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FABIANO . Ilha elo Es1.ado da Bahia, no mun. ele Bel -
monte. 

FABRICA . P ov. do EstEtdo do Ceará. , na freg. do Grato. 

FABRICA. Igarapé elo Estado elo Pará, na rreg. ele S. José 
de Macapá. 

FABRICA. Ribeirãio . elo Estado cL Minas Gel'iles reaa a 
po y. de Bento Rodrigues e atr avessa a es·tra;cl a de Ot:ro Preto 
ao Serro . 

FABRICA DAS CHITAS. Bairro do Distl'icto F ederal na 
freg. do Engenho Velho. E' grande e muito povoado. Os bdnds 
ela compa nhia S . Cb ristovão o po em em frequente com munica-
ção com o centro da cidade . . 

FABRICA DE S. SEBASTIÃO . Log. do Estado de ~'l. inas 
Ger aes , no mun . do Curvello. 

FABRICA DO CEDRO . Pov. elo mun. de Montes Claros, 
no Estado de Minas Geraes : com u ma esc h. n oc turna . creada 
pela Lei Prov . u. 2.922 de 4. de outubro ele 1892 . · 

FACA. Morl'o do Estado da Bahia, na freg . elo Caeteté . 

FACA ." Col'rego do·Estado ele Minas Geraes , afl'. do ribeirão 
das Guaritas, q11e o é do rio il'li-s ericordia ; no mun. ele Araxá . 

. FACADA. Log- . do Estado elas Alagôas , no mun . de Ctlru-
~~ - ' 

FACADAS . Col'l'ego elo Estado ele ~1 inas Ge rae~ ; clesagua 
na ma rgem esq. do Ri bú rão, aJL do Bicudo, CILte o é do rio elas 
Velhas. 

FACA DE PONTA. Morro do Estado de Minas Ger aes, n::t 
f l'eg . ela cida de do Pira nga. 

FACÃO. Assim denomin ava- se antigamente a act tt al cidade 
do Cnnh::t do Est 't clo d e S. Paulo (A yres do Qazal). 

FACÃO. Log . elo Estado 'de Sergipe, no mun. ele Aquida
ban . Ha um outro po\· . de egual nome no mLln . ele Siriry . 

FACÃO. Log. elo Estado do R io de Janei r o, n a ft·P.g . de 
S . Fra nci sco Xavier elo m un . de [tag uahy. 

F.ACÃO. Log . no mun . do C•tuha do Estado de S. P a'll lo ; 
com uma esch. puhl. ele ins t . primaria. 

FACÃO . 'Espigão no Estado ele Mina.; Geraes. A Lei Pro v. 
n . 3.442 de 28 ele se·tembro ele 1887 estabel ecau- o como limite 
entre as fregs . d e N. S. ele Nazar e th cl;l Cacho eira do Campo e 
a ele N . S. ela Bàa V iagem de Itabira elo Campo . 

FACÃO. Morro elo Estado ele Minas Gel'aes, n a, f reg. da 
Estiva e mun. de Pouso Al egl'e. 

DICC. GE OGR . i 

FACÃO . Mort·o do Es ~ aclo de Goyaz. Delle nasce o rio Pü·a
petinga , aJr . elo Veri ss imo, que o é elo Paranahyba. 

FACÃO. Ri,) elo Estado do Rio de J aneiro, trib. ela mal'
gem d it·. elo Sant' Anna, qne depois de r ece ber o ribeirão elas 
Lages toma o nome de Gnanelú . 

FACÃO . Arroio elo Estado elo R. G. do Sul , aff. elo t•io 
Pardo. 

FACÃO. Rib eiro elo Estado ele Ma tto Gt·osso cujas ag uas 
vem tet· ao Paraguay na sua margem esq .; nus 25 a 30 k ils . 
a. baixo de S. Luiz ele Caceres (Dr. ·S. · ela Fonseca. Dicc . cit). 

FACÃO. Cachoeira fot·macla pelo rio das Almas, aff. elo 
Tocantins , a 79 kils . de Meia P onte; no Estado de Goyaz . 
Te·m tres ki l s. 300m de ex tensão . -

FACÃO DE BAIXO. Bait'l'O do mun. do Cunh :t , no Estado 
de S. Paulo, com uma esc h. publ. mixta ele ins t. prim. ereacla 
pela Lei Prov. n . 53 de 2 de abril de 1883 . 

FACAS. Log. elo Estado ele S . Paulo, no muu . de Ca
breuva. 

FACEIRA. Riacho elo Estado ela Bahia , no mnn. ela 
Cachoeira . 

FACEIRO. Log . do Es tado de Sel'g ipe , no mun. de ·San to 
Amaro. Ah~ existe um grande mangue. 

F AEL. Ri o do l!J s lado elo Ceará, aff. elo Jaguaribe . E' tam
bem denominado Faé (Pompeu) . 

FAGUNDES. Villa e mun . do Est t do do Parahyba do 
Norte, no t ermo de N . S. da Conceição da Campin a Grande ; 
com duas eschs. publs . ele inst. ]Jl'im. cr aadas péla Lei P t•ov . 
n. i. 864 ele 1872 . Tem um j ulgaelo ele paz Cl'eado pela Lei P r o v .. 
11 · 68 l ele 20 ele abril de 1870, supprimido pela deu. 569 de 30 
de setembro ele 1874 e r es taurad o pela ele n. 679, ele 30 de setem
bro de 187:3 . Foi elevada á villa pelo Dec. n. 37 de H de outu
bt•o de '1 890 . E$tá situada n::ts f r aldas ela serr a Borborema , 90 
kils. dist-tn·te ela es tação de 'l'imbaúba, em P ernambuco, e 
outros tantos ela do Pilar, no J~stado do P arah yba . Lavoura ele 
algodão e cereaes . Criação ele &aclo. Entre a s serras que a tl'a 
vessam o mun. notam-se: a ao F agundes, João Gonçalves e 
Bodopitá, e entre os l agos: o de Ca~uama , Math1as, Gon.çala, 
B:u·aco , F lexeiras, Cumbe e Ma ngueira . Possue a eg>; eJa de 
S. João .Baptista . A origem ela pov . provem do esoabelecm1 ento 
de uma tribu de inclios , cujo chefe chamava-se Facundo. Com
prehencle o pov. Queimadas. 

FAGUNDES. Pov. do Estado do Ceará , no mun. de Ar1uiL'az. 

FAGUNDES. Serra do Es tado elo Parahyba elo Norte, no 
mun . do se 11 nome . 

FAGUNDES. Serro no TI]un. ele S. João do Monte Negt•o 
do Estado elo R. G. do Sul. 
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F AGUNDES. Serro do Estado elo R. G. d o Sul , na costa 
da lagôa ele I tapeva e p roximo do serro elo Adriano. 

FAGUNDES. Serra do Estado de Minas Geraes, na freg . 
de Santa R ita e mtm . de S . Gonçalo elo Sapucahy. 

FAGUNDES . Vide TavMes . 
FAGU NDES . P equeno rio do Estado do Rio de Janeiro, 

aff. do Piabanha. Recebe o corrego do Almeida, rios elas 
Pedras e Pequeno e nbeirão da Pampulha . Nasce n a serra 
da Maria Comprida e clesagtta no l avar denominado P unte ele 
Sanl'Anna . 

FAISCAS . Sel'rota s elo Estado do Cear á, no te rmo de Ba·bu
rité (Pomp:'l.t} . 

FAIS QUE IRA. Pov . elo Estado da Ba.hia, no mun . ela 
Barra do Rio de Contas . 

FAI SQUEIRA. Bairro no mun. ele Antonina elo Estado 
do Paraná , con) uma. esch. pabl. mixta, creada pela L ei P r ov . 
n. 744 ele 3 l de outubt•o ele i883 . 
. FAI SQUEIRA . Um elos quarteirões da parochia de Votu

verava, n o Estado elo Paraná. 
FAlSQU EIRA. Rio elo Elshclo do Pat·aná, tl'ib . da bahia 

de Panwaga:i . Nasce na S ,- t•rinha. Em suas margens enco n
tram -se t?t•t·enos uberrimos e florestas com excelleotes ma
deiras de constr •tcção. Os habs. que o povoam, occupam-se na 
plantação da canna, mand ioca e arroz. 

FAI SQ UEIR A P eque no rio do Estado do Pa:raná, rega o 
mun . de Ponta Grossa e clesaguano Ti bag.v . 

FAL CÃO. Log . elo I•;staclo elo Rio ele Janeiro, na freg, de 
S. J oaquim elo mun. ele Barra Mansa, com uma eMh. publ. 
ele inst. pr im., creada pela Lei Prov. n . 2.105 ele 28 ele de
zembro ele 1874 . Agencia elo correio, ceeacla em 1873. 

FAL CÃO. Lcg . elo Estado ele Minas Geraes, na freg . do 
Bom Despacho e mun. ele Inhauma, 

FALCÃO. Riacho elo F.staclo elo Rio ele J a ne il·o, r ega a'freg. 
de S . Joaq ,tirn ela Bal'l'a Ma nsa e r eune-se com o Paca . 

F AL CÃO . Carrego elo E s tado ele Minas Geraes, aff, do rio 
S. Domingos, que o é elo rio José Pedro, 

FALCÃO . Co n ego elo Estado ele Minas Geraes , desagua na 
margam cl il'. do. rio Paraopeba, aff. elo S. Francisco . Do 
mun . do Curvello nos dão noticia ele um carrego desse nom e 
afi'. ela margem clit·. do rio das Almas, trih, elo Paraopeba . 

F ALCAO : Carrego do Estado ele Goyaz, aff. da margem dir . 
do ribeirão Palmita l, trib. do Santa Maria, que o é elo r io 
Co1·umbá (In f. Joc . ). 

F AL E IRO. Rio do D istric to Federal, n a freg . de Inhauma, 
nasce no loaar Tabôa, atravessa a estt·ada novada Pavuna, a rle 
Pilares e d~sagna no rio Far ias em terras ela fazenda elo Capão 
elo Bispo. 

F ALEIROS . Log. elo Estado de Minas Geraes , no mun . ele 
Oliv eira. 

F AL HA. Ilha do Es tado de Matto Gt·osso, no rio P araguay, 
a 31 kils. elos pequenos mo rt·os denominadoq Cas te !los . A ffirm a 
0 Dr. Serer ian o ela Fonseca ser e lla tam bem conhecida pelo 
n ome ele F aya . Ser(\ essa a ilha O·rejones ele que fall.am 
Lozano e Dugraty 1 

F ALL A V E R DADE . Ribeirão do Estado de Goyaz, a ff. do 
rio Turvo, na estrada que vae á parochia das Dõr·es elo Rio 
Verde . 

F AL SO . Ribeirão a ff. ela margem esq. do rio Negro, trib. 
do Ignassú (Eng. l!:cl. J. ele Moraes. Relat . 1872.) 

F AL SO·. Art·oio elo Estado do R. G. elo Sul , trih. do rio 
Camaqua11 pela margem e>qnel'da. 

F AMA. Serra elo Estacle de Minas Geraes, na fl'eg . do 
Pa~nuna e mun . da Conceição (lu f. loc . ). 

FAMA. Rio do Esta elo ele Minas Geraes, clesagua na margem 
clir. elo r io J osé Pedro u,cima ela foz elo Pouso Al to . 

FAN . Ar l' oio elo Estado elo R. G . do Sul, aff. elo Flo1·q ue·ta. 
F ANAD INHO . P equeno rio do Estado de Minas Ge t· aes , 

aft'. elo rio Fanado pela ma rgem esq. Suas cabece iras p t•enclem-se 
ás do Urupuca . ~e.cebe o Areiã o. Na Ca1·ta de Gerbe1· fig ura u m 

2 - FAR 

do Fa na.dinho, aff. ela ma t•gem clir. elo F anado . Segundo infor
mações fidedignas não existe este ultimo rio. 

F ANA DO. Pequeno r i.o do E;staclo da Bahia, rega o mun . ele 
Alcobaça e corre para o Ita nhaem . 

.F ANADO . R io elo E~ tado de Min as Geraes, afl'. da margem 
elll'. elo Aras~uahy . Rece be e Bom Successo, F a m\clin h o, Santa 
Catha rina, Santo Antonio, Gallego, Macacos e d iver sos outt·os . 
Nasc na freg. da Capell inha . 

FANADO DE M INAS NOVAS. Vide Minas Novas . 
F AND AN GO: s. m. (Estados meri rl .) Nome .ele cet•tos bail es 

rmelosos, ele que usa a gente elo c1mpo, cantando, dançando e 
s'tpatea nclo ao som da vi ola . São muttas as variedades des tes 
ba iles, e se clisiingnem pelos nomes ele Ant't, B :1. mb ~~qtte. rê , 
Benzinho, AnlÔl' , GH rá. Ca ndieir o, CIHunat• t•ita, Ch ora Chico
puxado, Chico-ela- r onda, Feliz- meu-bem, João-Fernan el~s. Meia
canha, Pagará, Pega- fogo, Recortada, Retorcida, Sart' abttlho, 
Sermna, TMú, Tyrann a e outras, c ujo s nom es se r esentem ela 
ot'igem caste lha na (Coruj a) • 

FANDANGO. Cachoeira no rio Jacuhy; Eshclo elo R. G . 
elo Sul. A Lei P t·ov . n . i 2 ele 15 ele out.ubro ele '1855 ... 1.u·tor isou 
a destrui ção dessa e ele otHras cachoeiras, que encontl'a m- se 
nesse rio . 

FANF A. Ponta n a lagôa Mir im elo Estado do R . G . elo 
Snl (Eleuth. Camargo .- Eucloeo Berlink ). 

FANF A . Ilha d o Estado do R. G . do Sul, no rio Jacuhy, 
em frente aos a rro ios elos Ratos e ela Ponte . Foi nessa ilha 
que em 4 ele outubro de 1836 teve lagar um combate entt•e as 
forças imperiaes e as diss iclentHs , aquellas commanelaclas por 
Bento Manoel e es tas por Ben Lo Gonçalves . A victoria coube 
ás pt·imeiras, que a lém. ele disporem de i.OOO pmras de infan
ta ria e caval laria, e serem coadjuvadas por cinco canhoneiras 
ao mando elo chefe ele esquadra João Pascoe Gree nfe l, tinbam 
a seu favor a disposição em que se achavam os dissidentes em 
capitular no louvavel intuito ele poupar sann·ue e iniciar a 
obra. ela c.:>nc! li ação. Parece, pois, que não ha 
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a rgmçao ele fa lta ele lealda de que fizeram os dissidentes a seus 
adversa rios po li·ticos. 

F ANHA. Serra extensa elo Estado ele Goyaz, entt·e Ct·ixás e 
Amaro Leite. Diz Cunha Mattos ser ella o tert•eno culminante 
entre os rios Maranhão a E. e o Araguaya a O. ; e della n as
cerem diversos rios que vão ter a o rio elo Ouro, afl'. do l'io elas 
Arêas . 

F ANTAZIA . Riacho do Estado ele l?ernambuco, aff. do rio 
Goitá. Corre só dur a nte o inverno. 

FAR I A. Log . no mun . de S . João Marcos elo Estado do 
Rio ele J a neiro, no Matto Dentro . 

FARIA. Log . do Estado elo Rio de Ja neiro, n a freg. dos 
Guarttlhos e mun. de Campos . 

.B'ARI A. Pov •. elo Estado ele ~inas Geraes , na fre g. de Dôres 
e' mu n. ~e s,. Mtguel de ~uanbaes . Oeago S. João Ba ptista. Foi 
creacla dts tl'!cto pela L et Prov . n. 3 .079 de 6 de novembro 
ele 1882 . T em uma esch . publ. ele inst . pr im. ct•eacla pel a Lei 
P rov . n . 2.907de 25 ele setembt·o de '1882 . 

F ARI A . Rio elo Esta do das Alagôas ; r ega o mun . elo P ão 
ele Assucar e desagua na maqj·em esq . elo::;, Francisco. 

FAR I A. Riacho elo Est,aclo ele Minas Geraes, na freg. ele 
Dôr es e mun. de Guanhães. Va i para o r io des te nome . 

FARI A . Lago do Eshdo elas Alagôas, entre o rio de seu 
nome e o rio P a nema ou Ipanema . 

F ARI A LEMOS . Estação da E . ele F. Leopotclina, situada 
na fazenda de S. Mathens á ma t·gem elo rio Carango la , a 18 
kils . da estação ele 'l'ombos, a i7 da cidade ele Santa Luzia e 
a '199 ela estação de Porto Novo . Foi ina ugLtracla a 6 ele junho 
ele 1887 e é assim denominada em bom•a ele cltJ sembargaclor 
F r anc isco ele Fat·i a Lemos . A Lei. P rov . n. 3.497 ele <! de ou
tubro ele i 887 creou a bi um a esch. pabl. de inst. p1·im . par a o 
sexo masculino. P ertence á freg. ele Tombos e nnm . de Ca
rangola . 

FAR I AS . Logs. elo Estado elas Alagôas, nos mnns . ele 
-Sant'Anna elo Panema e Pass~ do Caruat·agibe, 

F ARI AS. Bait'l'O do mun. elo Amparo elo Estado ele São 
Paulo; cem uma esch. publ. ele inst . prim, e uma capella elo 
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Senhor Bom Jesus,gue foi elevada a ca tegor ia ele parochia 
pela Lei Pt·ov. n . 15 de 5 de março ele 1887. 

F ARr"AS . Col'l'ego elo Estado ele Pernambuco, ba nha e mun . 
do Bom Conselho e desrugua no Arabary :Novo aff . elo Bal-
samo, que o é do rio P arahy ba (Inf. loc . ). ' 

FARIAS . Riacho do Estado das Alagôas, no mtm. elo P asso 
do Camaragibe, nas divisas elo dist. da Bana do "cama t·a 
gtbe . 

FARIAS. P equeno rio elo Estado el a Bahia, rega o mun. 
de Alcouaça e corre para o ftanhentinga . 

FARIAS. Rio elo Distl'icto Federal, nasce elas set•ras do En · 
genho ele Dentro, Mravessa a estt·ada ela P enha , onde faz uma 
gran cle cur<a margeaudo o s iti o elo finaria visconde de Inhaúma 
e desagua na bahüt do Rio ele Janeiro . Recebe o 'l'imbó, o 
Faleiro, a lém de o11tros co1·r egos in s ign ificantes. E' att·avessado 
pela E. de F. do Norte. 

FARIAS. ~Uo elo Estado de S . Paulo, fórma com o Capim
guassú o ILaquer a-mirirn, aff'. el o Itac1u ra . 

FARIAS. Ribeirão do Es~aclo ele San ta Catharin a. aff . elo 
do Biguassú . Desagua 110 logar Antonio Lopes e tem uíu ctu·so 
de 1.8 kils . (ln f. loc .) . 

FARINHA. Ponta enlt·e Aldeia e Ig taba Gr a nde; na lagôa 
de Ara m a ma elo Estado elo Rio ele Janeiro. 

FARINHA. Rio do Es ta do elo Mamnbão, banha o mun . 
da Carolina e clesagua no rio T ocantins . Recebe o Araras . 

FARINHA . Rio do Estado elo P ar ah yba elo Nor te, banha 
o mun . de Patos e cles::tgtla no ri o elas Esp inha t· as . 

FARINHA. Hio do Estado d o E. Santo r e,.a o terri
torio ela ex- colonia ele Santa Leopold ina e co t;t·e p~ra o Santa 
Ma-ria . R ecebe o Caramu·rú r eunido ao J eq nitibá. A altuva em 
que e~1á a sua nascente é cl ivi>ão de aguas que, em cl irecçào 
opposta, cam inham para o rio Jucú. 

FARINHA. Al'roio trib . ela margem esq . do ribeirão São 
Joã9, atf. elo ri o Neg1·o, que o é elo Ig uassú e es te do P a
r ana. 

FARINHA BÓA. Conego elo E sta,c!o ele Mi nas Geraes, aff. 
da margem esq . do rio elas Velhas . 

FARINHA MOLLE. Log . elo Estado das Alagôas no mun. 
ele Capi!t. ' 

FARINHAL. Bairro no mun. ele Bom Successo do Estado 
de S. Pau lo. 

FARINHA PÓDRE . Vide Do1vrados (rio) . 
FARINHAS. Log. do Estado ele Minas Geraes, sób_re o rio 

Verde, na estrada ela Campanha a Tres Pontas. 

FARINHAS. Rio do Estado ele Se ,·g·i[De, aff. elo rio Fundo, 
que o é do P1 au,hy e es·te clu rio Real. E' muito tortuos@ e s0 
navega vel nas m arés por embarcações pequenas. 

FARINHAS. Carrego no J!Js rado de Minas Geraes, banha o 
terr •torio ele S. Sebastião do Salto Gra ucla e desagua no rio 
J-equitinhonha (lnf. loc.) . 

FARINHEIROS Log. distante cerca ele 12 kils. ela freg , 
de S. Bt•az do Suassuy, no Estado de Minas Geraes · ~em umae 
oito casas. ' 

FARO . Villa e mun . elo Estado elo Pará, na com . elo se u 
nome . Orag-o S. João Baptista e diocese do Pa1•á. O :·r . Fe rreira 
Pe nn~, ~o seu importa nte ~rabalho A R egião Ocoidentu. l ela 
Pronncw, do Pará, e.sct•eve o seguinte a r espe ito dessa villa : 
« Na extl'em tdacle occ tclen la l de um bello lago com Ires milhas 
de exte nsão e duas de largul'a, roclaado de terras altas e. 
pedregosas, excepto do lado do S, ab i onde o J a muncl ru. 
deixando os pequenos montes que bOL·clam suas marge na, desem
boca. em uma vasta planicie inLtndada cada an no pela super
abund_anc!a elas aguas do Amazonas, está situada a villa de 
S . J oao Baptis la de Faro, á marge m esq . claquelle rio, sobre 
uma lat·(l"a ponte que desce do Norte com inclinação comm9cla 
até a betra da agua. 011de termina uma praia de areia alva 
As duas hnhas ele montes q us acom panham o rio e que 
deft•on~e e ao S . do lago se abaixam até confundirem-se com a 
planlcie, e extenso lago com suas aguas aniladas: o con Lt•aste 
d~ pla nície que a lli perto começa com a serra· fronteira á 
-vllla, e a ent\·ada larga ll magestosa do Jamundá dão á loca-
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liclacle um aspecto naturalmente apraz ível e de alaum modo 
g ra ndioso. O clima é muito calido, mas os ventos geraes 
mo di ficam muito a in te nsidacle do calor . As noi tes são ordina
riamente frescas. Segundo estou infor mado, não rein am na_ 
villa mo1estias epiclemicas com excessão das le·bres inter-· 
mitentes que são geraea na prov. Os h abs. , não obstante a 
má esco lh<t ela a limen tação de que fazem uso, são ordina
rlamente sad ios. A villa compõe-se ele uma. praça . duas ruas 
tt'es travessas, comprehe•1clendo em seu perime tt· o uma egreja 
que é a matriz, a casa da camara e cadea, 16 casas habi tadas 
inclusive as seis de comme t•clo e 34 que pode m ser habitaveis, 
mas que pela maior paete não tem pot•tas . O numero to ta l dos 
moradores é ele 78 . A. villa teve outt·' ot•a g t·a nde numero de 
casas que foeam desabando, u mas a pós outras. restando hoJe 
som ente as que enumerei , ao p:tsso que nin.guem b a q tle ed ifique 
oa t•eediílque . Tuuo, _ por tnnto, em Faro indica desanimo , 
desolação e clecadencia pate ·;te. Ass im, apezar ele acltar-se 
collocacla numa s i tuacão das mais ag-radaveis da pro v . 
presttmo que a villa d ifficilme nte podet·á reass tunit· sua tal ou 
qual prosperidade c1ue ft·uit·a na época em que a bundavam 
incl ios , os qttaes obt· igados pelos missionarlos e mernbt• os do 
clit·ec l,o t•io, en tregava m- se a agdcul tu ra' e a outl'as indust>r ias 
uteis, , , Na pt·aça, q:ts t em o nome de S. J oão Baptist:t, e xiste 
ainda o pt•imciro e unico monumento elo tempo da installação 
da villa, é o P~lou t· inho, pequena colurnna ele itauba , q•te me 
affi rmaram se t' a mesma all i l evantada em 27 de d ezembro 
de '1768» . Reterindo-se á indus trüJ. dPSSa localidade , diz ainda 
o Sr. Ferreira Penna : « Na villa não h a industria alguma 
pot' fa lta de pop . ; a que hott v e no seculo passado era a de tiação 
e tec idos ele algodão e uma olar ia . Nada dissfl hoj e existe . 
Fallarei, portanto, somente elo mun . A principal occupaoão 
elo povo é a pesca do peixe- boi e pimt•ucú, nos lagos na época 
da vnsante. O pira ruc(t vale em primeira mão 4$ a 5<ii por 
a rroba e sua exporLação regula tres a se is mil :trt•obas. Estas 
diJJ'erenças cl ·va lor e quantidade dependem da maior ou menor 
ab uncla ncia de peixe. ou o que siga i fica o mes mo, de maior ou 
menol· crescimento 'elo Amazonas . GL'ande enchente, verão 
a bunda nte, ta l é o adagio elos pese tdores . A exportação eles te 
procl1tcto no anuo passado (1867) foi de 3.354 1/2 a t•t•obns. 
O cacáo não é cultivado comn g~ net•o ele commel'cio sinão á 
b~ ira do Amazonas, elo para na mirim do Born Ja rdim, eem 
a lguns pontos do Jamundá.a partir elo Repartimento para batxo. 
Em muitos s ítios ele ten•a firm e vê-se tambem plantações, mas 
ssm applicação ao commercio, 011 forn ecendo mui poucas 
arrobas. J!Jm 1867 a sua e~po r tação foi ele '1. :372 arrobas. 
C11mpre, por ém, uotar que a exportação deste genero, como ele 
muitos outl'os, con fundem-se n as resenhas olliciaes com a de 
Obidos . O .algodão foi outr'ora o genero mais 'cultivado e mais 
em vog\t; os habs. cuidavam de s ua pla n~ação com !"smero; 
a ,producção em a mais sat isfac to1·ia, as in dias empregavam-se 
quasi todas n a sua fiação e em tecer r edes e pa anos gN.qsos. 
Vendia-se assim o algodão em obra e em lmtto, ele m odo que 
constitu~a ao mesmo tempo uma. occupaç~o mil e um excelente 
recurso mclnstnal do loga r. Mas os tndtos des<tpparecerarn e 
não ha h oje pla,ntacão de a lgodã o em parte alguma, a não se 
conslder::tr como tal algtms pés que vege·tam nnm o•1 n'o1llro 
s itio, mais como pro va d a propl'iedade mar,tvi lb osa do terreno 
para. este ar~igo, do q:te como indicio de que 1> sua cultura é 
a i nela es1im acla no paiz. E' tão sens iva l essa clillhença do tempo 
pas'laclo para o presente, q•te hoje, quem precis~ de fios d:e 
a lgodão pa t· a um a rede manda comp ra i-os em Ob1dos, ou . no 
P a ra. porque h a abunda ncia d~lles vin~os do· Estados Un~dos 
Cultiva- se tambem al!l'um tab:tco q •le se n a de mP- lho r qualtdade 
s i no pt·ocesso imperfeito de sua preparação não per. lesse metade 
de sua est im a . A quantidade produzida mal chega para o 
gasto elos moraclo t·es . O café vem optimamen~e, mas é só cul
tivado nos si tios t)ara o consumo dos sem do aos . Q arro,, mtlho 
e feij ão nãQ apparecem s inão como a mostras. Ca rás, batatas, 
inha mes, ge neros al imentic ios tão n'ltriLivos, como sadiOs e 
agradavei s, são completamente desconhecidos na c,rl'tura do 
mun. A mandioca é culti vacla em toda a parte porque a 
fal'inha, denominada d'agua, é co m o pei:'!:e a base ela alimentação 
do povo . Em todas as campinas alagadas vi extensos at•rozaes 
selvagens , que não são aproveitados. Int'orma-ram-me que a 
causa disto é o incommodo pro veniente da colheita deste cereal 
poxqne tem a casca coberta de escamaa acidul adas que a cada 
momento pene iram na pelle de quem o vae apan har e prepa rar. 
Em outros termos quer isto dizer: Emqtwnto houver peu:e e 
fadnha o povo nã o sa a limentará doutr<t cousa. A respeito da 
criação elo gado, o muu . d e Faro está mais ou menos, nas 
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mesmas condições elo ele Obiclos. Grandes e uberrimas pastag<lns 
que no inverno se ~lagam, e gt·ande numero d~t'L:iadores, · m~s 
nem um grande cnador. A industrta da cnaçao e mmto esti
mada no mun. mas a formidavel inundação de 1859 qtte 
des~rctiu a maior parte do gado, causando considet•aveis pre
juízos aos fazeudeiros, troqxe-lhes tal desanimo que desde então 
se ~em notado sensível vacilação ·na marcha e progresso ele tão 
bella iuclustl'ia. E !la, toda tia, tende a reanimar-se em vista ela 
perseverança com ql1e alguns fazendeiros intelligentes têm 
continl1aclo a dar incremento e vigor a seus eslabelecuuentos 
ruraes. Devo ao Sr . teuenle- coronel Meir~lles, agente da com
panhia elo Amazonas em Obidos, uma relação nomiual elos 
fazeadeiros elos dois municípios de Obidos e Faro conteado 
o numero ele cabeças ele ga:l.o vaccum que cada um possue, 
Segundo esta esLaListica, que em geral está ele accordo com as 
resenhas nos lagares por onde traasiLei, o mun. de Faro 
conta 16.380 cabeças ele gado vnccum, incluindo- se neste nu
mero a procluccão, e 34 fazencleiJ•os ele criação, nã() se contando 
os que como taes se intitulam e que têm menos de iDO cabeças 
ele g·ado ou mesmo sómen·te 20. Das 34 fazendas nem uma tem 
mais de 1.500 cabaças e ha só quatro q ~te poss:tem mais de 
1.200. O dist. de Fat•o exporta ral'OS bois em pé. A expor
tação se faz em cartte salgada, reg ttlando annualmente 5.000 
arrobas . Não consta quàl a exportação de 1867. Com este 
producto exporta-se tambem couros seccos, salgados e verdes, 
cujo numero em i867 foi de 293. De sebo i'ot•am exportadas 
apenas cinco arrobas. Por causa da difficttlclade da exportação 
em pé, o gado tem no clist. ele Faro um preço r e lativamente 
baixo. Cada boi que no Par.J. vale da 60$ vende- se nas 
fazendas de Faro por 25~ e raras vezes por 30$. De Santarem, 
de Obidos e, sobretudo, de Cameiá affiue ao dist. de .Faro 
annualmente, pelo verão, numerosos negociantes ou espe
culadores que ali i vão á salga e i compra, uns de carne secca e 
ele peixe salgado, outl'OS ele falcas de itaúba, regressando com 
seus barcos carregados, certos ele que farão um bom negocio, e 
realmente o faz em .. . Além dos procluctos mencionados, Faro 
exporta outros cujo valot• e quantidade não figuram ordina
riamente como seus, pot· serem embarcados 3111 portos ele 
ou"tros muns. taes são, ent.re o> principaes os seguintes : 
c1stanhas, de que uma boa pal'te procede do Tocantins; a 
expol'tação de>se a digo em -1867 foi de 1.1.9.2 alqueires; oleo 
de cupahyba, procede a te elo Jamundá e principalmente do 
Pratucú, no mesmo anno exportaram-se 1.320 libras; cumarú, 
a exportação foi quasi ilpperceptivel, sómente 32libras. A pro~ 
ducção elos frttctos é sujeita a variações periodicas, havendo 
abunclancia ele tres em tres annos, em cujo decurso chega ás 
vezes a faltar totalmen·te. O mun . tem em abuudancia um 
producto capaz de enriquecei-o, · fallo das madeiras, tão pre
ciosas como diversas em qualidades, usos, consistencia e valor, 
paPa todo o geuero ele obras, desde a mais delicada peça de 
~osaico e de talha até os pesados esteios, vigas e quilhas de 
embarcações. Estas made iras estão pat'a Fat·o e para o paiz e_!Il 
n-eral no mesmo cas::> elo tb.esou~o do avarento, q_ue o nao 
aproveita nem deixa a outros ap~oveital-o. Indico aC!Ul algumas 
madeiras, segundo uma relação que cbtive no lagar. A itauba 
tão estimada na n avegação fórm a ás vezes colonias no meio da 
florest a facto mui raro na pro v. ; guariuba, m a deira ver
melha propria para mobi~ias e construcções navae~; jabutibé , 
madeira marchetacla ou pmtada, proprm para moveis deliCados; 
cupahyba vermelha, para canôas e moveis; mu.ta-matá, notavel 
por sua compacidade, solid~z e incor,rupcão na,agua ou em 
·tert·enos alagachços; angeltm; ptquta; pau d arco, ros-a e 
violota ; bacut•y; sapopil'a; humit·y; macacauba elas varzeas. 
A itauba não é convenientemente aproveitada po.r aquelle.g que 
cost.umam fabricar fa lcas, porque em vez de empregarem p ara 
isso a set•ra, só fazem uso do machado, do que resulta que, 
de um tronco, que daria 12 boas falcas, apenas tiram clttas. 
Est1·agam assim a madeü·a e a desperdiçam de um modo que 
os sel vaa-ens não fariam mais grosseiramente. Cada par de 
falcas cle"30 palmos é veadido em Faro por 3$ até 4$, e em 
Obidos por 6$ até8S. » Sob o tLtul? Reaol'clações Histo>'icas, 
diz finalment2 o mmuctoso Sr. F erretra Penna: «Faro, sen-undo 
as 'tt•aclições ~ noticias qne ob t.i v e ele varias habs . 1 te~e sua 
origem em uma aldeia dos indios Uaboys, esLabelecida abaixo 
da confluencia do Jamundá com o Pratucú, donde mais tarde, 
quando a !li appareceram os reveranclos padt·es capuchos ela 
Piedade foi a canse hos desses dignos missronarioa, trans
ferida p~1·a 'o lagar actttal, junto do lago (Algodoal). Ainda 
hoje os praticas mostram o lagar onde exisliu a velha alclea 
dos Uaboys ou Jamundás, nome com que geralmente se 
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deaigna1;n os índios q,ue exist~am aac!uetla região . Aldeia dos 
Jamundas, Nhamunda~ <;m Nh1amundas, segundo a orthographia 
ele varws escr1ptores, fot a denominação que lhe deram os seus 
missionarios, os padres da Piedade. Em 1"t58 o "'Overnador e 
capitão-general Francisco Xaviet· de Menclonç; F~rtado elevou 
ac1ue!la aldeia il dignidade ele villa, dando-lhe o nome de Faro . 
A sua installação porém, só teve Jogar 10 annos depois. Esta 
solemnidade se fez no dia 21 de dezembro de 1.768. Estando 
presentes o ouvidor Feijó, o vigario e outras pessoas pro
cedeu-se a pilouros para a eleição elos juizes e procurado~es ela 
camara, que deviam servir no to trienuio ele 1769 a '1771. No 
dia 27, depois de levantado na praça o Pilourinho e de dar- se 
tl'es Viv~s a El-]lei No_sso Senhor, que Deus Guarde (diz o 
auto ela ,nstallaçao) . abru·am- se os pilouros, e os que sahiram 
ele1~os, tomaram logo P,ossa elo c~re:o da Republica. «Ninguem 
(clrztam as posturas) far·a casas stnao segundo o risco deixado 
pelo intendente geral Luiz Gomes de Faria e Souza, tendo 
cada casa fundos para quin~'les em que são obrigados a plantar 
pacoveit·as, mamoeiros, laranJeiras, limoeiros e mais fructas 
para abundancia dos moradores. As casas serão cobertas ele 
telhas, feilas na olaria da vi !la.» Isto se observava á risca, 
e c1uem o não obset·vava ia pa1·:1 a cadeia, ou perdia a obra 
começada, conforme o caso pedia. Depois, a t•elaxação me
teu- se ele permeio , e com ella veio a perda da villa, que hoje é 
quasi uma tapera.» Em 1.865, o art. I da Lei P1·ov . n. 491 
de 5 de abril tt•ansferiu a séde da villa de F a ro para o lagar 
denominado Costa elo Algodoal, no lago deste no rue . A respeito 
dessa t1·ansferencia, assim se expressa o Sr. F erreira Penna : 
«Esta localidade ·tem a vantagem de achar-se q nas i no centro 
do mun ~ e nas proximidades elas princ ·paes fazendas ele criação 
e sitias de cultl1ra; si toclavia a ttender-se a que o lago, ta lvez 
por causa ele sua consideravel expansão, não é accessivel 
durante o inverno, mesmo a embarcações que navegam no 
Jamuaclá, e durante o verão, ás pequenas canoas, porque, nesta 
ulLima estação, fica reduzido só a pequenos poços, reconhecer~ 
se-ha que a localidade, para onde a lei manda transferi!· a 
villa, não melhora as condições desta, nem o commercio elo 
mun. E' talve~ po;: haverem conhecido isso que os promotores 
da transferencra nao contir1naram em seus esforços, e con
servaram-se em silencio, com gt·ande satisfação dos hahs. 
da villa.» No seu ltela.t. sobre e rio Jamundá ('1885) assim 
descreve essa villa o Sl' . B. Rodrigues : «Es·tá como disse a 
villa de .Faro assentada sobre a ponta de terra firme, que ahi 
faz o rio, qne eleva~se gradualmente, dirigindo-se para SO. no 
ponto mais lindo, d'onde se goza golpes ele vista val'iados pela 
serra fronteira. Estende- se para O, a beira rio, compon
do-se de tres ruas parallelas, cortadas por quatro travessas,· 
tendo uma grand<;- praça não nive_!.ada, o~de na parle o;ien~al 
fica a matriz, CUJO orago é S . Joao Bapt1sta, e na occtclental 
um alto poste quadrangular, de madeira, que é o pelourinho. 
Compõe-se de 75 casas, sendo 12 cobertas de telha e 63 ele 
palha, estando deshabitadas a maior parte e em completa 
ruína 21. O seu aspecto de longe é dos mais a"'radaveis 
porém logo que se desem barca vê-se a decadencia elo loo-ar' 
avistando-se só ruínas. As mesmas casas habitadas esLão pel~ 
maior pa,rte quasi desabando. A matriz esl(L em ruínas; 
pessimamente constt•uida, coberta de palha, tem suas paredes 
todas esburacadas, apresen tanclo-se como um pardieiro aban
donado . . . Note-se que outr'ora esta villa floresceu e teve 
mui:t.o m~iot• numet:o de casas, pelas ruinas que se encontram, 
porem, hoJe o desa01mo da populacão vae tornando desoladora 
sua posição. Sendo rico o mun. o seu commercio é apenas 
representado p or cinco casas, das quaes duas são estran
geiras Actualmente a pop. é cl~ 100 pessoas. No tempo dos 
governadores floresceu este torrão, t eve lavoura e Mve ir:dustri!l-; 
porém depois a ambição dos directores, no t empo do Dtrectono 
creado pelo lei ele 6 ele junho de 1755, revogada em '1798, fez 
com que os índios fugissem e fosse decahindo sua prospertdade 
a ponto de chegar ao estado em que esttÍ. hoje. Re tirada da 
margem do Amazonas, vendo ele longç em longe um vapor, em 
suas agu;t.s, não p6tle prosperar. Sô a concurrencia de uma 
emigração acLiva, intelligente e lf:~bOrtosa, e a freq!-lencta dos 
vapores poderá levantai- a do aba.ttmento em que cahnt. Des'l.m
parada do governo proviacial, Faro, será riscado elo !Yiappa 
ela província, como j {L o fot·am ouhras povoações, se de 
prompto não receber deste um auxilio . Collocada eatre tert·as 
ub errimas, rodeada de e lementos de vida, e de progresso, com 
clima saucla vel, varrida pelos ventos geraes, tudo c~ntr1b~e 
para que se torne digna do governo éstender·lhe a mao. Nao 
tendo qi1asi população, a villa não tem industria nem lavoura, 
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O mun. contém uma pop. de 3.446 indivíduos dos quaes 
4.629 são elo sexo masculino e i.817 ele fem inino. São nacionaes 
3.433 e estrange ir.Js 13 . Contém 505 farni!ias. Pouca é a 
instrucção que ha, apezar de duas eschs. publs, que ah i 
funcc ionam , sendo urna para o sexo masc\tlino, frequentada 
por 55 alumnos e outra pai-a o feminino que só é frequentada 
po1· 16 meninas . No mnn . não ha ·tambem os elementos que 
·elevam os povos. A lavo ura que outr'ora floresceu, cujos pro
duelos as frotas conduziam pat·a o reino, clesnppareceu comple
tamenLe. O a rroz, o café e o cacáo, que an nualmente era 
exJ?ortado por milhares ele ar robas para Portugal, devido aos 
esto t•ços dos Directores, não é mais cultivado, com excepção 
elo cacáo que, ainda plantado nesse tempo, apparéce em pe
quena escala nos sitias do Bom Jardim. Q café é planta de 
luxo hoje e o arroz fo i desprezado. Outr'ora tambem o c t•avo, o 
oleo, a castanha, a estopa, o algodão em rama e fiado, era 
exportado eru gt·ande quantidade. O governo sustentava uma 
fabrica ele fi ação e obrigava o povo ao trabalho, auxiliando-o. 
Uma g ra nde olaria do govemo, cujas ruínas obse r vam-se ainda 
na extrem idade occidental da v illa, expor tava muita louça. 
As casas eram cobertas de telhas, porque assim exigia o go
verno, como veremos tratando do historico da villa. Tudo 
emfim nos mostra que no tempo do pelourinho, progredia este 
torrão. .. A unica indus tria que anima o mun . é a da 
criaçã o de gado, que j á foi maior e que retrograclou pelos pt'e
juizos que trouxe a inundação em 1859 e que tornou insalubre 
alguns campos. De então para cá os fazendeiros tem empregado 
clsforços , porém pequeno tem s ido o resultado obtido. Conta, 
com tudo, o mun. 1.0 a 12.000 cabeças de gado Como os campos 
onde pasta o gado an nual des~pparece com a enchente, o 
t t• aba lho do criador é grande e os prejuízos vem sempre 
desanimai-o . O gado constittte a base ela riqueza ela pop. 
O mun. expo t· ta não só boi, como carne salg ada e sebo. 
Outros prochJCtos como peixe ser.co, castanha , est0pa, oleo, 
·tambem são expor tados, porém em pequena e<cala. A pesca é 
a unica industria a que com gosto se ent r egam os natur aes, 
de maneira que o peixe ·torna-'se quasi o unico a limen to da 
pop. e o gene ro mais expor tado . A cumarú que por s i 
só poçl.eria constitui-r uma industria lucrati va, expol'taudo -se 
o oleo já preparado, que como producto ele perfum ari a não tem 
rival nos que importamos, ·tambem é desprezado, e isso 
quando abu nda no mun . este producto· vegetal... Depois 
do rap1do esboço que fiz do estado da villa , direi lambem 
a lguma causa sobre o seu historico. Habitado foi outr'ora o 
Yamundá por quatro tribus de inclios, que, com os esforços doa 
missionarios capuchos da Piedade, se aidearam no lugar hoje 
denominado Táuaquera, pelos naturaes. Eram alias as dos 
Cunurys, Chereuas, Paracoianã e Paracuatá, as quaes se 
r euni ram depois a dos Uaboys, cujo chefe chamava-se Yarnundá, 
vinda do rio Trombetas . Habitaram e5se Jogar por mmto 
tempo e depois se transferiram para aquelle em qne h oje ,é a 
-villa que se denominava a lde ia elos Uabóys ou elos Yamundas e 
que a tradição não nos diz em que época . Estiveram essas 
n ações alliadas, porém, depois opprimidas pelo jugo do governo 
por tuguez, separa t'am-se e se retiraram: umas para o alto 
Yamunclá, outras para o Trombetas. Ainda em 1840 vinham os 
Uaboys do alto da serra do Ajuruá, ve r as festas que se faziam 
na vi lla . Não eram com tudo essas tribus contempora neas ela 
que habitou a fóz e baixo Ya mundá, impropriamente deno
minada das Amazonas, porque nenhuma dellas se lembrava 
das mesmas, nem por tradição. Corria sómente ent re ellas, 
como que uma lenda, toda fabulos a , que pelos r at·os cl -scen
dentes que hoje existe chegou até nós. De ttma velha , filha de 
um Paracoianã e ele uma Cheréua, ouvi na I ingua gera l a 
mesm a le nda . Chama-se Felicia, terá 90 annos ele idade e 
amda h a bi ta a villa ele Faro. Prosperando a aldeia, o go-ver· 
nador _capitão general Francisco Xavier ele Mendonça Furtado 
em i7o8 elevou a a ldeia á categ-oria de villa, com o nom e de 
Faro; nome que logo usou, se m com tudo ter preroga tlvas ele 
villa, que só 10 annos depois poude gozar. Teve logar a solem
nidade ela inauguração em 21 ·ele dezembro de 1768; vindo para 
esse ftm o Dr. ouvidor-geral e corregedor ela comarca José 
Feijó do Mello e Albuquerque, qtie logo tratou ele reunir a 
nobJ·czc• e povo do logar, afim de se eleger os membt·os do se nado 
da camara que deviam assisti r ao acto ela inauguração e serv1r 
no triennio de •'i769 a 1771. Com effeito, eleitos os vet•eadores, 
passou-se loao n::i presença ele mesmo ouvidor ao levantamento 
elo ,Pelouri nho na praça publica . 30 an nos depois, ten,clo 
caludo de pod re o pelourinho, orele11ou o J UIZ corregedor 1 a
va res , em correição, no dia 10 ele novembro de 1800, «que 

sem demora se mandasse levantar outro, sendo a despeza 
preferível a outra qualquer. ,. Com efl:'e ito no dia 15 de março 
de 1801, · foi erguido com toda « a solemnidade que pedia o 
mesmo ,. o segundo pelourinho, mandado fazer pelo jn-iz ordi
nario,que até hoje dut·a. Depois dessa época fugiram os indios. 
Pela rebelliã o que appareceu ua pro v. no anno de 1835, 
de ~riste r ecordação , a villa de Faro, fo i victima lambem do 
furor elos inimigos da lei. Tendo as camaras elas villas dos 
Tapajós,Pau:ds Tupinambaranas e Manáos reconhecido a auto
r idade do presidente intruso Edua rdo F. N. Agelim ,em sessão 
extraordinaria de 27 de março de i 835, tambem o reconheceu 
como unica au toridade ,emquanto elle não entregasse a poder ao 
presidente legal, como dizia no manifesto que espalhara pela 
província . Isto se fez publico por editaes em 2 de abr il do 
mesmo anno, celebrando o vigar io de então, o mercenario frei 
Ig nacio Guilherme da Costa um officio em acção de graças, 
pelo restabelecimento da ordem . Em setembro porém, preve
nida a villa , que ia ser atacada pelo~ rebeldes, o povo fugiu, 
assim como o vigario que refugiou-se no alto Yamundá no 
ponto que depois mostrarei. Cahitt logo depois em poder 
dos rebeldes a vi !la. Só em julho ele i837, puderam sacudir o 
jugo destes. Pela lei n. 491 de 5 de abril de i865, foi transfe
rida a villa. para o lago Grande na costa denominada do 
Algodoal; por outra, para a margem do Yamary. Vendo os 
habs, porém, que vantagem alguma aufere riam com a 
mudança, apezar de estar proximo aoa centros mais criadores 
nunca tra ta ram de cumprir a lei_" Foi essa vi lia incorporada 
ã com. de Obiclos pela Lei Pro v . n . 520 ·de 23 de setembro de 
1867 e elevada á com. pela Lei n. 29 de 30 de julho de 1892. 
Tem agencia do correio. 

FARO. Ilha elo Estado do Pará, no rio T ocan t ins , proxima 
ao cana l do Inferno. • 

FARO (Rio de). Assevera o Sr . B. Rodrigues ser assim 
denominado o rio Nhamundá da conflencia do Pra tucú até o 
Jogar Repartimento, onde o rio divide-se em clous braços. 

FAROFA. Serra elo Es tado de Santa Cafbarina, no mun. 
de S . Joaquim da Costa ela Serra (lnl'. loc .) 

FAROFAS. Pov . do Estado d<'l Minas Geraes, no mun . do 
P a r á . 

F ARPÃO. Log. do Estado da Bahia , á margem elo r io Je
quitinhonha , na fronteira desse Estado com o de Minas Geraes, 

FARRAMBAMBA: s. f. (Estados do N.) fanfarronada, 
bravata, jaotancia, -vangloria, va idade : Deixa- te d essas (a;r· 
rambam bas (S. Roméro ). 

FARRANCHO. Pov. do Estado de Minas Géraes, na freg. 
de S. Miguel elo Jequitinhonha e mun. de Arassuahy; com um a 
esch. publ. de inst. p l'im., creada pela Lei Pro v . n . 2 .390 de 13 
de outubro de 1877. Fica na margem dil'. do rio Jequitinhonha, 
cerca de 30 kils. abaixo de S. Miguel. Tem uma capellinha de 
N . ·S . da Boa Viagem, fundada por Fr. Domingos . Exporta 
panellas, remos e -varas ele canôas . Calcula--se a sua pop. em 
100 habs, Junto ao pov. ha uma lagôa. 

FARRANCHO. Lagôa do Estado de Minas Get·aes, junto á 
pov. do seu nome . 

F ARRRAXO: s. m. ( Bahia ), espscle de terçado sem gume, 
com o qual se mata peixe á noute. A pesca que assim se faz, 
at tra hindo-se o peixe por meio da luz, se chama pesoct de far
,·axo (Aragão). Obs. Este m~io ~e pescar corresponde ao que 
no Pará chamam pesca da pt?•akera (B. de J ary). 

FARTO. Riacho elo Estado elas Alagôas; banha o mnn. de 
Maragogy e desagua no rio deste nome. 

FARTO. R ibeirão figurado nas Carta-s como braço septen
trional do rio da Casca, trib. do Araguaya (1;3. ele M,·lgaço). 
. FARTURA . Villa e m1tn. do Es tado ele S . Paulo, ex-pa
r ochia do mun. de S. João Baptista do Rio Verde, lig~da a 
p.s ta vi lia por uma estrada . Orago N . S. _das Dores e dwcese 
de S. Paulo. Foi creada parochia pela Le1 ~rov. n. 5 rle 7_ge 
fevereiro de 1884. Pet·tenceu ao dislil'icLo da Yilla de S. SebasL1ao 
do Tijuco Preto. Foi elevada á villa pelo Dec . n. i 45 de 31 ele 

·ma·rço de 1891 . A Lei n. 82 de 6 de setembro de 1892 desmem
brou-a do termo de Pirajú e com. do Avaré e annexo u-a ao 
te 1·mo e com. do Rio Verde. 

F ARTUR A. Pov. elo Estado de S . P aul o, no mun. de Len
çóes (In f. loc. ) . 



F AV' 

FARTURA. Serra do Es tado de S . Paul o, no mun . de S. 
J·oiro da Bôa Vis ta (l'nf. loc. ). 

FARTURA. Se1•ra do Estado de S. Pa.u lo, no mun. de 
S. J uão ela Baptis ta elo Rio V erele .. 

FARTURA.. Serra do Es·bado ele Mrut~o Gr0sso, ramo ela ela 
([)ha pacla . A estrada p ar a Goyaz passa por e\la ( Dr. S . d"'-1. 
Fonseca . ]J)icc . cit . ). 

F ARTUR A. Ribeirã0 elo Estado de S. Paulo, ba nha a pa 
rochia d o seu nome e clesagua no rio Verde 

FARTURA. Ribeirão do Estado ul e S . Paulo, ba n.h a: o 
mun. de S. João da Bôa Vista e clesa gua n a margem esq. do 
rio P ard o (Inl. loc.) 

FARTURA. Ribeirão do Es tado el e S . P aulo, ba nha o 
mun . elo P <t rahybuna. e desagu a n a m a rgem esq . elo Lou1•enço 
Velho, a.ff . do Parahybuna . 

FARTURA. Ribeirão do Estado de S. Paulo, na sce nos 
campos de Ar a r a quara (v erte n te el e S. José elo Rio Prato) e 
desagua no rio 'l'ieté, 36 lü ls. acim a elo salto ele A'.la-nha n
dava . 

FARTURA. Ri beirão el o Estado de S . P aulo, banha o 
mun . el e Le nçóe s e clesagua no rio deste nome (lnf. loc . ) . 

FARTURA. Cot-rego elo Esta do ele Minas Gerae;; , ba nha o 
m un. ela Oliveira e elesagua no rio V era Cruz, ali. do r i o 
Pa rá . 
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FARTURA. IUbeirão do Es laclo de Goyaz ; nasce na serra 
Dourada e desagua na margem dir . do rio Pilões , aff. do rio 
Cla ro, que o é elo rio Grande ou 1\r agua y.a ; Saint'Hi.laire e Ay1•es 
de Caza l o cons1deram ct.fmo a:fl. do no Claro: Cunha Ma ttos 
e S. ela F onseca e me nc ion a m como trib . do rio Pilões . A 
Ca1·ta de Goyaz elo Engen beiro J a rdim é da opinião ele Cunha 
Matlo s . O Sr . Bag::ri, no seu F'a1· West do Brazil o cons idern. 
com o cabeceir<t elo Pilões e diz : « Nasce o Fartura a qua tr o 
leg uas ao nascente elo pov. (S. J osé de Mossamede~) e passa 
a d ons kils. ao S . do mesmo : sã o a!Js . pelo lado clir .. desse 
ribeirã o os seguintes corregos, que se atr avessa em ca minho 
desta cidade par a S . José e que t odos nascem da serra Dou
ra da: Gorgulho, Corrego Fundo, Cünceição, Agua Fria, B1·az 
M.tencles, Estiva e Piçarrão . 'l'od os eJl, s, á excepção elo ultimo , 
desa-g uam no F a rtura a montante da pov. ; o Piçarrão, porém, 
a um qua rto de legua á jusante ela mesma " · E' muito pi scoso. 

FARTURA. 'Corrego do Estado de Goyaz, aff. do l'io elos 
Bugres, afl'. do Vermelho. 

FARTURA. Rio do Estado de Matto Grosso: é uma das 
cabece iras elo Coxim. Suas aguas são turv,as e espessas (E>r. S. da 
Fonseca, Dicc. ci.t.) 

F A RTU!R.A. L agôa do Estado elo Piauh~, no mun . de 
S. • ..Ray mund o Nonabo- . 

FATO. 1lha do Estado do E. Santo, na bahia da Vic'toria, 
perto da ilha Bento Ferreira . E' pequena. 

FAUSTINO. Ilha na costa do Estado do Pauá·, no Gceano · 
clefron·te d a f oz elo furo Aragtta l'Y e proxima d'as ilhas Bai1ique• 
Curuá, Marinheiros e Franco. 

FAUST !NO. Ponta n~. costa do Estado do Pará, na parte 
si'tuada entre a bahi a de Cae té e as Salinas. 

FAUSTIN0. Riacho do Estado do Ceará aff. do Ca.riü. 
Banha o mun. de Qwixará. ' 

~AVA. Morro elo plstado de Mi•nas Geraes, na freg . do Flur
quun e mun . ele Mar1anna. 

FA VAL. Log. elo Es~aclo ele l'vlatto 6-11oss0, á rnat"gem do rio 
Aúnos abaixo do rio 'l'apanillunas. E: abunclamte de plan·tas 
com o n ome ele favas ele Santo Ignac10 «As ma.rgellS elo rio 
aqui tot•nam-se chatas e cober~as de um capim branco como 
chamam ao matto baixo que cobre o tel'reno ,, ' 

FAVAXO. Antigo dist . do termo de Baepend >y, no Estado de 
M'inas Geraes. Foi1rebab:aclo d'essa categoria pelo § IV ela JLei 
Prov. n •. 288 de 12 de mat•ço de 18~6 , que incol'pOL'Ol\ seu te rri
t011io á fiveg-. de S. Tàomé éLa1s Lettras. Essa Lei Boi revoaacla 
pelo aut . I!t da ele n·. 334 de 3 iile abri.! de 1847 e de novo posta 
em vigor pela de n . 460 de 20 ele ou.tub!1o de 1849. 
~AVEIRA • .Lago do Elsbado do Miaranhão, no mu.n .. de 

;:>anto Ignacio elo Pinheiro. 

FAX 

F AVELLA. Set•ra do illstado ela Bahia no mun. ele Monte 
Santo ~lo f. loc,). ' 

F AVELLA. P equeno rio do E stado do Ceará no te rmo de 
Iguatú . Nasce na serra da Gual'iba e desagua 'no J a o- uaribe 
pela ma rgem eoq uercla . "' 

FAVELLA. P equen o rio elo. Es tado d e Sergipe ba nha o 
mun. ela Ca pella e desag ua no J apa r a tuba . ' 

FA VIANNA. Enseada do ill s tado do Ma r a nhão nos campos 
de P eric(tm ansinho. ' 

FAXINA. Cidade e muu. elo Estado de S. P a ul o , séde da 
com . de se Lt nome, a SSO . da capital, entre t res col lin as e Da 
fr a lda ele uma ·dellas . . Suas ruas , t odas tt·açaclas de norte a 
sul, co ntém bons predws e m r eg lar ai inhamento . S ua eg t·eja 
ma tn z é b~m !lonstnuda . e a~ha-se co !locada e m um espaçoso 
la rgo, a que da a denonunaçao . H a ehversas pequenas egre1a.s 
no mun . 'l' em a cidade casa el a ca mara e caclêa mercado 
'!la.taclonro, qua tt•o cha farizes, um thea it•o e cemiterio . O mu.n: 
e alg um tanto mon~a 11hoso por achar-se nas prox:imida cles da 
Serra do Mar; tem com tudo e xte nsas pla níc ies occnpadas por 
cM.npos, e possue, n as vertentes elos r ios, "' ra ndes ma ttas . 'l' em 
altas se l'L•as que off'e L' ece m depressões ve1·dadei ramen ts ext t·a or
dina rias, pelas il'L'agula rida cles que apres entam , prin cip a lmente 
no rio Peri t ttba, que corta o rnun. ele S. ao N. A essas 
elepL·essÕJS d ão o n ome de T embf!;; , Em urna clellas , que foi 
cemi te rio de iudios, encont1· a.- se uma .inscripçã o incl igen a , 
curtt?Sa pelo se 11 aspecto. As se rras do mun . li ga m- se á 
corclllheiL·a mar itima. Dellas as m a is importal11tes são as ele 
I~aoca, que corre na eliL·ecção ele S. á ill., a de Sa nto Antonio 
n a direcção ele E para 0 . e a de Ilararé, que é a mais 
notl vel. Os ma is importa ntes rios do mun. são : o Parana
pa ne ma, o Vet·.:le, o Apiahy-guassú e o 'l'aquat•y. Além desses 
rios h a mu itos ribeirões ele menor importancia , entr e os qnaes 
o P erliuba e o Branco . Ex1s1e m no mn a . muitas lagôas 
pectuen a s, elas C( Uaes as ma is importantes são: a ele ::)ara ndy , 
á margem cltret La elo no Taqtta t•y e a La.,.õa Grande no bairro 
do mesmo no~ne . 0 clim a elo mttn . é s aucl~1. vel. A a\m osp h era 
es tá sempre 1mpreg nada elo cheiro ba lsamico elo piDheit·o , que 
abunda nas. m <JJ tta.s . Fót·~ alg uns ca >os de febre b enigna, se m 
co>tseque~cta algum n, , pode-se a llil-mar que 1·arissimo é o caso 
de L?o lestta a regtstraL·-se. O solo do mun. a E. e S . contém 
mmto ouro e ga lena d~ chumbo ; o diamante a bunda nas 
m a rgens_ do l'lO Verde, onde tem-se encont rado alg uns ele g rande 
valor. Nao obs tante a excellencia das terl'as do mun . e posswit· 
ello g t:a nde extensão ele tel'ra roxa e massapê preta, a. lavom·a 
t e m stclo mcuto descura da e por isso já desappat·ecerann a•l"' ttnS 
genet•os, como a canna de assuca;r, o tri go, etc ., que ~cla
ptavam-se perfellameote .á natut·~za. elo solo. Entt•ega m-se os 
h a,bs ., pela maLOr pa1•te a cr1açruo de gado vacctun e suino. 
Os can;tpos do mun ·, que fo r mam qttasi que a exclusiva 
industr•a explorada pe la criaç~o dP gado, são os mellbot•es do 
ffis·tado e é ne~te mL!Jn . que es tao sittnclas a s mais impovtantes 
fazenda3 de ~rtar de S. Paulo . Os principaes gene r os ela l a voULa 
do mun. sao : o ~ .tfé, algodão, cano a; ele assuca.1·, cereaes e 
fumo . . Orago ~ant Anna e dtocese de S . Paulo. O paulista 
An;tomo Fttrq~um Peclt•eso foi o fundado r des sa pov . em 1766, 
Fm e levada a . ~aLegor i a de vi lla ru 26 de setembro ele 1769 por 
orde~ do captbao- general D. Luiz A:nton·i o de So ttza Botelho 
Mourao e á de ctclade pela Lei Prov . n . 13 ele 20 de j 1dho de 
1861.. Crea;da com. pel a Lei P rov n ·16 de 6 ele abril de 1872 
cla~s dicada ele primeit·a entt·. pelo Decr. n. 4 .939 de 30 d~ 
abril elo. mesmo anuo. Tem eschs. publs . de inst. pL'im. 
e age ncta do corre~ o . E' ligada a Xiri ri ca, L a:vl'iuha s; Rio 
Verde, Bom Successo, Apiahy, lporanga e Itapetininga por 
estradas. Dista 250 kils. da capital elo Estado, 118 de Ita
petininga, 66 do Capão Bonito do Paranapanema, 79 de Aj'liahy 
e S. João Baptista do Rio Verde e 92 do Bom Sttocesso. Sobre 
seus limit es, vide : fueis P r ovs. n. 83 ele 25 ele abr.il el e 1865 
n, 9 de 6 de m ru t·ço de 1871, n. 83 ele 25 el e abri l de 1873 e n.33 
de 10 de mar ço de 1865. 

FAXINA. Antiga j'JO V. elo Estado de S . Pa;ulo elevada 
á ca~egoria de vill a com o nome ele :'l . João Baptis t~ do R io 
Verde pela Lei Prov. n. 7 de 6 de março ele 187'1. 

~A~INA. Pov. do E s tado elo R. G .• do Sul, ua freg. elo 
Vtamao,com. uma esch . publ . de insb. prim., creacla pelo 
art. II da Let Prov. n. 887 ele 5 de maio de 1873. 

FAXIN AES . Ribeirão elo Estado do Pa raná, afl'. do rio 
Negr o. 



FAZ 

FAXINAL, s . m . (S. P aulo, P araná, Santa C>tt h arina, 
R. G . do S ui) campo de pas tage m eu tremeaelo de a r vo redo 
esguio. 'l'ambem lhe chama m em a lguns logares llachi?la. 
Etym. : E' vocabul o de orige m portug tteza . Além de sua signifi
caçã o bm zileira, o t ermo F axin a é entt•e nós usado em todas 
as accepções que lhe dão em Portugal, 

FAXINAL . Um dos quart eirões do mun. do E. Sa nto da 
Bôa Vi~ ta ; no Es tado de S. P aulo. 

FAXINAL. R io do Es tado do P a raná, 1tff. elo Igua ssú. Corre 
entre Iguassú e S . José elos Pinhaes . 

FAXINAL DE CAP1VARY. B:tir ro do mun . de Itapeti-
nin ga do Es tado de S . P aulo , • 

FAX INA L DE DENTRO. At•roio do E stado elo R. G . elo 
..Sul , aff. do rio Pardo . 

FAXINAL DE S. PEDRO. Log . elo mun . ele Cttr itybanos 
do Estado de Sa n ta Catb a rina . 

FAXINAL DO CEMITERIO. Log . no mnn . do T a quary 
do Estado do R. G. do Sul ; com uma esch. publ. de inst . 
prim., c~eacla pela Lei Prov . n. 1. 45 1 ele 30 ele a bril ele 1884 . 

FAXINAL DO MEIO. Log . do Estado ele San ta Cath a rina , 
no mun . do P ara ty, ~ margem do rio Pita nga . 

FAXINAL DO SILVA JORGE. Log . do Estado elo R. G. 
do S ul , no mun . do T:·iumpho . 

FAXINALSINHO . Log . do Estado do P a ra ná , no bairt•o 
dos Ca t•r,• pa'tos e mun. de Ponta Grossa ; com urn a cadeiL" a 
promiSCLJa de inst. prim . et•eada pela Lei Prov . n. 881 de 7 
de mar go ele 1889. 

FAZENDA. s. f ., herdade com destino á gr a ndé cultura . 
Ha f<•zenda s de cr ic•ção e fa oen drks de lwvounr, . Nas primeira s 
se cuid a de gados , sobre ttldo do bovi110 e cavalla r , e sã o parti
cula rm en le conhecidas n o R. G . elo Sttl pela denomin ação de 
estancias. Nas segundas , se cultiva café, ca nna de a ss twar, 
algodão, cereaes , etc. As ele canna siio gara lmante ch a ma das 
engen!;os. · 

FAZENDA. Log . do Estado das Alagôas , em S. il1ig ttel dos 
Milagres, S. José ela Lage e Pioca . 

FAZENDA. Praia no mun. de Villa Bella elo Estado de 
S. P aulo. 

FAZENDA . Riacho elo Es tado do Ceará , banha o muu. do 
Pere- i~ o e desagua uo Figueiredo. 

FAZENDA. Rio do Estado elo E. Sauto, no mun. ele Gua
r apar y . 

F A ZEN DA . Arroio elo Estado elo Paraná ; desagua no rio 
Tibagy , pr•J:dmo á foz do rio Guarauna . 

FAZEN DA . Ribeirã o do [i}staclo do P araná ; aff. ela marge m 
esq . do rio Negro, tri b. do Igttassú. Su a foz fica proxima d a 
dos rios Preto e S. Pedro. 

FAZENDA. Ribeirão do Es ta do de Santa Catharin~ . Suas 
a guas são separadas da elo rio Infar rti.nho pelo mol'l'O elo R ebolo . 
Desagua no Tres Riachos a lf. do Big uassú. 

FAZENDA. Ribe il' ão do Es tado de Sa nta Catharina : des-
agua no ma t·, entre o Camboriú e o I ~aj ahy . · 

FAZENDA . Lagôa elo E8tado do Ceará , ao pé da cidade ele 
Sobral. . 

FAZENDA DA BARRA. Ilha no rio S. Fra ncisco, [Dt'IDxim a 
da do Sa bonete e acima da foz 6lo rio P a ra mit·im. ·Os ca nae s 
comprebendidos entre essa ilha e a s margens do rio s~o na
vegaveis (Halfeld). 

FAZENDA DA BARRA. R io do Distric to Federal, nasce 
no sitio l zidoro e desagtt a na lagôa de J acarépaguá . 

FAZENDA DA FIGUEIRA . Ba it•t·o do mun.lllo R•beirã o 
Pret0 no Estado ele S. Pa •tlo , com uma esch. nüx.ta cread a 
pela Lei Pro v. n. 13:1 de 15 ele maio de t 889. 

FAZENDA DA SERRA. F'ov . do Estaêlo elo Ceará, n:o mun. 
de Um a ry . 

FAZENDA DA VARZEA. Log . do Estae10 elas Alagôas , no 
mun. elo Triurnpho . 

FAZENDA D!E BAIXO. L0g. do Es ~ado <:l'as Alagbs, no 
muu. de Sa nt'Anna do Panema. 
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FAZElNOA DE BAIXO. Corrego d 0 Elstado· de Minas 
Geraes, banha a freg. ele J a botica tubas e desagua na margem 
esq . elo rio eles te nome. 

FAZENDA DE FÓRA. Ipoeira no muu. da C1tsa Nova d0 
Estado ela Bahia ; com cinco milhas de extensão e muito 
piscosa. 

FAZENDA DE ITAPOAN. Bairro do mun . de Canan éa; 
no Estado de S . Paulo. 

FAZENDA. DO AMORA. Log . do E s tado de Minas Geraes, 
no mut1. da Ponte No va; com uma eoch. publ. do ins t. prim . , 
areada pelo art . II da Lei Pcov . n. 2. 730 ele 18 de dezembro 
ele 1880 . 

F A ZENDA DO BRANDÃO. L og·. elo E ~ tado do R io el e 
Janei ro, no mun. ele I3"uassú ; com u ma esch. publ. elo inst . 
prim., creada p9la L~ i P t•ov. n. 1.988 de '1. 873. 

FAZENDA DO CAPITÃO FELIZAÍWO. Log. do ill stado 
de M1nas Geraes, n a ft· ag . ri o P a-r auna ; com ttma esc h, mix la 
creada pela L3i Pro v. n. 3.2 17 de H de outubro de 1883. « A fa
~e nda do ca pit ão Fe liiZa l'elo, escreve-nos o vigario do Pa rauna, 
a ma rgem do rto Pal' au na. , pe r t~ nceu a um rico faze nde iro 
qu e, além de possui r toelo o te rt·i to l'i o s itua do entre os r ios 
Cer vo , P~.1· auna e Co ngoah as, era se nh or ele muitos escra vos 
aos quaes, por s ua mor te, de ixoLl li vres e he rde iros ele tod~ 
aquelle te rreno sob a cla usula , porém, de inaleabilicla cle . Tem 
esses libertos se m ·dtiplicado por ta l modo que o loga t·, em que 
ha bitam, é o ma is pJvoado do el isL . · !?estej a m an uualmen te a 
S. J oão e S . Se•Das tião em um ora torio ua faze nda do seu ex
se nbot· , sendo La mbem ali i a séde da esc h. , cerca ele 12 kils. 
aba ixo do arra ia l do Para un a .» 

FAZENDA DO CHAPÉO. Lo$ . no mun. ele S. Fra ncisco 
de P aul a ele Cima da Sen· a , do Estado do R . G . do S tü : co.m 
uma esch . 1nbl. ele inst. prim. creada pela L~i Pro v. n.' 1.461 
de 30 de abril de 1884 . 

FAZENDA 'GO GADO . Po v. do Estado ela Bahia , ne mun. 
do BreJO Gt·a nde. P a ra a hi a Lei Prov . n. L 606 de 8 ele junho 
de 1876 1.ra ns fel'i u a séde el a ft·eg . de S. Ssbascião do Sincorá . 
F 0i elevada a dis t. pela Lei Prov . n. i.õ38 de 14 de }ufho de 
18711 . Tem uma esc h. publ. de ins t. pl'im., ct·ea cla pela Le"i 
Prov. n. 1.622 de 4 de ju~lw ele 1876. Foi u ma antiga fa zenda 
de cl'iar; é hoje um bom . centro de commet·e to e- por onde 
passa a es trafia que vai parn. Lavras Di ft mantinas. Tem urn!li 
capella da invocação de N. Senhora da Saude. 

FAZENDA DO MEIO. Al'l'aial do Est(l.do das Alagôas, no 
mun . de S . Migue l dos Ca !X!pos . 

FAZENDA DO RABELLO . L og·. no mun. de Santo Anto
nio da l' a tr ulha c1o Estado do R . G. do Snl, com uma esch. 
publ. de inst. primaria . 

FAZENDA GRANDE. P arochia elo Es ta do ele P e rnambuco. 
Vide F lo?•es ta. 

FAZENDA GRANDE. Log. do Estado do Piauhy, no tet•mo 
de S . João do P iauhy . 

FAZENDA GRANDE. Po v. elo Estadv de Minas Get•aes, 
na f r eg . da Co nc.eição da Estiva do muo . do Pouso Alest·e. 

FAZENDA GRANDE. Ilha do Estado da Ba hi a , no rio 
S. Francisco, proxim a das ilhas denominadas Imburana, Sus
suarftna e acima da foz do rio Pat•amirim. E' po vorucla e culti
vada (Ihlfe ld). 

FAZENDA GRANDE . Sena do I<;s uMlo de Minas Geraes, 
no mun . de Pou so Alegr e . 

FAZENDA GRANDE. Peq tteno rio do Estado de Set·gipe, 
ba-nha o mun. de I taba:iana e desagua no Jrucara.cica . R ecehle 
o Ma.cel la, Cedro, Lagama r e Cannabra va (Tnf. loc . ). 

FAZENDA NOVA. Log . do Estado êlo Piauhy, no mun, 
de S. J oã0 do Pi auh•y . 

FAZEN DA NOVA. Log. elo Estado do Ceará, no mun. do 
Jardim. 

FAZENDA NOVA. Log . do Estado das Alagôás em Sa nta 
.''lnna do P a nema , P orto 'Rea l do Colleg io, Piio de A:ssu:car, 
Bello Monte e União. 

FAZENDA NOVA . Serra. do Estad? do C:ea.r á , no mun. d..: 
Ipoeira, nas_ !!li visas co m 0 Es.~ado do P1 a nbly . Tem umw e-x ben
são de 30 kut omett•os . 
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FAZENDA NOVA. Riacho do Estado do Ceará, afl'. d a 
margem di r. elo rio Q.uixeramo bim. 

FAZENDA NOVA. Riacho elo EsLado do R. G. do Norte, 
afl". da margem esq. do rio Apoc' y . 
,FAZE~DAS. Igarapé do J!!stado do Pará, no mun. de 

O·bidos; pnta-se com o 1garape Irateua. 
FAZENDA VELHA. Arraia l do Estado das Alagôas , no 

mun. de Piassabussú. Ha um outro log. do mesmo nome no 
mun. do Pão de Assucar. 

FAZENDA VELHA. Pov. novíssima a tres kils . d a vi lla 
de Santarem, no Estado da Bahia. Tem uma casa de oração e 
100 casas de ta ipa; é regada por uma cachoeirinha e possue 
um pequeno porto . A lei Prov .. n. 2 . 3~4 de. 14 de julho de 1882 
creou ahi uma ·eooh. publ. de wst. pn man a . 

FAZENDA VELHA . Log . do Es Lado do Rio de Ja.neiro, no 
mun . de Sapucaia . 

FAZENDA VELHA. Bairro do Es Lado de S . Paulo, no 
mun. de Itapetiniriga. A Lei Pro v. n . 58 de 12 ele maio de 1877 
elevou-o á categor ia de parochia com a denominaçã,1 de S. Mi
gue l Archanjo, e a de n. 23 de 25 ele jutiho de 1869 creou a hi 
uma esch. publ. ele inst. pl'imaria. 

FAZENDA VELHA. Bairt·o no mun. da Limeira e Estado 
de S. Paulo , com uma esch . publ., et·eada pela l ei n . 1011de24 
de setembro de 1892. 

FAZENDA VELHA. Um dos quarteirões da cidade de Ube
t•aba, no Estado de Minas Ge1·aes . 

FAZENDA VELHA. Arrabalcle d<t freg. de S. Bt·az do Suas
suhy, termo ele Entre lUas e Estado de Minas Geraes . 

F AZENDA VELHA . Rio elo Es tado da~ Alagôa;; nasce da 
serra de Olhos d'Agua, percorre o mun .. de Capiá e clesagua n a 
margem esq . do S. Fra ncisco. 

FAZEND A VELHA. Riach o elo Estado ela Bah ia; banha o 
mun . elo Morro do Chapéo e clesagua no 1· io Boni to (Inf. loc.). 

FAZENDA VELHA. Ribeirão do Estado de Minas Geraes i 
nasce na fa zenda denomina da José Ribeiro, banha o mun. de 
Entre R i os e desagua no l'io Ma ra nhão . 

FAZENDINHA. Pov. no mun. de Alagôa de Baixo , do 
Estado de P ernambuco. 

FAZE NDINHA. Logs. do Estado das Alagôas, na Branca, 
Paulo Afl'onso e Alagôas. 

FAZENDINHA. Pov. do Estado de Serg ipe. no termo de 
Seriry, com uma esch . m ixta publ. _de inst. primaria, creada 
pela Le i Prov. n . 1. 221 de 25 de abr1l de 1882. 

FAZENDINHA . Assim denominava- se a actual freg . de 
Nossa Senhora das Dôres de Serapuhy, no Esta do de S. Paulo . 

FAZENDINHA. Pov. do Estado ele Mina> Geraes, na freg. 
da Abba dia e mun. de Pitanguy. 

FAZENDINHA. Carrego do Estado de S . Paulo; ba nh:~. o 
n;m n . da Piedade e clesagua no rio Jurupar[L (lnf. loc . ). 

FAZ E: NDINHA. Col'l'ego elo Estado de Minas Geraes, no 
mun. de Uberaba . 

FAZENDINHA . Ribeirã o elo Estado de Goyaz; vai para o 
rio do Braço, que é t ri b. do rio Veriss imo . 

F AZENDINHA . Carrego do Es tado ele Goya z: é um dos 
braços do r ibeirão de S . P atrício, aff. do rio das Almas . 
(Cunha Mattos. I tine..aJ•iQ) . 

FAZENDINHA. Por to no rio Cuyabá; no Estado de Matto 
Grosso . 

FAZ TU )0. Corrego ~o Es ta~o de Goy~z , aff. da m:1:rgem 
dir. elo riacho Funclo, tr1b. ~o r 10 Maranhao (Cunha Mattos. 
Itinerado). Do Estado nos mformam. haver um corrego com 

-esse nome, afl' . da mat·gem cltr. do no das Al mas, t rib . elo 
Maranhão. 

FÉ (Santa). Pov. do Estado elo Parahyba de Norte, quatro 
leguas ao poeu le da cidade de Bananeiras, ex_actamente na 
extre midade do mun., com uma casa ele candade fund ada 
pelo padre Ibiapina e uma esch . publ., creada pela L ei Prov. 
n. 336 de 8 ele abril ele 1870. Santa Fé está á vista da pov. 
de Arar.:t, a um kil. ele distancia pouco mais 011 menos. 

8 FEC 

FÉ (Sa11ta). Dist. do termo ele Petrolina do Estado de P~r 
nambuco . 

FÉ ( Santa ) . Log . elo E stado elas Ala gôas, no mun. de
Sant' Anna d o Ipanema e Muricy. 

FÉ (Santa) . Ta pera que se encontt·a a 21 kils . da Co ri xa 
Grande do Destacament.o, em uma pequena l ombada á cl i r. da 
estt:ada para Sant' Anna de Chiquitos, e 58 kils. áquem ela 
corixa de Santa R i ta ; no Estado de MaUo Grosso . 

FE (Santa). Estação da E . de F. Central elo Bra.zil , nora
mal de _Porto Novo, entre Chiador e Port~ Novo . a 205k il•,666 
da Capita l Federal e 259m,719 de altura sobr e o nível do 
mar·. Tem uma agencia do corl'eio. Estação telegraphica . 

FE (Santa). Ribeirão do Estado de Minas Get·aes, banha o 
mun. do Patrocínio e desagua no rio Paranahyba. 

FE (Santa) . Ribeirão do Estado de Minas Geraes, rega o 
arraial de Sant' Anna do Capão Redondo do termo ele S . Fra n
cisco; e clesagua no Paracatú. 

FÉ (Santa). R ibe irão elo Estado de Minas Get•ae3, af'l". da 
ma rgern esq . elo rio Bagag.em. 

FECHADO. Riacho do Estado do Ceará . banhr.. o mun . do 
lpu.üras, e desagua na margem esq . elo rio elo Matto, aff. elo 
Poty. 

FECHADOS . Capella da freg. do Parauua e mun. da 
Conceição, no Estado ele Minas Geraes . Orago Sant'Anna . Com 
o nome de Frechados foi el evad a a clis t. pelo a r t . I da Lei 
P rov . n . 1.114 ele 16 ele outubro de 1861, que constituiu-o com o 
te rritorio comprehendido entre os rios el as P edras e P ar a u na 
elo Ser l'o. P assou a denominar-se Fechados por Le i P!'oy . 
Tem uma esch. publ. de inst. prim. para o sexo masculino, 
creada pela Lei Prov . n. 2.568 de 3 de j a nei ro ele 1880. E' o 
logar mais fertil ela ft•e g . Um fa,zendeil'o abastado edificou 
junto a sua residencia uma capella, onde são admi nisLI·ados 
os sacramen tos aos habs. elCl pequeno povoado . 

FECHADOS. P equeno rio do Estado de Minas Gel'aes, banha 
a f reg . do Para una e corre para o Cipó. 

FECHO ·nos MORROS. L og . do rio Araguaya, proximo 
á foz do Tapit·apé, no seu braço maior, á esq. da ilha Carum
baré ou do Banana l. E' assim chamado po r ahi es t reitar-se 
o rio ent re dous g t•andes penedos. 

FECHO DOS MORROS . Log. no rio P a raguay, onde sua 
cot•t•e nte passa por dous canaes e nt re um grupo ele montanhas; 
o da di r. de 160 metros de largura e o outro cl" 120 . Nesse 
gt·upo de mon·tanhas eleva-se á margem esq . o Pão ele Assucar, 
assim denominado p ela commissão demarcaclol'a ele 1786 pela 
sua conifigu t· ação . 

FECHO DOS MORROS . Monta nh as s i tu a das no rio Pa
raguay, na fronteira do Estado ele Matto Grosso. « São for 
madas, diz o Dr. S. d a Fonseca , pelo Pão de Assucar , que é o 
cerro occidenta l dos b espa nhoes. e outras se is mais, á margem 
di r. , o Cet·ro or iental á esq., e. uma alta ilha e morro a meio 
rio, onde está a g uarda bt·azile ir a, nosso prim eiro ponto militar 
no Paraguay, na d istancia de un s 120 kils. acima da foz elo 
Apa . Fecho dos Mol'l'os p ar ece ser denominação dada d esde 
os pL' imei r os navegadores e fundadot·es ele Cuyabá . . . O nome 
de P ão de Assucar . porque é l1oj e co11beciclo, toi-lhe da do pela 
commissão clemarcaclora em 1782; é o mes mo ele fôrma conica, 
e o nut is elevBdo de todos os que formam essa extrema el a serra 
de Gua lalica n, espigão el a cordilheira do Ma racajú . Segundo 
Luiz d' Alincourt, sua posição astronomica é aos 21° 22' de lat.; 
e conforme Dugra ty, 21° 25' 10" ele l a t . e 57° 58' 54'' de long . 
Occ . de Gr eenwich, 113 meh'os acima do n1vel elo m a r. E' 
nota ve l esse pont') pel o a·taque qu e tra içoeiramente lhe levara m 
os paraguayos, de ordem ele Car los Lopes, em 14 ele outubro 
de 1850, em n úmer o ele 400 homens, que !llespera darneote ata
caram a guarnição composta ele 25 praça s, commandada pelo 
t enente F r ancisco Bruno cln. Silva , que re'ttrou- se para a 
margam dir. após l;eat:tr a defesa qu e lhe .foi poss ível. .. A' 
i lha davam os guayc urús ·o nome _el e Ocrata Huetit·ah, que n_o 
s eu 1d10ma quer dizer pedra compri da .. ·" O B . ele Melgaço cbz 
« FEcao DE MoR.u.os. Ha na mar g-e m esq. elo rio Paraguay, 
ent re os parallelos 2:1o 2'1' a 21o 30', um grupo ele morros ele quas i 
duas l e,. uas de extensão ao lon"'o do rio e uma ele largura, 
separad~ por um esp'aço de tres l~guas ele terran o al agacl ico 
elas terras a l tas elo clist. ele Mit•ancla . Sobre a oppos ta 
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ma,rgem do do existe um morro isolaào e no meio do rio uma 
ilh a pedregvsa ele 1.300 a 1.500 metros de compl'imen:to, 400 
metros de largura e 24 na maior alf.ura. Os dous canaes, que 
forma são navegaveis ; porém o melhor é o de Oeste. Terá 
umas 50 braças (120 metros) de laegur a. O outro, ma<is es·tl'eito, 
tem algumas pedras, das quaes é pl!eciso resguardar-se, tanto 
do lado da . ilha como do da maegem esq . D()s morros da 
.margem dtr. o mais notavel é o Pão de Assucar. Sua base 
di sta da beira do rio quasi tres kils. Seu cume tem a a lti-tude 
de 412 metros acima elo rio, ou 507 ac ima elo mar. Dez 
milhas. wbaixo do Fecho de Mor,·os h a na margem esq. um 
morro Jsolaclo, que os hespanhoes chamam Batatilla, com um 
recife que toma q nas i metade da la rg·ura do a· i o . Esse Joga r é 
por nós conhecido pelo Passo ele Ta1•uman. E' onde se faz a 
passa,gem do gado vaccum e cavalla r trocado entre nossa gente 
e os índios do Chaco. Foi neste l ocal que, em_ 1775 pretendeu 
o capitão-general Luiz d' Albuquerque estabelecer o presi ulio, 
que veiu a fundar-se em Coimbra . Em ju uho de 18150 co !locou-se 
ahi um destacamento que foi visitado pelo presidente do Estaào 
em setembro, e em outubro expellido pelos Paraguayos . 

FECHO DOS MORROS (Ilha d0). Aos 21° 26'S. e i4°49'a 
meio rio Paraguaya , no Jogar de que toma o nome, tem uns tres 
a quatro kils. de perímetro e demora 1.800 metros ao O. do 
Pão ele Ass ucar. E' abundante ele caça e ele peixe. Ahi está 
uma guarda brazileira, o primeiro posto milita r elo Esta do, 
desde a foz do Apa, elo qual dista 120 lrils. Esta guarda foi 
estabelecida em 29 ele j cmho ele 1850 e logo em outubro desalo
jada -pelos paraguayos, que a 14 desse mez a sm:prehender am com 
uma força de 400 homens, atacando como de costume e do de 
seus predecessores, sem declaração de. guerra, falsa e inespera
damente. Compunha-se a guarnição de um official, o tenen<te 
Francisco Bueno da Silva e 25 praças . Perdeu tres homens e a 
:posição, e os atacantes nove mortos, inclusive um alferes, con
forme a parte official elo chefe da. expedição . Retirado para o 
Chaco, Bue~o re;tmo as tr1bus Cadmeos ele Lapate e Li;!.:a,gáte, e 
em represaha fo1 tomar o forte Olympo. Os guaycurús chamam 
a esta ilha -Ocrata-huctil-ah - a ped.r a compriiila. Demora 1.800 
metros a O. do Pão de ~ssucar. Desde ·1761 que um padre 
antevm o valo1· da postçao desta 1lha e propoz ao capi'tão
gene.ral Rolim de Moura a 1iransferencia para ella da a ldera de 
inclios que doutrinava na ft•eg. de s~nt'Anna da Chapada. 
Esse pai!!Fe era 0 vigario Simão àe Toledo Rotilovalho. O o-o
vernador não concordou p on• lhe pa,rece1' que lhe ficava m~ito 
longe, po9endo causar ciume aos hespanhoes. Luiz Pinto, 
porém, oao teve 03 mesmos escru'J)ulos e tratou de ab;i fundar 
um estabelecimen<to, o que por fa i'ta de meios ficou espaçado. 
Luiz ele Albuquerque quiz· estabelecei- o em 1775, e manduu 
-J!lara isso o cl!lpirtão de auxiliares Mathia~s Ribeirro da C0sta, 
que, entretant0, prefer1u ficrer umas• qlllarrenta legua,s acima, 
no esrreito de S. FranciscC!l Xavier, onàe, á margem d.ir., 
fundou o presidia de Nova Coimbra. E' abundante em ca,ça e 
peixes, e muito fer~il. 

FECHOS DA MONTANHA. Log. do Estado do Pará, I10 
rio Tapajoz, pouco acima da maloca de José Pocú. Ahi o rio 
eslreita-se muito e ambas as margens são montanhosas. 

ii'EDERAÇÃO. Assim denominou-se a actual cida;de do 
Arrc;io Grande, no Estado do R. G . elo Sul, por Acto de 4 de 
dezembro de 1890, voltando a denominar-se Arroio Grande em 
6 de julho de 1891. 

FÉ DO BONGA (Santa). Pov. elo Estado do Parahyba do 
Norte; no mun . de S. José de Piranhas em cima da serra do 
Bong a, na distancia de cinco leguas ao S. da villa ele S. José. 
~ElA . llha do Estado do R io da Janeiro, no mun . de Cabo

Frw, ao N. da enseada Formosa. 
FEIA. Ilha elo Es1ado de Santa Catharina cerca ele meia 

mi-lha ao NNO . da enseada de Hapocoroy. ' 

FEIA. Lagôa do Estado do Rio ele Janeü!o, nos muns . de 
Macahé e Campos. Tem mai s de 1.30 kils. de circurnferencia e 
r~cebe ao S. as aguas elos rios M~cabú e Ururahy. Commu
nJca-se com o 9cea1:w por diversos rios, entre os quaes o Furado, 
aberto nos princtptos do seculo IDassaclo pcrr José de Barcellos' 
Machado, um dos successores de Miguel Ay.res Maldonado 
fundador da casa da familia Carneiro da Siha. Communica-s~ 
com o rio Assú ou Iguassú pelo canal do Onça, tambem abert.o 
pelo mt smo Malclonado para escoamento dos terrenos paludosoe 
que c1rcu.lam a. lag~a pelo lado N;, os quaes ainda hoje se con
servam 1mprestave1s em sua mor parte. O seu mais notaYel 
fun0o não vai a lém ele muito mais de um metro; comtudo nas 
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occasiões de resacas e fortes ven•tan•ias agitam- se suas agua:; e 
borna-se então perigosa a sua navegação ou ~ravessia . Nas 
suas margens e n0 logar denominado Ponta Grossa dos Fi
dalgos, h a uma pov, à e cerca de 400 h a bs. que · se em pl'e
gam na pesca não só ahi como no Assú e l!llgêa da Piaban,ha, 
nas quaes abunda o peixe . O roballo, que ahi se pesca é sabo
roso , afa·maçlo e abundante; sãie tambem mwito a[!)rec-iadas !IIS 

tainhas d0 Assú e as pia banhas à a lagôa elo mesmo nome. 
O Dr. J. J. Carneiro da Silva no seu trab!lllho intitulado
Noticia, Descriptiva do Mtmicipio de lvlacahé (!1.881) diz o se
guinte a respe ilto dessa lagôa: <<A lagôa Feia, chamada outr'ora 
Iguassú, é a .maior ele tocla,s (do mun . ), tem 3.2 [eguas de cir
cumferencia e fund0 bastante para ser navegacla p0r pequenos 
vapores. As suas margens, do lad0 ele Macahé, sã0 "renosas 
em g rau.de pa1··te; sómente nas ruproximaç0es de Capivary as 
restingas vão desappat•ecendo, succedendo-se entã0 as campinas 
naturaes. As margens campis.tas são aproveitaveis não só para 
a criação como para a lavoura de canna; cous·tam de terrenos 
de ~lluvião, muitas vezes innundados per occasião das enchentes. 
A hmpeza dos r1os que esgo1am a l agôa Feia, taes c0mo o Barro 
Vermelho, Castanheta, Novo do Collegio, Onça ou Valia Grande, 
Iguassú ou Fundo, será de summa utiliàade para os terrenos 
dos muns. ele Campos e Macahé, que são alagados pelas aguas 
da lag@a F eia, um a boa parte do a nno, no tempn das chuvas. >> 
Sobre essa lagôa, diz o Dr. T eixe ira de MelLo: «A L agôa Feia, 
a maior d0 mun., chamada primitivamente L agôa de Iguaçrú, 
tem nas aguas medias 32 kils. de ?ompr1men te_> e 24 de i.argura 
na sua parte norte, com 130 de C!l"CLlmferencta 1 e fundo bas
tante para ser navegada pot· pequenos vapores. Recebe em seu 
seio, ou antes alimenta-se pl'incipãlmente das aguas do Uru
t•ahy e Macabú. E ' um pequeno mar interior, de arriscada 
navegação ou travessia em dias de tempestade: enct•espam-se
lhe as aguas em marólas 2 tão t.emerosas, que a fazem merecer 
o nome que preovaleceu e a distingue . Quando em 1847 visitou 
o imperador pela pt·imeira vez o mun., vendo-a mansa e dor
men.te, desejou que a cle.n<om inassem L<~gôa. Bonita. DJl: parte 
do S. ba nella uma peninsula chamada Gapwa>·y, de sets klls. 
de extensão , que q•uasi a divide em àuas, àa.s- qnaes a porção 
maior fica a oeste •. Despej a, a,s suas agttas _no AVla-a~ico, ao su'L 
él0 cabo de S. Thomé, pel0 canal, hoJe Rw do Furado, ras
gado ha ma~is de um secu'l0 pele capi,tão J esé ele Ba,rcel_los 
Machado, um elos successores de Miguel Ayres Malclonad,o e llll.• 

stituidor do vinculo de Ca,pi vary, hoje dominio da famtlia Car
neit·o ·da Silva (viscondt! de Ararnama). Pelo CMiaL da Onça 
ou Valla Grande, aberta pelo mesmo capitão, para desseca
manto dos teuenos palttdosos que ci-rcumdam a lagôa pel o la-do 
n0rte, communi-ca:se com o Açú ou Igu·aç1Í. Os o<utros carraes 
que a esg'0tam para o Oceano são os pequetrns ~i0s do Barro 
Vermel~w, Castanh~ta, 0 mais meridiona l e principal delles, e o 
ria Novo do Cbllegio. Não sei. a qual destes é q,ue denomin-ou 
Rio Bragança o príncipe lVIariml'lia'llo de Neuwied na _sua. 
Via-o-e?n ao B ·azil em 182L» . « Com0 o •cômor.o de areias, dt:li o 
maj~r Bellegarde no seu menci••nado Rela.t_., pt10ximo ao mar, 
e os ventos rei.nautes muitas vezes comptram para obstar a. 
sa,hid!a das aguas, a,conotece que, rodeando esta entã:o pelo in·te~ 
rim• do co moro, vão formar ao N. do citauo cabo '(de S. Thom9 
a Lagôa de Iguassú, q•te abl.'e para o oceane a ba'l' t·a denonu
nada da Canzonga (aliás Ganzoza) e deixa a descoberto rico! 
e extensos pastos». No lagar conhecido pelo nome de Ponta
grossa dos fidalgos, nas m a, t·gens desta l~gôa, 'h a urna pov. de · 
cerca de 400 h aba,, que vi vem da pesca nao só nas snas ag.ua._s, 
como nas do Açu e da Lagôa da Pia banha, em que o pene~ 
abundante. Referindo- se á penín sula que divide em duas qtt~Sl 
a l agôa, diz Saint Adolphe, no sen Dica . Geog>'. do Braz;~: 
«A eg t•eja de N. S. dos Remedios, que fez as vezes ile ,parocbJa 
desiile 1.694 até 1"l56, foi fundada na peni:Js·u,la e vi.sta â.e longe 
parece es tar as'Sentada no. meio da bgôa.". No Dtco. Topogr. 
do B~·a,zil de José Saturmno da Costa Pereua (R10 de Jane!ro, 
1834) lê-se a, respeito dessa lagôa : «Na prov. do Rio de Janetrro, 
no dist. de Campos dos Goitacazes , com cinco legua·S. na s.ua 
maior extensão de N. a S. e quatro deiJ:. eO.: é. mu1to pls
cosa e po1· clla navegam hiates; o angulo ma1s sahenie para o 

1 BaJthazar da Silva Lisboa, Aw,,a·as I , dá-lhe 30 leguas de circum-
ferencia. _ . 

s Vocabulo local que d<signa, em relacao a nos, o mesmo que !Jf'MI-
des 'IJagas em relação ao Oceano: . . . . . , , • o que refere-se a esta nota J" fot publtcado na pahwra Cap1vaty. 
Vide. 
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N. dista tres leg-uas e meia da villa de S. Salvador. I~a _um 
sangradouro para o ma1·, que se ab"t'e ou 1:_atural ou arttfic~al
mente quando he necessario pot· inunclaçao dos campos vlsi
nhos, 'motivada pelas muit~s ag-uas da l agôa: a ella vem 
varios rios e outros ·teern ne1k nascimento; o sangradouro 
sabe ao m~r ria Iat . de 22• 10', e long . de 43° 30'. » O mesmo 
d iz o a utor da Cho>·ogr. Brazilica: «Esta lagôa é abund~nte 
ele peixe: robalo, tainha, piau, piabanhn, crumatan, corvma, 
e·tc. o robalo ela Lagôa Feia tem fama em ~oda _a comarca . » 
« Ha uma Jagôa mui g r ande para a com_mun;caçao dos povos 
vizinhos que, sendo de agua doce, sB nao ve terra, navegat~
do-se por muitos dias, e é tão d ila tada que por um mez e ma1s 
se não corre . Nesta pô, de V. M. manclat·, que faz endo-se 
povs., se cul-tivem, podendo-se pôr nell a grandes mo1nhos, 

com o que haja dila tadas searas de trtgo pe la terr~ e clat· e_:n 
muita abunclancia e crescendo os moradores nella 1mpor~arao 
muita fazenda á re'al corôa de V. M pela bt·evidade elo com
mercio em razão de ser pot· mar e vi r sahir duas leg uas do 
sitio, e;n que acl vi !'to a V. M. se faça a cidade, aléTJ.l da muitos 
curraes que crescerão com as di tas povs., importando só 
o clizim~ clelles em gl'ande numero ele dinhe iro, como hoje im
portam os da Bahia, sendo em quan·ticl ade as du as partes 
menos, e se rema;ta o ramo elo gado cada an uo em 40 .000 cru
zados para a fazenda ele V. M . ; o que tudo se lhe tem occul
tado, por não chegar á s tt:J. noticia a de lan la r tqueza sonegada 
com o poder . (Rep>·esentação soht·e os meios de promo1·e:_ a 
povoação e desenvolvimento elos campos ele Goi~acazes em 16J7, 
pelo capitão André Martins da Palma, JJfsc . tnecl!to elo Inst . 
Bist . B1·az) . 

FEIA . Lagôa do Estado ele S. Paulo, á margem do rio 
Jaguary, n a Vargem Grande , mun. ele S. João da Bôa Vista. 

FEIA. Junto á margem d ir. elo rio S. Francisco e obra de 
cinco legnas abaixo ela confluencia do Bambtthy, no Estado de 
Minas Ueraes, es 1 á a lagàa Feia com fórma circular, e perto 
a 300 passos de cUametro, d'agua verclene<>r a , que é um viveiro 
ele sucurys, sucuriús e j acarés (Ayres de Cazal). Lagôa perto ela 
margem esq. do rio S. Ft•ancisco, tres l eg uas a lém da conflnencia 
elo rio Bam buhy. ]!]' circula r e pó de ter 50 braças ele dia metro . 
A abundancia das aguas abria um canal por onde ~sta l agôa se 
communica com o rio. Povoam-n'a grande quantidade de su
curys e jacarés (Saiu t Aelolphe). 

FEIA . L agôa do Estado ele Minas Geraes , na fazenda do Bom 
Jardim, freg. do Bom Despacho. E' notavel por seu comprimento 
e lar gura . 

FEIA. Lagôa do Es tado de Goya.z. Dá origem ao rio Preto. 
·trib. do Paracatú. Cunha Mattos, no seu Itinerario, diz: << A 
lagôa Feia, uma elas mais no tave is da prov. de Goyaz, tanto 
pela sua extraorclinaria profundidade, e melancolia elo lagar em 
que se acha, côr negra elas suas aguas, monstros vorazes que a 
povoam, e sobre tudo por dar nasciment? ao l'io Preto, tem uma 
legua ele extensão NS . e menos de meta legua EO. Perto da 
sua mat·gem di~ . existe o arraial dos Couros, e ;ta esq . o 
Registr o que da mesma lagôa r ecebe o n ome, e esta sobre as 
es tradas 'que seguem paradiver~as passagens elo rio ,s. ~rancisco, 
e para o Registo elos Arrepenchdos, donde se vae a villa de Pa
racatú da pro v. ele Minas Geraes. » 

FEIJÃO. Bairro elo mun. ele S . Cal'los do Pinh a l , no Est,ado 
de S. Paulo. 

FEIJÃO. Pov. do Estado de Minas Geraes, no mun. ele 
Ferros . 

FEIJÃO. Uma elas estações da E. de F. na l inha de São 
Gados do Pi-nhal, no Estado d~ S . P~u~o; entre as estações 
denominadas Oliveiras e. Col?nta, a 7o2 1960 a mma elo mvel 
do mar . Denomina-se hoJe V2sconcle do Rw Claro . 

FEIJÃO. Morr•o do Estado do Rio de J a neiro, no man. ele 
Iguassú, na estrada da Limeira. 

FEIJÃO. Riacho elo Estado do Ceará, afl'. ~elo riacho Ma
chado, que é trib. do rio Salgado. 

FEIJÃO. Riacho elo Es·tado do Ceará, aff. do rio Pirangy. 

F EIJÃO. Riacho do Estado do Cea rá, nasce de um a t•ami
ficação elos morros ela Forquilha, banha. o mun , ele Ipueiras e 
clesagua no rio Aca r ahú. 

FEIJÃO . Riacho do Estado de Pernambuco, no mun. da 
Floresta. 

FEIJÃO. Ribeirão elo Estado de S. Paulo, hanha o mun. 
de S. Carlos do P inha l e desagua no Jacaré, af'f'. do T ieté . 

FEIJÃO . E' ass im denominada. vulgarmente a enseada das 
Imburanas, no Estado elo Ceará. O pra tico Philippe, no seu 
Ro-teiro diz : « O rio Feijão, que despeja na enseada clas I m
buranas , é um braço elo Camocim, o qual fôrma uma pequena 
ilha que vem a ser o pontal ele leste ela barra . ~sta i lha é ter 
reno ele are ia, mas bem empastada, pelo que torna-se apta para 
criação de gacl o » , 

FEIJÃO CRÚ. An~igo clist . elo mun . elo Ma r de I-I espanba, 
no Estado de Minas Geraes. A Lei Pro1· . n. 666 ele 27 ele abril 
ele 1854, em se'! ar t. I, el evou-3 á categoria ele parochia e no 
ar t. II á ele villa com a denominação de Leopolclina. 

FEIJÃO CRÚ. Ribeit·ão elo Estado ele Minas Geraes, no 
mun. da Leopo lclin a. <<Nasce, diz-nos o vigario da Leopoldina , 
nas vertentes septentrionaes da serra ela Leopoldina, formado 
de dous braços, sendo u m a O. e outro a L.; o primeiro deno
mina - se Feijão Crú Grande e o segunclo Feijão Crú Pequeno; 
aque ll e nasce nas con"travertentes do carrego de Thebas e a 
SE . desta pov. e r ecebendo varias corregos, banha diversas 
fazend as , r ecebe na margem cl ir. o Feijão Crú Pequeno, que 
nasce ao S . da cidade . Dahi segue o Feijão Crú até clesagua r 
no rio Pomba, cerca de quatro kils . abai>:o ela foz do rio Pardo 
com um curso ap roximado de 24 kil s.» Um outro informante 
diz-nos desaguar o Feijão Crú no rio J;'ardo. 

FEIJÃO PRETO. Pequeno rio do Estado de S . P a ulo, atl'. 
ela margem esc1. do Ganha, trib . elo J ac upit·anga. 

FEIJÓ. Log. do Estado das Alagôas, em S. Miguel dos Mi- . 
lagres. 

FEIJOAL. Log. do Estado ele Minas Geraes, no clist. do 
Carntinga .. 

FEIJOAL. Serl' :l, do Estado ele Min as Ger aes, entre Caldas. 
e Pouso A legre. 

FEIJOAL . Ilha e serra elo Estado do E . Santo. A ilha fica 
no rio Doce. 

FEIJOAL. Iga~apé elo Estado do Pará, na freg . ele Barca
r ena e mun. da capital. 

FEIJOAL . Carrego elo Estado de Minas Ger aes, aff. do ri
beirão elo Galho, no m un. de Caratinga. 

FEIO. Rio elo Es~aclo do Rio de J aneiro, no mun. de Re
zende. E' uma das cabeceiras do Sesmaria, trib. do Para-
hyba. 

FEIO. Rio do Estado ele S. Paulo, na es tra da de Botucatú.. 
a Tatuhy, clesagua no rio do Peixe, aff. do Tieté. 

FEIO. Ribeirão do Estado da Paraná, E' o braço mais no-· 
-tavel do Potinga, trib. de Iguassú. 

FEIO. Rio do Esiaclo de Minas Geraes , corre proximo á 
f reg. dO Carmo do Frnctal e de S. Francisco ele Salles, e eles-
agua no rio Verde, afl'. elo Grande. · 

FEIO. Ribeirão cujas aguas vão te r a o Santo Antonio, 
galh o do Desbarrancado; no Estado ele Marta Grosso . (Dr. S . 
ela Fonseca. Dicc . cit.) 

FEIRA. Rio do Estado de Minas Get·aes, atr. da margem 
cli.r. do Parahybuna. 

FEIRA . Porto na cidade de Laranjeiras, do Estado ele Ser
g ipe. 

FEIRA DE SANT'ANNA. Cidade e mun. do Estado da 
Bahia, sécle da com . elo seu nom e, assente em uma elevada 
chapada li n-ada á Cachoeira pela E. de F. Central . A c tclade 
apresent~ \fm aspecto risonho. Suas ruas são largas e. com
pridas, as praças espaçosas e os predws elegantes. A ctcla~e 
da Feira de Sa nt'Anna, que se avrsta ele todos os lados a nao 
pequena distancia, acha-se collocacla sobre uma extensa ch~pada, 
como uma pequena depresl!_ão ao sul e ao oeste, . quas1 tora ele 
suas por-tas. 'l' em propol'çoes para uma grande ctdade, que ha 
de ser no futuro, e a ma is formosa da. Bahia, si as s uas co_n 
st rucções e delineamento das ruas contmuarem como até hoJe · 
Da estação da E . de F. está a poueos passos a matriz, com 
modesto templo começado pelo padre Ovidio, então vigario da 
fr eg., e concluiclo pelo seu successnr o co nego José Joaq uim de 
Brito. O nucleo da cidade é formado por t res larga s ruas, qtle 
começam em frente à matriz e se prolongam, parallelas é r egu-. 
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Jarmente alinhadas, até na extensão de mais de um kil., e 
vão termiJ!aL' no vasto Campo do General Camara, denominado 
vulgarmen·te - Campo do Gado, onde nos diaS de feira (nas 
segundas ) se reu nem de 1.000 a 2.000 rezes, que acham compra
dores . Ao fundo de3se campo, notavel pelas suas dimensões, 
cercado de casas, acha-se o matadom·o, u m modelo no genero, 
pelo aceio com que é tratado, de modo a fazer inveja aos me
lho_res da Republica, a julga r pelos da Bahia e Rio de J anei ro. 
Ah1 abatem-se p:tra o consumo tres e quatro rezes diari as, 
( 8 nos sab bado> ), e 60 a 70 nos dias de feira . Duas horas de
pois de abatidas. as rezes, pôde a rrastar-se impunemente a 
cauda de um vestidO de seda no pateo i nterior do estabeleci
ment~, co_mpletamente lavado e i rrigado por agLia ele uma 
fonte m ·te_rwr. puxada po r uma bomba. O sangue corre para 
um deposito apropr1ado, ele onde é tirado, fervido, e euten·ado 
a bem da h ygiene publica. Do matadouro, bem como de qual
quer ponto do Campo elo Gado, av ista-se o que o povo chama, 
conforme a tradicção, o PáJ do Lucas. E' um famoso «go nçalo 
a lves » , de cujo tronco se elevam t r es galhos, de onde se diz 
que Lucas, o celebre bandido, espionava. o que se passava n a 
feira, para ataca1• depois na estrada os viandantes. A fe ira era 
então no vasto campo, onde se acha tarnbem, em uma ext remi
dade ela rua do Senhor dos Passos, a cruz do Lucas, como é 
conhecido o syrnbolo da Reclempção huma na, erguido no logar 
onde o famoso peccaclor espiou a sua culpa no patibu·lo. As 
tres r uas principaes são realmente explendidas pela sua largul'a, 
alinhamento, ca lçamento, e passeios elas casas , todo3 unifor
mes . Pelos nom es notaremos d:t rua Direita, á esquerda ele 
quem entra na cidade, e ela rua Senhor elos P assos á direita. 
Esta tem 102 pa lmos de largura em toda a exte nsão, e é perfei
tamente alinhada com bons preclios particulares . Está sendo 
concluido o seu calçamento. As tres menciona das rnas são 
cor tadas ao meio pela bellissima Praça do Commercio col'l·e 
ctc~.rnente arborisacla por tt•es ordens de tamal'inclei ros. toda. 
calçada, de construcções decentes, formando corno um g·ra ncle 
e poetico bov.levar d, como não possue a Bahia, que não tem 
egual tambem um açougue, um matadouro, e uma rua elo Se
nhor dos Passos. Conta a cidade tr es sociedades betleficentes: 
Montepio dos Artistas Feirenses, com edilicio proprio ; o Asylo 
de Nossa Senhora de Lourdes, e a Santa Casa ela Misericordia 
que mantem o Hospital D. Pedro, assim denominado em home: 
nagem ao seu principal fundador, quando Já esteve em 1860. E' 
um bonito predio , asseiatlo e de luxo. O Asylo de Nossa Senhora 
de _Lourdes , fundado em 18791 é a mais importante instituição da 
Feira, e a que melhores serv iços tem prestado em nome da cari
dade e da philantropia. Com tudo, teria desappareciclo com a morte 
ao seu benemerito instituidor, s i não fôl·a a perseverança e bon
dade ele coração do actual vigario conego Brit'), que já obteve, 
com o concurso de se us freguezes, dotar o Asylo com uma casa 
propria e u m patrimonio de 19:000$. São 45, de diversas 
idades , as orphãs desvalidas, algumas engeitadas, amparadas 
pelo asylo, que lhes fornece alimentação, vestuario e educação, 
com os poucos recursos ele que dispõe, não excedendo de 12:000$, 
inclusive a insignificante coadjuvação de 3:000$ annuaes offe
recidos pelo estado, Uma das· fontes de renda do estabeleci
mento é· o proprio trabalho das orphãs, no fabrico ele flores ar
tificiaes para o consumo elas fabricas de chapéos ele modas 
existentes na Bahia, traba lho a que se dão com o maior con
tentamento s~b a cl irecção ela superiora ela éasa, uma virtuosa 
sen?-ora, 1rma elo paclt·e Ov1d10. Na mesma rua Direita, onde 
esta o asy lo, acha- se tambem o theatro, modesto preclio, com 
duas ordens de camarotes, onde trabalha o Club Dramalico Fa
miliar, composto de amado!·es . Além das socied ades menciona
cl~s, tem mais a cidade : a loja maçonica Caridade e Segt·eclo, 
di versas de clansa, e as ph ilarmonicas Vinte e Cinco ele Março 
e Victoria. T em tt·es templos reli giosos: a matriz, a egreja elo 
Senhor elos P assos , que já serviu de matriz,. na rua a que deu o 
nome ,. e a egreJa elos Remedios. A imprensa é rep~·esentacla 
pelo ~ .J Ornaes bi·Bemanaes Gtbzeta do Povo e Munioipio . A 
cade1a é pequena. A intendencia mu nicipal, tem um elegante 
p recho com frentes para a rua elo Senho r dos Passos e para a 
Praça elo Comrnercio. No pavimento terreo acha-se a Biblio
·~heca Publica Municipal , fundada em 1890 por iniciativa do 
mtendente Joaquim de Mello Sampaio, cujo r etrato a oleq se 
acha no salão princip1l. A feit·a actual da .!!'ei ra , é ua Praça elo 
Commercio , .que se resente ela fa lta de um mercado. Ahi, no 
correr cb intendencia, está o açougue, como já ficou dito, sem 
eg_ual_ na Bahi a. Em frente ao hospital D. Pedro, acha -se o ce
m !ter lO espaçoso e limpo, cercado de grades de fe rr~, erguen~~

.se no centro bonitos ma usoléos . Chama a attençao dos VlSI-

tantas á Feira de Sant' Anna, o primeiro monumento erigido a 
um padre no Brazil: a estatua do padre Ovidio , de quem j á 
tivemos occasião ele falar. O monumento é ele bronze, r epre
sentando-o no tamanho natural, em pé, olhando pwra a matriz 
cuja construcção começara, trajando uma capa por cima da 
batina, se()"urando um livro com a mão esquerda , tendo a direita 
sobre a cabeça de uma orphã, lembr ando o asylo ele que fôra o 
fundador . Nas quatro fachadas elo pedestal, que devera le r mais 
um metro ele al tura, pelo menos, l ê-se as segtüntes inscripções: 
O Asylo de N assa Senhora de Low·d.es ao seu funclador e bem
feitor Padre O vidio Alves ele S . llocwen ttwa -Levanta-se este 
monumento á sua abençoada memoria- Nascido a 23 dejullw 
ele i 8 4 2 , falleoido a i 9 de ma·rço ,le i 8 8 6 - To•ansit benefi
cienclo, 25 de mao•ço de i 892 . Deve-se o monnmento ao bene
merito J. de M. Sampaio , qLte o ma ndou preparar Ct sua custa em 
Paris, e collocou- o no logar em que se ach a , em 25 de março de 
i 892,celebrando-se uma festa , a que a população assis ·iu cleliran·te 
de enthusiasmo e veneração pela memoria elo su blime apostolo. 
No mun . cultiva-se fumo e ma ndioca. e crln- se multo !!aclo. 
Sua egreja matriz tem a invocação ele · Sant'Anna e depende 
da diocese archiepiscopa_l de S . Salvador. E' f reg . d esde 1696, 
sendo creacla pelo a rcebispo D. Jcão Franco de Oliveira . O 
Dec. ele 13 ele novembro de 1832 elevou-a á. categori a de villa 
tendo sido in~ tallada 1:10 dia .18 ele setembro do <o,nno seguinte: 
Foi elevada a ca·tego n a ele ctdacle p~la Le1 Prov . n . 1. 320 de 
·16 de junho ele 1873. Pertenceu á com. da Cachoeira até 1855, 
sendo nesse anno em virtude da Lei Prov. n . 552 ele 12 de 
junho elevada á ca \egor ia ele com. E' hoje de segu nela entr., 
tendo sido cla~sificacla pelos Decs. ns. 1. 662 de 20 ele outubro 
daquelle anno, '1.841 de 18 ele dezembro de 1871, n. 317 ele H 
de a bril de 1.890 e Acto ele 3 de agost o de 1892 . E m 1.882 com. 
prehendia o termo elo seu nome e o Riachão de Jacuh ipe . A 
pop. ela parochla é ele 8.000 habits. Tem tres eschs. publs . 
ele inst . pr im. Agencia elo corre io . O mun., a lém ela parochia 
da cidade, comprehende mais a de N. S . dos Remeclios, ele 
Sa nta Ba rba ra, ele Santo Antonio elo Ta nquinho, do Senho1· elo 
Bom Fim, de N. S . do Bom Despacho, de N. S. elos Humildes, 
e de S. J osé elas ILapororocas . Sobre suas divisas vide : Lei 
Pro v. 11 , 363 de 31 ele outubt•o de 1849. Na Gazetc~ Nleclica da 
Bahia (n. 4, julho, 18~4) publicou o Dr. Remeclios Monteiro 
um notavel artigo sobre a Feira de Sant'Anna como sana
tOI·iuon da tuberculose pulmonar, elo qual extractamos o 
seguinte: « A cidade da Feit•a ele Sant' A una dista 22 leguas 
ela cidade da Bahia . Acha -se collocacla em um planalto ele 
muitas leguas ele extensão . As r uas são em geral largas. De 
i O annos p51 r a cá t em- se construido muitos predios novos, A 
temperatura minima é de 17° cent . no inverno e a maxima no 
verão 30°. Com es~as duas temperaturas extremas pode -se bem 
considerar a Feira de Sant' An na apropriada a u ma resiclencia 
fixa de verão e ele inverno. O solo é extremamente dut•o e secco, 
de sorte que para S3 obter agua é necessario cavar poç.os da 
15 metros de profundidade. No in verno predominam os ventos 
do quadrante elo sul e no verão os elo norte , ambos sem impe
tuosidade . A atmosphera é pura e agradavel e por vezes 
sente-se-a embalsamacla pelas emanações ar omaticas do ale
crim silvestre que viceja nos terrenos incultos das circum
visinhanças _ Nos mezes ele setembro, outubro e novembr o ha 
dias frescos, bo nitos, agradaliiliss imos e explen didos, A 
Feira de Sa11t'A. n na é uma estação sanitar ia encantadora: 
alegre como o sol que a d<?ura. Junte-se a isto a fi:L.cilidade_ de 
communicação com a capi tal e a vantagem de gosar uma v1cla 
confortava! de uma alimentação rica, de muito bom leite e 
excel!en te ~arne, já em um elos meus escriptos denunciei- a 
Petropolis ela Bahia . As mulheres, os homens, - a s crtanças 
enervadas definhadas pela malcvria urbana da capital, sem 
moles tias' caL·acterisaclas, vigor am -se neste clima, al iás JlOuco 
conhecido e ainda não estudado pOL' profissionaes. Q,1ando 
desde cedo os tuberculosos procurem a Feira notarão que 
a marcha ela molestia diminue ou para nesta ahnosphet·a 
oxigenada, neste a r puro, secco e L'efocilante.! E si por 
acaso não s.e r estabelece1•ern, os doentes gozarao do menos 
de uma cura relativa : achar-se- hão no estado que o pro
fessor J accoud caracterisa nas segui ntes phrases : - en état de 
viv,-e aveo ses lésions t ttbel"culeuses o·ecluites à l'i>npui ssance ele 
nttire . » 

FEIRA DO SACCO. Arraial do Estado ela Bahia, na f reg. 
ele N . S. do Monte elo Itapicurú da P r aia. 

FEIT AL. Log . do Estado elo Rio ele J ane i1·o, no mun. de 
Magé . 
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FEITAL. Pev. do Estado de S. Paulo, no mun . de Una, 
com uma esch. pttbl. de irrst. primaria. ' 

FEITAL . Rio do Es tado de S. Pmtlo, aff. elo Atibaia. 

FEITICEIRA. Lagôa do Es ~ado de Sergipe, no m.un. elo 
Pacatub:.t (lnf. loc.). 

FEITICEIRA. Lagôa do Estado da. Bahia, ~a margem do 
Catú, pouco acima da ctdade de Alagomhas. E notavel pela 
limpidez e sabor agraclavel ela sua agua. 
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FEITICEIRAS. Serra do Estado do Paraná, no mun. de 
Paranftguá . Es·tende-se pela ~argem esq. da bahia com 
diversas r am ificações e va1 termmat·, passando pela ~oste~ra 
de Piassagnet·a e ponta do Porto, recebendo as denommaçoes 
de UtinO'a Bôa Vista, Almas e Tromomo, na margem da·. 
do rio H.ib~ ira, no Estado ele S. Paulo, com a denominação de 
Virgem Maria. 

FEITICEIRAS. Mot•ro do Estado ele Santa Catha1•ina, na 
ilha deste nome. 

FEITICEIRAS. Ilha do Estado do Rio de Janeit'O, nomun . 
de Angra elos Reis. 

FEITICEIRAS. Baixo no porto da cidade do Rio de J anei ro. 
Começa 'la ilha elas Ench aclas e termina a uma milha ele dis
tancia , Acha-se todo b~ lisado. 

FEITICEIRO. Log . d • Estado ele Pernambuco, no mun. 
elo Limoeiro. 

FEITI CEIRO . Morro do Estado do Paraná, nas divisas da 
cidade de Antonina (Inf. loc.). 

FEITICEIRO . Ribeirão do Estado de S. Paulo, aff. da 
margem esq. do rio Santo Anasbcio, trib. do Paraná. 

FEITORIA . P onta na costa occidental ela lagôa dos Patos, 
no Estado do R. G. do Sul. 

FEITORIA. Riac110 do Estado do Piauhy, desagua na 
margem dir. do rio P arnahyba , oito kil s . abaixo do Arl'Odeio ou 
a 11 do Made1ra. 

FEITORIA. Anoio elo Es·tado elo R. G. elo Sul, no mun. 
de S. Leopoldo. 

FEITORIA. Banco na lagôa dos] Patos, no Estado do R. 
G, do Sul, no canal do Estreito. 

FEITORIA VELHA. Log . no mun. de S. Leopoldo do 
Estado do R. G. do Sul, com uma esch. mixta publ. ele inst. 
prim. Fica tl•es ki1s. a E. Foi uma colonia allemã. 

FEITOSA. Riacho do Estado do Parahyba do Norte, no 
mun. de Guarabira. 

FEITOSA . Pequeno rio do Estado do Cea1·á, aff. elo rio 
Acara hú, no termo do Sobral. 

FEIXE DE PEDRAS . L og . do E stado de Minas Geraes, 
proximo ao arraial de Bicudos, sobre o rio Casca . 

FEIXES. Cordilheira de serras distao te ela crclade da Palma 
quatro leguas no l!lstaclo de Goyaz. Começa da fazenda desse 
nome e segtt~ ao N. até á distancia ele seis leguas, em que 
toma a denominação de Serra Vermelha. Consta existi rem 
nell>t jazidas cl'3 ou,ro, salitre, etc. Em toda a sua extensão o 
ter1•eno se presta a cultura. 

FEIXO DO FUNIL. Pov. do Estado de Minas Ger aes, no 
mun. do Pará, á mat·gem elo Paraopaba, 18 kils. distante 
de Bicas. 

FELICIANA. Morro elo Estado de Minas Garaes, a tres 
kils . ela cidade do Bom Successo. E' proprio para criação. 
D'e!le nasce o carrego elo Cego. 

FELICIANO (S .). Colonia do Estado elo R. G. do Sul, na 
fralda da serra do Herval; te.rmina a E. no a rroio Sub til, que 
a sep_tra d~s campos de cl'lar . O ·terren<! da colo ma é ele 
colinas e livre de banhados , Lendo em mUI tos loga t•es ca m
pestres; as ·terras -são cobertas d.e espesgas florestas, com 
madeiras de lei . Foi craada pela Le1 Prov. de 26 d e se tem bt·o 
de 1857 . Dis ta 36 kils . de S. João Baptista ele Camaquan. 

FELICIAWO. Ilha elo Estado elo Rio de J anei ro, no mun. 
de Angra dos Reis. 

FELICIANO. Igarapé elo Estado do Amazonas, no mun, d!\ 
Capital. 
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FELICIANO ( S). Caeheaira no Paranati•nga, :118 ki,ls. 
abaixo do salto da Campina , no Estado de Ma tto Grosso. Pas
sa -se a meia ca~·ga. 

FELl'CIDADE ( D. ). Ilh a no rio Parahyba do Sul, mun. 
deste nome e Estado do Rio ele Janeiro. 

FELICIAS. Pequ.euo pov, do Estado de M~nas Geraes, nas 
cabeceiras do reb3irão de Berrantes e distante da pov. deste 
nome t1·es kUometros. 

F.i!:LISBERTA Serra elo Estado ele Mina s Geraes, na ft·eg. 
ele Dôres da Victoria e mun. do Muriahé. 

FELISBERTOS. Serra elo Eshdo de Minas Ge1·aes, nas 
divisas elo clist . da P edt·a Branca do mun. da Cbristina . 

F.i!:LIX . Log. do Es tad o el e S, Paulo, no mun. ele Ubatuba. 

FELIX." Se t•t• a n.o mun . de Porto Alegre elo Estado do R . 
G. elo Norte , Denomina-se h0j e Alberto (Iof. loc . ). 

FELIX. Ponta na costa elo EsLaclo de S. Paulo, entre a 
bahia de Ubatumirim e a enseada el~ Ita mambuca. Fóema 
um a d•as ext.rem iclades ela bahia do seu nome. 

FELIX, Morro do Estado de S. Paulo, no mun . ele Ubatuba. 
T em, segundo Mouchez, 750m ele [J.H ura. 

FELIX Igarapé elo E stado elo Pará, banha o mun. ele Ma
capá e clesag.ta no rio Amazonas (Inf. l oc .). 

FELIX . Igarapé do Estado do Mara nh ão, afl'. do Perl
cuman, e ntre S. Bento dos Pe1•iz~s e Pinheir o. 

FELIX . Riacho elo Estado do Ceará, trib. ela margem dir. 
do rio Macac0, aff. do Acarahú, no mun. de Santa Qtüteria. 

FELIX (S.). Cidade e mun. do Estado ela Bahia, na com. 
ele seu nome, em frente ela cidade da Cachoeil.'a e á margem 
dir. do rio P aragnassú . Orago Senhor Deus Menino de S. F elix 
e diocese archiepiscopal ele S. Salvador . Foi cr<3ada parochia 
pela Lei Prov. n. 613 ele 15 ele outubN de 1857, que desmem,
brou-a ela freg. de Muri'tiba. Elevada á categol'ia _ele vil! a em 
20 de dezembro.cle 1889 , .que constituiu seu mun. com as paro 
chias de S. Fehx, Munt!l)a, Oute1r o Redondo, Crttz das Almas 
e Sapé. Foi elevada á cidade pelo Dec.de 25 de outubro cte 1890. 
A cidade tem 3.205 habs, E' notavel pelos seus cha rutos consi
derados como. os melhores da Re,publica . E' al.ravessada pe!la 
E. ele F . c~nkal. Foi creada com. por Actos ele 14 de janeiro 
de '1890 e de 3 de agos to de 1892 e classificada ele terceit·a ent. 
pelo Dec . n. 176 ele 24 ele j aneiro ele 1890 e de segunda ent. 
p or .Acto de 3 de agosto de 189.2. Sob suas divi sas vide Leis 
Provs. os. 613 de i5 ele ouiUbro de !1.8ili:7 e n. 2.'148 ele 14 de maio 
de i88l. «Para se ir a S. F elix, nã<,J querendo tomar Ulna carrôa, 
a·travessa-se a mag11ifica ponte, que mede a extensão d e 355 
metros, assentada sobr<~ tres pilares enormes, muitos meLros 
ácima do uivel do Paraguassú, com passeios dos lados para os 
viandan tes , e no centro para as machinas da E. ele F . Central 
que vem da estação em S. Felix, tomar os trens do ramal nà 
resp~cti va estação. O centro da ponte é guardado por grandes 
porto es ele fert•o nas extrem tdades , que sãe abertos no acto ele 
passa rem .as locomotivas. P ara transpol-a, cada passageiro 
paga 40 ré1s a um empregado encart•egaclo deste serviço. Estas 
passagens re~1dem mensalmente cerca cl~ 2:000$ á companhia. 
A t0pograph1a cl~ ctdacle é semelha nte á da Cachoeira, mais 
escasso o te1·rttono em que assenta e mais accidentaclo . Sttas 
ruas são em geral desalinhadas e pouco ex~ensas, cor rendo duas 
parallelas ao r io, e as demais, pequenas e pouco asseiadas 
obliquas áquellas indo moner agarradas aos flancos da m0u: 
tanha. A rua J?l'Íncipal, é 3: Rtta Pr"inoipal; centro do movi
me o Lo commerc1al mLuto atumaclo. Pertenc1a ao municipio da 
Cachoeira, do qual foi clesmembr'ado , sendo-lhe dada viela pro
pt'la pelo governador 1\ianoel Vjctorino quP concedeu-lhe a 
categoria de :villa por Dec . de 2 J de n_ovembro de '1889 (um 
dos seus pnmetrus. Decs.), p::t.ssatlclo a cidade por Dec. do 
govemador Dr. Vll'g tlto Da mazw. No ex·tt·e>no norbe da c idade 
está a estação ela E. ele F. Central, inaugnrarla em 1831, seguida 
das suas vastas ~ependenctas. onde es tão os depositas ele carros, 
e a gr !}-ncle f,m~ltçao a vapor da mesma compauhia . A estr ada 
vae ate . a estacao ele Machado Portella, por:.to term ina l e nome 
do pres1den te que 111augarou-a, ser vindo a uma elas zonas mais 
procluc.toras do estado . . O edif~c.io que chama a a t tenção em 
S. Feltx, é~ .Intenclenc1a Mumc1pal constl'Uido especialmente 
par~ a mnnJctpf!-hdacle, com bonita fachada. No espaçoso s A. lão 
elo JUry, con vententem ente ornado , acha-se no logar ele honra 
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o retrato a oleo do Dr. Manoel Victorino, homenagem ao fun
dador da villa e do lado opposto o do marechal Deodoro, Por 
baixo do edificio está a cadeia, com uma prisão para homens e 
outra para mulheres. Tem o eclificio a&"ua encanada, e banhei
ros nas prisõ2s. Do lado direito do precüo ha am comp_artimento 
reservado para a repart_ição de aferições. Do lado opposto , um 
outro ig ual, onde funccwmt a Bibliotheca Publica Mun.icipal, 
inaugurada em 19 ele abril de 1892. E' ainda muito modesta, 
tal qual como começou ; duas esta.ntes de livros encadernados e 
em brochura, lidos por 100 a 200 frequentaclores mensaes , inclu
sive crescido numero de senhoras. O ensino é ministrado por 
tres eschs . publs., duas do sexo masculino e uma do feminino, 
e por dous collegios ele meninas _ A imprensa é rept·e· entada 
p?lo O PaJ·aguassú, orgã0 do 8arlido nacional, e r1 Pat?"ia, 
orgão do pal'ticlo federalista. s seus templos r eligiosos são a 
M:;.Lriz, com a invocação elo Deus Menino, e a igreja ele Nossa 
Senbor,l do Rosario. Tem um cemiterio mais ou menos nas 
condições dos ela Cachoeira, com uma capella nn centro. O 
espiri'to cte associação, fóra do commercio, se limi tou a c reação 
do 1Honte-pio da E. F. Central. Do mesmo modo que a civili
sação do Paraguassú está na Cachoeira, a inclus tria está em 
S. Felix em maiores proporções. Além de duas pequenas fabri
cas ele sabão , a cidade conta cinco gt·andes fabricas dos afama
dos charutos, conhecidos em toclo o Brazil e no est rangei ro, 
sendo d uas de Dannemann & C .. uma de Francisco José Car
doso, hoje pet•tencente a sua viuva, uma de Arthur Simas, e 
um a de Gosta Ferreira & Pena, nas quaes trabalham mais ele 
3.000 operarias, a lém dos que se empregam nos at·mazens onde 
se beneficia o fLuno, fazendo a esco lha para as fabricas e pa ra o 
embarque. A menos rle uma legua de S. Felix, em J\llurit-iba, h a 
mais uma grande fabrica de charutos dos Srs. Danneman n & C. 
S . Fe lix é o centro principal do commercio ele fumo, servido 
pela vif -ferrea desde Machado Portella, ao passo que a Cacho
eira r ecebe o que vem da zona servida pela eslrada,muito menor, 
que vae á Feira de Sant'Anna . O imposto municipal do fumo 
em S . Felix foi neste exercício arrematado por '16:000$, tendo 
cobrado o arrematante cerca ele 26:000$, pt·ova elo enorme 
augmento que teve este ramo de cultura. Ha uma certa rÍ\'ali
dade entre cachoeiranos e são- felixtas sendo eotes mais extre
mados, de modo que só a negocio vão de uma cidade a outra; 
comtudo, grande parte dos operarias de S. Felix moram na 
Cachoeira . Lima Jtmi~?' (F. A. de C.). » 

FELIX (S.). Parochia do Estado de Goyaz, no mun. de 
Cavalcante. Foi ct·eada pela Lei Prov;. n. 14 de 23 de ju11iho 
de 1835. Incorporada ao termo de Cavalcante pelo art. I ela de 
n. 334 de 31 de julho de 186'1 . Tem duas escbs. pu'bls . de inst. 
prim. No Pv.blicaclor Goyano de 1 de ja·neiro de 1887 l ê- se· a 
segu inte noticia a respeito desta parochia: «A freg.- de S. Felix, 
(segundo Saint-Adolphe), está a 510 kils. da capital, ao NIJ:., 
e 13~ de l at ., si tuada á mal'gem dir. do rio Maranhão; 
posto que edificada a pov. na parte montanhosa, comt.udo está 
em um logat· plano, arejado e sadio ; ainda existem. muitas 
casas que facilme nte podem ser concertadas, e o sólo é dos 
mais proprios para todo o genero de plantação ; como o rio 
banha os fundos do arraial, podem os botes descarregar clenlro 
das ruas, como já este anuo aconteceu, e freq ttentemente sue
cedia no tempo que prosperou; a parte da ft·eg . que fica para 
o poente, é montanhosa, coberta de lindas ma·ttas, onde é abun
dantiesima a caça desde o kangnçü até á in nocente co tia ; aves 
em numet"ú tal que se pó'cle fazer escolha das que appetecer, 
sendo especialmente saborosas a jaó, jacú, nhambú, e a lguma» 
mais: algumas h~" qu~ são ele bel1issimas côres como as araras, 
papagaios, periquitos e canarios ; as ribeil'inhas e aquaticas 
são tantas gue m •tit:ts ainda estão sem nome conhecido; vê-se 
bandos de Jaburús, socós , garças, marrecos e paturiz ; os rios 
e cort•egos são geralmente piscoso~. em qualquer delles facil
mente se pe3cam jaús, serobiz, pintados, piráz, mandis, geri
pocas assim como dourados, caranhas, pacús, mairiltxans, 
tubaranas, pi.racanjuba, caxol'l'as, cul'im~tã e ouLt" ,JS muitos 
de menor crescimento nos rios m'liores, com especialidade o 
Maranhão, S. F elix, T •,cantins, I' i o Preto e rio Clat·o, en
contram-se enormes piratingas. As mattas e beiras elo Maranhão 
são riquíssimas de madeiras estimaveis , ele uma grossura e 
altut·a adroiraveis, como sejam,- aroeira, canclurú, angico, 
.jacarandá, páo-ferro, peroba, ipé, sucopira, cedt•o, balsamo, 
.1equi~ibá e outt·as ma i tas ; de todas as pa lmeiras conhecidas no 
Braz tl, se encontra aLli grande quantidade . As fruclas sil
vestres são mui·tas, como sejam jenipapo, a mangaba, os araçás, 
a goiaba, a jaboticaba , gabirobas, etc. As lavras pôde-se bem 

dizer - foram apenas arranhadas ; só trabalharam nos Jogares 
mais faceis, e mesmo nes tes, existem afn~a serviços riquís
simos que foram abandonados, e que hoJe com a Industria 
podem set• trabalhados e a pt·oveit .1dos com muito menos diffi
culclade e maior renda ; a m aior pa rte dos terl'enos auríferos 
existem virgens, e são de muitas leguas; a inda es Le anuo, um 
pescador catando em uma barranca do rio Tt·ah iras, achou 
muitas folhetas de uma oital'a! ! Os campos e va rzeas mi
nistram pastagens, as melhores que é possivel, os animaes ahi, 
assim como o gado , toruam-se de uma gordul'a admiravel ; as 
mattas produzem muito milho, a rroz, feij ão, trigo, mamona, 
abobot•as, mandioca e m uito bom café, que ve , eta muito bem 
nos campos e chapadas . Toda esta zo na está quasi deserta, 
inclusive a margem dir. do Maranhão pertencente ao mun. da 
Palma, cujas campinas verdejantes e ondulosas, fazem lembrar 
ao viajante o parai.zo terreal! Cons ta -nos que só neste anno 
foram descobertas 14 minas ou furnas de salitre nas serras e 
mattas entra .os rios S. FeliY e Toca ntins, isto a lém de muitas 
já conhecidas. Os rios e ribeirões que banham a ft·eg. e quasi 
todos correndo do sul a norte, são: o Tocan·tins, que divide 
esta com a ft·eg . de S. José, o Maranhão que serve de r a ia com 
a da Palma; r10 Prato, S. Joaquim, ribeirão Gameleira e 
Cercado C[Ue correm p_ara o Tocantins; 1\fuquem e Montes Claros 
que correm para o rr ·J Claro, Santo Antouio que corre para 
S. Fdix, rio do Cat·mo, rio das Trahiras. etc. , e todos vão 
engrossar com seu cabe~al o já então magestoso Maranhão. 
Servindo de nascente ao rrbeu·ao elas Caldas, no caminho para 
Cavalcante e S . José , existem clous poços ele a9uas thermaes, e 
em um a agua e tão quente , qtte nin gue m a pode suppor·tar, e, 
ai de quem lá cahir . As serranias principaes são, a serra do 
T ambot· pelo lado do su l e poente , e a Ave··Mll-ria p~ lo lado do 
nascen·te, e algttns brll:ços que formam os denominados vaos, e 
por onde correm muttos corregos sem nome. Seria de uma 
grande van tagem para esta prov., a ct•eação de um presidi o no 
arraial ele S. Felix, escolilendo-se 10 ou 12 soldados casados e 
que entendessem de agl'icul·tura ; com mandados por um official 
mol'igerado, ass im como a env i a mra de um sacerdote que me: 
thodicamente tratasse da cathechese dos indígenas , o q11e mui 
facil sel'ia, visto que elles já dão falla e não offen dem ; este 
passo faria concorrer para este ponto os negociatttes elo Porto 
Imperial, os do Peixe, os da Palma , cuja navegação é franquis
sima, e para ahi concorrel'iam os ela Formosa, S. Luzia, 
Flores e For tes comprando e pet•mtttando seus generos com os 
mercadores que trazem sa·l, vinhos, ferragem e louça !!lo Pará 
isto não só por ficat· muito mais perto elo que ficam os me1·: 
cados de J'!:(inas Geraes, como por ficarem os generos por preço 
m::uto mais com'?oQo, em razão elas clitferenças ele carretos. 
Melhor ~e poclera iao bem o.bter o concurso de immi.,.ranles 
estr~nge~ros, que_ iend~. noticias do_ p1·ogresso e recurso~ que o 
lo_gat otferece, nao exltarao em '1<11-o ha bttat·, do que não se 
hao de arrependet•. Aclm1ro que até o pt•esente não se tenham 
tenham lembrado de crear, e~ S. Felix, uma aula de primeíras 
letras , e uma lmha de corretO para o mesmo arraial sendo 
que, por ahi, .seriam muito mais faceis e abrevhclas ~s rela
ções para o Petxe e Porto Imp~ ria l ! - João 111oJ·ei,·a Ribeiro. 
- f\inc\a sobra esta p:l.l'ochia encontramos a seguinte noticia 
nos JOrn tes elo E~t~d?: « A freg. ele S. F elix é por sem duvida, 
um dos pon_tos ma1~ rmp·n·ta ntes desta prov., não só está em 
uma postçao geogl'ap luca que a colloca como o cor,. ção de 
Goyaz, como contém todos os elementos ele prosperidade ; 
descoberta por urn aventuretro por nome Gados Marinho em 
1.736, foi tal a fama _que adq1liriu, pela riqueza de suas lavras 
de ouro, que em murto pouco tempo attral1iu um sem numero 
de mineiros, paulistas e bahiauos, os quaes com gmnde escra
vatura lavraYam os lagares mais faceis, e formantm uma pov. 
onde foram edificadas muito boas casas, tres egrejas e um~ 
cadêa ; porém, se ndo accommertidos incessantemenLe pelos 
indígenas que, n ão só os deixavam muitas vezes sem viveres, 
destroçando as plantações e incendiando os ranchos corno afinal 
começaram a praticar matanças, chegando a ponto ele atacarem 
a pov ., fo_ram os moradores se desgostando e intimidando a 
ponto de Irem se pas;ando para Cavalcante, S. José, Trahiras 
e _AI'l'a~as, onde o ouro era tão ?em a;b unclante, até que a pov .. 
f01 cahmdo em atr azo, que hoJe esta quasi extincJa. Muito 
boas casas tem desabado, outras estão muHo arruinadas as 
egrejas elo Rosario e S. FeliY desmoronaram-se e só e:s:is'te a 
de . Sant' ~nua (bem consenacla) sendo de lastimar-se que 
mmtos objectos de valo<', pertencentes ao culto divino tenham 
desappareci~o, em razão de serem levados pnr alguns padres 
que por allt tem passado, S. Felix, não cabiu pela extincção 
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.das l avras , e nem por falta de outros muitos E!.le rnentos que 
podiam elevar ·a f reg. a u m exce ll~nte .f.uturo, nao, cah!U _po r 
que o governo não sabia o que perclia ; Ja era _um~ pov. fella, 
muito be m co llocada , hoJe, poTém , que a extlllcl(ao da escr a
va tura te m exci tado o oooverno o aos patriotas a promoverem a 
em igt•dção estrangei ra,"' hoje que yor toda a p a:r te se ag:ita a 
questão de navegação dos nossos r_ws e constt•ttcçao de ca m~nhos 
ou vias fen eas, não poclemos cleua r de ch~ma t· a attençao do 
governo para esta localidade tal vez pr eclestm acl_a para figu r ar 
como a rai nha das pov . do nor te eles ta provtuc ta . >> 

· FELIX (S.). Ar r aia l eloEstaelo elo Ceará, no mun. elé Milagr esi 
com ·te t·r as m tü apl'Opl'iadas á plantaç:io ele mandioca . 

FELIX(S.). Log.'do Estado elas Alagôas, em San ta Iphi genia · 
FELIX (S.). Pov . do Estado du Bahi a, no mun. de Vale nça, á 

marg·em esq . do rio Una, ligacla ~quella cidade po t· uma ponte 
ele macleit•a d e 50 metros ele e:s:tensao, assen til sobre clous g rundes 
pilaNs de pedra e cal T em uma esch. public a. 

FELIX . Bai rro e pt·aia no mun . de Ubatuba, do Estado ele 
S . P aulo. 

FELIX (S.) . Es trtção ela E . ele F. Central da Bahia . T em sua 
fachada pr incipal para umil. praça na impor tante f reg . de São 
Felix. Occupa todo o ecldic10 n ma aréa cle 34 me~ros_de ft·ente so
bre 80 ele fundo e divide-se em d uas partes: a pr1meu·a com clous 
pavimentos, onde se acham distr ibuídos os com partimentos ela 
repart ição cantril. l elo t1·afego; e a segunda oc_cupacla pelos co m
modos neces>arios ao set·viço dos trens . O eell fic10 é ·todo co n
struido de al ve naria ele tijo llo. 

FELIX (S.). Il ha elo EsLaclo da. Bahia, no rio S . F ran cisco , 
ent re as il has S. Gonçalo e ela For q,ull a, pouco ac1ma ela cacho
eir-a ele Paulo Affonso . 

FELIX (S. ). Riacho do Estado doPiauhy, a ff. elo rio Parna
hyba. Cer ca ele 12 k ils. ac trna desse r1ach o fi~a a barra elo r tacho 
L i mpeza, per tence nte ao Esta do elo Maran hao . 

FELIX (S. ) . Pequeno r io elo Estado elo Ceará: n asce na Se rra 
Gr ande ; corre para o Piauh y e clesagua no Inu çú . Suas ma r gens 
são cul tivadas e povoadas . 

FELIX. R io do Estado ela Bahia, a ff . da margem esq. elo 
rio Gongogy, que é tt·ib . do ri o ele Co n·tas . 

FELIX (S. ). R ibeirão elo Eslado elo R io ele J ane il'o , a ff. elo 
rio Pirah y . · 

FELIX (S.) . R ibei t•ão elo Estado ele Minas G~raes, banh a 
o mun. elo Carmo ela Bagagem e clesagua n o rio P erd izes 
(Inf. loc . ). 

FELIX (S .) . Rio elo Es·taelo de Goyaz , aff. do rio elo P eixe, 
que o é elo A raguaya. Recebe o corrego ela Estiva . T em uma 
ponte na freg . ele Santa Rita cl ' Antas, es trada para Leopoldina . 

FELIX Bahia na margem esq . do r io Cuyabá , na qual des
a?'ua na par te super ior da i lha Uau- cu ri tuha, em l aL. de 16° 
2Z' E' -lhe co nt ig na a ESTil a bahia elos P assa>"os , que se . ach a 
separ ada do r i'l de S . Lourenço por u m terr eno plano , batxo . e 
pouco extenso. Talvez que sem g l'ande cus to, se pudesse abr1r 
um ca na l que u n iria as aguas cle3te rio com as daquelle , no que 
h aver ia mui ta conven iencia . Fica no Estado ele Mat Lo Grosso 
( B. de Melgaço ) Tambem dão ttq nellu ilha o nome ele Guao:t
•·ytuba . 

FELIX. Lagoa elo Estado dil.s Alagoas, no mun . ela Pal me ira. 
FELIX (S. ). Porto no mnn. ele Santa Luzia elo R io Real. 

Estado de Sergipz . 
FEL IX DA COSI'A. E' ass im tambem denom in ada a 

lagôa For mosa, onde nasce o rio Marun hão, depo is T ocan t ins, 
no Estado ele Goyaz . Em suas proxm11dades g l'assam feb r es 
in te r m i Uentes . 

FELIX DE BALSAS (S.) .Parochia elo Estado elo Mar anhão . 
Vide Balsas . 

F E L IX JOÃO . R iacho elo Estaclo ela Bahia , banhu o mun· 
elo Morro elo Chapéo e desagua no rio Ut inga (Inf. loc . ) . 

FELIX PEREIRA. Riacho elo Estado ela Bahia, aff. do 
r io das Rans. 

F E LIZARDA B ORGES . Ribei rão do Es tado de Minas 
Get·aes, n asce na Bocca ela. iVJa·tta, banha o mun . de Bom 
Successo e desagua no Pi l' apet inga, tri b . elo rio elas Mor tes. 

E' ass im denom inado por atr avessar uma fazenda que pe1·tence 
á paulista Felizarda Borges . 

FELIZ DE SERTO . Pov. elo Es tado das Alagôas , no mun. 
ele Piassa bussú, a 30 kils . ela vil! a . Con·tém a cima de 
100 fogos. Ha outt·os logs. do mesmo nome no Traipú , P al
meira dos Inclios , Viçosa e Urucú, 

FENDA DE NOSSA SENHORA. Ass im de nomina-se a 
u m gra nde c6t• te desde o ci mo da mon tanha até quas i o nível 
do mar, que existe na po nta S . do Boqueirão el o Cabo Frio, 
no Estado elo IUo el e J a neiro. 

FERNA NDES . Ar raia l elo Estado elas Alagoas, no m un . 
de Anil. cl!U . Ha o:~tr o log. elo mesmo nome u o mun . d a 
Victor ia . 

FERNANDE S. Log. do Estado do R io de Jane iro, em 
Santa Maria Magclalena . 

FERNANDES. P ov. elo Es tado ele Minas Geraes, na 
freg . ele S . J oão Bap tista da Cachoe ira e mun. ele S. José do 
Par a íso . 

FERNANDES. P ov. elo Es tado ele Minas Geraes. n a ft· eg . 
cl9 Santo Antonio do Mach ado (In f. loc.) . · 

FERNANDES . Pov. elo Estado ele Minas Ge t•aes, na freg. 
da Co nceição ela Est iv a e mun . ele Pouso Alegre. 

FERNANDES . Pov. cloEstadocleiVIinas Geraes, na fre{; . 
do P irangussú e mun . ele Itaj ubá . 

FERNAN DES . In s igni fica nt e pn. do Estaclo ele Minas 
Geraes , na fre.g . ela Barra Lo nga e mun . de Marianna. 

F E RNANDES . Pov . elo Estado d~ ~.finas Geraes, na ü ·eg , 
ele S . Sebastião de Are~do (I nf. 1oc .) . 

FERNANDES. Mot·ro do Estado ele S. P aulo, no mun. tle 
Santa Branca (In f. loc.) . 

FERNANDES. Ilha elo E stado da Bahia, no mun . ele 
Ca.sa Nova . 

FERNANDES. Ribeirão do Estado do Rio de J aneiro, 
no mu n. de Rezende, n a es tra da elo P icú . Desagua na mar gem 
septentrional do rio P a r ah yba . 

FERNANDES. R io do Estado do P a raná, t r ib. elo r io elas 
P edras . 

FERNANDES . Corrego elo Estado de S . P il.u lo, aff. ela 
margem esq . elo rio Mogy -g uassú . 

FERNANDES. Rio do Es tado de San ta Catha rina, aff. da 
margem clir. elo TiJucas . 

FERNANDINHO. Log . do Estado de P erna mb uco. O r io 
Capiberi be fô rma ahi u m canal qu e a E. de F. ele Caruarú 
atravessa no k il. i.3QO. 

FERNANDINHO. Ilha do Estado ele Matto Grosso no rio 
Brilh ante. ' 

FERNANDINHO . Pon ta n a bahia de Aratú e Estado ela 
Bahia . 

FERNANDO (S . ) P ov. ma ndada fund ar em 1768 meia milha 
abaixo ela foz elo r io Içá, n a margem septen trioua l elo rio Soli
mõe,s,,pelo ~over na~or do ~stado, I•:ernall;dO da Costa ele A tay
cle 'l e tve . Er a habitada pelos m clws CaJuvtcenas e Paria n as . 
Já. n o existe · 

FERNANDO (S . ). Log . n a. com . de Barros do Estado do 
Piauhy . 

FERNANDO (S .) . P ov. do Estado do R . G . elo Norte no 
man. de Gaicó, á margem esqu. do rio Sericló : com u ma e~ch . 
publ. de i nst . prim . , creada pela Lei Prov . n. 920 de 14 de 
março ela 1884 . Fo i elevada a d ist. pela L ei P r o v. n . 975 ele 1 
ele junho ele 1886 . F ica a 15 kils . ao NO. ela c idade de Ca icó . 

FER N ANDO (S.). P ov . do E stado de Min as Geraes na 
ft•eg . ela Bôa F amília , habi·tado em quasi sua tot :d ic!acle' por 
rtalianos. 

FERNANDO . Ilha do E3taclo elo Maranhão, no m un. ele 
T ury-assú . 

, FERNA~DO . Ilh a elo Estado ela Ba hia , no r io S. F ra ncisco, 
a esq . , pr o:s:1ma das t lhas Zabelês e abaixo da vi lla elo Reman-
so (Ha lfe lcl ). . 
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FERNANDO. Cachoeira situada no rio S. Franci;co, entre 
as cachoeiras denominadas: Unha de Gato e Cachamby. 

FERNANDO. Ilha do Estado elo R. G. da Sul, no rio Ja
-cuhy . E' formada do terreno ele allivião e por seu baixo nível 
fica, .nas a ltas aguas, i nundada. 

FERNANDO . Ilha elo Esta do do Ceará, é formada pelo rio 
Acarahú e um br aço deste d enominado rio do Marisco. Tem 
i50 braças ele comprido sobre 25 de largo . O nome d e Fernan
do tambem dá-se ao Jogar em que o rio Acarahu faz barra. 

FERNANDO, Pequerw rio do Estado do R. G. elo Norte, 
desagua no Oceano na parte da costa desse Estado, compre 
hendida entre a pov. de Caissara e a ponta elo Tubarão. 

FERNANDO (S .), Rio elo Estado do Rio ele Janeiro; banha 
a freg . de Santa Isabel e clesagua ua margem clir. do rio 
Preto, trib. do Parahybuna, que o é do Parahyba. Recebe os 
ribeirões Inclaiá, S . Manoel, Vargem Grande, Cae~ano Alves 
e outr·os . Nasce na serrJ. da Mutuca. 

FERNANDO (S.) . Reclucto \'ectangular na praia junto ao 
actual Arsenal ele Marinha, na capital do Estado ela Bahia . 
Montava H canhões em 1809, que cruzavam fogo com os elo 
forte do Mar. Era tambem denominado I/arte ela Ribeira,. 

FERNANDO DE NORONHA. Ilha elo Estado de Pemam
buco, situada a 3o 56' 20" de Lat. e 34° 47' 03" ele Long . ·o . 
de Paris, na distancia de 66 milhas ao NE. elo cabo de S . Ro 
que e 97 ao NE. elo Recife . E' essa ilha lançada elo SE . ao 
NE . com 18 kil. de comprimento e seis na ma~ima largura, 
As costas são al'tas e inaccessi v eis por todos os lados não per
mittinclo ancoradouro sinão em dons lagares ; - o primeit·o ao 
NO. é uma enseada abt·igacla por uma ilhota que existe perto, 
denomin ada Rata. ; nesse ancoradouro o fundo é ele arêa, encon
:tr.anclo- se, porém, alguns pequenos bancos ele coral;- o se
gundo, si é que póde merecer o titulo de ancoracloul'o, só pócle 
preencher esse fim quando os ventos sopram do quacl·rante de 
NE . da ilha; esse ancorado uro é conhecido pela praia do Leão, 
sendo impossível ahi o desembarque, nos mezes de novembl'o e 
feverejro, em vi~ta ela granclé arrebentação . E' a ilha uma 
tel'ra ele furma9ão vulcanica, apresentando por toda pal'te pe
nhascos a prumo, minados pelo mar e um perfiil muHo il're
gular, dominados por um pico (Pyramide) muito agudo ele 205 
metros ele altul'a, orclinal'iamente comparado í~ uma flecha ele 
catheclral; esse pico torna a ilha visível de 1.0 a 12 milhas e 
fica a. 30 50' 30" de La·t . S. e i0° 43' 41" ele Long . E . A ilha serve 
de presid ia a sentencieclos á pena de _pris~o co~ tl'abalho. 
Tem duas fortalezas, um parque de ar tllhan a e olto reductos . 
l!'oi descoberta êm 1503, pela. segunda expedição e_:<ploradol'a, 
enviada ao Brazil por D. Manoel ; recebeu entao o nome 
s. Joéio e mais tarde o ele Fernão ou Fer?-ando ele Noron~a, 
nome que ainda hoje conserva. O Sr. FranC'lsco Augusto Peretra 
ela. Costa publicou a segtünte noticia á respeito dessa ilha ; 
« DESCRI PÇÃO 'PHYSICA - A liha de Fernando de Noronha esta 
s ituada em 3o 561 20'1 ele Lat. S . e i0° 46' 30" de Long. ao O. elo 
Rio de Janeiro, e em Lat . 3° 5" Merid. e 32o 2611 de Long . O. 
de Greenwich; ficando por conseguint~ a 9' 30" ao S. c~o 
parallelo ela capital ela prov. o elo c,eara. o ponto do .c~ntt
n ente que lhe fica mais proxrmo e a ponta de Petrtln_&'a, 
um pouco ao O. do Cabo de S. Roque, na pro v. do Kto 
Gmnde do Nol'te, em distancia de 64 1/ 3 de legua ao NE. e 1/ 2 L. 
Dista da cidade do Recife 913 2 / 3 ele legua ao NE e 4 1 / 2 N . 
A ilha ele Fernando de Noronha mede em sua maior extensão 
de SE . a NE. uma legua sobre meia em sua maior larglll'a , 
comprehendendo assim uma superfi<Jie ele 2.62~.223 braças qua
dracias. A ilha é em geral montanhosa e quasi que contornada 
de rochedos mais ou menos elevados, e alguns quasi inacces
siveis pelos lados elo Oeste, Sul e L este, notando-se pelo lado 
elo Norte algumas pra ias commoclas e mesmo pittorescas para 
embarque e clesembar•que. Apresenta, porém, no interior ou 
parte cent.ral algumas planícies, cuja snperficie em geral deixa 
ver disseminadas quantidade de seixos e massas avulsas de 
duras e escuras pedras, nola nclo-se a lgumas de grandes d imen
sões. A eetructura g:eo logica da ilha é toda de orig~m vulcanrca, 
como attestam n ão só as suas rochas , com exclusao, porém, ele 
qualquer m ateria granítica, como a inda as t t•es crateras ele 
exbinctos vulciies, elaramente dsterminados nos legares de~o
mrnados Atalaia Grande Morro Francez e Santo Antonw, CUJaS 
l avas impettwsamente dl'rojacla.s e sQbrepostas explicam. essa 
grande copia de massas petrias que bordam em quas1 sll:a 
totaltdade a superficie do sol o, e formando os acc tdentes mats 

ou menos pronunciados qúe se notam,, todos da mesma consti
tuição e natureza . O Sl'. conselb:en·o Rohan, tratando da 
constituição geologica rla ilha, e particula\·mente de suas rochas, 
diz: «Estas rochas são de origem plutonica, com exclusã0, 
porém, de qttalquer materia gran itica. Compõe-se de tr·achytes e 
de basaltos mij a estructura varia ele uma a outra lecaliclade. 
Ora a.ffecta~ a· fôrma prismatica, de que o morl'o ele S. José, 
pelo lado do Norte. apresenta bellas amostras, e or .:. sao ou 
grandes massas que servem ele ossada ás suas montanhas, ou 
fra.,.mentos mais ou menos volumosos que se encontram clrs
per~os pel as praias, na superficie e a di versas profundidades do 
terreno ve"'etal e até ele envolta com o ter reno sechmentarto, 
disposição o que' revela os aba los que soffr·eu esta região nas 
primeiras idades geologicas. Além destas rochas e dos phot~o 
lytos, cui as laminas sonoras pot· alli jazem em camadas schrs
tosas , tamb~m se manifestam em varias ponfos, tanto na llha 
ele Fernando ele Noronha como na Rata , e em a lg uns dos ilhe,os 
que o cercam, impo rtantes bancos ele carbonato ele cal , que 
assentam sobre um stl'acto ele conglome!'fl,d03, e é acima 
daquellas formações que jazem os depositas argilosos , base dos 
tenenos vegetaes. A a nalyse chimica, ele accordo com os 
pbenomen os, que estão ao alc:tnce elo exam e ainda o mais 
superficial, provaria certamente qu~ o sol o aravel destas ilhas 
é o resultado da decomposi ção el as r ochas l ocaes, apresentando 
não sómente s ilicato ele aluminia. no seu maiot· estado ele 
pm•eza, constituiuc~o dest'arte magníficos veios de kaul in, como 
·tamb3m outras ar"'das t tntas ele oxrclos de fet· r o, mars ou menos 
hydratados ou ele

0 
detritos de materias organicg,s em diss olução. 

Como quer; que seja, é este solo ele aclm iraYel fertilidade.» 
A' pouca distancia ela ilha de Fel'nando ele Noronha. clen1or·a a 
ilha Rasa, e a pouco menos ele 1/3 ele legua ao NNE , a r!ha Rata, 
de fôrma it·regula l'. Os acciclen~es pl'incipa~s · q,tte s~ notam.e m 
Fel'Uando de Nor onh a, em relaça,o a sua aHrtutte, sao: o Prco, 
rochedo ele fórma con ica e inaccessi vel: está situado na parte 
septentr ional da ilha e pócle ser v isto "em dias claros, ele 25 a 
35 milbas ao mar. Em 1830 fo i m edida a sua altitude pelo 
commandante da corveta ingleza Clwnte Ole1·, que, em virtude 
ele concessão elo governo imperial, foi fazer algumas observações 
na ilha, verificando que se eleva a 1.448 pés acima elo nivel elo 
mar· Morro Fra ncez ao 0l'lente, Atalata, Grande, Atalara 
Pec1~ena, iVIorl'O Branco, Sueste , Boa Vista, Por~err~, Curral, 
Boldró, Sancho, do Felix de Aguiar e Alto elas CaJazen·as, al~m 
ele outros menos notaveis. Além ele todas aquellas elevaçoes 
situadas no solo ela ilha, hotam -se outras afastadas, que se 
levantam elo mar em pontos mais ou menos proximos á costa, 
nomea damente S;lla Gineta, Morro de S . José, Picões, i'Vlol'l'O 
elo Frade, Ilha das F;agatas, Chapéo, Leão, Dous Ir·mãos, Morro 
da Villa e outros de menor importancia . Cumpre mencionar 
a inda o rochedo Ponta da Sapata, no extremo occidental da 
ilha, em cuja extremidade, unida á ponta do Alto ela Cajazeu·a, 
nota- se uma abertura em fórma cl.e arcada, conhecida pelo nome 
de Portão Grande, e po1· onde o mar passa livremente . A pouca 
distancia da ponta mais saliente da Sapata, acha- se uma 
grande pedra, a qual_occa~ionou ha pouco tempo o naufl'agio da 
barca fr anceza Le St?"e V2rononné, e onde outros naviOs teem 
batido cuja posição foi dete r minacl:1 pelo capitão-tenente 
Mano~lLope s ela Cruz, c~;nman~an te ela canhoneira Araf!UOJ?"Y. '· 
Em a lguns elos mol'ros Ja mencwnaclos e outras ele vaçoes exts
tentes notani-se alg11mas grtttas, nas quaes muitas vezes se 
occult~m os sentenciados para fttgir ao castigo em que i ncorr~m 
por faHas que commettem. Estas g'l' utas teem as clenomrnaçoes 
seguintes: Biboca. Morro Fra.nc ez, Mor ro ele Ab~eu, Ponttnha, 
Pedra elo S,l.l, Cabeceil'as do L eão, Cel'l'o da Viraçao, Pedras Pre-

1 « A !age da ponta d~ Sap~ta demo'::a ao O. ' / 2 NO. magnet~co. da 
ponta mais saliente, na dtstanCLa de O,mo, achando-se por c_onsen~lDt~ 
a mencionada ponta a E •; , SE . da !age, sendo a sua lat1tude ~ · 3 
591 <iO" e a lon"itude 320 29' 3011 O Greenwich . Junto da !age, pelo 
h~do da terra, :ncontrou-se 20 braças, sendo o _fundo pedra e caa
calho moido ; entt•e a lage e a ponta da Sap :tta eXISte Ulll canr.~· ~en do 
20 bs., 18 . , bs., 15 bs., e 10 .bs. de agua, com a mesma qua' a e e 
fundo . o diametro da !age é de 36 pés pouco ma'" ?U menos, a sua 
confioouração arredondada , a supe_dlc1e superiOr q,uast plana l~ aven~o 
sobre0 ella e em toda a sua extensao meta TH·aça d agua na ba1xa ,mat , 
raras veze3 arrebenta e nota-se que a so~bra da 1age produz ~ agua 
uma .cor amarella escura e o todo da d1ta !age assemelha-se a uma 
tar taruga. Póde-se passai' et?tre a l~ge e a p.ontn: da Sapata, defiendd~ 

·ém aproximar-se o mars ,POSSLvel d:o. refev1da ponta, a m . e 
po_rt . 'uma m(l. apreciação na distancia ; o canal é fundo, mas estretto, 
~~~r ai~so só mente em caso de necessidade se deverá passar entre a !age 
e a ponta da Sapata. ,. 



FER 

-tas, Capim-Assu, Pontal do Barro Vermelho de Dentro, Alto 
do Caj u~ iro, Portão Gra nde, J anelli?-ha, Pecl reit·as, Dous B~a
ços e P1co . A ilha conta 24 prai as com as denominaçoes 
de Santo Antonio , Comporta, Vil la, Conceição, Pico e 
Boldl'ó, Praia Re donda, Prainha , Sa mhaquixaba , Bur aquinho. 
Sa ncho, Mul unguzinho, Bur~cão , Quhab inb a , Por tãozinho, . 
Vil· açã o Bar ro Ver melho, Leao, Barro BPanco, Lage , Sueste, 
Atalainha Atalaia Gra nde, Pon·tinha e Caei r a. Em Fernando 
de Noronh'a, quasi que não exi~te a mais insign ifica nt e co r-

~ rente na esta ção calmosa . No Inverno, porém, manifestam-se 
em div ersas direcções, correndo para o mar , e fo rma ndo leito 
em seu percurso, ma s de insign ificantes pr oporções. A cor
rente que se ma ni festa com ma is volume pelo inver no, e que 
r es is te pelo verão , é a do Maceió, que nasce na frald a occideu
ta l do mo rro ela Bi boca , atravessa a h orta do commando, e vae 
lançar-se no m ar, no pol'to ela villa , j un to ao mor1•o dos Reme
dias . Todas as outras des appar ecem comple tam ente, e quando 
o verã o é muito forte escasseiam as aguas el e man eira tal. que 
apanas chegam para as mais urgentes n ecessidades. · No
t am- se p orem, diver sos açudes, fontes ou poços, em clHl'erentes 
localidades sendo os pri ncipaes : o aç ude d a horta da ola l'ia, 
qu e recebe as agu as do lu verno e a bastece suffi cien Lemente 
p elo verã o: e o elo Leão , com cinco pal~~os de profundidade , 96 
d e comprime nto e 84 de l argura , a lém de out l'os reser va t or ios 
de aguas pluviaes espalhados pela ilba, de boas dimensões , 
especialmeuté destinados á 'l.limentação elo gado. Os poços ou 
cacimbas conse,·vam agua todo o a nno, possuindo a lgum~s 
importantes propr iedades mecl icinaes. As mais notaveis sa o 
a s do M•t lungú, Conceição, Biboca e Agua Br anca, seguindo
se- lhes a s da horta da vi ll a , do quartel de Sant' Anna. do 
Bolclr6 , Xareo, Ped1·a A lt a , F or t.al eza dos Remedios e Mul un
guzinho . A ' excepç ão da agua ele ch uva t•ecolhida nas cister 
n as, todas a s ma is, ainda que. gera lmente límpidas , tem um 
gosto s alino, desagradavel , mas que não são insalubres. Observa 
o general Abt·eu e Lima, que r ecolh endo uma porçã o d'agua, 
de uma verten te pa ra o lado do F orno da Cal, p or notar uma 
cor esbranquiçada como a elas te rras a lcal inas , e um gosto 
algum ta nto forte, e deixando-a em r epouso, perdeu a co r e o 
gosto completamente, a no fim de 48 hor a s t or nou-se pel'feita
mente potavel . Existem tambem dous banhos publicas, sen do 
o do Mulungú com casa apropriada e destinado aos empregados 
e o do Cachorro, para os sentencia dos, com um reservator io de 
agua que ve m da Floresta . O clima da ilha de Fernando de 
Noronha é muito sal ubre . E' quente e en ce1·r a pouca h umidade 
mas o ca lor é refrescado pela constante viração que sopra. 
P elo verão, cliz o Dr . Amer ico Alvares Guimarães, o tempo 
algumas vezes obumbra-se, o elem ento elec trico chega ao seu 
zenith, e então no meio de crespas procell as , que obscur ecem o 
firmame n to, as descargas electricas seguida s de tor t uosas e 
extensas scen Lelha s luminosas , que ofl'uscam a vista, re tumbam 
.no espaço. Durante esta estação o the rmometro d e Fah renheit 
os·cilla entre 77 a 86 gráos , e o calor ás vezes to-r.na-se m ais 
intenso. A ilha goza de boas condições de salubr idade, e 
não ha memoria de epidemia al guma. Apenas ern 1851 houve 
algumas manifes tações de febre ama rella levada pelo brigue 
Caliop e, cuja tripolação se achava infestada. As dua s estações 
do inverno e do ~erão, são perfeii a mente cara clerisadaa. Es~a 
é revelada pela falta de chuvas , pelo intenso calor solar, pelos 
fL·equentes trovões, emfim pelo aspecto tri ste que offerece a 
vegetação em g rande parte desfolhada e crestada, compre
hen.dendo um período que corre do mez de setembro ao de fe
vereiro ; e a quella que começa em mar ço e termina em' a gosto 
é carac terisaaa por abund antes chuvas, p ela grande quanti
dade de h umi clade na a·tmosphera , que é então qu~si sempre 
obscurecida pela a usencia de descar gas electricas, e emlim, 
pela verdura, frescura e bellezas dos campos e das f l a utas. 
PaonucçÃo NATURAL . - 1"1-fin er aes - Phosphato de ca : sobre 
suas jazida-s e exploração, consta o seguinte : Em officio de 
26 de ma io de 1879 d irig ido á presidencia da prov. r ecorn
roendou o minist r o do Brazil nos Estados-Unidos o capitão do 
brigu e a mericano J(a tee , cuj os proprie\arios de.~ejávam que o 
mesmo capitão, em sua viagem ao Bra zil pudesse toca r na 
ilha de Fel'na ndo de Noronh a , com o fi m de ex a min ar, si nas 
costas da mesma ilha existiam algum as jazidas de ma tarias 
que pudessem inte reasar á inclus~ria . A presicle ncia em offi cio 
de 12 de agosto se dirigiu ao com mandante do presidia fa
ze ndo a s r ecommendações necessarias áquel !e fi m , o qual em 
o.fikio de 21. el o mesmo mea, commu n icou qu e o capitão P a
tr idge, e ncontrar a na ilha Ra ta, o << harro, ou ter ra que pro
cur ava, e delle levou a lguma qua ntidade para fazet· expe-
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riencia» . No anno segu inte u m ou tro nav io americano fez 
novas explor ações em F ernando, e conduz ia 240 toneladas de 
phospha to o>xtrah iclo da ilha Rata, remertendo e o tão o com
mandante elo presidia dous caixões contendo a me8m a subs ta n
cia , que foram mandados pd a p1·esiclencia p a L·a a Côr e, a fim 
de se proceder ás necessa l'ias experu:mcias . Por officio da 
presidencia de 9 de agos to de 1880, e m virtude de ordem do 
governo imperi al , por ~e legramma do Ministerio ela Ao-l'icul
tur a ele 7 do mesmo m ez foi determi nado ao com manda g,·te do 
presidia .que não conse ntisse ser extrahida e t ranspor~a~ 
da quant idade a lguma elo ph osphato de ca l a ll i ex.istente . 
Por Aviso elo minis·ter· io da jus tiça d e 24 de set embro dP. 1880 
fo i decla ra do á presidencia , q ue., por Aviso elo m i uistei'Ío da 
agricultur ,t de 20 de agosto foi i ndeferida a petiçã o de J ames 
C. Jeuwe tt , de New- York, solici tando a exploração e ·ti ragem 
dophosphato de cal da ilha ele Fernando . Por Aviso elo m i
nistel.'io da agricultura de 3 de dezemBro do mesmo a nno foi 
communicaclo á preside ncia que seguiam pa ra Fem a nclo de 
Noronha , em comm issão elo mesmo minis teri o , o pr ofesso•.- Or
ville Aclalberto Derby, e o e ngeuheit•o Lui z Antonio Mon te i r o 
de Barros , a fim ele p L·ocedeL' em a o exame e es tudo elos depo
si tas de phosphato de ca l al li ex istentes , segund o as inst r uc
ções ex peclidas a ta l r aspe i ·to, recom menda ndo que presta sse 
aos referidos commissarios os a uxilias uecessa r ios ao desem
penho ele tão impor tante iuc umbencia . Em 7 de fevereiro de 
1881 aprese n·tou a commissã o o seu Rela t . da ndo con ta ao 
gover no imper ial do trabalho que l he fo r a incumbido. No 
R elat . aiJ I'esentado a assembléa geral pelo minister io ela. agri
cul tu ra, commer cio e obr as publicas, na sessão legisla t iva 
de 1882, vem co nsignada a p . 45 valiosos apon ta men tos sobre 
este objecto; e no segundo vol ume dos A nnexos ao mesmo 
Relat . encoJ;ltram - se os seg uin tes documen·tos : av iso de 3 de 
clezem bro de 1880 - Dá i ns trucções á com 111 issã o n o meada para 
examina r as jazidas ele pb.osphato ela ilha Ra~a , elo a rchipe
lago de Fernando ele Noronha; Rela t. da sobredita com
m issão; analyses quantitativas feitas n a Casa da Moeda ; officio 
do professor Or ville A . Derby; pa t"ece r do Dr. Bento José Ri
beiro Sob,·ag y ; a nalyses feita s em Londres, na escola a grícola 
da Bahia, Polytechn ica , por L . G. de Escrag nolle 'l' a unay, 
fe itas nos Estados- Unidos, M emoda lida no Imper ia l Instituto 
Fluminense de Agricul tura pelo Ba rão de Capane ma . Sobre o 
mesmo objecto encontram-se a inda noticias nos R elals: d{) 
mesmo mm ii;te d o a present ados ás ca maras em 1883 (J.l. 227} , e 
em 18 ~4 ( p. 78). Em 23 de a bri1 de 1.887 foi assígnado o co n
tr ato en tre o governo imperial e Manoel Joaquim Borges de 
Lima, na secretaria ele estado elos negocias da agr icultura, 
co=ercio e obras _publ icas, para explor ação ele j az idas de 
pl10spha to de ca l no archipelago de F ernando de Noronl!a , o 
que foi comm un ica do á pr esidencia por aviso. do mesmo rni
nisteTiO deiS de junho do mesmo anno. Argila- E' ma teria 
ahundantissima, e mui t.o empregada na fabricação de louça , 
tijollos, telhas, e no preparo de argamassa. Encontra-se as 
seguintes qualidades : bra uca, a marella clara, amare.Jla escura, 
e -ve rmel ha . Areia calcarea .- Encontra-se nas praias, exelu
sivamente foema das d esta sub stancia . E' muito emprega da na 
argamassa de cal e barro . Areia preta - Encontra -se em pro.. 
fusão em certas pra ias . Ca rbona to de cal - E' mataria ablln
dan1.issima na il ha . F erro- Encon tra-se alguns oxidas deste 
metal. Pedra de construcção - E xiste em abnndancia nos ro
chedos, ou nos fragmentos que se acha m espalhados pela Hha. 
E' la mbem empregada no calçamento da s ruas e es tL-adas, e no 
leva o tamento ele cerca s . Sa l marinho - Encontra- se nos r o- . 
chedos em pequena qu a n tidade, mesmo pelo inverno, fo rmado 
pelas agua s que o mar deposita . O actual director tra t.a d•e 
construir u_ma salina pa-ra abastecime~to do pres ídio. H istoria 
A data preci sa elo descob1·imento da 1lha de Fer na ndo de No
ronha , é intei r am ente desconhecida . A Car ta R egi a de su a. 
doação, firmada em 16 de janeiro de 1508, em favor de F ernão 
de Lm·onba, que nova men te a descob•· ira, i nd ica não só, q ue a 
ilha foi descober ta e ntre os a nn os de i500 a 15@3 , como ai nda 
não haver sido seu primeiro descobridor o referido F e,·não de 
Loronha . O visconde de P oi·to Seguro, conjec tu ra , pol'ém , q•llie 
esse a contecimento teve togar peJa festa de S. João, (24 ele ju nho) 
de 1.503, pelo q ue o seu descobridor a den ominara Ilha de S ão 
João. E' este um dos pontos da nossa histol'ia de d ifficil 
e lucidação, pela fa lta de docume ntos exactos e positi vos. Um 
outro_ j>onto ainda p or elucidar , é si a i1ha de que fali a Ame
rico Vespucio, na carta que d irigia ao gonfaloneiro de Veneza 
Pedro P oderini, escripta el e L isboa em 4 ele setembro de 15@4, é 
efl:'ect ivamente a ele F ern an d o de Noronh a embora a pluralidade 
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dos nossos escriptores opinem pela affirmativa . Vejamos as 
proprius palavras de Vespucio , narrando a sua tet•ceir a viagem 
ao Bra úl em i503: «E partindo daqui ( a ltura ela Serra Leoa ) 
pelo Sudoeste, quando teriamos andado bem 300 lagoas p ela 
immensidade de.ste mar, estando já a lém da linha equinocial 
3o para o sul, se desco bria urna te rra, de que então podi.!.mos 
estar 22 legoas o que nos servio de ma ravilha; achando que 
era uma ilha no meio do mar, extremamente a lta e notavel 
por não ter mais de duas leguas de comprido e umd de l argo e 
nunca fo i habitada por gente alguma ... O capitão rnór me 
mandou com a minha náo áquell a ilha , em pr ocura de algum 
surgidouro onde podessemos ancorar todos os navios . • . E achei 
nella um bello porto, onde segura meu te podiam ancora r todas 

verdes e outros fr uctos excellenies, :nu i to milho e algodão, bois 
cabras bravias, gallinhas tri viaes, porém maiores que as da 
França; e sobretudo grande quantidade ele passaras ele divarsas 
es pecies clesce nh eciclas, e em numero infinite, o que muito nos 
agradou por serem bons para comer, e ele facil caçada, pois 
podiam ser mortos no vôo , ou sobre as arvor es a varadas e 
a cacetadas, e até á mão em seus ninhos. A ma ior parte clelles 
põem ovos sobre as hervas ou mesmo na terra,e não se r etit"am 
desses lagares , embora s~jam empurr ados a ponta-pés , sem 
duvida com r·eceio ele não se esmagar os ovos . Parece incrivel 
a gran de quantidade ele passaras, ahi existentes, mórmente 
pela fac ilidade com qne se apanham, e eu mesmo não acre
ditaria si não visse . Entre as arvor es mais notaveis da ilha, 

as náos. ll:sta ilha é deshabitada, tem muitas a,.oas doces e cor
r entes, infinitas arvores, a innumer aveis aves ~a.ritimas e ter
l"estres, tão simples que se deixaram apan har á mão, e assim 
caçamos tantas, que carregamos u.m batel dellas; não vimos 
outro animal senão r a>tos muito gt'andes, lagartos com duas 
caudas e a lgumas sePpentes» . Etfectivamente, a ilha ele que falta 
0 navegante florentino, que ligou o seu nome ao Novo Mundo 
não pócle ser outra se não a ele F erna ndo ele Noronha. Por 
Carta de 16 de janeiro de •1504. El -Rei D. Manoel conferia 

h a uma muito bonita e agradava!, que tem as fo lhas verdes e 
muito parecidas com as elo loureiro ; si por acaso tocaes e~sas 
f~lhas com as mãos, e depois coçardes os olhos, sentireis logo 
t~o for~e dor pot• tres ou quatro horas a ponto de perclercles a 
vtsLa; JUnto a esta arvore se encontr a ordin a riamente outra 
qualidade, ahi posta co mo an.'icloto por bondade divina tendo 
as folhas a propnedacle ele Lll'at' a dor e restitui!' a vista 
apenas esf~·egarcles com ellas os olhos,' e como vi acontece~ 
num mdtvtcluo da .nossa companhia. Habi ta a ilh a um por
tuguez em companhta ele clezesete ou dezoito indios homens 
mulheres e crianças, todos escravos, e para aqui ct'esterrado~ 
pelos mo radores de Pernambuco. Baptisaclos a maior pal'te 
clelles, casamos clous, depois de havermos plantado a cruz no 
meio de u ma capella, que preparamos para ce lebt'ação da 
santa missa . Estes pobres inclios bem · como os porluguezes, 
receberam elos senhores ele Ras!lly e ele Ravarcliere tantas 
finezas que sabendo elo nosso projecto ele ir plantar no Mara
nhão a fé e a crença do verclade i_ro Deus, para o que l evamos 
quatro padres capuchtnhos, pecluam-nos com instancia para 
·tiral- os desse l ogar e l e,·al-os comnosco. De mui to bca vontade 
foi satisfeito o seu pedido com a legria clelles , e consolação de 
todos os seus parentes e am tgos residentes em Maranhão. 
Depois ele demorar mo-nos i 5 dias na ilha de Fernando ele 
Nor onha, partimos no domingo 8 ele julho ás se is h oras da 
tarde, trazendo comnosco os d itos inclios e portuguezes" . Pelas 
palavras tl'anscr tp tas, vê- se qu e a Ilh a ficou dese r ta e inteil·a
mente abandonada, e sem duvida ass im permaneceu por muito 
tempo até a sua accupação pelos hollandezes . Em 1629 quando 
já era sab tclo em Pernambuco a proxima chegada de uma 
pecl?ros~ a rmada hollandez.a com o fim de se apossar desta 
capt tama, e o gen.eral ~Iath1as de Albuquerque trabalhava nos 
mews de sua fortificaçao e clefes'l., chega-lhe a noticia de que 

a Fernão de Lor onh a , fid a lgo da casa real, a capitania ela 
i lha ele 8. João Ctue novamente a desoobril·a, cujos d ireitos e 
jurisdição lhe caberia a todo tempo em que fosse povoada a 
dita ilha, mercê esta que po r seu fallecimento passaria a um 
de seus filhos; e por Carta de 24 elo mesmo mez e an no, fez
se-l he ainda a mercê da doação da mencionada ilha, mediante 
arrendamento, «para nella lançar gado e a romper e apro
veitar segundo mais lhe aprouvesse », com a clausula, porém, 
de ficar reservado á corôa as especiarias, drogaria e productos 
ele tinlUL"aria, e o quarto e di zimo de t udo o mais, sem mais 
outra qualquer imposição. Pelas expressões e condições impos
tas na Carta ele 24 de janei ro, conjectura Mello Moraes que 
Fernão de Loronha « tomá t•a por a t·t· enclamento o trato ou 
·brafico da ilha» , Em 20 ele maio de 1559 fo i c0nfirmada por El
Rei D.Sebast ião em favor de l?ernão ele Loronha, ftlho de Dio&"o 
de _Loronha, e n eto elo pdmeiro elonatario da ilha Fet•não cte 
Loronha, a doação que fóra feita, por El- Rei D. Manoe l, ela 
ilha de S . João, outorgando-lhe E l- Re i nova Carta ele doação, 
com todas as clausu las concedidas aos outros clonatari os, in
cluindo as respectivas aos índios apezar ele n ão haver nenhttm 
na dita ilha ; e a inda por Carta ele 8 de janeiro de i693, ra·ti
ficou D. Pedro li as anteriores doações pot· successão, em favor 
ele João Pereira Pestana, fi l bo ele João PePeil·a Pestana, e neto 
de Fernão Pereira Pestana de Loronha, « d on atario que foi da 
ilha de S. João.)> E' este o ultimo documento qtte se encontra 
com referencia aos di reitos elos clonatarios sobre a ilha de São 
João, hoje ele Fernando ele No t•onha, em virtude elo nome elo seu 
descobridor e primeiro clonatario. Ape:~ar dos docum entos que 
acabamos de mencionar, dar sempre o nome ele S . João á ilha 
de Fernando de Noronha, observa-se, porém, em todos os do
cumentos con temporaneos, que foi q uasi que desde o seu desco
brimento conhecida. por este uH imo. Effeclivamente, já em 1530 
tinha a ilha o nome ele Fernando de Noronha, como se vê do 
Diario da navegação da a r mada que naquelle anuo veio ao 
Brazil, sob o commanclo ele iV!artim Affonso ele Souza .)> O pri
meiro donatario e seus successores, obset·va o visconde ele 
Porto Seguro, apenas se li mitaram ao goso ele se chamarem 
donos ela ilha, pois q ne nada fizeram, con·tentanclo- se de tirar 
a confirmação em cada novo r einado. Não consta que man
dassem colono.>, nem invertessem nella cabeclaes ; porquanto, 
annos depois, ainda estava deserta : e clahi a um sectllo, a 
encontra t•am tam bem despovoada a lguns viajantes, e ain da mais 
de clouô seculos depois (em i737) es tava quasi abandonada . São 
estas as poucas noticias que podemos colher sobre a ilha de 
Fernando ele NoL"onha, refativas ao seculo XVI. No irnmecliato, 
porém, logo em 1602, sabe-se que havia n a ilha, talvez por 
con ta do Elonatarlo,apena s um feitor.com treze escravos ele a mbos 
os sexos. Dez annos clepo,is,em 16i2," já. se encontram dados mais 
postttvos sobre a ilha de Fernando de Not•onha, ministrados 
P.élo padre Claudio ele Abbevi lle, missionario capuchinh o que 
fe~ pat'te ela exped ição franceza que veio conqnistat· o Maranha?· 
E1s o que diz d'Abbeville no livro que publicou em 1614: «No 
~ia 25 a e.junhe ele 16i2 a ncoramos cfefronte da ilh a . Tem esLa 
llha cinco a seis leguas ele circumferencia; é bon~ta e agr_a
d~vel, e uma elas melhores terras, si assim se pôde dizer, mu1to 
VI~ot·os.a, exLremamente fertil, capaz de produúr tudo quant~ 
SeJa ut1l. Demo1·amo-nos ahi 15 dias para refrescarmos e ?eber 
agua fresca . Encontramos melões, gi rimuns, batatas, er vllhas 
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a ilh a ele Fernando es.tava occupacla pe los hollandezes, e onde, 
seg~ndo consta v a hav~a chegado em princípios ele clezem bro os 
n avtos. Otter e Hawwh, que, sob o commando do almirante 
Cornehszoo n Jol tmha parLiclo adiante ela esquad t•a, afim ele 
capturar n a costa a~gum navto portuguez sabido ele Pernam
buco, pa ra que obt1vessem dos prisioneiros noticias sobre o 
estado ela praça. Marhias de Alb uquet·que, com o fim de desa
lojar os hol~anclezes, apresta uma pec1uena, frota, composta de 
sete ca rave~oes, s?b o commaE-do elo capitão Ruy Cal aza Borges, 
tendo por lmmediato o capltao P edro Teixeira Franco e a 19 
de clezembro claquf'lle anno parlem do porto do Recife.' E :n 14 
ele j a neiro de 1630, regressa a Pe1•nambuco o capitão Rny 
Calaza Borges, ele voltn, ela sua expedição a Fel'llando de No
ronha, ·trazendo comsigo sete priRiooeiros hollanclezes . Con
forme as orde~s qu e 1·ecebera, abordou elle a ilha pela par.te 
L .S. onde existe um pequena enseada e ele la seguiu a pé com 
toda a sua gente para o lado em qtte está o porto principal, 
onde contava achar os navios . Assim o fez de noute e en ·ô .1trou 
tuncleada uma só embarcação. 'l'ratou logo ele formar t•·es, 
emboscadas, sendo duas ao pé elo ancoradouro e outra dirigida 
pelo capitão Pedro Teixeira Ft·anco, no logar em que se fazia 
ao-uacla . Não ta1•claram os bollanclezes em vir á terra buscar 
a~ua n'uma lan cha, tripolacla por H pessoas. Apenas os vio 
em ·terra cahio sobt•e elles a nosqa gente, ma ta ndo-lh es quatro 
h omens, <llpri sion ando sete e dando liberdade a sete prisioneüos 
p·•duguezes , que e lles empt·egavam no serviço ela mal'inhagem 
e haviam sido apresados n 'uma emba rcação que tinham captu
rado, e como succecleu isto em logar que de bordo elo· navio 
não fo ra visto, ordenou o capitão Ruy Calaza que na me sma 
noute fosse o a1•tilheiro Jorge da Fonseca com gente sua na 
mesma lancha le'::ando preparações necessarias paPa deitar 
fogo na embarcaçao o que este eJfectuou, retirando-se apenas 
vio que er~ percebido pela gen,te dt: boJ•clo, que pressurosa 
cor re:t a exttnguu~ o mcenclJO qne so damnificou a popa elo navio. 
No cha segumte fizeram-se ele vela, e a nossa gente ·tratou de 
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i nutilisar tuclo que elles binham feito na ilha e constava ele 
uma bateria capaz ele oito peças, que ainda não Linha, e quatt·o 
povs. duas aonde se recolhiam quando estavam em terra 
e duas de negros que haviam capturado em um navio 
de Angola, os quaes tinham J!Í. p~antado muita man
dioca. Havia ·tambem grande .Plantaçao ele legumes e fum.o 
'l'uclo isto foi destrttido, apres10nanclo-se alguns negros, fu~ 
ginclo a maior pat't_e para as altas serras ela il~a, ao nde se 
ésconderam. Poster10rmente a es:;e re,·ez, em 163::>, quando os 
hollanclezes haviam firmado o seu domínio em Pernambuco, 
foi de novo a ilha de F ernando de Not·onha tomada pelo 
almirante Corneliszoon Jol, e occupacla por tt•opas cln. Hol
lancla . Não consta que os hollanclezes fizessem causa alguma 
de impor·tancia dura nte . a sua permaneucta nn Ilha, porque, 
quasi um seculo depo1s, qnanclo o governo_ portuguez man
dou exp11lsar os . francezes . e po_voal-a, nao se encontrou 
0 menor ves ttgto ele fornficaçao nem de outra q11al
quer con>tl'l!Cção . No enLt·etanto permaneceram na ilha 19 
aunos: e em '165'1, quando Pernambuco e ás demais capita
nias élo Brazil foram r estauradas elo clomi1Üo hollandez, 
acha v a - se alli um elestacamen to militar, que renelet1 - se ao 
mestt•e ele campo Ft·ancisco ele Figueit·ôa, incumbido ele tomae 
posse ela praça. em virtu de elo a..-t . 29 ela capit 11lação ftt·
macla no Rec ife em 26 de ja neit·o daquelle anno, pela qua.l 
enLt•e.,.ara m os hollanclezes todas as praças e pontos que 
occut~'l.vam no Brazil. Devohicla Í!. corôa portugueza, pela. 
citada cap itulaçiio, não con~la qtte o go~eeno tomasse me
clicla algnma no intuit~ ele povoar e gar~ntn• a 1lha ele novas 
·tentativas· e mesmo e ele crer que conb nuas se a permanecer 
em compl'eto abandono. Em iô9tl ou 1695 , o governador e 
capitio ge neral de P ernarnlmco qaetano ele Mello e Castro 
aventou ao n-o ver no ela metropole a 1cléa ele se povoar e forli ficar 
a ilha ele F'ernando ele Not• onha, como meio ele se evitar as 
frequentes es tadas que alli faziam os navios ele pil'atas, para 
se fo t•necerem de todo o necessal'lo ; ao q tte r es poneleu o go
verno pela Carta Régia ele 29 ele agos!O ele 1695,, que, sendo 
esta materia digna ele toda a ponderaç::to, e convll' que fosse 
tratacln com lodo o fu nclameu to, convocasse as pe;;soas mais 
intelli o·entes e zelosas que houves;;e na capitania, e os homens 
elo m~1• mais pr.:tticos, e con l'erenciasse com elles sob1·e o 
assumto, e si f?sse rasolv ic\a a vantagem ele. se foetificar a. 
ilhn conferenctassa tambem com o ' engenhe1ro, e ele 'tttclo 
info;·masse ao g-oveeno, propondo os meios ele se fazet· a obt•a 
e ele se manter o presidia, a fim ele se tomat: 11. resolucão qne 
parecesse mais conveniente . P ela Carta Régia ele 7 ele setem
bro ele '1696 foi resolvida a questão, e tomada a r esolução de 
se mandar povoar a · ilha g-uat•necenclo- a um clestacamen·to ele 
20 Otl 30 praças sob o comma nclo ele um . capitão, ele
vendo essa ·tropa ser enviada ele Pernambuco, emqu a nto não 
houvesse numero ele habs. suffi ciente para se forma1· as 
ordenanças, com o seu respectivo capilão -rnót·, para tomar a 
si o serviço ela g·uarnição ; qne fos se enviado um. s~cerd~:rte 
para serviL' ele parocho, com tanto que fosse elle mtss1ona rto; 
que o governaclo t• accordasse com a Camara l\!unicipal, os 
meios com qne poderia ella conconet· pat·a a.Juclal' as c\es
pezas necessarias , ?rclenanclo _a ntes ele. tudo ao sargen t?-mót• 
eun·enheiro que fosse ex~ mmar a IlhD para cleterm mar o 
loc"al mais apropriado á forLilicação ; e que emftm se man
dasse para a pov. ao menos um cirurgião e um sangrador, 
Esta resoluçii.o, porém. não teve execução, e a ilha conti
nuou a permanec~r abandonada, e á mercê elos piratas e ele 
c1ualquer avenluren·o. Quatro annos elepots, em 24 ele setembro 
ele 1700 baixou El-Rei D. Pedro II uma Carta Regia cle ter
minanct'o que a ilha ele Fet'llanclo ele Noronha ficasse perten~ 
cendo á capitania ele Pernambuco, donde seguH'Ja o cleataca~ 
men-to para a sua guarniyão, ~ d01~s capellães, que alli 
deveria sempre haver. Ate entao a Ilha ele Fernando não 
pertencia positivamente ajurisdiçã_? ele algum cl~s g·ove~·~os do 
Brazil, Aquella ül'Clem t ttmbem nao teve execuçao, e fo1 pre 
ciso q 11e um acon_tecin;ento grave, e que a~eaç11;va a perda 
irremissivel ele tao lmpot·tante ponto, nao so pela sua 
situação geographica, como pela fertili~acle. elo 8e11 solo; 
viesse despertar o governo, a lomar prov1denmas energicas e 
promptas no seu tido ele assegurar a corôa 11ortugueza a sua 
posse. Effectivamente, achando-se a ilha ele J!'ernanclo inteira
mcnte abandonada, e vendo a << Compa.nhta Franceza clns 
Inclias Orientaes "• o governo occupado com as lutas qm> 
sustentava na extrema meridional elo Brazil , julgou azacla a 
occasião para facilment_e se apoderar del la, efl'ectuou o seu 
intento expedindo uma fragata com sufficiente guarnição. 

i8- FER 

'l'ra·tavam os francezes ele assegurar a sua pos3e, ele povoat· e
fazer as ~ortifi~ações necessarias á de l'esa ela ilha , que pela 
Companhw. Orzental passou a denominar-se - Islc Dc'phine 
quando em 1736 o .g·ovet•no portuguez ·te.ve not.icia de torlo ~ 
occornclo. No IOttuto ~le colhe1· informações que habilitassem 
o governo a pt·ovlclenC!ar a respeito, expediu o vice-rei do 
Brazil, conde elas Galveas, um emissario a l?e rn anclo ele No
r ouba, em um~ embarcação ligeira, incumbindo-lhe ele 
observar e Informar de tudo que encontrasse . O emissario 
chego tl em Fernando em 28 de se·t.;mbt•o ele 1736 e em seu: 
regresso deu minuciosa conta ao vice-eei ele ·tnclo q l;e observou. 
~Jl'ecttvamente o em!ss~u·io er~eontrou a ilha occupacla p los. 
ft·nncezes, e ele suas 111tot·maçoes vê-se que tiB ham elles levan
tado quateo h~rraca~ ele elega nte constl'llcção pat·a habi1ação, 
com suas clel!enclenctas,. hortas, pl a ntação ele feijão. pimentas,. 
1nhames, ta liacos e mUl tas outras plantas elo Bt• azi l e ela U:u
ropa; que havja criação ele porcos, cabt•as, galtjnha~. pe..t1s, 
patos, ganços e ouúras <tves : que ap .. nas encontl'ara 12 
!'rancezes, com um cirurgião ; e qn e não havia obra a lgnma ele 
fcn·tificação, P. xistinclo poeem nlguns m::t.Lel'iaes prep::tra.clos de 
ob1·a ele construcção. Com es tas e outras inl'ut·mações co,lüclas.
escreveu não só o vice-rei, como Lambem o governador ele· 
Pernambuco D~tarte Soclré Pereil'a, ao governo ela meút·opole, 
llltelt'a tulo-o CH'cumsta ncJ adamente ele todo o r>cconiclo. As 
providencias, porém, n ão se fizeram esperar; e por .Carta 
H.egia de 26 ele ma,io ele 1737, c! i rígida ao govel'llaclor nome:.~.clo
p~tra Pernambuco, Henrique Luiz Pet"eira Freire, qne então 
a tncln se achava em Lisboa, lhe foi conllaela a incnmbencia ele 
desalojar os francezes, e c!~ levanta r a lgLtmas forLiílca ções para. 
defesa ela 1lha, mantendo um cles1acamento capaz ele t• esisbit· '1 
algnma invasão, emqaanto não se resolvia o modo poeqne devia 
ser povoada e fodi fi cada mais regularmen·te; ordens es tas que 
eleve na exwutar sem :1 menor dilação, e logo que chegasse a. 
Per~~ n;bttco. _Para o bom resultado dessa empreza foram pos
tos "dtspostçao do governador todos oJ meios necessa rios {v 
sna execução, _e enviados os petrechos e munições ele guerra 
preCisos .. Fot 1g·u~lmen te orclenaclo que segui a.' e um engenh ei1·o 
para pt'OJectar e rht•tgn· as obras de fortificação, dons capellães. 
co~1 para.mentos necessarios á celebração ela missa, um cirur
g1ao, bot10a. e camas para os doentes, algans officiaes mecha
nicos , espec1alm en te carpmten·os, pedreiros. fert'eiros e serea
lb eiros, além ele outras pessoas q tl e volun ·tarlamente quizessem 
ir estabelecet'-se mt ilha, ás qnaes se dar ia passao-em. E lo o-o 
que chegasse a noticia ela evacuv.ção cl t ilh a , foi re~ommendacto. 
que mandassem algum as vaccas e tout·os, eguas, cavallos e. 
outros a nima e- , como tambem milho, feijão, legumes e outras 
semP.nte3, especialmente ele mandioca, pat·n. se dar lo(l'O começo 
aos trabalhos agricolas elo estabelecimento. Na conformidade 
dessas instrttcções, deu o governador Henrique Luiz as orclens
necessarias, preparou uma expedição de 250 praças escolhidas 
ela gnarnição ela .praça ~a pro v. e confiando o seu com
mando a um offiCial llllllto cltstmcto o tenente-coeon el João 
Lobo ele Lacerda, fez seguir a expedição em 6 ele outubro ele 
1637, em uma elas fragatas reaes que vieram para semP.lhante 
em pl'eza. Con~ poucos dia~ ele vi agem chegou a expediçã9 á 
Fernando ele Noronha, e effectuaclo o desembarque ela tropa e 
:retrechos el e guerra, sem r es istenc ia alguma, r endera m-se os 
trancezes . Lobo de LMercla cl eu logo começo :is obras ele aloja
mento para as tropas, e immecliatamente ás ele fortificação. ele
sorte que, no espaço ele oi to mezes 1inha concluitlo a constru
ç:ç~o. dos fortes dos Remeclios, Saulo Antonio e Conceição, e já 
1111Ctaclos os trabalhos agricolas ela ilha. Em 11 ele jtllho ele 
1738 Lobo ele Lacerda regressou para Pernambuco. Apezar ele 
expelliclos os francezes ela ilha, e ela sua occupação pelos por-· 
tuguezes, conjecturava-se que a Companhia. Ol'iental uão aban
donara inteiramente a idéa de apossar-se ele novo ele Fernando 
ele Noronha . lt1formado o a"'OVerno portuguez ele semelhantes
projec-tos, p~lo seu embaixa orem França, D . Luiz ela Cunha 
e que a Companhia Q,·i~ntal pretendia expedir duas fragata~ 
com 300 homens ele embarque, fez partir elo porto ele Lisboa no 
dia 7 ele se tembro de 1738 a náo N. S. ela Gloria ele 74 peças 
convenientemente guarnecida, a espera1· os navios fmncezes' 
com ordem porém de só lançar . mão . ela força, caso fosse po~· 
elles atacada. Além dessa proV1denc1a , ·Lambem por Aviso do 
secretario de estado dos negocias do ultra mar, ele 18 ele agosto 
de 1737, fot·am mandadas para os portos da ilha as duas fraga
tas elo comboyo elas frotas ele commercio, e demais embarca
~ões; provicle~cias sem du_vicla J?Hito acertadas, porque ·os 
ft·ancezes depois da ev,acnaçao ela 1lha não voltaram de novo a 
disputar a sua posse. Foi nessa época que teve começo a. 
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.eolonisação da ilha, e a remessa regula r ele uma companhia ele 

..qualquer dos dons regimentos de que se compunha a e-uarnição 
-de Pel'nambuco, com os seus respectivos officiaes, sencto o capi
·tão cb companh ia destacada o mesmo commanGlante do presiclio~ 
Em H de dezembro de 1739 reuniram-se em conselho, no pa
lacio elo governo do Rec1fe, so ll a presidencia do governador 
Henrique Luiz, o· t enente-gene l'a l ele in fantar ia com exer cício 
.de e•;genheiro Luiz Xavier Bem arcles , o tenente-general de al'li
lhana D10go ·[a S!lven·;t Velloso, e o tenente-genel'al João Lobo 
-de Lacel'cla, e assental'am nos meios ele o;·gan isação definitiva 
elo govH"no militar e ecot1omico ela ilha . Por clecl'eto de 26 ele 
.agosto ele ·1755 foj determi nado que o cofl·e elo r e ino ele An .;·ol a 
.con tr ibuísse com a quantia de -!:lJOO.j; annuaes pa ra as cleepezas 
elo preüclio, fornec imento este que pe1·manece u até a época cb 
~mancip9. çii:o política elo impel'io. Em '1755 contava o pl'esidio 
cinco for ificações regulat·es, com 51 canhões, a sua gua l'nição 

.const'l.va ele 213 praças, sendo 19 officiaes i<1cl usi>e o com man
dante. 144 s0lclados . 20 artilheiros e 30 in clios, e seis emprega
.c\os civis, sendo clous capell ães, um a lmo :<ari fe, um escrivão elo 
almoxarifado, um cintrgião e nm sangraclor; e em 1768 sua 
pop. constava já de 389 pessoas , constantes de offic iaes, praças, 
empl'egaclos e índios q tle se occupava m nos t r abalhos ele agri

-eultura. E m 1789 o governo Jlortuguez pretendeu crea r na ilh a 
uma colon ia agl'icohc, afim de tot·nar menos clispancliosa a 
.sua conservação; mas o governador D. Thomaz José ele Mello. 
1nformando sobre este obj ecto, ponderou « as desvantagens que 
havi11- pela pequena pot•ção ele lel'ra que t•estava, descontando-se 
.as sert·as e serrotes, a falta ele agua, ele mattas para le nha, e 
-outros misteres, e ao mesmo tempo porqlle, fóra da cu!Lut·a não 
r es taria aos colonos os r ec:.t rs os ela caça e pesca, e outros co nve
nie ntes». Em -1793 quando a lgun s pa izes ela Elll'Opa se acha
:vanl em guen·c.t, o gover no pot' tuguet. proclu·on preve nir a.s 
-sttas possessões ela America de qua lquet• ataqne, e na confor
micla cl e de ordens expe .lidas pe la metropol e o governador 
.D. 'l'hom:J.z J osé de Mello incumbiu o governo ela ilha ao 
·tenente- coronel Antoaio José ela Si h· a, dando- lhe as na
cessarias instrucçôes em 31 ele maio elo mesmo anno. Em 
1801 a inda ' mo·tivaclo pol' iguaes acontecimentos na Eu
ropâ, foi nomeado tambem um official su l}~t·ior p::tt' il. com
mandar o presidia, a qttem se cle t•am n ovas instt·ncções. Em 

_i817, no clomir.io ela revolução poli tico- emancipaclol'a, se
gtlio para Fernando ele Noronh a em comm issão elo governo 
p eovisorio elo Recife , o capHão José de BaHos Falcão de 
Lacel'cla,, com a incumbencia .de desmautella t• a i lb a, e trazer 
o destacamento, sentenciados, a r mas e munições ele guerra 
-alli exis Le_ntres, se~uindo para s~m~lha~te_ em preza con1. dua·~ 
.embarcaçoes q tte roram postas a cltspostçao elo gove<no pro vi
sotio por sen proprietal'io o coronel Bent·o José. ela Costa. 
G capitão J osé ele Barros partiu elo porto elo Rectle em 25 ele 
.março, e logo q Lte chegou a Femauclo ele No l'onha proclamou a 
r evoltu,;ão, e encon tmnclo fr a nca e enthustasLa aclhesão eles
a rmou todas as fo r t ifwações, e r egressou ela ilha em 28 ele 
~bril, conduzincle 300 pessoas entre officiaes, empregados , sol
-dados e sentenciados, 11 canhões e todos os pe trechos e 
muniçõe3 ele gtten·a que pode recolher ass im como o archivo 
do presídio. Oa n avios llzel'am-se ele prôa para o Recife ; mas 
.se ndo for.;aclos a a t·ribar á B.1hia ela 'lraição, na Pat·ahy ba, 
•em 1 de maio, cah iram com par·le ele sua tri po lação em pod,, r 
.dos r e.a lis !as, cujo govel'llo já se havia r esta<t t•aclo naquella 
loca.h aacle . Neste lance, refe t·e o gene ral Abreu e Lima, perde
.r am - se todos os documentos que t razia o capitão Ba t·t·os Falcão 
r elativamente ao mesmo pr esidia. Em · Fernando ficaram 
a penas dous soldados e todas as suas for t. ificaçõas e ecliflcios 
consicle ra"elmente fortificados . RestaUI·ada em Pe r nambuco a 
.autoridade r ea l, e entrando no governo ela capitania o general 
Luiz elo Rego Barreto, baixou pela Secre taria Lle Estado elos 
Negocias do Ultt·ama t· uma Cat•ia Regia em 1:3 ele agosto ele 
18-17, a qual não encon trámos. nem tão lDnco o respectivo . 
r egis tro nos livros ela secreta ria elo Gove r no da prov . , mas 
que pelo officio elo mesmo g eneral Gle ~5 ele outu bt·o daqnelle 
a nno, dirigido ao commanelante do p residia, cc,]Jige-se sel' 
.referente a ttma nova Ol'ganisação do es tabelecimento, creanclo-se 
um nucleo c0lonia l e u m serriço regular de p~sca. Em 26 ele 
abril ele 1819 exped ia o governador Luiz do Rego um as 
inst rucções pat·a o eommanclante do pt·esidio, na qual e.ntre 
-outras l'eCOlll111ellclaçÕe5 pa r t ÍCU•lal'ÍSOU as Vltl1 tagenS 'resul
tantes do de3e-n volvimonLo da agr icu lLura, propagação de a ui
maes .domesticas e de um es labelecün ento ele pesca. Com o 
'i ntuito de promover o dese nvolvimento da agr icultura; creou 
.o mesmo governador u m nucleo ele índios no pres idia, aos 

FER 

q uaés concedeu tert•as, com pleno direito de propriedade, 
passagem e r ação pvt• espaço de um anuo, officianclo pa.r a se·· 
melhante effe ito aos clirectores elas a ldeias de Cimbres e 
Escada, afim de convidar e remetter os índios que quizessern 
se utilisar de taes vantagens. lgnol'amos a..s particularidades 
e resultados colhidos em semelhante empreza; cremos , porém 
que os 102 índios que exist iam no presídio em 1828, fo ram 
claquelles que segu iram em 18'1\:) para fo rma r o nucleo colonial 
creado pot· Lui z do Rego. Proclamada a indep·enclencia, e 
quando em todos os angulos elo imperi o tremulava o pavilhão 
imperial, a ilha de Femanclo, mais ele um a nno depois ele 
sua solemne clecla'!·a~ão , era como que um territorio perten
cente a co rôa portugueza, e cujo pavilhão a inda se impunha 
nas ameias ele suas f ortifi cações! No intuito de r emover se 
melhante inconveniente, o presidente da prov. clemittio o 
comrnanclante elo presidia e nomeou para o substituir o coronel 
Luiz de Moura Accioli, a quem deu instrttcções em 5 de feve
reiro de 18'24. -Dessa época p ot· cleante nada mais notavel 
reg istt·am oa Jivt·os elo archho da secretaria elo governo ela 
pt·ov., nem ou tro qualquer clocumenlo, até á promulgação 
elo Regnlamento para o pres ídio, que baixou com o Dec . 
n. ~· 403 d e H ele fevere iro d~ 18:35, mandado executar pela 
preaJelenc1a da provem 22 ele J ulho do mesmoanno. A té então 
r egiam-se os commandan·tes pel_as ordens e instr 1tçções que 
r eceb iam elos gove-rnadores , e depots ela proclamação da indepen
dencia, elos pl'esiclente" da pro v . Depen.dente elo g-overno de Per
nambuco por d isposição régia ele 1700,. e affec to todos os seus 
negocias ao mi n istro elo ult l' amar, ele '1822 pol' cleante passou 
ao minis~eri o ela guerra, ·a té que em virtude do d isposto 
no a r t. 3o, p:tragrapho uni co, da lei n . 2.792 ele 20 ele ou
tubro de 1877 foi transfe rida ].'lara o da justiça a ad mi
nistração e cus teio elo pL'esi cl io, por Dec. n . 6.726 ele no
Yembro subsecluente, tenclo- &e por aviso ele 10 elo mesmo mez, 
clil'ig·iclo ao mmisterio ela fazenda , passado para o ela justiça 
o credito de 124: 690$325 votado para a clespeza do presídio 
pela c itada lei, romprehendeucle-se o ele 60:000 ·já clis trihuido á 
tbesoLLra ria ele fazenda ela prov. por Aviso ele 2 elo referido 
mez . Sobre as vantagens ela transferencia executada, e elos 
estudos qu e em pl'ehendeu o go 1:er no p ara toma t· semclhaiite 
medida, ·transcrevemos as palavl'as com que o Exm. Sr. con
sefheit·o Fmncisco Mari a Sodl'é Pet·eir a, ministro ela justiça, 
dirigia o Dec . ele app l'ovação elo novo Regulamen to a im
perial ass ignatura: «Era conseqttencia rigorosa desS<t medida 
a necess idade ele adaptar -se o estabelecimento ao serviço 
da j•1sL iça, d anrlo- S(') administração cliffet·ente ela estatuida 
pelo Dec . n. 3.403 de 1i ele fevere iro ele 1865 . Ne.>te intuito 
m a ndon o governo, pot· Av iso d .! 30Cle agosto de 1879, ·um dos 
empl'egaelos ela secl'etar ta ele estado elos negoçios d>t jus tiça, 
o Dr. Antomo Herculano ele Souza Bandeil'a Fil ho. ao presidia 
de Fer nando, afim ele pt•ocecler a minucioso in ve tÚa.l'io do que 
all1 houv·3Sse e Jndtcar as p oss1ve1s med"las pa..ra um plano dé 
reorgan_isação . Dessa commissão desempen h ou- se aquelle fuü
ccionar!O, ap l' esentanclo em JanemJ ele i SSO o Relat . que foi 
aonexo ao ela justiça elo mesmo ann0 . ,F'oram ainda ouvidas 
sob 1•e o assumpto diver sas pessoas compe'tentés, en tre ellas os 
conselheil'os André A11gnsto Paclua ele I<'lem·y e J osé Bento ele 
Cunha F iguei1·eclo Junior, clirec tor ger a l ela supracitada seCJ·e
tat· ia e fmal mente as secções ele justiça e guerra elo conselho 
ele estado. Pelos varias estudos sz ve ri ficou a necessidade 
impel'losa ele mecl iclas l egislativas para uma re organisação 
completa do pL"es id io . i\Ias convindo aclopta r-se desde j á um: 
regulam n to que ele ao presídio unicamente o· ca.racter civi1· e 
comprebencla as providencias mais urg-entes, Lenho a honra 
de apresenta r á alta cons icl.;ração ele V . i\1. I. o Dec . j turto , o 
qual, si merecer o c~ nsentimento de V. M. I., poclet·á sét· posto 
desde já em execução.» Effec tivamente S . M. assignou o Dec. 
em 10 de jane il'o ele ·1885 , sob n . 9 . 356, approvando o Regtlla
menlo elo P1·esicl io ele Fernando ele Noronha, que ora o rege . 
PoPULAÇÃo - A população elo presidia é preselltemente de 
2.35'1 a lmas . Nos u!Li mo~ anno~ tem si elo: 1882, 2 . 353, sendo 1. 523 
senbeuciaci'Os; em "1 883, 2.382, sendo 1. 561 sentenciados; em 1884, 
2.338, sendo L 491 senlenciaelos ; em 1885 , 2.355, sendo· 1 .487 
sentenciados; em 1886, 2 .364, sendo 1. 467 sentenciados:· em 
1887, 2.351, sendo 1.434. sen-tenciados. Es'l'RA!DAS - A ilha é 
cor tada por estradas em todas as suas direcções , bem constru ídas, 
e calçadas a maiol' parte; sã0 ·elJas: estrada elo a lto ela I<'lo
r es ba pa m o Sues te, do a lto da F loresl::t para a Casa ela F a l'Í
nha, ele Santo An tonio para a vilJa, ela fortaleza doa 1-temeclios, 
da Porteira do Thimotbeo a Samba-quixaba, com 3. 940 metr0s 
ele extensão , sobre quatro de l a1·gura; ela Casa de Farinha ao 
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Charéo, com i.'133 metros de extensão sobre quatro de largura ; 
estrada do Cafuncló com 169 metros de extensão, sobre 2 1/2 de 
largura. Estas tres' ultimas est t·adas foram construídas em 
fins do anuo findo. no correr daR rruaes, notam-se diversos vala
dos marginaes,borribas e alguns pontilhões abobadados de pedra 
e cal solidamente constL-uidos. EoJFICIDS- PUBLrcos- CapeUa. 
-E''dedicacla a N. S. dos Remedios,padroeira do presidia. 
Emquanto não se construio um templo decente ":._espaçoso, 
fez-se uma capella provisoria log? após a occupaçao cl~ Ilh a 
pelos portuo-uezes, concedendo o bispo dwcesano D. Fre1 Lmz 
de Santa 'li"hereza , por Provisão ele 25 de agosto de 1748 a per
missão ele collocar -se um sacral'io na capella. para deposito do 
SS. Sacramento. Annos depois, em época que não se poclecle
lerminar precisamente, é que tratou-se da consbt•ucção ela 
actual capella. Em 1768, como consta ela corresponclencia offi
cial dos govern adores, já es.tava o edificio em construcção, e 
em 1770 ficou prompta toda a obra da capella-mór. O gover
nador Ma noel d a Cunha Menezes em officio diri>\l"iclo ao com
mandante da ilha em 15 de novembro claquel!e anuo diz o 
seguinte; "Es·timei a no ticia que me deu ele que a capella
mór d a nova egreja se puzesse em estado de já se celebrar 
nella : espero elo zelo ele V me. que nesta parte se applique até 
a ultima conclusão elo edificio, para o qual, e para o oruato da 
d i ta capella-mót· irá na pl"imeira occasião que se ~he_faz preci
so . , Em abril de 1772 ficou cobel"to todo o ed1ficw, e neste 
mesmo anuo concluíram-se todas as obras. Mas é ele suppor 
que as ele decoração tossem epaçadas por al~um tempo , e que 
só terminassem em 1784, porquanto em officto de 13 de outu
bro do mesmo anno, dirigido pelo governador José Cesar de 
Menezes ao commandante do pre.sidio, diz o seguinte ; <<Como 
faltam algumas peças de entalha, e as que se rameLteram não 
foram numeradas, mando nesta occasião o mestre para acabar 
o que faltar, e conclu it• de todo essa obra. » A capella está 
situada em lagar elevado, tendo a fre~le voltada para o mar. 
Dá accesso ao eclificio uma escadar1a de pedra de 18 cle
gráos, que conduzem á porta principal. A egreja consta de 
uma só nave comprehe nclendo uma a1•ea de 243 m . quadrados. 
A capella-mór é ele decoração simples , e acha- se bastante 
ai•ruinada reclamando immediato r eparo. O edificio occupa 
uma bella' posição, e apresenta uma perspectiva simples, mas 
elegante. As co:nijas, pilas tras e t?das a~ ?bras de orn3:men
tação extema sao de pedra. O ser v1ço r el• gwso e aclmtntstra
ção da capella estão á cargo do capellão elo presidia. Capella 
de Nosscb Senhora elo Rosario.- Está situada na rua do Pico, e 
foi fundada pelos sentenciados, em 1884. Trata- se da erecção 
de uma outra em melhor local, com maiores · proporções e mais 
decencia. Arsenal - Com esta denominação é ·conhecido o 
edificio em que funccionam as clive t·sas officinas que existem no 
presídio. Está situado na praça do commanclo, é solidamente 
constt·uido, e tem de frente 34,70m. sobre 16m,30 de fundo. 
A fachada principal consta apenas de um portão de entra
da de fer•·o, sobre uma escadaria de pedra, lendo aos lados 
qu~tro feestas ou abertueas semi-circulares fechadas com ban
deiras de ferro. As off\cinas acham-se distribuídas em fôrma 
de galeria, correspondente a cada uma das faces do edificio, 
deitando todas pa ra uma area centr al, . de.scoberta e calçada, 
meclind<J 100 m . quadrados. Todo o ecltficw comprehende uma 
area de 565, m. quaclr a_dos . As _officinas que presentem;-nte 
trabalham no At·senal sao as segumtes : de ferl"?Lro, carapma, 
tanoeiro. funileiro, cordeiro e pin.tor. Alde~a; - E' .o edi
ficio em· que pernoitam os sen~en~tados de. muo comporta:;
mento. Está situado na praça pr111c1pal da V!lla, em frente a 
casa do commando. Mede 30 rn. de frente sobre 42m,5o de 
fundo . Consta de doas salões lateraes,. qu~ deita m para um 
pateo central, ficando na frente elo edlilC iO dous xacleez~s 
que ladeiam o vestíbulo, e no lado opposlo, ~ma depenclenma 
que sei·ve de coainha. Nos salões acham-se chspostas ele um e 
outro lado, barras ele madeira para a dormida dos senten
ciados. O edificio comprehende uma area de 1.275 m. quadra
dos, e de consti·ucção segura , mas pelas s•.1a.s acanhadas l)ro
po1·ções mal se presta ao fim a qu~ é dest111ado. Quatte de 
Sant' .-lnna.-Está situado sobre o ant1go p~rque de Sant Anna. 
Consta apenas de um a .cas_a para mo;ad1a, e de uma gale
ria destinada a dorm1torw, que pode accommodar de 40 
a 50 pessoas. Junto fica uma area descoberta., cercada de 
muro, que abrange uma .area de. 920 m. quadeado~. Prese~ 
temente serve de moradta parL1cular. Enferma na - Esta 
construi ela sobre as muralhas do reducto da Conceição. A data 
de sua construcção consta da s eguinte inscripção pintada .so
l5re as portas elo 1·espectivo oratorio : «Este hospital foi prtn-

cipiado em 9 de maio de 1.87'1, no commanclo interino do Illm. 
Sr. capitão 'rrajano Alipio de Ca L"valho Mendonça e concluído 
em 30 de setembro elo mesmo anno, no commanclo e!l"ectivo 
do Illm: ~'"· leuente-corouel Antonio de Campos Mello. , 
Es·te eddlcw, segundo um documento o.fflcial, não obstante 
ser construidn ele recente data, situado á. beira-mar, des tacado 
de outras casas, e achar-se em bom estado de conservação e 
asseio , todavia, não satisfaz exactamen le todos os ·precei-tos 
ela hygiene, não só pela sua s ituação contraria ao Nascente, 
como por achar-se em um plano inferior, e dominado pela 
povoação, pelo lado elo Poente . O edificio consiste em uma 
casa accomn~oda.cla sobre as muralhas da antiga fortificação, 
de construcçao Simples, e cober·ta de zinco, tendo ao l ado uma 
a rea .murada co~ 240m. quadrac~os; e além de to"das as depen
dencias necessar1as ao estabelecmletrto, tem duas enfermarias 
com capacidade pat·a 60 leitos, occupando uma 105 m . quadra
dos, e outra 100 m. proporções sem duvida insufficientes em 
relação ao pessoal representado pelas praças ela guarnição do 
presídio, e pelos sentenciados, cujos doentes são ti• atados no 
mesmo eclificio. Cemitc?•io - E s tá s ituado a pequena distancia 
da villa, ao Sudoes·te, no alto do morro denominado F'lo1·esta, 
e foi construido em 1843 pelo commandante do presídio, ·coro
nel Antonio Gomes Leal. Tem uma modesta capella de peque
nas proporções , dedicada a Nossa Senhora ela Conceição, 
padroeira elos sentenciados, e pelos mesmos construicla. Com
prehendia ao tempo de sua construcção uma area de 178.80 m. 
quadrados , mas augmentanclo o numero de habs. do 
presí dio , e por conseguinte o de obitos, foi necessario dar-se 
maiores proporções ao cemiterio, t r abalho que foi execu·tado 
em 1883, abrangendo hoje um a a r e a de 390 m. quadrados, 
sendo a parte accrescicla sagrada com as solemniclades elo 
estylo em 27 ele agosto daquelle anno. Além elos mencionados 
ecl Jficios , existem mais os seguintes predios em que funcc ionam 
as diversas r epat" tições elo presídio e outr os es tabe lecimen tos : 
casa elo com mando, a lmoxarifado , pharmacia, secretaria e 
casa do detalhe, escola do sex o masculino idem do s exo femi· 
nino, id_em nocturna, a rmazem de clepos'ito dos generos de 
producçao da llha, dito de recolher os generos que vão da capi
tal, mercado, cas_a ela fa rinha, ide m de fabrico ele cal, olaria, 
ca_sa para o fabnco de oleo ele mamona, eira para debulhar o 
mll_!lo e curraes de gado . FoRTIFICA.çõEs .-A primeira fortifi
caçao que houve em Fernando ele Noronha, foi feita pelos hol
l anclezes em 1646, como cons·ta de um documento coutempo
raneo. Era um reducto, cuja artilh aria e munições ele guerra 
seguiram elo Recife naqueile mesmo anuo, no 11yate Tonyn. 
Pela Carta Regia ele 7 ele se·tembro de 1696 foi ordenado ao 
governadol" de Pernambuco que mandasse um eng~nheiro á 
ilba de Fernando escolh er o sitio mais apropr iado á foi·tifi
cação, que então se preten cl eu faze.r; e o mesmo foi determi
nado pel a Carta R eg •a de 26 de maw de 1737. Na conformidade 
desta oré!-em segu io p_ara Fernando o tenente-general enge
nhei.ro D:ogo ela _Sllvell"a, que ~elineott e assistia ás p1•i·meiras 
(ortlfioaçoes da zlha . Estas prune iras fortificações foram os 
fortes el e Santo Antonio, R emeelios e Conceição, construidos de 
173~-1738. Por ordem do governador Henrique Luiz Pe reira 
Freu·e, ~e 18 ele setembr o ele 1739, foi designado o capitão 
e ngenhetro. ~nton~o de Brito Gramacho, para continuar as 
obras d e fort1ficaçao da .ilha, e em conselho celebrado em i1 
de dezembro elo mesmo anuo foi r esolvido que se fizesse em 
todos os laga res que poclesse olferecet' desembarque, uma trin
c~etra de terra e fachinas, para cobrir a guarnição. Poste
riormente fizeram-se outl'as fortificações nos diverso~ pon·tos. 
em qne mais facilmente poderia ol'terecer desembarque, ficando· 
~m 1778 concl uidas todas as ob1·a.s de fort~flcação necessarias 
a garantir a defesa ela ilha. Em dezembi·o de 1825 segu ia para 
Fernando o capitao ele engenheir os João Bloem, de ordem do 
C?n;tmando elas ai•mas, para examinar as fortificações do pre
stdw, e em agosto de 1826 foi o mesmo capitão nomeado com
mandante da ilha, com recommendação do govet•no ele •·epa
ra?· as obras ele (O?'tifioações que exi_qissem maio?· necessidade. 
Em '1829 todas as fortificações da ilha contavam 55 canhões 
toeloscle ferro,sendo nove de calibra24;tres ele 22; um de 18 ·26 d~ 
12; 14 de nove e dois de oito . Em 18-!6 foram reconstruídas ~s for
tificações da Conceição, Boldró, Dous Il·mãos e Sueste e reparada 
a _do Leão; e em 'lti6 i , por occasião da questão At;glo-Brazi
l ell'a, foram reecltfi.caelas e arhlh aclas pelo commandante coronel 
Antonio Gomes f,eal, as do Boldró. Santo Antonio e Conceição. 
As obras ele defesa ela ilha constavam ele nove fortificações 
sendo tres no porto ele Santo Antonio, que são as de S. ;J.osé; 
Remeclios e Santo Antonio, e mais seis em divers o~ ponto>, 



FER -21 

sendo ao Norte as da Conceição, Pico, Boldt·ó e Dous Irmãos, 
ao Sul a do Leão e a do Sues te . A' ex:cepção das tres primeiras, 
todas as _mais, segnn<J,o uma autoriclade competente o Exm. Sr. 
conselheiro Beaurepa1 re Roha n. são desnecessarias , e o são com 
effeito, porque o inimigo que tentasse um desembarque e m qual
quer destes pontos, encontraria um obstaculo m aiot· nos 
rochedos q:ue ?ordam a costa. Vê-se pois, que a ilha ficou r <>g u
larment.e fo r tificada , e gara ntid a por todos os Jogares de mais 
ou menos facil desem barq•1e, deixando-se, porém aque lles, que 
fic~m na costa oriemal , por se acharem defendidos pela pro
Ill'la na·tureza, porquanto todo esse lado é escarpado e de peri
gosa aproxim.ação pelos rechedos que o guarnecem . Fortaleza 
dos Remed·ios Está situada a o Norte da i lha, sobre um rochedo 
que se eleva a 45 m . ac ima do ui vel elo mar, para o qual dá 
accesso uma estrada calçada, em direcção oblí qua de S . a SO. 
com 151 m. de exte nsão sobr e 3,50 m . de largura, unico 
ponto por que póde s ~r dema ndada, e este mesmo i nteiramente 
defensivel. Foi construída entre os annos de 1737- 1738 pelo 
engenheit·o miltar Diogo da Silveira . Em 1739 foi r esol vido em 
conselho celebr ado pelo governador fazer -se algumas a lterações 
em sua construcção, segu ndo parecer dos engenheir os, assim 
como consLr uir- se uma cisterna, obras es tas que efl'ectiva mente 
tiver a m execução . Em 1859 fize ram-se g·ra ncles r eparos e au.
gmentos, consistindo estes no avan~amento da cortina do mat· 
em mais 16,2.2 m . e constmcção de um a nova muralha com 
43,5~ m. _sle extensão sobre 1.23 m. ele la rg ttra . A area desta 
fort1ficayao compl'ehende 6.300 m. quadrados . A sua fórma 
geometnca é a de um polygno irregular, cujos lados formam 
12 angulos, dos quaes 10 são obtusos e tem os seus ver tices 
sobre ~s pontos N. , 0., S. e H:.; e dons agudos sobre SE. e SO. 
A mawr extensão desta fortificação determiaacla pelo seu 
perímetro é de 111 m , de E. a O. sobre 89 m. de N. a S. 
Além das bate rias existentes contém os seguintes compart i
~entos: corpo da guarda, arrecadação, tres companhias ou alo
Jamentos para tropa, reserva , paiol, tres prisões um torreão 
so~ t·e o ql}al está col!ocado o telegrapho, capeu'a e yesbibulo, 
CUJO port10o de cantaria é ornado de duas columnas lateraes 
sob~e as quaes assenta um ft·ontão de sin gela ar0hitectura.' 
A lmha fortifi cada consta de sete baterias que pelo lado do ma r 
dtliJ.linam os pontos N . a E . e de N. a O., e pelo ele terra os de 
SEJ ·.a SO, e a inda o ponto SSE ; dominando por conseguinte 
a _vllla e o porto de _desembarque denonünado do Cachorro . 
Amda que pala capac1dade de suas baterias poderia esta fort i
ficação montar 27 canhões, actualmenle, porém, monta 18, sendo 
Sl!_te de calibre 24 e 1~ de_12, todos de ferro, portuguezes, e f<mcl i
çao moderna como 1ndtca a data 27- 3- 15. A fo r taleza de 
Nossa Seuhora dos Remed ios convenientemente situada. em 
excellente posição estrategica, é ainda pelas suas proporções 
a sol idez a mais imp:>r tante fortificação que existe no pres ídio . 
E stá convenientemente conservada, e serve de quartel do des
tacamento. Forte de Santo Antonio . - Está situado ao NE. 
da i lh a, a !1.2 m . sobre o nivel do mar, no extremo N. da 
parte elo litto ral que fô rma u ma pequena enseada denominada 
Porto de Santo Antonio. Sua fundação é contempora11ea á da 
forta leza elos Rem9d ios. Segundo uma descl'ipção que temos 
sob as vis tas , a sua fó r ma geometrica consta de um quadri
Ia:tero de lados desiguaes, disposto em fórma de trapesio, cuj a 
dia_gonal mede 5i m. Dons de seus lados, quasi parallelos, 
es tao oppostos aos pontos E, e 0., e medem, o primeiro 49 
m . e o segundo 28 m. A altura de suas muralhas é ele 1 20 
~· interior e 2,55 m, na par te exterior, excepto no lado E . que 
forma as cortinas do f0rtim, e mede, interna e externamen te 
2,60 m., sendo a sua gross u1·a 0,75 m., e na linha fortificada 
0,95 m. O seu perímetro abrange uma a re a de 1.080 m . quaclt•aclos. 
T em capacidade para montar oito peças , mas presentemente 
t~m apenas quatro, de calibre 12, as quaes guarnecem a bate
ria opposta é!- O., achan do-se as outr as quatro desmontadas. A 
sua ar t!lhar ta é do mesmo typo e época ela dos Remedios. O 
e~tado ele cons~rvação do fov te de Santo Anton io é r egular 
amda que precise ele al guns reparos devido isto <Í necessi
dade que ha ele ma nter-se ahi um posto ele guarda e de fisca
lisação, pr incipalm.ente nas epocas em que anco ram no seu 
porto as embarcações que vão ao presidia. Em 1864 foi reedi
ficado e artilhado. São estas as unicas for tificações que existem 
~m ~om , estado de conservação ; a~ outt·as, porém umas estiLo 
Inteiramen te arruinadas, e de outras bem poucos vesligio.s res
t afi! · .No entretanto, pareceu-nos conveniente dar uma l!geH·a 
nol!Cia sobre as mesmas ao menos com o fim de apre~en
tar o :traçado geral das for'tificações que defendiam a ilha. São 
ellas: Fortaleza de S . José-As ruinas desta fortifi cação indicam 
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muita solidez, perfeição b llleza de fórma e grandes dimensões. 
Situada om frente da enseada de Santo Antonio , sobt·e um 
rochedo ilhado, que se eleva a 29 m. acima do ni vel do mar, e 
que faz parte elo sys tema o1·ographico da ilh a, com a qual se 
communica por uma linha de recifes que se estende de~. a O. 
em uma extensão de 400 m. pouco mais ou menos, que ap enas 
nas marés baixas dá passagem. Sua fórma geometl'ica, segundo 
uma d.escripção que temos presente, é pon togona e polygo nal, 
representando um grande triaugulo que abrange uma área de 
2 .400 m. quadrados, e cujos lados es tão oppostos aos pontos 
NE ., NO . e SE. Este ultlmo, que r epresenta as cortinas da 
fortificação, t em 95,50 m. de comprimento e 5,60 m . de altura. 
Os· dous pr imeiros que formam a linha for tificada medem, um 
83 m. El outro tres m . por t res m. ele altura, sendo a espessura 
orclinaria destas muralhas de 1m ,50. Esta fortificação batia a 
l inha de marcha das embarcações, a ilha elos Ratos e o anco~ 
raclouro, cruzando seus fo~os com o reclucto de Santo AntJn io 
e a forta leza dos RemecLios. A data de sua constr ucção 
consta ele uma inscripção que existia sobre o eleo-ante portico 
em fórma de arco, sobre duas pilas tras, tu .lo de p~d r a lav rada, 
e de mUI to bom traball10. A pech·a que contém a mencionada 
insc t· 1pção, e acha-se hoj e r ecolhida ao Mus eu elo Instituto 
Archeologioo e Geographico Pernambucano, r esa o seguinte : 

·OR M AL 

SENDO GOVERN. E CAPP. GEN. 
CO MO MO 

DE PERN. o !LL. E Ex . SNR· Lvi~ Dioao 
A 

LOBO DA S . MANDOV EDIFICAR ESTA 
A 

FORT,~Z. NO ANNO DE 1758 ACABOV· 
E Ahl 

SE NO DE 1761 SENDO CO~lD . O CAPP, DE 
CO A 

EMFANTARIA FlUN, DA S . SOARES. 

As ruinas de bão bella quão importan·te fortificação, motivadas 
sem duvida pela iucuria dos antigos com mandantes do presidia, 
datam já de mui to tempo. Em 18J6 já estava abandonada pelo 
seu adeanta clo estado ele ruínas, Em o·fficio d iri gido á presiclen
cia da pro v. em 18 de ag.os to de 1838 dizia o com mandante 
de então : «Causa pena ver o estado da fortaleza do Morro, que, 
sendo a chave rleste porto e a mais bem con struída, e onde 
exisfe uma cisterna ele boa agna, es tando em bom estado, 
principiou a ser derrotada pelo capitão Cesario Maria no e 
findou no mea antecessor, que destelhou os eclificios, tirou as 
madeiras e telhas e, por conseguinte, deu com tudo em terr a , 
menos as mura lhas , deixando por isso de existirem as bicas 
que levavam a agua d~ chuva para, a cisterna, da qua) se 
s upria aguad<t aos naVJos, o que VIra a fa lta r no futuro. Em 
1849 parte da muralha ela frente e outra intema e os quar teis 
estavam inteiramente abatidos . Presentemente está tudo des
truido e em abril do corrente anuo vimos os sentenciaclos 
empre~ados na conducção dos seus materiaes para a ilha, afim 
de ser~m aproveitados em outras obras . Brevemente desappa
r ecerão todos os seus vestigios l Forte dos Dous Irmãos~ 
Den tre as fortificações em ruiuas que existem em Fernando de 
Noronha, esta é uma cujos r estos se acham melhor conser- · 
vados , tendo aiocla perfeitas as suas muralhas. Está srtuada 
a O. da ilha e eleva- se o ponto em que se acha a 46 m . aCima 
do nivel elo mar. dominando com vantagem os pon tos N. a 
E . , N. a O. e s.' a O. Tem a fórma de um trapesio, medindo 
uma área de 612 m. quadrados . Montava oito peças, das qua~s 
existem quatro de calib_,·e 12, d~ ferro, ~spalhadas ~m suasru t· 
nas. Esta fortilicação t mha a m vocaçao de S._ J oa9 Bapt<sta, 

. e já estava const ruicla em 1758, e a sua denommaçao ele Dous 
J

1
·mãos parece derivar=-se elos dous pe1:edos que lhe ficam pro; 

ximos, os quaes, quasi unidos , su~gem elo mar e se elevam 8. 
consideravel altura . Bold,•ó- Esta em adeantaclo estacto de 
rui nas. Res ~am apenas as paredes das mural~1as e ~lgumas _doa 
seus compartimentos . Está situada a O. ela ll~a a v'i m. ac_tma 
do nive l do mar . Tem a fôrma cl~ um tt·apesl?• com ~ma are~ 
de 600 m. quadrados e t res baterias para seis canhoes . Fo1 
reconstru·ida e a r tilhada em 18?4· L~ao-.Restam ape na~ as 
muralhas e as pilastras do porhco. Está s1tuacla a O. da 1lha, 

28m 50 <'.cima do nivel do mar , e tem a fó rma de um exagono 
~rregt;lar abrano-endo uma át·ea de !.084 m. quadt·ados, ficando 
~s lados 'oppost~s a NE., SE. , SSE., SE. e O. Montava H 
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canhões, dos qnaes existem seis de ealibre 12, ele fer·r·o, l>as
_tanle es tragados . O reclucto elo L eão foi concluiclo em 1778, 
como consla do seguinte topico elo ollicio elo governado r, de 26 
.de fevereiro, dirigido ao com ma 11te do pre.> icl ~o : <~Estimo ter 
Vm. collcluiclo a obra elo :·e.Jucto elo Leao, faltando-lhe 
sómente um páo de bancleit'a, que nesta occasião s~ _lhe 
remette, como tndo mais que pede na sua carta e r:elaçao. » 
Foi reparada em 18,16. Dnta, por co nsegrunle , rle mlllto pouco 
·tempo o setr estado ele rrlin a~. ~~oeste -;- 0 reclttdo ele S . Joa
quim do S2-1este, srluado ao SE. cht Ilha, donde vem a sua 
denominaçao. parece JJHbca r pélo seu adeantaclo estado ele 
ruinas u ma das primeiras fo.J? Lillcações que foram abandonadas . 
Sua fór·ma é ele nm C]U:tclt'llatero, com uma ár•ea de 637 m. 
-quadrados, e cuja posição_ se eleva a _26 111 ,50- acima. elo nive l elo 
mar. Já estava cons·tnuda em -17;:,8, e por officJO d~ 23 de 
-dezembro de 1793 auto l'isou o governador· a sua reparação, wso 
1fosse das mais nec e:sa•·ias á defesa da ilha . Pico- Tinha a 
denominação de r· eclncto de San·ta Cr·uz do Pico, e elo r1ue resta 
dos alicet·ces de suas muralhas vê- se que ficava a O. sobt·e 
Nma elevação de dons metr·os acima do nivel do mar. Em -L 829 
.montava pe , as de calibt·e noYe. Foi mtlnclada co ,lS ~t·uit' em -1739 , 
com capacidade pam seis canhões. Em 18H já estava em com
.plet~ eslad o ele min as . Bcbte•· ia de Sa~lt'An?Ub - Defendia o 
,porto da Vlila denonunado du Cachorro. Em 184 1 eslava bastante 
arruinada e foi r eparada em 1846 . Post.erwrmente fot des
armada tapadas as canhoneiras e constl'llido em seu local um 
.pequend quar·tel. Rer.l~Lcto da Conceição - Sil.uado ao NO. d<~ 
Ilha, entr·e as fol'tiJicações dos Remeelios e _do :r1co, formando 
angulo com estas, sobre um plano pouco_ 1nchnado, pt•oxtmo 
. á costa e em altura de q •mtro m e·tr·cs aCima do nrvel do m~r. 
Fundado enl re os annos ele 1737- 1738 e recenstrnido desJe 
os seus fundamentos em 18<16, foi r·eparado e arti lhado em 
1864. Em 1829 mont1.va s ·is canhões. Sobre os res tos desta 
fortificação acha -se hoje construída a enfermaria do presidio ». 

FERNANDO NOGUEIRA. Con·ego do E s tado de Goyaz, 
banha o mun . de Santa Luzia e desagua na margem dir . do 
rio Vermelh o, aff. do S. Bartholomeu (!nf. loc.) . 

FERNANDO PAZ. Carrego elo Eshaclo de Minas Geraes, 
afl'. elo rio Sant'Anna, nas immediações elas fregs . da Prati
nba, Jacnby e Passos. 

FERNÃO VELHO. Dist. polici a l da Eslado das Alagoas. 
Compre bencle o Taboleiro e pov. do mesmo nome nté o ponto 
que Jim ita com o t ermo c!P. Santa Luzia do No1·te e bem ass im 
.0 pov. dn s Goiabe. ir~s. ~<'oi crec.do por _Deliberação de i2 ele 
maio ele 1879. 'I.' em uma 1mportan te faiJnca ele t~ ctclos de a lgo
dão da companhia Umão 11ie>·cantil. 

FERRABRAZ. Serr<.~. do Estado elo R . G. do do Sul, n o 
mun . de S. L eopoldo. Faz parte da sel' ra do Mar. 

FERRADA. Lagôa elo Estado do Ceat'á, na ribeira ele Ba-
Jlabuihú. 

FERRADOR. Pot·~o no rio Par{~ e Estado de Mi11as Geraes . 
FERRADORES. Vide Fer•·ei,·os . 
FERRADURA. Ponla na costa do Estado do Rio ele Ja 

n eiro n~ mun . el e Cabo Frio. Fica ao S . da ponta Gr·osn e 
ao N .' da de Get'illá. Com o nome ele Ferradura é designada a 
praia que ahi fica. E' assim denominada pela forma que :1pt·e
.sen ta. 

FERRAGEM. Carrego do Estado ele iYlinas Geraes, ali'. do 
rio Dout'8.dos, que é do Pal'anayiJa . 

FERRAME. Arroio do Estado ele R. G . do Snl, nasce em 
um banhado no pé ela fazenda das Taipas, e, misturando suas 
aguas' c.>m as elo an·oio das 8 scacli nhas, dá ot·~gem a~ rio ~.a
geil.clO de Santa Cr·nz C{lte, do sal to de Sa~ta Cruz para bmxo, 
tom'a o no cne elo ri o Caby (lnf. loc.) . . 

FERRÃO . Log. do Estado das Alagoas, em Porto Calvo. 

F ERRÃO. H.iacho do Es lado de S. Paulo, banhao mun. de 
s. José dos Canlpos e desagua no ri o Buqnira (Inf. loc.). 

FERRÃO. Al'l'oio do Estado elo R. G . do Sul, aff. da mar
gem esq . do rio J acuhy. 

FERRARIA. L·,g. do Estado do Paraná, a i5 kils. de 
{;urytiba, na estr·ada de Matt·> CrossJ, 

FERRARIA. Rio do l~staclo do Par.:tn<í , na estrada de 
.Matto Gr·osso. DcS<tgua no Poça-Una. 
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FERRAZ. ~lol'l'o do gstado ele Mi·nas Geraes, nas divisas 
da fr·eg. de S. Joaquim da Sena Negra. 

FERRAZ. Ribeirão do Estado de S . P aulo, entre Mogy e 
Patroci.;lio das Araras. Delagua no 1•io Mogy-Guassú . 

FERRAZ. Cot'l'egJ do E~ tado ele Goyaz afi'. da margem 
clir . do 1·io ~ . Bat'tholomeu (lnt'. l 0c . ). ' 

· FERRAZES . Dist. do mnn. de D.Jres do lndaiú , no Esta:lo 
de ~linas Gemes . 

FERREIRA. Uma dal estações ela E. de 1<'. d e Por·to Ale
gr·e a Uruguayana, no ~stado elo R. G . elo Sul; entl'e Ca
choeira e Jacuhy. 

FERREIRA. Ilha elo Estado do Ri) ele J a neil'o, no mun. 
ele Paraty: 

FERREIRA. Ilha do Estado de Matto Gt'Oõsc•, no rio Bl'i~ 
lhante, pouco acima da foz do rio D our ,tdo~ . 

FERREIRA. Ribeit'ão do Estado de S. Paulo, banha o 
mun. ele S . José dos Campos e desagtta na margem esq. do 
rio do Pdxe ( ..11 p,·ov. ele S . P cbulo -l888) . 

FERREIRA. Ar·roio do Estado do R. G. do Sul, banha o 
mun. cln Cachoeira e desagna na margem esq . do rio elos Si
nos ( E!euth. Camargo). 

FERREIRA. Oor·rego elo Estado de Minas Gé.•nes, aff'. de 
rio das Mortes pela mal'gem esc[., na E. de F. Oes ~e de 
illinas . 

FERREIRA. Col'l'ego do Es tado el e Goyaz, h:tnha o mun. 
ele San ta Luzta e desagua n a margem esq. elo ribeirão da 
Saia Velha., afl'. do rio S. Bar·tho lome u (In f. lo ~ .). 

FERREIRA. Pequeno rio do E ; tado de Goyaz vem da 
serra Negm e, após um cur·so de 12 kils. desagua na' mar•n·em 
dit•. do rio Bonito, all. do Cava•JÓ3inho ( O Fe~~·-H'ost do 
B?·asil ). • ' 

FERREIRA GOMES. Col011ia do Eslado do Pará, situacla 
na r egião enc~choeirada do rio AT a.guary, á margem d ir.-, 
defrc>nte ela )lt'lmett•a cachoell·a , (1. uma distancia ele 200 k:ls. 
pottco mais ou menos, da foz, e á de 70, a prox im adamente 
da antiga colonia militn Pedro li. No dia 9 ele fevereiro c!~ 
i 89-l, por iniciativa particular dos membros ela commissão e 
pessoal da colonia, foi batido o pl'imeiro esteio de urna ca
pe lla par a o culto catholico, sob a invocação de N. S. Santa 
Anna. 

FERREIRA LAGE. li;slação ela E. d a F. de Juiz de Fóra 
ao P iau · no E:stado ele Minas Get·aes, en tre a s estações de 
Jo:mé e Desembargador· L emos. Agencia do correio. De tlomi
navlt-se Faria Le mos . 

FERREIRAS. Bairr·o do mun., do Boquira do Estado de 
S . Paulo, com uma escb. publ. creada pela Lei n. 26i de 4 
de se l.embro de -1893. 

F ERREIRAS. Pov. do Estado de Minas Geraes , na ft·eg'. 
ele Sant' Anna de Fel'ros . Orago S. Sebastião . Tem runa esc. 
publ. de in<; tr. prim. creada pAla Lei Pr·ov. n . 3.396 de 21. de 
julho d e 1.886: E'. assim denominada por ter sido um tal frtlano 
Ferr·etra o pt'll1letro morador do logar.-

FERREIRINHO. Con•ego do Es ~ado de Goyaz, afl'. da 
marg·em esq . elo rio do Ferreiro, q•le é um braço elo rio 
Vermelho . 

FERREIRO. Al'l'aial, á margem e3q. elo rio Ve r·melho na 
fr eg. do Rosario e lllttll. ela capita l elo Estado ele Goyaz . 
Pertencett á parochia de Sanl' Anna, dtt qual foi desmembrado 
pela Lú Pro v. n. 626 ele 20 de abril de 1880. << E' diz C tinha 
Mattos, o logar mais antigo do ll:stado, fund <do no anuo de 
1726; tem 105 casas em ruin as e a capel!a de S. João Baptista 
a onde no dia da festividade deste Sa nto concor re um grande 
numero rle pessoas, tanto para ae divertirem, como para se 
empl•egaram nas suas devoções. O nome deste al'l'aial procede 
de hner aqui ficado um ferreiro ela comitiva de Bartholomeu 
Btteno, povoador de Goyaz. Perdeu toda a sua irupN·tancia 
desde que as tr·opas de negociantes abandonaram a estracJa de 
Meia 'Ponte, para Yirem pela mais curto e melhor, chamada 
de Cima, que é a que 011 t ransitei <J,Uando pela primeir·a vez 
cheguei a Goyaz. Desde a cidacle a te o a rra.ial do F erreiro ha 
uma b gôa " · 
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FERRE I R O. Morro do E s tado de Minas Ge1•aes , n a.s divisas 
·da freg , da Vil·g inia . 

FERR EIRO. Pequen o r io do Estado do R. G. do Norte , 
a ff. d o l'io Po tengy . 

FERREIRO. Ribeirão do Estado de S. P aulo, de ~agua no 
r io T ie:é abaixo se is kils . do SalLo de Av anhandava . Passa 
p elas terras ela a n t iga colonia do Estado, no Ava nhandava . 
E' bem encach oeirado. 

FERREIRO. R io elo Estado elo Para n á, banha o mun. de 
Guara kessava e clesagua no ltaqui ( Inf. loc. ) . 

FERREIRO. Rio do .l!:stado de Goyaz , atf. ela ma rge m d i r . 
do ri o Vermelho, depois A. r agLlaya . Vem da serra da Canas tra 
«J uncto a ell e estabeleceu o Anhanguera o pr imeiro a t' l'aial ele 
Goyaz , a poucas l e:Zoas ela Vi ll a Boa, fu nclanclo·se al1i 40 annos 
depois l!ma pov. - ( 111 em. sob;·e o descçb;·imento , goveJ·no e 
mais cousc•s no tc•vei .~ ela Cc•pitan'Ía ele (-foyc•z, pelo Padre Luiz 
Antonio da Sil va e Souza, 1812 ). «Na margem dir, do rio 
Ferreiro. per to do. Ve,·melho, di z Cu nha Ma·ttos, exi stiLL o 
arra ia l ela Capella de S . João e Santa Rita agora ar ruinado" · 

FERREIRO. Cor rego elo Es tado de Goyaz, aff. ela margem 
esq . do rio Bezerr a, no mun. ele A r r ai as . 

F E RREIR O . Itaipava fo r mada pelo r io Cuyabá adeante da 
confluencia elo r io Machado, no Es tado ele Matto Grosso. 

FERREIR OS . Parochia do Es Lado do R io de Janeiro , no 
mun . ele V<ts9ouras, li gado a f r eg . da Sacra F <tm ilia por um a 
estrada . Ot•ago S . Sebasti ão e d iocese de Nyterõ i. Foi cr eada 
pelo a r t. I el a Lei Prov . n. L 287 el e 13 de dezemb ro de 1864 . 
'l'em duas esc h. publs . ele i nst t·. p rim . L avoura de cRfé . 

FER REIROS. Log . no mun . de V illa Viçosa elo Estado 
elo Ceará . 
. FERREIROS . Pov. elo Estaelode Pernambuco, no mun , de 

Itambé. 
FER R E IROS. Bai l'l'o no muu . elo Boquit•a e Es tado de 

S. P au lo . 
FE~,REIROS. Pov . do Estado do Paraná, no mu n de 

Guar akessava, com uma esc , publ. ele ins t r . p r im . , ct•eada 
peh\ Lei P r ov. n. 229 de H de ~ bt·il ele 1870 . 

FERREIROS. P o'' · elo Estado de Minas Geraes, no mLm . 
de San t' Anna. dos Fel'l'OS. Orago S. Sebastião. F oi creacla dis t. 
pelo Dac . n . 69 ele 12 ele m a io de 1890. 

FERREIROS . Serra do Estado elo Parah yba do N9r te , no 
mun, ele Cajaseiras , 

FERREIROS. Ilhota ins ignificante ná lagôa ele Ararllama, 
n o l argo ela Aldeia , elo l ado elo cont inen te, 1.10 Estado . do R io 
ele J a neiro. 

FERREIROS. Ilha na bahi a do Rio de J a neiro, em frente e 
pel·to da ponta elo Caj ú, á qua l é unida por um banco de a reia . 
E' h abitada e g ua rnecida de veget ação e pa rece t er exercido 
alguma influ encia n a viela do desventurado Du tra e Mello que 
publicou na M.inervcb B>·a.siliene ( p. 462) a linda poes ia 
Uma manhã na ilhcb dos li'e1· rei ros - e a esse poe ta se r e fet•em 
as segn in tes linhas das B;•a zilianas : 

. . . a ilha elos Ferreiros que i nsu'fllar a 
N ' al ma pura elo Dutra a flamma occnHa 
Que o seu ser devorou , a mando uns olhos. 

Des ven t ur<>.clo poeta e sabia ele 20 a nnos, que tan to promettia 
e exp1rou no mes mo mom.en to em que, ha pequena dis tancia , a 
patr• a perd ta outro filho !llustre , o co nego J a nuarlo ! 

. FERREIROS (Paula elos ) . Saliencia no cos tão·or iental da 
llha de Cabo Fr~o, entre a pon ta do Meio e a ponta de Leste, 
no Estado elo Rto ele J aneiro. 

FERREIROS. Riach o do Es tado . das Alagôas , banha o 
m un. de Anadia e desagua no rio S. Miguel. 

FERREIROS. Carrego do Es tado do Rio de J a neiro, banha 
o il1!1D· de Cantagallo e d eosagu a no rio Negro . Informam-nos 
n asce r no mort·o ela Ba ta l'ha em terras do capitão Laper, 

F~B:B:_EIROS. Carrego do Estado do Rio ele Janeiro, afl'. 
elo r1be1rao ela Cachoeüa Gra nde. 

FERREIROS. Arr;io do E s tado do R G. elo Sul. a ff . da 
margem di r. elo At•ena l, que é trib, do rio Vaccacahy .' (ll:leuth. 
Camargo.) 
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FERREIROS . Ribeirão do Estado de ' Minas Geraes , aíl' . 
do rio S . João, que o é elo Queb ra An zo l. tdb. do rio elas 
Velh as e este elo P ar an ahyba . O Sr . Gorceix em seus Annaes 
da E schola de Nlinas diz á p. 40 elo Vol. I. « Es te ribeirão, 
que nasce a L . da estrada qtte vae de S . Francisco ele Campo 
Gra nde á Confusão e é separ a do elo Abaeté pelo ch apadão ela 
lagôa do Marques, está apontado na Ca?·ta (de Ger ber) como 
aff. elo Abaeté , E', pai. <, el i fficil orientar-me com este Nla.ppa . 
F ar e i es ta e ou ~r as cor1•ecções n a minha Ca1·ta , não gara n tiu· 
el o, pot·ém, a perfe ita esactidão clell as , por não t erem sido 
clete L·m in adas por meio de um tl'abalho topogt·aphi co» . 

FERREIROS .Pequeno ri o elo Estado cleMinas Geraes; banha 
o terri tor io ela frJg . ele Dattas e desagua n a margem esq. do 
ri ocle~ te nome (Inf. l oc . ). 

FERREIROS ou FERRADORES . R io elo Estado ele Malta 
Grosso, aff. esq. elo r io Madeit·a , u ns tres kil s . abR ixo ela 
cach oeira el as P eder n eiras . Recebeu esse nome pe la copia de 
arapongas q ne ha em s tw s ma rgens , passaros cujo can to asse· 
mel ha- se ao malbar em lllgor nas, ou lima r fe r ros , pelo que 
tambem são ch amados (en·eircs ou fe, ·,·ado?·es. (Dr . S . ela 
F onseca . Dica . cit.) Vide ~b·a1;onga . 

FER REIROS. Lagôa elo Es tado de Pertlambuco, n a com . . 
do BrPjo, á margem elo r io Ipojuca (Inf. l oc . ) . 

FERR EIR O TORTO. Log. elo B;stado do :S. . G. elo Norte, 
no mt• n. de Macahy ba . · 

FERRETE . Pu v . do Estado ela Bah ia, a margem d it•. do 
t·io S . F l' a nc isco, prox imo da ca choeiJ·,l e ela i lha do mesmn 
nome . A cachoeira, segu ndo afi r ma Halfelcl, t ~ m cataclupas 
de u m a tt·es pa l m0s ele a ltm a perpend icul a r, e fi ca pr oxima 
elas cachoei ras cl~nom i naclas Fuzil , Velha Vieira e Panella elo 
Dourado . 

FERRICúS A . Log . do Estaelo d<ts Alagôas , n o mun. de 
Maragogy : com uma capella ela i nvocação de S mto A ntoni o . 

F E RRIC::OSA. R iach o elo Estado elas Alagoas , ban h a o
mun. ele Maragogy e clescg·ua no r io eles te nome, 

FERRO . Mo l'l'o do Estado ele Minas-Ger aes . Del! nasce 
o rio Curl' al, aff. elo rio Pará , F ica en tt•a Oli veira e Tira
dentes . 

FERRO . I lha elo Es tado elas Alagôas , n o ba ixo S . F ran 
cisco, entre Arac!t ré e Püa nbas . E' pequena , e fica a seis 
ld ls . de Pão ele Assucar . Consiste em um rochedo ele g r ani t o 
com um ba nco de arêa no seu po ntal. 

FERRO. Ilh a n a bahia do R io de J a ne iro, p roxima ela de 
P aque tá, com fabricas ele cal. E' tambem d enomina da do 
no Amb?·ozio . 

FERRO. Carrego do Estado do E . Sa nto, afl'. da m a rgem 
esq. elo rio J ucú ; n a es\ ra da ele S. P edro ele Alcanta ra . 

FERRO. H:' ass im ta mbem c' e ~ o minado o a rroio Cebola ty ; 
Estado do H,. G . elo S ul. 

' FERRO. Art•oio d o Es tado elo R . G . elo Sul : nesce no 
serro Quebrado e fa z barra n a margem occidental do a rroio 
Candiota . 

FERRÕES . Arroio do Es tado do R . G , do Sul, no mun • 
ele S . Jeronymo. V ae para o a rroio dos R a tos. 

FERROMECO. Arroio elo Estado do R. G . do Sul , aff. 
elo rio Cah y pela m at• gem direita . 

FERROS. Cidade e mun . elo Es tado de lVIinas-Ger aes, n a 
margem dir . elo rio Santo Antonio, ligada a S. M}B"f1 ~1 de 
Guanhães por uma es Lrada q ne passa _pela ser;a. da llrll'JCa • 

Orago San·t' A una e diocese de Man a una. I< ot ct·eacla pa r o: 
cliia pela R es . de 14 ele julho ele 1:832, elevada á_ vil1 a p~ la Le; 
Prov . n. 3 .195 de 23 de setembro de 18.84, que m corporou-a a 
com. ele Piracicaba, e á ca tegor1a de c1dacle pelo a r t. I ~a 
de n . 3 . 387 de 10 de julho de 1886. Tem 8.009 ha1Js., agencta . 
do correio, duas eschs . publs . de inst. pr1m ... _!:- av?ur~ de 
canna ele assucar, café, fumo, milho, arro.z.' fe1J ~O; lDLCla:se 
com va ntage m a cultura da uva, ela qua_l .] <1: fabrwam m!ltto 
bom vinho . Criação ele gado. Ha no te~l'ltono cla fr eg: . ~mas 
ele fet·1·o. Sobre a origem dessa pov. diZ-n0s o. v1gar10 E'l'en
cio Pinto : " He notic ia corr'l nte que, e.m busca de o~tro e 
dia mantes, desceram a ventureiros p:lo r1o Santo Antonw em 
fins do seculo passado, e .Porque <1 r1o é caudaloso, troux~ram 
uns ferros grosseiros, enc1mados com uma brnaca de como, e 
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com os ganchos destes rudes ferros tiravam do fundo do rio o 
casca lho aurifero. Aind a ha oc"togenal'ios e non agenarios que 
se l embra m diss o. Dizi am ent ii.o os que vinham trabalhar : 
Vam os aos ferT OS e os que vollavam: Viemos dos ferros 
e porque leva nta ram logo uma pequena capella dedica da a 
Sant' Anna ch a maram á nascente pov. Sa nt' Annn dos F erros. 
E isto segu'ramenle ha 130 a nnos, porque na ma triz conservo 
um velho Ri tual onde se lê o seguinte : « Dei a es ta Ermida de 
Sant'Anna elos F erros este libra, e tão bem o ferro ele fazer 
Host ias que me custar am quatro oit abas , digo se is oita bas , 
em 2 ele agosto ele 1789 . José Ferr eira Sa nt iago . » O mun . é 
constituido pelas par ochias ele Sant' Anna , Rosar io dos ~e r.ro_s, 
Joanesia e Sete Cachoeiras e pel as povs . Esmeralda , RI beira o 
das Flech as e S. Sebast ião elos Ferreiros . E' regado pelos rios 
Santo Anto nio, T anque, Borba, Capitão do Ma tto, Mesc1uHa, 
Aboboras , Limoeiro , Flech as , Agua Limpa , Mombaça e di ver
sos outros. Sobt•e suas di visas vide, ent re outt•as , as Leis 
Pro vs . n. 2 .801 ele 3 de outubro ele 1881 e n . 3.2-19 ele 11 ele 
outubro de 1884. F oi incorpora da á com. elo Rio de Santo 
Antonio pelo Dec . ele 9 ele outubro ele 1890 ; creacla com. pelo 
Dec . ele 28 ele novembro el o mesmo a nn o e classificada de 
primeir.a ent r , por Acto ele 22 de fevereiro ele 1892. 

FERROS. Par ochia elo Es tado de Minas- Geraes , n o mun. 
ele Ponte Nova, hanhacla pelo r io Saut' Anna . 01·ago S. P edro 
e d iocese ele Maria nua . F oi creada pela L ei Pro v. n. 2 .569 de 
3 cle janeicocle 1879 . Tem d uas eschs. publs . de m et. ~l'lm., 
um a das quaes creada pelo a rt. I § I clr. Le1 Prov . n. 2. t30 ele 
18 de dezembro elo '1880. Agencia elo correio. Comprehende 
o pov. de S . Sebastião ele E ntre Rios . 

FERROS. An tiga parochia elo E s tado de Minas -Geraes , 
no mun. de Itabira, á. margem esq. elo rio San to Antonio . 
Orago ele N. S . elo Rosa rio e d iocese ele Maria nn a . F oi cr eada 
pa1·ochia com a invocação ele N. S. ela Victoria pela Lei Prov. 
n. 2. 801 ele S ele ou tubro ele 1881. P assou a denominar-se N. 
S. elo Rosario pelo art. V ela ele n. 8 .058 ele 28 ele, outubro 
ele 1882 . F oi s upprimicla pela Lei Prov. n. 3 .1.95 ele 23 de se• 
·tembro ele i 884, que incorporou seu ter r itorio ao mun. ele 
San t'Ann a elos F erros . Te m duas eschs. publs . ele ins t. 
primaria . 

FERROS (S . Sebas tião elos). Log . elo Estado ele Min as 
Ger aes , sobre o r io i\lla ti poó, que ahi tem uma ponte . 

F E RROS. Vide Am btozio. 
FERRUGEM. Ser t·n do E stado ele Minas- Ge1·aes, n o 

mun . ela Conceição. Dá ori gem aos rios F olheta, Achupé 
S . João e out i·os . 

FERRUGEM. R ibe irão do Estado da Ba hia , ba nha omun. 
cl ' Areia e desagua no rio Jequiriçá . 

FERRUGEM. Rio elo Es tado do ill. Santo, cor ta va rias 
vezes a estrada de Via nna a Ourem e co nflue no Jucú pela 
m ar gem esquerda (D ioo. Geogr. ela P rov . elo E . Scbnto). Do 
EsLad o n os informa m não h avet· rio algum com esse nome no 
mun. de V ianna . 

FERRUGEM. Cach oeira no rio Jucú, no E st,aclo elo E. 
Sa nto um pouco abaixo ela cachoeira elo R io Claro. As aguas 
nesse \ ogar pal'ecem ter côt• ele ferrugem. 

FERVEDOR. R iacho elo Es ta do ele P ernambuco, aff. do 
1·io U na . 

FERVENTINHA DO SABIÁ, F onte de ag uas mineraes , 
n a com. de Itapicurú , elo Estado da Bahia . 

FIAES . Po v . elo Estado ela Ba hia , na fr eg. de Pirajá, 
com uma esch. publica . 

FIALHO. Log. elo E stado elo Rio de J an eit·o, n a freg. ele 
Cot'da il'oS, do mun. de Nyt erõi. 

FI ALHOS. RibeÜ'ão elo E s tado ele Minas Ger aes; corre 
para 0 rio Sa nt'Anna, trib. do rio Gra nde . Den se 11 nome a 
um rancho que ahi houve , distnnte cerca de 13 kils elo arraial 
de Olive ira . 

FIDALGO. Log. do mun. de Martins, elo Est ado do Rio 
Gt'ande do Norte. 

FIDALGO . Dist. da fr eg. ela Lagôa Sa nta e mun. ele 
San ta Luz ia, no Estado de Minas Geraes, com du as eschs. 
publs. de inst. prim. E ' tambem denominado Quinta do 
S umidouro . 
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FID A.LGO. Rio do E stado do Piauhy , aff. ela ma t· gem dir. 
do rio des te nome, que é trib. elo Caninclé . 

FIDALGO. Con·ego elo Estado da Bahia , na com. clé Chique 
Chique, a 19kils. do Gentio do Out·o. Desagua no Fun.clo Manso 
(Pa ulo ele FronLin). 

FIDALGO. Ribeil'ão elo Esta do do P ar a ná, a fJ'. elo rio 
J agnaryahiva . 

FIDALGO. Conego elo Es tado ele Minas Geraes · nasce na 
fa zeuda dos Olh os d' Agua , ban ha a freg . ela LaaÔa San ta e 
clesagua no rio elas Velhas , n a faze nda elo P~rto A legre 
(Inf. loc.). 

FIDELIDADE . Carrego elo E s tarl.o ele Min a s Geraes banha 
o mun . cl~? P onte Nova e desagua no ribeirão S. Barth~ l omeu, 
aff. elo t•io Casca (Inf. loc.). 

FIDELIS (S .). Cidade e mun. elo E stado elo Rio dE\ J aneüo 
ter mo da com. elo seu no me, á m argem clit•. do rio Parah yb~ 
do S ul, ligada a Sa nlo Antonio de P a clua pela E. de F . des te 
ultim o -nome . Diocese ele Nyterõi. Svbre sua fundação. colhe
mos o seguinte: Em 1799 f0i fund a da uma a lde ia ele indios 
Coroa<;tos no log~t· conhecido pelo nome ele Gambôu., á margem 
mertcliOnal elo r1o Parahyba ; 10 l eguas dis ta n te ela cida de ele 
S . Salvador elos Ca mpos . Apezar ele h aver n as im mecliações 
uma capel.l a cons~grada a S. Ficl~ li s de S igma rin ga, ·tr ataram 
os (_}a puchtnhos, aJudados p elos 1nclios , de er guer n m templo 
mais decente e so berbo . illm -1779 começaram os intrepi clos 
mt~s i o narios a fundação elo novo templo, la nçando- lhe a pri· 
metra . l! e~li·a no cita 8 ele se tembro , e a pós mu ita persevera nça 
e s.act·Ihcws co nseguiram co mplet ai-o em 23 de a bril ele 1809. 
Fo~ essa ca pella e~ec ta ? em 1812 , em cm·ato, sendo se a pri· 
me)l'o cura Fr. V te torto de Ca mbiasca . Separ ada a alde ia 
pel a Resolução de 3 de feverei ro ele 1824, elo clist. el e Campo~ 
e annexa clo ao de Ca n tagallo, fo i ele no vo, pelo Dec . elo 
rnez ele nove mbt·o elo anuo se"'uin te reunida a seu an ti"'O 
dist. e !)ela Lei Pt•ov. n. ·177 ele 'z el e a bril de 1840 foi 
elevada a ca~ego l'ia ele f reg . O art. I da Lei Pro v. n. 503 
ele 19 ele abnl ele 1850 elevou-a a villa , se ndo ins ta llaclj). em 
5 ele mal'ço ele -1855 . Finalmente a Lei P;·ov. n. i. 53:il" de 3 
ele d ezembro ele 1870 deu-lhe a s honras ele cida de e a ele 
n. 1..637 de 30 ele n ovembro ele 1871 e levou-a á co m, , sénclo 
classl!icacla ele segunda en tr . pelo Doc. n. 4.868 ele 19 
ele jane iro ele 1872 . ~ Dr. 'l'ehe.ira ele Mello ~m s uas Ephe
rner~des de 23 ele a bril de 1809 ch z : " Foi benztda e nell a se 
d isse a primeira m issa; a egreja ele S . Ficle li s ele Sygmarin ga 
(pro v . d o R10 de J a netro). A 8 de setem bro de 1799 t inha· 
se lan çado a pedra fLmda mental pa t·a es ta eg Peja , U!fla elas 
rnnis magestosas ele . toda a prov. e cuja confol'mação se 
a fasta do pl a no <:_o m mumme nte seguido en tre nós para es te 
geneL'O ele ~dtfi ?aço~s . F oi co ns·truicla pelos reli giosos barba· 
d<i nhns . fr e.1 Vtttol'lO ele Ca mb msca e fl' ei Angelo Maria ele 
Lncca, ttaltanos, .m:;mclaclos pe~o vice-rei Luiz ele Vasconcellos 
e Souza p-e ra chnstia ntsn r os tnclios CO!'Oaclos que ti tlh a m ido 
de San to Antonw ,ele Guarulho s, onde primeiro se h a via m 
a lcleado, pa t·a aquell e ponto do clistricto enLão ele Ca mpos elos 
Goytacazes, gue se cha mava nesse tempo Gambôa e é hoje a 
flot·escente cidade el e S_. Fid elb , cabeça da com . do mesmo 
nome···: · Das .iyferno~ ·ws ;lo templo consta que os clous i ncan• 
save ts nussLO na !'los nao so dera m o pla no da egt•eja em fór ma 
ele cruz e no es ty lo fiOl'e nt ino, toma ndo por modelo' a basilic~ 
ele S, P eclrC? em Roma, e dirig ira m a sua edificação soccon iclos 
com dmh <n ros publtcos durante o vice-rein ado de Luiz de 
V~s:o ncellos.' como. ~ambem t rabalhara m pelas SLt as proprias 
maoo n a ob1 a , attxlltaclos pelos 1ncligenas . Além des tes dous 
fer vorosos apost o los. da propagação ela fé , elevemos mencionar 
o nome cl~ ~m t~rcetr o, que traba.lhou n a mesma via com igual 
f~ rvnr r~hgioso. ~ o ele ft•et Thom":z de Civittá Cas tello, fa lle· 
ctdo a 16 ele ~briL cl~ 1?28 . Ft•et Vi ttol'io fa llecera a 1 de 
setembro ele 1815 . I< t'e1 A ngelo tinha fallecido a 26 ele 
ma~o ele 1811 .. Dormem o derra deiro so.mno esses obscuros e 
actlvos obreu·os da civili saçào, a llumiacla pela fé n o mesmo 
lognr onde a, ex~ l:cera:m. O ~~· . co nego_ Guaracyaba p assou, em 
i8 8, os ossos de• tes memo•a vets va i·o es par a um j az i ~>o co n• 
digno que preparara no c~n tt·o ela egt•eja .... (Vide, par a ~aioreg 
escla~ecu;n e ntos , a erudita: 11-t emor-ia h is torica do templo de 
S. JJ_tdeh s, d o seu acmal vigano, o illustrado conego J oaquim 
P eretr a Jo r~e Guar acyaba , publicada em 1867) >> • Seo- undo o 
R elat . do Vts.concle de Pt·ados, .a pa t·ochia ele S. Ficlelis0 occupa 
uma superfic te ele 8 .336,62 ktls . qua drados . S ua pop. p6de 
ser esttmacla em 6.500 habs ., sendo a do mun. ele 23 .000. 

17.665 
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O m un . , além d3:_ par ochia da cidade, comprehende m a is a ele 
N. S. 9a Conce tçao da Ponte Nova, N . S . da Piedade ela L age 
e S. J oao do P a ra tso. Ban ham-n'o os rios Bata ta ! Dou s R ios 
A r êas. O Dac. n. 9.057 ele 10 ele novembro ele lS83 conce ded 
e-ar antia d e j ur os ele 6 Ofo sobre o capital de 400 :000$ para o 
estabelecun ento de um engenho centr a l nesse município . 

FIDELIS (S . ). Extincta missão funda da em 24 de abril de 
187~ pelo capuchinho f t• a nciscano F r. Candiclo ele He t•emence, 
abaJXO da confluenCJ a dos r ios Sur ubijú e Arar a ndeua, tl'i bs . 
d o Cap1m , no Eshado do Pará . F oi esse missionario assassi nado 
em dez~mbro do mesmo a n no, qua ndo em companhia do 
e ngenheiro belga Alber to Blochausen subia em via<>e m de 
exploração o rio S ul'ttbijú. ' 

0 

FIDELIS (S .) . An tiga a lde ia el o Estado ela Bahia, na 
m a rgem septen tr JOnal do rio U na , na distancia de nove kils . 
acHn a da CJ da ele ele Valença. 

FIDELIS (S : ·J. E stação da E. de F. Leopolclin a, no Estado 
do Rw de Janetro, no ram~ l ele S. F icle lis, entr e as estações 
ele Boa \ : ista e L ucca, 324• ,009 distante de Nyterõi ,. 25 kils. 
de Boa Vtsta e dons k ils, de Lucca . 

FIDELIS. (S . ). Rar:1 al fe rre o da E . de F. Leopoldina, no 
Estad o_ elo Rw de J anetro ; vae de Cam pos a Lucca com uma 
extensao ele 53,324 ki ls. T em as estações de Cam pos Boa Vista 
S. I<'idelis e Lucca . ' ' 

. F IDELIS (S . ). R ibeirão do Estado do R io de Ja nei r o, a ff . elo 
n o Preto, q ue o é do P a r a bybu na. 

F I DELIS (S. ). Cachoeira do rio S . F ra ncisco, pr oxima á 
denom inada ilha R edonda . . 

FIGU EIRA . P a r ochia do Estado ele Mi nas Geraes, n o mnn. 
do P eçan ba , n o r·io Doce. A L ei Pro v . n. 3. 077 de 6 ele no
vem br o de -L 882 creon o cl ist . de paz de Bagua ry e a de n. 3. 198, 
de 23 de . sete_mbr o ele 18~4 elevou~o á. categoria dg par och!.a com 
a clen ommaçao de F1gue11'a. So bre suas divisas veja- se a Lei 
P r ov. n . 3. 339 ele 8 de outubro ele 1885 . Tem segundo o ul timo 
r ecenseamento, i. 039 h abita n tes , ' · · 

_FIGUEI R A , Log . el o Estado de Pernambuco, no mun . do 
Limoetro. 

FIGUEIRA , L og . elo E stado do Rio de J aneiro no mun. de 
Magé ; na estr ada que va\) á .Barreira do Soberbo'. 

FIGUEIRA. Log. do E s tado do Rio ele J aneit·o, no mnu . de 
Man garatiba . · 

FIGUEI RA. Log . do E s tado çlo R io ele J aoeil'o , na freg . de 
S . Jo sé elo Rio P reto, elo ter mo ele Sapucaia . 

FIGUE I RA . Ba ir ro elo mun. de Guar ating uetá , no E stado 
de S . Paulo. Existe ahi uma estação pa ra a cobr"nça do i m
posto estadoal den ominado ta.xa de ban·eira e uma esc h . puhl. 
de i nst . prim. , crea.ela pela Lei Prov. n. 8 ele 15 de fe vereiro 
ele 1884. 

FIGUEIRA . Baino do mun. elo j ahú, no E st ado de S . Pa ulo, 
com uma esc h . publ. ct•eada pel a Lei u .10t de 24 ele setembro 
dé 1892. 

FIGUEIRA. P ov. elo Estado ele San ta Ca·tharina , no mu(l.. 
da La ~una.' 

~IGUEIRA . Log . do 'Es iado ele Minas Geraes, no dis t. el e 
c~~ - . 

FIGUE IRA . Log . no el ist . de N. S. do Rosar io elo 'Rio 
A?ima, do E stado de Mat to Gr osso, com um a esch. publ. 
m1xt a creada pela Lei P ro v . n. 665 de 2.2 de set embro 
de 1885. 

FIGUEIRA. Tribu de indios estabelecida no aldeamento 
da I mm aculad a Conceição do R io Doc:e ne Estado de .Minas 
Geraes . ' 

_F I GU EIRA . Estação ela E . de F . do No11te, n0 E s t~do d0 
ll-10 de J a neiro., entre Area l e Ag uas Claras. 

F IGUEI R A. Um dos pontos à e pa r a da da E . de F. elo Rio 
4o el uro, en t t·e as es tações da Cava e )3rejo, no mqn . de Ig ua.~sú 
e E st ado do R io ele Ja niro . 

~I~p.EIRA. Mo1'ro !lo E stai!lo de S . P <wlo, n0 mun . do 
Ribeirao Preto . E' tall!b.em d(!nomil).ado Serrin)lil- . 

FIGUE] R A . Ilha cl.e fórma circul ar situada a SE da iVil-la 
de Cananéa, no E stado de S . Paulo. ' 
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FIGUE l'RA. Ponta na ilha el a Catinga na bahia de P ar a-
naguá e Estado do P a r a ná . ' 

F I GUEIRA . P r ai a no mun . de Vill a Bella, no Bstado de 
S. Pau lo. 

FIGUEIRA. Riach o el e E stado de P ernambuco, aff. d~ 
ma rge m d ir . elo rio Capibari be . 

FIGUEIRA. R io elo Il: s taclo elo R io el e Janeiro, r éga a freg . 
ela V a rgem Gr a nde elo m un . de Rezende . 

F I G U EIRA. Rio do E s tado do R io ele J a net r<', banha o mun . 
ele Par a·ty e cl esagnn no sacco de Mamanguá . 

FIGUEIRA . Carrego do Estad o elo R io de Jane iro, banha o 
mun . de Macahé e cl esagüa n o rio des te nome . T oma em seu 
curso os nomes de Cachoeira e Bomfim (Inf. loc.) . 

FIGU EIRA. R ibeirão do Estado de S. P a ul o, a ff.do Jacar é
peptra. Recebe o CO I'l'ego Capueil'inh a . 

FIGUEiRA . .Ribe irão do Estado de S . P a ulo; desagua n~ 
margem cl tr . do Para na pa nema defronte ela fo z do Tibagy . 
Recebe o car rego el o Macuco . 

F I GUEIRA. R ibeirão do Estado ele S. Paulo · banha o mun. 
do R ibe irão P t•e to e clesagua n o rio Pardo. R ecebe o Cachoeir a, 
Tamanduá Grande, T amanelttazinho, S. S im ão, e Posse. Nasce 
nos campos da Boca ina em S . S imão. 

FIGUEIRA . R ibairão elo Estado ele S, P aulo ; elesagua na 
mar gem esq . elo ri o T ieté no espaço qu~ m edeia en tre a vil! a de 
Lençóes e o Sal to do Ava nhandava, prox imo do con~ go do José 
'l' heodoro . 

FIGU E IRA. R ibe irão elo E stado de Minas Geraes, no mun. 
de S . Miguel de Guanh ães . Vae par a o Corrente . 

FIGU EI RA. R iacho elo Elstad.o de Min as Geraes : nasce no 
lagar C~ pão Gt•ancle , passa a menos ele cinco kils. dis tante da pov. 
de S. J osé el a Barra do mun. de Passos evae engr.ossado pelo 
co n•ego dq._ For ta leza , desag.uar no rio 5lapuci! by . 

F I GU EIRA, Carrego elo Es tado <,le Minas Ger aes; desagl!a 
na mar gem cli r . elo rio S . F r a ncisco, p :oxi qJO, á ilha ~los 
Casados . 

FIGUEIRA . Ribeir ão elo llls taclo ele Ma tto Gr osso ; é um 
\rib. do rio " do Cotovell o, que co:pta a estra da de Ouyabá a 
GoyÇ~,z e n-t:re os l' ibeiros à_a Boasica e da Voagei r a . 'Recebe o 
r~acho F igue irinha . (Dr . S . da Fonseca. 19ioo . cit .) 

F IGJJEI RA. R ibei rão elo E s tado ele Ma tto Grosso, aff. esq. 
do r io Coxim . P ouco acim a cl.e l le fica a cacboeil·a denom inada 
Queb~·a._ P r.ôas . « Ribe_il,ão OJ; ff. esq . elo Coxim, a çj mgt elo T aqua
r y-m n·lm e da cacl! oeH·a do Quebra P r ôas. E ' 1avgo de 221Jl., 
[u ndo de m~io metro, leito de arêa Ji n;t e agua~ crystall i'ssi., 
m as » (Dr . S . da Fonseca. Dica. cit .) . 

F I GVEJ;RA. Corren~e que, r~nnicla aos r j:j.chos das F lexas 
e el o Mello, vae per der - se nos pa nt anaes entre Poconê e o P àra· 
g uay , no E stado de Matto Grosso. E ' engrossada por muitos 
carregas e escoantes, ent re alies os de Ana ndy , do Macaco, da 
F or miga e do Roceiro. 

FIGUEIRA . L agôa el o Estado tio R. G. do Sul , na zon a 
a ren osa s ituada entre a l agôa àos Patos e o Ocea no, proxi~a 
da lagôa elo Papaga io . 

FIGUEIRA. Caçh0eira fg r ma da pelo rio Doce ; no Estado 
de Mi nas Geraes . 

F I GUEIRA. A ~er ceir a cachoeira, mas a pr imeir a em im
porta ncia ua desci da do Arinos, 12 kils. a baixo el e Pouso Ale· 
g-re . O c~nal é n a m.argem esq. E' a da~ lv!u i,~as Ilh.as de 
Anton io Thomé da Fran ça. 

FIGU E I EA DO ]j!RAÇO. Bai.rro çl.Q w un . <J,e Antonina , do 
E stado do Para ná ; com uma esch. publ • . mix ta creada p,ela 
Lei Pro v . n . 744 de 31 de outubro de 1883. 

FIGUEIRAE S . Log . no mun. do Bom J a rdim, do Es tado 
de P ernambuco . 

F liGUEIEA NOVA . j:!og. çl,o Estado de S . fau~o , no mun. 
ele Sa uj;~ J ~abel. 
. FIGUEIRAS . L og. do Estado de Perna mbuco , no m un . do 
J;lom Ja rdim . 

FIG-UE I·RAS . R i o do Es tad o de S. Pa·ulo, nasce nas prox_i
midades ela capella ele Santa Cr uz do L ageado e Jança-se 110 no 
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TieLé depois de um curso de oito kils. Seu principal trib. é o 
cor reg·o do Lageado. 

FIGUEIRAS. Rio elo Estado ele Matto Grosso, aff. do rio 
Pardo pela margem escrue1·da. 

FIGUEIREDO. Log. elo Estaio das Alagàas , em Agua 
Branca . . 

FIGUEIRE DU. R io do Estado elo Cea rá, aff. elo J aguar1be 
Recebe os riach os Pecado Foz, Milhii:. Grosso, Amoré, Logra
douro Fazen a Cul'l'aldo i-Leio, Atraz ela Serra, ~ A1·ara, Timba
uba: 'todos descidos elo Caixa-só . 

FIGUEIREDO . P eqnenJ rio elo Estado da. Bahia, reg<t o 
mun. ele Alcobaça e corra para o Ita nhenün ga. 

FIGUEIREDO. Ribeirão elo Esta do elo Paraná, banha o 
mun ele Campo Larg-o e clesagua no rio Verde pel a margem 
direita . 

FIGUEIRINHA . Cot-rego do Estado ele Matto Grosso; des 
emboca no rio ela Figueira, bt·aço do Cotovello . 

FIGüEIRINHAS. L og-. el o Estado elo R. G. do Sul, na ft·eg . 
ele Viamão. 

F I GURAS. Log. s i tuado cerca ele 24 kil s . ao N . da cidade 
ela .Taco biLta, no Estado ela Ba hia . Suppõe-se que a lu t eve sua 
p t•i mei t·a colloea•;ã o aquell a cidade. 11:' circJmdado ele se_:ras , 
onde enconlram - se vestíg ios clelxaclos pel a a ntLga mmeraçao ele 
ouro ; e pos ~ ue uma ca'r)ella da invocação ele S . Mig uel. 

FIGURAS. Ser t·a do Estado ele Goyaz, no mun . do P ilar. 
« Nella ex istem, d iz Cunh a Mattos, varias c:1l'a cteres nat:tr aes 
ou artiflci aes >1. 

FILHO DE DEUS , Carrego do Estado de Minas Ge t· aes , 
entra na maro·em dir. do rio Quebra Anzol acima ela ponte do 
A1·aujo (Cunh~ Ma ttos . Itin.). 

FILHOTE. Um elos recifes que cerca m a foz elo rio Cachoeira, 
p.o mun . de S . Jot~ge dos llhéos, elo Estado _ela Bah ia . Mouchez 
não cHa-o co m esse nome; fazendo mençao, entreta n·to, de 
um denomi nado Ilhéo P eque no, em contraposição a um otrtro 
denominadú l >hév Grande . 

FILHOTES. São ass im denominados uns ilhotas s ituados a 
E . ela ilha do ArYoredo, no Estado de Santa Catharina. 

FILLAS. Log. do Estado de Ma tto Grosso, no mun. d a ca
pital, á margem dit•. do rio CuJabá, entre os clous Aricás 
assú e mirim . 

FIM DO PASTO. Log . do Estado elas Alagôas , ·em Pioca. 

FIM DO P ASTO. E' ass im chamada a pa rte septentrional 
da ilha elo Ca jú, desde a ponta do Barro Preto a !TI . a té o pon ta l 
que fica na barra elo Carra pato , em conseguencia de não ter 
vegetação a lguma e ser coberta ele dunas . Vide Ca,iú. 

FINADA CIJSTODIA. E' ass im tambem denominada a i lha 
do Toco, no rio S . Francisco, ú peqltena distan ci a da foz, 

FINADOS. Log . el o Estado da Bahia, no ter mo de Caeteté . 
FINCA. Pov. elo Estado da Bahia, a seis kils. para o N. do 

mun. el e Santarem. Tem ce t·ca ele 40 a 50 casas , um a capella 
erecta a Santo Antonio e um pequeno porto sómente para ca
nôas. (Inf. loc.). 

FINCÃO. l-tio elo Esbaclo elo Paranú, banha o mun. de Gua
r at uba e desagua na margem dir . ela bahia de Guaralttba. 

FINO. Set• t•ote do E stado elo Ceará, no mun. ele Santa 
Qttiteria . 

FINO . Conego elo Estado ele Minas Geraes, aff. ela margem 
esq . do rio elas Mortes Grande. 

FIRME . Pequeno rio do Estado do E. Santo, atr. da ma rgem 
esq . elo rio Gnanclú. 

FIRMEZA. L og . do Estado das Alagôas, no mun. de 
V içosa. 

FIRMIANO, L ::tgôa no Tilstado elo R. G. do Sul; communica 
ao N. com a do Armazem e ao S. com a de D. An·tonia . Entt·e 
as lagôas elo Fit·m iano e d o Armazem passa a estl'ada do Tra
manda hy . 

FIRMINO. Carrego do E stado elo Rio de Janeiro, reune-se 
com o r iacho do Silveira e j11ntos clesaguam na mar gem esq. 
do l'io Ubá. Atravessam a es tra da elo Commercio. 

FLE 

FIRMINO (S.) Cor r ego elo Estado ele Goyaz, afl', da mar
gem clir . do rio S . Mar cos . 

FISCAL. Pequena i lha s ituada em frente ela c idade do Rio 
de J a neiro, ao SE. ela i lha das Cobr as e 1.200m ela Al fa ncle oo a. 
«Era o~ttr 'or a alta, mas foi arrasada e com a pedra extrahÍcla. 
constnuu- se um caes ao r eclo l· , apresentando ba stante fundo aos 
nav ios , mormente nas faces ele E . e el e NE., (Fa ttsto ele Souza 
- A Bahia elo R io ele Janeir·o ) . Nella acha-se o ed ific io elo 
Posto Fiscal da Alfanclega do Rio ele J ane it·o, o qual abra nge 
l!ma super~c i~ de ce t·ca de 1.000 metros qttacl r aclos e ct!Ja 
fachada pl'IDCtpal , a quella que está volLaela para a barra, com
põe- se de um_ corpo ce ntral ele tres pavimentos e dons l ateraes 
ele um só pavunento. A s up 3r ficie primitiva dessa ilha tinha 
4 .400 metros qttaclraclos ele úrea, mas com a cons trucção de um 
caes, que se. tornou necessario, recebeu a supel'flcie da ilha u m 
a ugmento ele 800 me tt·os quacll'aclos, sendo h oje sua át"ea por 
conseg tun te ele 5 .200 n1e tL·os quad r ados . Det1om ina1•a- se anti
gamente ilha dos Ratos. 

FISCHER . L og. do Estado do Rio ele J ane iro, na ft-eg . de 
Santo Antonio ele Therezopoli s. Ha ahi um a. li a da cascatn . 

FIUSA. Ribei l'iio elo Es tado elo Rio de J aneiro, na freg . da 
cidade do Pat·ahyba elo S11l, 

FIUSA. Ribeirão elo Estado ele Sa.n ta Ca lilarina, aff. do 
ribeirão S.João . que é tl'ib. elo rio elo Braço e este elo Tijucas. 
Ban b a o cltst. de Nova Trento. 

FIUSA. Arroi o elo Estado do R . G . do Sul , trib . elo r io 
Ijuhy Gra nde. Ba nha o mu n. ela Cr uz Al ta . 

FLAMENGO. Log. no mun. de Barrei rinhas, elo E s tado elo 
Mar<lnhão . . 

FLAMENGO . Um elos q uarteir ões do termo ela Arnal'ração 
no Estado elo Piauhy. ' 

FLAMENGO. L og . no mun. ele Ma ricá elo Estado do R io ele 
J aneiro . 

FLAMENGO. Serra do Estado elo Ceará uo termo do Sa -
boeiro . E' seeca e pouco cul tiva da. ' 

FLAMENGO. Mono do Estado ele Minas Ger aes, na f l·eg . 
elos Remech os e mun. de Barbacena. E' uma ramificação ela 
Mantiqueira . 

FLAMENGO. Prai a no Districto F ederal e freg. da Gloria. 
E' m uito procurada para banhos . O mar ahi é algum tanto 
agitado pela posição ela praia quasi f ronteit·a a. bar·ra. Nella 
existio outr'o t·a a a lcle1a de Ur~tçwnirim, fortificada pelos 
f ra ncezes de \ Villegaignon e des truída depois de porfiada pe
l eja a 20 ele j atlei t•o ele 1567 . « Foi ain da nella, diz o Dr. Faus~o 
ele Souza , que se edificou a primeira casa ele pedra e cal , onde 
morou o primeiro j uiz elo orclinario P ed t·o Mar tins Namorado 
a qua~, affi.rma o infa tig~vel S t·. Or .. Mello Mor aes, na su~ 
Chromoa .Geral e m~n~w~osa elo Braz~l, foi cons~mida pelo· 
proprio _Ylllegaigno n, que ahi habito u por a lgum tempo com 
o bis tm:1aclor Lery . l);sse ed ificio, conhecido depois por Uasa d e 
Pejra bgura nos documentos elo Tombo ela cidade. como ser
vindo ele marco no limite sul ela sesm "' ria pertetlcerite ao patri 
monio <).a camm·a. A principio essa loca lidade er a conh ecida 
po: Praia dn Ca ri~cct, p :>rq ue a hi desemboca o rio desse· nome, 
h_o,1 e Cattete: P ra ta elo Sap~te iro Sebastião Gonçalves, poste 
r wrmen te Pt•ata do Sapaten·o e ele 1648 em diante P ra ia do 
Fl a mengo, que até agor a conserva, . Constitue h oje um snbur -· 
bto mut to lubltaclo. E, par corrtcla pelos bond> electricos do Jar
dim Botanico. 

FLAMENGO. Pra ia e enseada no m un. de Uba tuba do 
Es tado de S. P aulo. 

FLECHAL. L ago do Estado elo Am azonas no l'io Ma deira 
a bai xo ele Ar a r e·tama, entre os l agos Cau intú' e Mar acá. ' 

FLECHAS. L ogs . do Estado elas Alagôas . nos muns. elo 
Triumpho, Anacl ia e Pat·a hyba. · 

FLECHAS. Praia s ituada no mun . ele Nyte t•õi do Estado 
do Rio de Janeit·o. Vicie I tcbpuca . 

FLECHAS. Ilh a elo Estado elo Amazo nas , no rio Madeira , 
acima ela confl uencia elo rio d as Arra ias. 

FLECHAS. Ilha elo E stado elo Pará, no Oceano, no mun. 
de Cha_ves , pt·oxima da costa septentl'ional ela ilha ele Ma r ajó, a 
E . ela 1lha Mexiana e a O. ela do BemtevL E' atl'avessacla pelo. 
Equador . 
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FLECHAS . Ilha do mun. de Angra dos Reis e Estado do 
Rio de Janeiro, na enseada do Jurumirim. 

FLECHAS. Ilha do Estado ele Matlo Grosso, no rio Gua
. poré, entre a da Lanterna e o es tirão da Jangada, uns 24 kils. 
abaixo do moreo das Torres. Ahi houve um aldeamento de 
Guarayos desde 1845. 

FLECHAS. Ponta na ilha de Santa Catharina; no Estado 
deste nome . 

. FLEC~AS. Riacho do Estado do Amazonas; desagua no 
r10 Madetra, en tre o rio Piraiauara e o riacho Urupuni (Araujo 
Amazonas). 

FLECHAS. P equeno rio do Estado ele Set·gipe, aff. elo 
Piauhy. 

FLECHAS. Rio do Estado de Minas Geraes. banha o mun. 
de SanfAnna de Ferros e desagna na margem clir. elo rio 

.Santo Antonio (Inf. loc. ). 
FLECHAS. Ribeidio do Estado de Matto Gt·osso ; clesagua 

no Sa ngradot• Grande, logo aba ixo do Sangradorsinho; e 
"!'eunidas suas aguas vão perder-se nos pantanaes de Poconé. 
·fo rm a ndo no t empo das aguas uma vasta lagôa, chamada dos 
•Passaros. 

FLECHAS. Ribeirão do Estado ele Matto Grosao, aJI. esq. 
. do Paraguay . 

FLECHAS. Corredeira no rio Piracicaba, no Estado de 
S. Paulo. 

FLECHEIRAS. Pov. do illstado das Alagôas, no mnn. de 
Piassabussú . Ha mais dons povs . com esse nome no Porto Real 
do Collegio e e::n Viçosa. 

FLECHEIRAS. Poni:t na costa do Estado do E. Santo. 
Constitue o pontal do Not·te da ba rra de Nova Almeida ou dos 
Reis Magos. A ill. dessa ponta ha um recife de pedras um pouco 
aprofund adas e que a vança uma a uma e meia mi lhas pelo mar 
a dentro. A oito mi lhas della fica a ponta Capuba. O Dicc. 
Geogr. da província não a menciona. 

FLECHEIRAS. Il ha do Estado do E . Santo no rio Doce 
-entre • barra deste rio e Linhares . ' ' 

FLECHEIRAS. L ago do E stado elo Pa~:ahyba do Norte, 
no mun . ele Fagundes. 

FLECHEIROS . Carrego do Estado de Matlo Grosso, banha 
o muu. ele Caceres e clesagua no r io Cipotuba não lon ge do 
corrego das Cruzes. 

FLÔR. Po1· , do Estado do R . G. do Norte, n o mun. de 
Canguaretama; com uma esch . publ. de inst . prim., creada 
pela Lei Pro v. n. 843 de 23 de junho de 1882. 

FLÔR. Ilha do Estado de Sergipe, no mun . de Pacatuba; 
com fabricas de cal. 

FLÔR DA BÔA VISTA. Log. do Estado do Pflrá, no mun. 
de Curuçá, com uma esch. publica. . 

FLÔR DA INDIA . Pequeno rio do Estado de Sergipe, banha 
o mun . da Capella e deaagua no rio Japarat.uba . 

FLÔR DA MATTA. Log. do Estado das Alagôas, no mun. 
de Atalaia . 

FLÔR DA MOITA. Pov. do Estado das Alagôas, no mun. 
de Atal aia . 

FLÔR DA PENHA. Log. do Estado das Alagôas nos muns 
da Victoria e elo Parahyba. ' · 

P F~ÔR DA RIBEIRA. Log . elo Estado das Alagôas, no 
OXlffi , 

FLÔR DA SILVA. Antiga coloni a do Estado de San ta Ca
t~a~Ina ftt ~daela em !l844 pot· Manoel Floriano da Si! v a, bra 
sileiro, res tclen le no mun. de S. Sebastião da Foz. Obteve esse 
cidadão elo genet•al Antero a 18 de fevereiro de 1843 uma 
porção de terras incaltas na~ cabeceiras do ribeirão do Moura, 
e acompanh~~do ele seus fi lhos para ahi partio a ftmdar o seu 
nucleo colonial. Em 1863 contava a colonia 212 habs ., sete enge
nh_os de assucar, 12 de farinh:l ele ma ndioca, um de serrar ma
den·as. No anuo de 1861 exportou se te mil alqueires de fal'inha, 
agbuardente, assucar, feijão, milho,. ar roz, pranchõ?.s de ce~j ro, 
.ta oaclo de costadlllho e de soalho, vt gas , caibros, ripas, canoas, 
. remos, gamellas e couros ele veados. A expensas daquelle cidadão 

e dé seus filhos abrio-se através dps ma.ttas uma picada com 
tres leguas, par·tindo da séde da colonia e sahindo no loO'ar 
denom1nado Limeira no rio Itajahy-mirim, 50:> a 600 braÇas 
abaixo da colonia Brus.que, situada no mun. de Itajahy . 

FLQR DE LIMÃO. Log. do Estado das Alagoas, em Urncú. 
FLOR DE PRATA . Log. do Estado das Alagôas, no Jun

queiro . 
FLÔR DO BOSQUE. Log. do Estado das Alagôas, em Santo 

Antonio da Bôa Vista . 
FLÔR DO CAÇAMBA . Log. elo Estado das Alagôas, no 

mun . da Vtçosa . 

FLÔR DO CAJUEIRO . Log . elo Es tado das Alagôas, no 
mun. ele Santa Luzia do Norte. 

~~ÔR DO DIA. Log. do Estado das Alagôas, em Mundahú
mtrtm . 

FLÔR DO DIA . Estação da E. de F . do Ribeit·ão ao Bonito 
no Estado ele Pernambuco , 

FLÔR DO IMBURY. Log. no Estado das Alagôas, no 
Pilar. 

FLÔR DO JACUHYPE. Log. do Estado das Alagôas, em 
J acuhype • 

FLÔR DO MEIO. Log. do Estado das Alagôas, no mun. 
de Saoh Luzia elo Norte. 

FLÕR DO OURO. Log. elo Estado das Alagôas , no mun. de 
Viçosa. 

FLÔR DO PARAHYBA. Log. do Estado das Alagôa~, no 
Pilar e na Branca. 

FLÔR DO P ARAISO . L0g. na Estado das· Alagôas, no 
Urucú . 

FLÔR DO TANGY. Log. do Estado das Alagoas, no Pilar. 

FLORENCIA (D.) . Corrego elo Estado do Rio de Janei r o, nasce 
no mort·o Azul e desagua ua margem dir. do Parahyba, pro
ximo a estação ela Alliança. Tem um curso aproxim ado de 30 
a 36 ki ls . Recebe o Açude Arrombado reunido ao )'iacho da 
Matta . Encnntra-se tambem escripto F'lo;·ença. 

FLORENCIO. Morro no mun. do Brejo Gr<l nde, elo Estado 
da Bahia . Fica quasi junto ao mor t•o do Otu•o, ·sendo ambos 
vistos a cel'Ca ele 180 k il s. ele distancia. Tamuem o denominam 

_elo Brejo Grande. 
FLORENCIO. Iiha do Estado da Bahia, no mun. da Casa 

Nova. 
FLORENCIO (S.). Cachoeira no T apajoz, oito kils . abaixo 

da da Miser icordia e cerca de 12 ac im a da do Labyt·in.tho. Fica 
entre duas grandes e formosas praia~ de arê>t branca e passa 
por ser a mais pittoresca do rio. Seu cana l é á dir., entre duas 
ilhas, durante as cheias, e no ver ão, porém, á esq., varando-se 
as canôas por sobre uma grande lage . Tem uma queda alta e é 
ele grandes r ebojos e ondas. 

. FLORENCIO PINTO . Log. do Estado do Rio de Janeiro, á 
margem da E . de F. de Cantagallo, que ahi faz uma curva, 
entre as estações de Sant'Anna e Cachoei ras. 

FLORENCIOS. Corrego do Estado de Minas Geraes, nos 
limites da f reg . de S. Sebastião da Grota. 

FLORES . Vide PaJehú de Flores. 

FLORE3. Villa e mun. do Estado do Maranhão, na com . de 
S. José dos Mattões. Foi greada pelo Dec . n . 50 de 22 ele 
dezembro de 1890. Era a antiga pov. de S. J osé das Cajazeiras . 

FLORES. Villa e mun . do Estado do R. G. do Norte . Tinha 
duas eschs. publs. de inst. prim., creadas pelas Leis Provs. 
n. 615 de 3 de junno ele 1870 e n. 684 de 11 de agosto ele 1873, 
uma das quaes foi snpprim ida pela de ,.n. 809 de 19 de no vembro 
de t877 e restaurada pela de n. 843 de 23 ele junho de 1882. 
Foi elevada á villa pelo Dec. n. 62 de 20 de outubro de 1890. 
E' situada ent t•e as cordilheiras de Sant'Anna e do Cajueil·o. 
ReO'am o territoroi do mun . os riachos Ca içara, Roça-Ur ubú , 
Ve~de e o Quixodê . Lavoura ele feijão, a rroz e algodão . ~abri
cação de queij os e criação de gado. Dtsta 14 leguas da Cidade 
de Assú. sete ele S . Miguel ele J acuru tú, 12 de Caicó, nove do 
Acary e' Sant' Anna: elo Mattos . 
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FLORES. Vílla ·e mun. do Estado ele Pernambuco, na com, 
do seu nome á maraem dir. do l'io Pajehú, em um planalto 
múito peclrag~so, dist~nte ' 560 kils. elo R ecife,. 500 ela estação 
do Limoeiro, 342 do porLo cl.e Pira nhas, 15 da c1dade ~o TrLUru
pho, 1.2 da vil! a da Pl'inceza, ·30 de Afoga:dos e de V11la Bella 
e 78 ela Floresta. Fo.i elevada á vi'lla pelo Alvará ele 15 de 
janeiro de 1810, sendo capitão- genera;l e governadôr Caetano 
PinLo de Miranda Montenegro, e lllstallacla em 1811 pelo 
onviclor José Ma rques da Costa. Fe'i sua séde transferida IDara a 
pov. ela Se rra Talhada pel a Lei Prov. n. 280 de 6 ele ma10 ele 
1851. que, em sen art . I, elevou essa pov. á v.i!l-a com a deno
minação ele Villa Bella, e no art . II transferiu para Villa 
Bella a sécle ela c~m. de Pa jehú. Foi restaurado o m un. p elo 
art. I ela Lei Pro v. n. 437 i:le 26 de maio de 1.858 e installado 
em 21 de setembro de 1859. E' com. de páme.h·a entr . , Cl'eada 
pelo Alvará de 1.5 de janeil'O de 18i0, que deu-lhe a de nominação 
de Sertão ele Pernambuco, pela R.es. da Presidencia em Con
selho de 20 de maio de 1833, e classificada pel os Decs. n. 687 
de 26 de jnlho de 1850 e n. 5. 139 de 1.3 de novembro de 1872. 
Sua egt•eja matriz tem a in vocetção de. N . S. da Conceição e 
depende. ela diocese ele O linda. Foi Cl'eacla p.arochia pot· Alvará 
de H cle se lemurc cle1873 . Em toda a zona ela com . cultiva-se 
o a lgodão, principal fonte do commercio e riqueza de seus habs . , 
milbo, fe ij ão, canna de ass ucar, mandioca, fumo e arvores 
fi·uctiferas, Cdação ele gado . Coml>rehende os povs . S. Sera 
phim e Carnahyba. 

FLORES. Villa e mun. elo Estado de Goyaz, na com . ele 
Cavalcante, na margem clit• . elo rio Pat•anan. Orago N. S. elo 
Rosario e diocese de Goyaz. Foi CI'eada parochw pelo art. I 
da Lei Prov . n . 14 ele 23 ele julho ele 1835. Elevada á cate
got·ia ele villa. foi seu mun. incorporado á com. ele Cavaican·te 
pelo art. I § V da ele n. 19 de 6 ele julho de 1850; á com. elo 
Rio Paranan pelo art . II da de n. 12 ele 24 ele novembro ele 
1855. Tt•ansfericla. a séde ela parochia e ela villa para a pov, 
do Hot·te pel<l s L eis de ns. 342 e 343 de 18 de cl~zembt'_9 ele ~862, 
foram essa s disposições revogadas pela ele n. 3o9 ele 2o de JUlho 
ele 1864. l ncorpOt·acla. á com. de Cavalca nte pelo art . V da de 
n. 370 de '10 ele setembro de '1864. Foi sua sécle ele novo trans
ferida para o arra ial elo Forte pela de n. 429 ele 2 de agosto 
ele '1869, ea.ssando sua freg., em virtude elo art . li ela ele 
n. 456 de 30 de setembt·o ele 1870 a fazer parte elo t ermo ele 
Formosa da Impe1·atl'iz, elo qual foi clesmembra~a e incorpo
rada ao mun . elo Forte pela de n . 516 ele 7 de Jlllho ele 1874. 
Restam·acla villa pela de n. 542 ele 27 de.julho de 1875, que 
no seu art. IV preceit·wu formassem a villa ele Flores e a 
f1·eg. ele Santa Rit.a um mun . dependente da com. ela Impe
ratriz. AM 1881 não a-ppa receu lei a lguma revogando a ele 
n . 542; entretanto nesse ultimo anno foi sanccionacla a Le1 
n. 648 ele 19 de dezembro, que S'llj)pt·imiu a villa elo For te e 
restaurou a de F lores, incorporando-a á com. ele Cavalcante . 
Tem eschs. p 1bls . de inst. pl'im. Omun . , além ela paroclna 
da villa,, comprehende mais a do S itio d' Abbacl1a. Sobre suas 
divisas vide art . ~ ela L ei Pro v. n. 15 àe 1. ele setembro ele 
!1.836 · '11. 13 ele 9 de jn'l.ho ele 1849; n. 20 de 2 de agosto de 
1852; art. UI da ele n . 542 ele 27 de julho ele 1.875; n. 669 ele 
31. de j ul!JO de 1882; n. 714 ele 8 ele agosto de 1884. A,gencia 
do correio . 

FLORES. Parochia do ·Estado do Ceará, no mun. de S. JoãO 
do Inha mttns, na mat•gem esq. elo rio Tricy. Orago N ·. S. elo 
Carmo e cl'iocese elo Ceará. Foi ct·eada pelo ad. I ela L e• PI•ov. 
n 181 de 16 de setembro ele '1839, supprimida pela de n. 203 
cté 28 de a<>osto ela 1840, restaurada pela de n. 230 ele 12 ele 
·aneiro ele 

0
18!1 supprimida pela de n. 284 ele 16 ele JUnho ele 

l8,!3, t• es t::t nt•ada pela ele n. 384 de 3 de setem I: r o ele ~846, 
supprimicht pela ele n. 596 de 27 ele out; tbro ele 18o2 qne an n,e
xou 0 seu territorio ao da freg . de N. S. elo Rosarto do T õwa, 
restam·acla pel.:t de n. 1.177 ele 29 de agosto de 1865. O art. III 
da Lei Prov. n. 2.005 ~le 6 ele .sete1?bro ele 1882 creou alu uma 
esch . mixta publ. ele msL. primaria. 

FLORES. Log . do Estado elo Ceará, no mun . ele Santa 
A.nna, c0m uma capella. 

FiLORES. Colonia do Estado do Maranhão, á margem elo 
l'io M.earim, na conflua ncia do rio d~s Flores, entr a ~arra elo 
do Corda e S. Luiz Gonzaga. Foi tunclada ern 5 de JUlh o do 
1.878. 

FLORES. Logs. elo Estado das Alagôas , nos muns. ele 
Porto Cal vo e Paulo Affonso . 

FLO 

FiLORES. Log. elo ·Estado ele Minas Geracs. no clist. ela 
Bocaina e mun. de Ayut·uoca, com nma esc h. publ. ele inst. 
primaria. 

F LORES . Se1•ra d'o Estado do Ceará, no termo ela Granja 
(Pompeu). 

FLORES. Ilha do Estado ele Amazonas, no mun. ele 
Codajaz . 

, FLORES. Ilha situada na bahia de Nyte rõi, quasi unid·a 
a elo Ajudante, em frente ao mot• ro das Neves. « Tem tido 
clifl'ereu nes nomes: na Ga?·ta topographica, levanta da pela 
Marmha em '17'10, é designada por ilha de Santo Antonio; 
Barra i dá- lhe a denominação de ll[a?·iJn · e Candido Mendes a 
ela ilha do Vit<:bl (Fausbo ele Souza)». éeu solo é ger ah r.ente 
elevado e, posto que em grande parte areento e pedregoso, 
possue gt·andes depositas de excellente barro que presta-se ao 
fabrico ele cimento hydraulico ele qualidade superior. A sua 
veget:tção é sempr e luxuriante, a despeito da secca que muitas 
vezes flagella as ilhas daquella bahia . Em grande parte deve· 
se attl'ib.~1ir este facto á humidade elo terreno, cuja crtltur"a 
encont ra precioso recurso em clifl'et·en·tes mananciaes mais ou 
menos abu nda ntes na ilha. Estes mananciaes ministram agtra 
polavel, de sabor agraclavel, posto que de uma co r a lgum 
tanto anillada. O terreno ela ilha está, em g1·ancle parte, 
inculto; a po t·ção, porém, ap1·oveltada em jardim, b.orta e 
pomares mostra a fe raciclade natural, pelo clesenvol vimento e 
viço elo a r vot•edo e plan·tações. Nessa ilha tinha o seu antigo 
propl'letat·io, o senador· S ilvei r a ela Motta um importante esta
belecimento de piscicultura , cujo exame foi feito por uma 
comm1ssão nomeada pe lo Imper·ial Instituto Fluminense de 
Agrlctlltura . (Vide o Relat. apresentado por essa commissão 
e publlcado, em 1876, na Typogt•aphia Nacional.) O governo 
co':lprou - a afim de servir ele a lojame nto pat·a os immig rantes. 
!Ex1ste aht nma excellente hospedaria. A ilh a communica- sa 
CO!? a cidade do Rio ele Jane iro por meio de li nha telegra
pbica, bem como por inLet•medio ela ele Nyterõi com as for
talezas ela barra, donde ~be são clirecbamenLe transm ittülas 
communicações a respeibo ela entrada de vapores com im
migmntes. 

FLORES. Ilha elo Estado do Pat·a ná no rio hahy, a 
36 kils . da pov. ele Therezina. T e m cerc~ de tt•es kils. de 
circumferencia. 

FLORES. Sacco existente na lagôa de Maricá, ,perten. 
cente ao JJ;stado do Rio de J aneiro. 

FLORES. Rio elo Estado elo Maranhão, afl'. elo IVleal'im 
nela margem di·r. Na.sc~ no ~ogar denominado Gaiera e .com 
26 le auas de curse, de pois de receber no lado clir. os riachos 
do C~nto Gt·ande, JacaJré, lYiucura e P1·ata, cuja orijem é na 
lagôa elo mes':l-o n?me; ~ no esq. os riachos Cajú, Umonem, 
F lares Bacnn e llisconcltclo, e o que vem lagôa do Bicho e-n
tra no'Marim pela margem clir. Só é navegava! !DOr l'eq·~enos 
cascos; sua largura, média é cle sete braças; seu leito está 
obstruido ele t r oncos . Excepção feita de uma aldeia de lnclios 
Matteiros, suas margens são inteiramente desertas. Atravessa 
em todo o seu curso florestas pela maior parte i•nexploracl·as : 
mais pt·oximo ela capital do q 1e o rio Corda é com~uclo menos 

.conhecido (Cruz Machado. R olat . do Maranhão. 18561. 

FLORES. Riacho do Estado ~o Maranhão, afL ela margem 
escj . do n o das Flores, que o e ela dir. do Meal'irn (Cruz 
Macha do. R eiat . elo Maranhão. 1856). 

FLORES. Rio do Estado do Ceará, banha o mun. de 
Batun té e faz ban•a no Pútiú. E ' tambem denom inado rio 
elo Melo. 

FLORES. Rio do Estado do Rio ele Janeüo, banha o mun... 
de Valença e faz barra no r io Preto, no logar Pot·to cla3 li'lm·es. 
Recebe o Boll!to. Nasce na bifurcação ela sena elas Cruzes e 
corre entre a sena elas Minhocas ou elas Cruzes e a serra elas 
Cobras. 

FLORES. Ribeirão elo Estado elo Rio ele Janeiro. ha nelle 
uma ponte na es trada de Magé a Terezopoiis. · 

FLORES. Cor rego do Estado de S. Paulo, aff. elo carrego 
do Pantano . 

FLORES. Rio elo Esta,clo de Minas Geraes, banha o mun. 
de Ayuruoca e desagua no rio Preto, trib. elo Parabybuna, que 
o-é do Parahyba do Sul. 
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FLORES. Corrego do Estado de Minas Geraes, banha o 
mun , do Curvello e desagua no rio Maquine (Inf. loc.). 

FLORES. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, junta- se ao 
Sete Voltas e reunidos vão ao Pedra Redonda e este ao José 
Pedro. 

FLORES. Carrego do Estado de Minas Geraes, na freg. de 
S. Pedro dos Ferros e mun. da P onte Nova. 

FLORES. Rio do Estado de Goyaz, nasce ao occidente da 
serra do Salobro e desagua no rio dos Bois, aff . elo .Paranahyba . 

FLORES. Lagôa do Estado do Piauhy, no mun . da Colonia. 

FLORES. Lagôa do l!;stado da Bahia, no mun . do Remanso 
(lnf. loc . )• 

FLORES. Lagôa do Estado elo R. G . do Sul, a NO. da da 
Mangueira, communicando com a lagôa Mirim pelo arroio 
Tahim. -

FLORESTA . Villa e mun. do Estado de Pernambuco, á 
margem di r. do rio Pajeú, a 120 kils. de Tacaratú. Orago 
Senhor Bom Jesus dos Afliictos da Fazenda Grande e diocese 
de Olinda. F oi em principio uma fazenda pertencente ao ca
pitão José Pereira Maciel que, em 1780 edificou uma capella 
em sua fazenda e deu-lhe a invocação de Senhor Bom Jesus 
dos Affiictos . F reg. com o nome de Fazenda Gcaucle em 10 ele 
janeiro de i803 . O art. I da Lei Prov . n . i53 de 31 de março 
de 1846 elevotl á villa , com a denominação ele Floresta, a pov . 
da Fazenda Grande, co ns tituindo o mun . com as fregs . de 
Tacaratú e Fazenda Grande . Foi a séde do seu te rmo trans
ferida paril T acaratú pela Lei Prov . n. 248 de i6 de junho 
de 1849 . Foi res taurada villa, na pov. ela Fazenda Geancle e 
com. de T acaratú pelo art . I da Lei Prov. n. 579 de 30 de 
abril ele 1864. Tornou-se séde elo termo e com . de Tacar atú 
pela L ei Prov. n. 620 de 9 de maio de 1865 . Foi creada com. 
pelo § II da Lei Pro v . 1. 260 de 26 de maio de 1877 e cla~ s i
fi.cada de pl'imeira entr. pelo Dec . n. 7 . 080 de 9 de novembro 
de 1878. Sua pop. écalc tllada em15 .000 habs. Omun. é t•egado 
pelos rios S. Francisco e Pajeú, pelos riachos Navio, Entre as 
Serras, S . Pedro, Capim Grosso, Ambrosio, Mandantes , Feijão, 
S. Gonçalo, Poço do Negro, além de outros, e é percorrido 
be las serras Negr a, Periquito, Arapuá . Lavoura de canaa de 
assucar, mandioca, fumo, a lgodão e cereaes . Agencia elo Co-r reio 
Eschs . publs. de inst. prim. Sobre suas divisas vide: a rt. III da 
Lei Prov. n . 247 ele 16 de junho ele 1849, n. 579 ele 30 de 
abril ele 1864; n . 1-051 de 4 de junho de 1872 ; al"t . II ela ele 
n. i.100 de 28 de maio ele 1873. Comprehende os povs. de
nominados: Tacaraba, Penha e Varzea Comprida. 

FLORESTA. Log. no mun . de Picos do Estado do Mara -
nhão. · 

FLORESTA. L og . do Estado do R. G . do Norte, no mun. 
de Papary. 

FLORESTA. Log . elo Estado elas Alagôas, nos muns. de 
Santa Luúa elo Norte e Porto de Pedr as. 

FLORESTA. Colonia elo Estado do E. Santo, no mun. ele 
S. Matheus, fundada em novembro ele 1876; situada em logar 
s~udavel. Seus ierrenos são ~1herrimcs e produzem café, man
di<;>ca, canna, milho e arroz . Tem uma esch. publ. de inst . 

. J3rrmar1a . 

FLORESTA . Pov. elo Estado do E . Santo, 110 mun . de 
Guarapary. Ha uma ou ira localidade com o mesmo nome 110 
mun. de Linhares. 

FLORESTA . P ov. do Estado elo Rio de J a neiro, no mun. 
de Itaguahy, com uma esch . publ. de inst. prim . creada pela 
Lei Pro v. n, 1.988 de 1873. 

FLORESTA. L og. elo Estado do Rio ele J aneiro. no mun, 
de Cantagallo. Orago Santa Rita. · 

FLORESTA. Bairro elo mun. do E . Santo do Pinhal, no 
Estado de S . Paulo ; com uma esch. publ. creada pela Lei 
n. 101 de 24 ele setembro de 1892. 

FLORESTA. Bairro elo mun. ele S. Carlos do Pinhal, no 
Estado ele S. Paulo. 

FLORESTA. Nome ele um dos nucleos ela colonia Octavio ;. 
no Estado do Paraná. 

FLORESTA. Arraia l el o mun . do Caratinga, no Estado de 
lVIma-s Ger aes; com uma esch . publ. de instr. prim. creacla 
pela Lei Prov. n. 3.593 cl.e 29 de agosto de 1888. 
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FLORESTA. Estação da Companhia Paulista ele ViilS Fer
reas e Fluviaes, no ramal da Agua Ve rmelha da secção do 
Rio Clar o. 

FLORESTA. Morro n a; ilha de Femando de Noronha . 
Em seu a lto ach a-se o cemiterio do presidia const ruido em 
18~3 ; tem eose cemiterio uma pequena capella dedicada a 
N. S . ela Conceição, padroeira dos sentenciados e pelos mesmos 
constnücla . 

FLORESTA. Serra do Estado do Rio de J a neiro, no mun . 
de Cantagallo , 

FLORESTA. Rio do Estado elo Rio ele Janeiro, atf. do 
Sant'Anna; 110 m un . de Vassout·aa. 

FLORESTA . Corrego do Estado de Minas Geraes; nasce 
na fazenda do seu nome, banha a cidade de S. José d'Além 
Parahyba e desagua 110 rio deste nome (Inf. loc .). 

FLOR ESTA . Uouego elo Estado de Minas Geraes : banha 
o mLm. d a Leopoldina e desRgua na margem esq. elo ·rio Pi-
rapeti nga Grande. (lnf. loc.). . 

FLORESTAL . Pov. do Estado elo Paraná no mun . de 
Campina Gt·ancle . ' 

FLORETE. Mon·o elo Estado ela Bahia. na !'reg. do Bom 
Despacho. · 

FLORIANO . Ilha elo Estado da Bahia, no mun. da Casa 
Nov.a. 

FLORIANO. Salto no rio S . Lourenço, no Estado ele 
Matto Grosso. 

FLOR I ANO P EIXOTO . Uma das estações no prolon 
gamento da E . ele F . de Baturit~, no Estado do Ceará. Foi 
inaugLu·ada em agosto ele 1894. E ' a estação ele Ju(o . · 

FLORIANOS. Log . do Estado ele S . Paulo, no mun. de 
Queluz. 

FLUVIAL. Uma das estações da E. de F. Mnsambinho; 
no Rstado de Minas Geraes . 

F OCINHO DE BOI. Pontal no Estado ele Pet·nambuco, 
pouco a.o S. elo Rec i fe, ao N . da ,barra das Candeias e um 
quarLo ele l eg:o:.t cb pov. da Venda Gt·ancle . A' pouca distancia 
li.ca o hospic10 ela Pieelacte collocado á beira mat• e isolaclo . 

F OCINHO DE CÃO. Ped ra bastante notavel pela s ua con
formação e altura, na Mantiqueira, mun . do Cr~zeiro, Estado 
de S. Paulo. · 

FOCINHO DE CÃO. Extremidade de uma península for 
mada pelo l'io da Cachoeira ou dos )lhéos, no httoral do 
Estaclo da Bahia , 

FOC!NHO DO CABO. Ponta saliente e mais meridional 
da ilha. do Cabo Frio, no Estado do Rio de Janeiro. Um pouco 
fóra existe uma l age submarina . Ahi ftca uma estação tele
graphica mar i tima. 

FOGAÇA . Pequeno rio do Estado ele Minas Geraes, aff. ela 
margem erq. elo rio Andreqnicé, tr ib . do Parauna (Inf.loc.). 

FOGAÇA. Corrego do Estado ele Goyaz, proximo elo arraial 
do Pilar ele Om·o Fiuo e dos corregos da Cabrinha e elo Forno 
ela Ca l (Cunha Mattos). 

FOGAÇA . Lagôa do Estado de S. Paulo, no mun. de 
T11.ub~.té . 

F OGAÇAS. Bair1·o na freg. ele S. Antdnio da Bôa Vista, 
no Estado de S . lJaulo, graciosamente situado ao longo do 
ribeirão do Chiqueiro. 
. FOGAÇAS . Rio elo ~staclo do Rio ele JaneiL:o, at ravessa o 
m un. ele Mangaratiba e desagua na margem clll' . elo Batata!. 

FôGAREIRO. Pov. do Estadp do Oea1·á , no mun. de 
Quixeramobim . 

FOGO. P equeno srt io na cost<t elo Estado elo R.G. elo Norte, 
n a pade desse Estado comprehendida entre o cabo de S . Roque 
e a ponta elo Calcanhar. Proximo a elle clesagua o nacho 
elo Fogo, em cuja foz existem muitas corôas . 

FOGO . Serra elo Estado do 1'a1·a'h:yba da Norte, no mun.. de 
Alagôa do Monteil'o. Dizem-nos constituir essa serl'a uma grande 
mina ele fet'l'O. 
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FOGO. Ilha no l'!O S. Francisco, entre Joaseiro (Ba hia) e 
Petrolina (Pernambuco). Ha ahi um morro ela mesm a cleno
mi nação. 

FOGO. Pequeno rio do Estado 'lo R. G. do Norte, banha o 
mun. de Touros e clesag ua no Oceano. 

FOGO. Lagôa do Estado elo R. G . elo Notre, no mun. ele 
'l1ou e os. 

FOGO. Lao·ô 1 do Estado do Rio de J aneiro, no canal do 
Non-ueira . . \!f i termina a 3a secção desse canal, a: qual começa 
na "iagôa Taquarussú, começa a 4a que te nnma no BreJO 
Grande . 

FOGUETRA. Sa lto do rio Ivary, no Ji;staclo do Paraná, 
entra 0 salto elos Dons P ousos e uma cachoeira não denominada. 

FOGUEIRAS . Ponta no Estado elo Pará, na costa elo 
Oceano, entt•e as Salinas e a ponta de Cut•uçá . 

FOGUETEIRO. Sen·a do l<~staclo de S Paulo, no mu11. d e 
Gnaratingne.tá . 

FOJO. Tlha e Serl'a elo Es tado ela Bahia, no mtlll. ela Barra 
do Rio el e Contas . 

FOJOS. Log . do Estado de Sergipe, no mun. de J apa
ratuba. 

FOJOS . Serra do Estado de P ernambuco , a 20 kils. ele 
Garanb tuts. 

FOLHA BRANCA. Log. do Est:ldo de Pe rnambuco , no 
rnun. çle 'l.,acaL·atú . 

FOLHA BRANCA . Set·ra elo Es tado de P ernambuo, na 
cJm. ele Taca ra t.ú. 

FOLHAÇO. Riacho do Estado do LVIa ranhão, banha o muJl. 
ele Caxias e reune-se ao riacho do S:tcco. Em uma p::l.l'te do 
seu cut·so tem o nome ele Bandei!•a. 

FOLHADOS. Ribeü·ão do Estado ele Minas Geraes, a JI. elo 
rio Dourados . que o é do P ara nahyba. 

FOLHA LARGA. Log. elo Estado elas Alagôas, no Jun
qtteiro. 

FOLHA LARGA. Estação ela E. F . Braganiina, no Estado 
ele S . Paulo . 0 \ lhi pa1·te uma estl'ada que vae a Santo Antonio 
da Cachoeira. 

FOLHA LARGA. Morro no mun. ele Cananéa, do Estado de 
S . P a ulo (In f. loc.) . 

FOLHA L ARGA. Corrego do Estado de Pernambuco, banha 
o m un. do Bom Conselho e desagua no rio Balsnmo, aff. elo 
Parabyba (Inf. loc .). 

FOLHA LARGA. Rio do Estado ele S. P aulo; clesagua no 
Mar P equeno. 

FOLHA LARGA. Lagôa no mun. de Oliveira, do Estado 
ele Min as Geraes . ffistá situada entre montanhas e tem cerca 
ele dous kils. ele comprimento. Dá origem ao rio ela Boa Vis·ta. 

FOLHAS. Ilha pequena e deshabitada, muito proxima e a 
so. ela de Paqnetá, na bahia do R io de J a neiro (Fausto ele 
Souza). 

FOLHETA. R.io do Estado de Minas Geraes; nasce na sel'l'a 
ela FerL'tl"'em proximo á cidade ela Conceição e desagua .no l'io 
do Peixe 

0

ahaúo da t'L"eg. el e S. Domingos, após um curso ele 
30 kils. 

FOLHETA. Corrego do Estado de Goyaz; vae para o rio 
Pary (Cunb:1 Mattos . Itin. V o!. I, p . 131 ). 

FOLLES. Art•oio elo Esta,do elo R . G. elo Su l, nasce na se rra 
-elo Herva l e clesngu<t no ri o Ca maqua n pela margem esq. junto 
ao Pas~o da Arm ada . 

FOME .. Pov. elo Estado de Minas Geraes, na f t•eg. ele Sa_nta 
iNl a ria e te L" mo de Ha bira, com umn esch. publ. de inst, pr1m. 
para o sexo masculino, crea'cla pela Lei Prov. n. 3 .217 ele H ele 
ou~u bro ele '1884. 

FOME. Serra elo Estado do .Maranhão, no mun . de Lo-
re~o . 

FOME. Mot•ro do Estado elo Rio ele J a nei l'O, na freg . elo 
Guapy-mirim. 'rem grandes plan~ações ele mand ioca . 

FOME. Pra ia no mun. ele Vi lla Bella elo Estado cl.e São 
Paulo. 
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FOME. Igarapé no rnun. ele Barreirinbas do Estado do Ma
r anhão. 

FOME. Riacho do Estado d e Minas Geraes; desagua na 
margem clir. do rio S. Fra ncisco, no· espaço que medeia entre 
a foz elo rio Pacuhy e a elo Paracatú. 

FOME. Corrego do Estado ele Minas Ge raes , banha o mun . 
do Curvello e clesag11a n a margem esq. elo ribe irão da Onça, 
t ri b. d o rio elas Velhas (Inf. loc.). 

FONA: s . f. (Se,·g .) eapecie ele jogo, consist indo em um 
pl'lsma ele madeil·a, a longado, que se a tira a o ar; n a qued a , a 
face superior, grosseiramen te g ravada, indica s i o jogador per
deu ou ganhou (.João Ribeit•o). 

FONSECA. Log. do Estado de Pern:tmbuco, no mun. do 
Bom Jardim. 

FONSECA. Suburbio da cidade de Nyleroi, no Estado 
do Rio de Janeiro, li gada áquella cidade por uma, l i nha 
de bonels. 1'em um a esch. publ. ele inst. pr im. creacla pela _ 
Lei Prov . n, '1. 759 ele 30 de novem bro ele '1872. 

FONSECA. Log , elo Es tado ele Minas Geraes, no mun . de 
Alvimnopolis, sobre o rio Pil·acica ba , que a hi tem um a ponte, 
T em uma esch. publ. ele inst. prim. para o sexo masculino 
creada pela Lei Prov. n . 2 . 310 de 11 de jttlho ele 1876 . 

FONSECA. Serr a do Estado do Ceará , na freg . ela. Ca
choeira. 

FONSECA , Lagôa do Estado elo Ceará, no mun. ele· Iga tü. 
E' mui to piscosa . 

FONSECA. Lagôa elo Estado elo R. G. do Norte , no mun. 
de Touros (Inf. loc.). 

FONSECA. Lagôa do l~s lado ele Pernambttco, na com, do 
Brejo, á mat·gem do rio Ipojuca. (In f. l oc.) . 

FONSECAS. Riacho elo Estado de Bahia, nff'. da margem 
dir. do rio S. Francisco, entre a s cachoei ras elo Cortume e do 
Boi Velho. 

FONTAINHAS. Serra do Estado do P arn.hyba do Norte, no 
mun. ele Cahaceiras . 

FONTE. Log . elo Estado do Rio ele J anei ro , na freg . de 
Cordei r os elo mun. ele Nyterõi. 

FONTE. Log. elo Estado ele S. P a ulo, sobre o rio Juncli ahy. 

FONTE. Consieleravel montanha que se este nde da margem 
elo rio Una do Prelado até á barra elo Ribeira ele Jguape, no 
Estado de S. Paulo. . 

FONTE BÔA. Villa e mun. do Estado do Amazonas, ex-pa
rochia do mun. de Teffé . Orago N. S. de Guadelnpe e diocese de 
Manáos . E ' parochia antiga, tendo sido confirmada nessa cate
goria p ela Lei Prov. n. 92 de 6 de novembro de :!.858 . O a.rt . I 
da Lei Prov. n. 25'1 ele 22 ele abril ele 1872 aulorisou a trans
ferencia ela sé ele dessa. freg. pam o logar denominado Bar
•·ewas de Fonte Bóa, co n sel'Vando a mesma invocação. Tem duas 
eschs. pu.bls . de inst. prim., m·eadas pelas Leis Provs. n. 45 
de 15 de JUnho de 1855 e n. 281 de 25 de abl'il de 1874. Nella 
toca m os vapores elas l inhas cl·e Manáos a Jquitos (Perú) e de 
Manáos a Marary, no rio JnL·uà. Foi elevada á villa pelo 
Dec. n. 92 de 28 de ma rço ele 189i. 

FONTE DA PRATA . Riacho do Es tado da Bahia ao N. ela 
freg. de Mar'coabo. ' 

FONTE DO MATTO. At·t·abalde ela fr e<> . de S. Bt·az do 
Suassuhy, termo de Entre Rios, Estado de i\~inas Geraes . 

·FONTE DO PASTO. Log. elo Estado da Bahia. no mun. 
ele Inb ambnpe . · 

FONTE DO POVO . Corrego elo Estado de Minas Geraes 
n:t. es trad a. ela cidade ele Campo Bello. ' 

FONTE GRANDE. Log . elo Estado elas ."d agôas , em Agua 
Br anca . 

FONTE GRANDE. Morro na ilha da Victori a e Es·tado do 
E. Santo. 

FONTES. Log. no Estado de Pernambuco, no mtm. da 
Victor ia. 

FONTES. Ilha do Estado da Bahia, ao N. ela do Bimbarra e 
n:t. foz do rio Paramirim, com uma legua de comprimento, alta, 
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com pequ enas fazendas de coqueiros e r oças no l ado meridional , 
e um engenho do lado sep tentriotlal , com bella casa d e m ora r e 
alambique; h oj e laznreto de q uarentenar ios . 

FONTINHA. L og . do Dist ricto Federal, na ft·eg . ele 
lt·ajá; com uma eschola . 

FÓRA rPonta de). No m un. de P a raty e ills tado do R io d 3 
J aneiro . Mouchez, além della m encion:J. ttm pouco distante a 
p onta Grossa . Na Cwr·ta de Conrado l ê -se Ponta ele Fóra ou 
P onta Grossa . · 

F ÓRA. L:tgôa n> mun . ele Cuit9 do Estado do P <wahyba 
do Norte . 

F ÓR A . Ribeirão do Estado de Minas Geraes. afL ela mar 
gem esq. d o r io Paranahybn. Banh a o mun . ·do Pat t·ocinio · 
(Inf. loc.) . 

FORAGIDAS . Ilha no mun. de Itat iln e Estado ele S. Paul o' 
no rio A t i baia. 

F ORCA . M•)l't'O elo Est1clo dQ Cea ri'•, no mun . de Ipueir,\S . 
(Inf. l oc. ) . 

FORCA . Morr o elo Es tado de Minas Ger a3s, no mun . da 
Capital. HoU\·e projecto ele construir - se a hi nm j a rdim publico . 
Denom ina-se h oJe mono ela Aboliçãp . 

F ORCA. Mo1'l'o do Estado do Minas Get•aes, n a ciclade ele 
Barbacena . Pl'Djwtou-se ahi fnndar a penitenci a ri~, ch eP"an
do-se a lançar a peclt·a fundamental. Sendo excesstva a des
peza para n. cons\l'Ucção elo ed iftcio, foi abandonada a i déa . 
Es~e morro é hoje propriedade rle um cidadão fra ncez, que 
aht construiu o predio m ais elegante d a cidade . 

F OR CA. Mo;:o ro do Estado cL Minas Geraes, n o mun . do 
P atrocínio. (Inf. loc .). 

FORCA . Ilhota no sacco que fica na margam sul ela b ahia 
elo E. Santo, n o Es·tado des te nome , enUl'a as pontas denomi
nadas Ucharia e Vai das Egttas. 

F ORCA . Ribeirão elo Es tado ele Minas Get·aes ; aff. do rio 
Dourados, que o é elo P ara nahyba . 

FORCADO . Mot•ro do Estado ele Minas Geraes, na f,·eo- . d e 
Santo Antonió do Rio Ac ima, a SO (Inf. loc . ). 0 

FORÇADO Co nego do Estado ele Minas Gel'aes, no mu n . 
do Tul'vo. 

FORMAÇÃO. P ov. do Estado ele Minas Geraes, no mun . 
de Diamantina ; com uma esch. p:tbl. ele insL p r im.; creada 
pela Lei Prov. n. 3.642 de 31 de agosto de 1888. 

F ORM AÇÃO . Ribeirão elo Estaclo ele Minas Geraes; junta• 
se com o Dttmbá e vae para o Jequitinhonha . 

FORMATE. Pov. elo Estado do E. Santo, no mun. ela 
Vianna, com uma esch. publ. ele inst . prim., creada~pela Lei 
P ro v. ele 2<1 de maio ele 1379 . 

FORMATE . R io elo Es tado elo E. Santo . nos limites ela 
freg . de Cariacica. Sobre elle escreveram-nos cio Estado : «Este 
rio (Form<~.te) , embol'a sob denominações diversas . estende seu 
curso entt'e os li mite> da fl'eg. ele Cal'iacica e os· da vi1la de 
Vianna, nasce n o morro .Matto Li mpo clQS ser tões elactuel la 
freg., cor ta o morro Alegre (faze11cla de Miguel de Souza) no 
l ado elo Oes te da serra Roda d' An- ua toma aquelle nome 
perdendo en_tão o de rio elos Monos c~m que começa, e chega a~ 
p~nto .~ropnarnente Format, commemorat ivo do a ppelli do elo 
pr rrneHo possUtdot· rlessa pal'agem, um mfelrz fr ancez, que ha 
50 annos, . po t· contra l'leclacles em seus ernp l'ehendimentos agl'i
colas, sut? tda l' a -se com um tiro de pistola. O rio Format 
cor re quas1 sempre po l' consid(n·ave is e r uidosas catadupas 
desde sua nascente· até o logar em que toma esse nome : en
grossa Sttas aguas com a affiuencia ela p~queua cach ÓeiTa 
S · Pa~lo , que r ecebe es te n ome da serra por onde eles penha -se, 
e ~epo~s de pet·cor t·er uma soffr i vel exten sã o com aq uella de no
mlnaçao de F'ormat, toma successivamente outras, indicat ivas 
dos sltros por onde passa, como seja m: P iapy tanguy, Monguba, 
Campo _No':'o, P i ranema, Limão , Itaqnary, Canguendê, T anque 
e J!'unrlao, 1ndo desaguar no r io J ucú deft·onte do logar Cassar o
dUlnha.» D1z o,Dr . Costa Perei r a que este r io é um dos fo rma-

or es do Santo Agostinho, trib . do r io do Marinho . 

, FORM IGA. Cidade e mun. elo Estado ele Mina.s Ger aes , 
sede d a com, do seu nome. O aspecto desse mu11 . é geralmén~e 
monlan hoso, have ndo em a lguns poucos p :mtos morros mars 
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elevados e com as encostas de rapidos declives; o mais commum, 
por ém, são extensas montanhas (espigões) ele suaves ondulações 
cobet·tas de campos na turaes e el mattas. A át•ea t o tal elo 
mnn. poder á set· de 4 .600 ki ls. quadrados, elos quaos 1. 100 de 
mattas ou terras ele cultura e 3.500 de campos la vrados 
e cobertos, fornecendo pingues pastagens, é qtte conveniente 
mente cul tivados são tam bem mui to proclucti vos. As tel'ras 
de cu] tu r a, reunidas em ma ior por ção , são as ela ma t t<11 
denominada - elos Pai ns ou S . Miguel - amaro-em clir , elo 
rios o F rancisco, cuja á rea é talvez superior a soB kils . qua
dr ados.; o mais acha- se dispet•so em capões mais ou menos 
extensos, quas i sempre nas cabeceiras e margens elos curso s 
cl'agua . 0 .> te rrenos são gera lmente de ~l! ttviã o com efio
rencias ele rochas de calcareo compacto , g reis, especies ele 
gran itos, chistos, diori tes e indus tr i3.s prop r ias pa ra a indu,t t' Ü1. 
cet·a.mica. Nota-se em differente> p ontos elo mun. cintas ch 
dw~ües em decomposição , fol'necenelo a terl',t vet·melba (mas
sape) e até at·roxeada, afamad a pa !'a a cultura c!u café, man 
d toca e todo o geoero de lavoul'a , Os t er renos do mun . são 
geralmente ele gt·ande ubet·clad 3, não obstante o rotineit'o e 
el traga clor processo ela la.-ouca á foic e e á foo·o, A malta 
elos P <üns, pr incipalm ente, te r reno t0el o calcare~ . é ele uma 
força pl'oductiva espan tosa, e a pat• disso tem a descober to tão 
grande q tt antidade de t·ocha calcat·ea compacta, que pó de 
abas tece r d a melhot· ca l go rda tudo o mun. pot• m uitos secul os, 
faltando so mente para isso o es t.l.be lecimento ele fabt~i cas 
aperfeiçoadas, seniclas pot· algum 1·amal ferreo par<~. a expor· 
tação elo proclucto . H a ta mbem na mesm a ma ta, em gl'utas 
na turaes, terra nitt·osa, q•te e m épocas remotas, segundo a 
tl'adicção e ves tig ios e:d sten\ 's , foi explorada com proYeito na 
ex tracção do sal i t t·e . E ' rico o mun , em ma cieiras pal'a con
s trurção e marcenaria, desde a celeb re aroei ra (a l'Ocha vegetal 
pela sua incorruptibilidade), jacarandá, balsamo, cedro, i pê , 
peroba , sucupi ra, a moreir<t, etc , .a té a elega nte e fina violeta, 
podendo-se contar não menos ele 40 variedades, qua~ i todas em 
abundancia. Os rios que atea vessam e banham o mun. são os 
segu intes: S. Ft•a ncisco, q ·te nasce no pla n alto da serra da 
Canaslra, no mu:1, de Piumb y e depois de um cut·so de cerca 
ele 480 kils . e11tra no mun. ela Formiga e corta-o n a dir8cçã o 
de SO. a NE. ; o Rio Grande, que banh a , em curta di s tancia, 
pela margem di r. a extrem ida de SO. deste mun . , pel·te ncendo 
ahi a marge m esq. ao mun. ele Dôres ela Bôa Esperança; o 
Lambaey, que banha pela . ma rg . clir . este mun . , em curta 
dista ncia, até sua foz no r io Grande, servindo ahi de limite 
entre estemun. e ode Campo Bello . A pequena extensão em 
gue o r io Grande banha este mnn., faz parte elos 183 ki ls . 
trancam~nlie n avegave is, havendo de facto ha annos, ac·tiva 
nav~gaçao nessa secção elo r io . O Lambat·y e seu afi'. Formiga 
até a confluencra elo Pouso Aleoore á cerca ele 22 k ils. da 
cidade da Fot•miga, presta-se á ;ltv~gação de pequen os barcos 
mesmo n a estação secca , vis to como a profttndicl a cle do canal 
nunca é inferior a Om,9 e não h a cachoei ras ou quaesqu er outros 
embaraços sérios; mas aincl:J. não fo i. explorada para esse fim . 
O S. Francisco em toda a ex tensão, de cerca ele 35 kil s . e m que 
corta e.> te mun. é francamen•e naYagavel. Esta extensão 
acha-se comprehenclicla na secção de mais ele 200 kils , , que 
es tá se ndo navegado por barcos ele pequeno callado, entre os 
portos cl~ Mariquita, no mun , el e P iumhy, e ele Andorinhas, 
no mu n . da Abaeté . Além cles les rios é o mun . banhado pelo 
8ant' Anna, Formiga , Matta CavalloB, 'l'abuões, Pouso Aleg re, 
S. Miguel, S. Domingos e divet•sos outros . No mun . não ha 
sena propr iame nte d ita . Ha a lguns pequenos ser rotes ou 
morros que sobresah.em aos ci rcumvisinhos por maior altura, 
encostas mais encarpachts e ot·d inar iamente p edregosas , A 
notavel serra das Vertentes , tambem conhecida neste Estado 
por Espigão Mes tre, o divisor das agnas dos rios S . Francis?o 
e Gra nde , ou antes das aguas do N . das elo S. on bacia elo l'lO 

Para ná, a tl'avessa esse mun. na direção gera l de E. a O
A lavoura mais commu m e em maior escala é a do m1l!:'o, 
feijão, ar roz, ma ndioca, can na, segu ind o-se a do café, algoclao, 
rumo. bata tas, etc. A inclus tl'ia mats Impo1•tante constste, em 
engordar porcos e gado vaccu m, e :'l"portat' aqu~lles e_m pe ~u 
r ed uzidos a toucinho, a este> somente em pe . A mdttstr ta 
manufactur eira l imita-se a um a fab ri ca de chapêos, que produz 
annua}mente t 2 . 000 chapéos e occ ~pa 18_ oper arias constan
temente. Além disso a pequena mclust l'la de officJOs me
c:lll icos sapa teir ,,s , ferrei r os, mal'c i neiros, sell eiros, etc . , e 
sobl'etudo a de pet·fe i tos tecidos ele algodão e ele lã .(_eitos .em 
rocas e te~tres de mão nas casas elos mais mo eles tos lavra
dores , que se veste m e su as fam íli as com taes tecidos . J á 
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está bem io.iciada a industria vinhateira, pt•ospeTanelo vanta
josamente a uva. O clima elo m un. é geralmente tempeEaclo e 
salubre dando-se excepcionalmente o caso de, na estaçao cal 
mosa, q trando. ha faltas de chuvas, to:·nar- se Intenso o calor 
e então elesanvolvem- se febres typhoides e pr:net~a lmente 
paludosas na parte do mun. em con~acto com os .t·ws ~r a~ ele e 
S. Feancisco, em cuJaS marg·ens sao nos m~ze, el P- Jane1ro a 
abril muilo communs taes enfermidades, elenclas aos !llrasmas 
propt;ios desses lo"'ares. Na CJdade, sécle do mun., a nao serem 
a1gttmas febres qt~e excepcionalmente app~recem, as mol~st;~s 
mais communs são a s elo estomago, devidas, segundo optmao 
c·ompeten te, á má qualidade das aguas ele que usa a pop. 
Não ha no mun . estradas ele r<?elagem . Aquellas pelas _q11aes 
faz- se 0 tro.nsito ele carros ele etxo movei , ele tt·opas e vtaJan·tes 
são os imperfeitos caminhos aber tos pelos exploradores c~o 
Estado e pelos ac-tuaes habs., saneio poucas vezes auxi
liados pela municipalidade. As es·traclas ele ferro que presen
·temenfie servem a esse mun. são as do Oes te e elo Rio 
Verde cuja estação mais proxima é a dos Tres Corações a 176 
kils. Na cidade exist.e a pequena cape! la do Rosario e a matriz 
constl'uida ele engra cl«mento ele aroeira, e paredes ele pedra e 
adobes ; é bastante espaçosa, mas não está concluida . Tinha 
em 1885 quatro officinas de al faiate, duas ele mar~e neu·o , 
quatro de carpinteiro, quatro de sapate1ro, tres ele t·erretro, 
um a de chapéos e uma typograph1a em que se 1mpr1mta 
o jornal semanal O 1Jemoo1"ata, em cujo n. ~B de 28 de março 
de i886, encon tra-se uma interessante no~rCLa de,ste :nun. 
Orago S. Vicente Ferrar e dwcese ele Mar1anna . ~<OI cteada 
parochia pelo Dec. de 'L4 de JUlho de 1832; elevada a vllla pel a 
Lei Prov. n. ·134 de 16 de março de 1839, sendo installada em 
29 de se-Lembro do mesmo anno; e á categoria de cidade pela de 
n.880 ele 6 ele junho de 1858._Tem cet·ca de 4.000 almas, quatro 
eachs . publs . de inst. pnm . e age~Cla lilo cor reiO. O mun. 
era em 1894 cons tit1uclo pelas paroch1as ele S. Vwente Ferrer, 
N . S. do Carmo elos Arcos, N. S. da Abbadia do Por·to Rea l 
de S. Fr:•ncisco e N. S . cio Carmo de Pams e d1versos 
pevs. baes como: Bom Jes~s do Lambary, _ Cachoea·1nba, 
Conego Fund~, Seet~ado, Bawes, Albertos e_ clt~ersos out;os. 
Sobre suas diVISas vtde, en·tre ou ras , a Lei Prov. n. '10<>_ de 
12 de outubt•o de !1.848 ; n.472, de 31 de maio de 1850; n . v33, 
de 10 de outubro de 1851: (art. XIII); n. i.099, de 7 de ou~ubt•o 
de 1860; n. i.140, ele 24 de setembro de 1862; ns . 1.203 e 1.204, 
de 9 de aaoosto de 1864; n. 1.268, de 19 de dezembro de !865 
(art. X); 

0
n. 1.488, de 9 de julho ele 1868; n. 1.890, de ~5 ele 

julho ele 1872 (art. III) ; n. 2. 001 ele 14 de novembro de 1873 
(art. iV) · n. 2.392 ele 13 de ourtubt•o de 1877. Foi clas.:;ificacla 
com. ele ~eguncla entt·. por Acto de 22 de fevereiro ele 189~. 
No dia i de Ja neiro ele 1893 foi iostallada a Casa de Miserl
cordia dessa cida de, a qual funccioua em edificio prol"rio, 
doação de Francisco Theodoro Gontijo. 

FORMIGA . Pov. cio Estado da Bahia, no mu.n , da Barra 
do Rio de Contas. 

FORMI GA (S. Francisco Xav ier da) . Com esta deno
m1nação exis t io no Estado ele Goyaz uma alclêa fundada em 
1750 pelos jesuítas e dista nte menos de 18 _kil ~. da .. a lclê_a de 
S. José elo Dul'o. Eea habitada pelos Chacnabv.s . F01 extmcta 
em consequencia de urna subleva_ção que ahi reben_Lon contra 
0 destacamento, sendo os sei vagens que escaparam da horrorosa 
cacrnificin que então se fez, espal hados por outras _alclêas. No 
dist . do Ca rmo en·tão pertencente ao tet'IDO do Julgado elo 
Porto Real ele' Tocantins existio uma 01.1tra aldêa t.ambem 
com a denominação de J11ormiga. Cunha Nlattos, q~te_ elel! a dá 
noticia . affirma não ter entretanto encontrado vesttgws de sua 
existencia . 

FORMIGA. Log. do Estado de S . Paulo, no mun . do 
Bananal. 

FORMI GA. Ilha Glo Estado do R . G . do Sul, no r io 
Ja:cuhy. E' formada ele terrena ele aUuvião e por Aeu baixo 
mivel fica inundada nas aHas aguas . 

FO.RMI G-A (Pontal da). Na serra do Araripe, no !Estado 
do Ceará, entre Assaré e B1·ejo Secco . 

F ORMIGA. Serra do Estado do R. G. do Norte , no mun. 
elo Caicó; dell a nasce o r iacho J•ardim, aif. do rio S. J osé, 
que o é do Sericló. 

FORM;I;GA. Serra de Estado ela Bahia, no IDU·n. ela BaJr.a 
do Rio ele Contas. 

FOR 

FORMI GA. Morro na freg, de SanL' Anna do DistL·icto 
Federal. 

F ORMIGA. Morro defeonte da ponta de Itapoan; no Estado 
do R. G . do Sul. Entre esses clous pon tos clesagua o rio 
Gual!yba na lagôa dos Patos . 

FORMIGA. Ponta na cos ta occidental ela lagôa cios P<ttos; 
no ]lstodo do R . G. do Sul. 

F ORMIGA . Rio do Estaclo da Bahia; vae para o I'io de 
Contas . 

F ORMIGA. Carrego do Estaclo de S. Paulo, aff. da ma rgem 
esq . elo rio M.ogy-g uassú . 

FORMIGA . Rio do Estado ele Minas Geraes, desce da 
encosta S.· cl a sel'l'a elas Vertentes, ce rca ele 1.8 kils. ao N. da 
cidade da For miga e clesagua na margem dir . elo Lambary, 
a!f. do rio Grande. Recebe o cor rego ela Cachoe irinha e os 
rios Ma~a-Cavallos e Pouso Aleg·re . 

F ORMI GA. Carrego elo Estado ele Minas Geraes, aff. elo 
Pirapitinga , no mu11. do At•axá . 

FORMI GA . Ribeirão do Estado de Goyaz, en'bre Natividade 
e Porto Dlacional. 

FORMI GA. Ribeirão do Estado de Goyaz, afl'. da margem 
esq . do l'io Meia Pon~e, atf. elo Paranahyba . . (Ocwta, cl6 Goya,z, 
elo Major ifardim). 

F ORMI GA. Co1·rente, cujas aguas engrossam o ribeirão ela 
Figueira, aff. do P ar aguay, no Estado ele Matto Grosso . 

FORM IGA . Ribek ãe, C\ljas aguas desembocam á clir. cl:o 
Nioac, e ntre a foz elo Urumbeba e a do Estivado e abaixo ela 
corredeira elo Cedro; no Estado ele Matto Gl'osso. 

FORMIGA. L ago do Estado do Amazonas, no mun. da 
Villa Nova de Barreirinha . 

F ORMIGA DO T AQUARY. Bairro elo mun . ele S. João 
BapLista do Rio Verde, no Es·tado de S . P aulo . 

FORMI GAS. Antigo curato elo mun. ele Pouso Alegre no 
Estado de Minas Geraes . Orago S. José . Foi elevado á cate
g<Jria ele paro chia pelo art. 19 da Lei Pt·ov . n. 47.2 de 31 de. 
maio de 1850, que deu-lhe a denominação de freg. ele S. José 
ele P a raiso . Vide Pa1·aiso. 

FORMI GUE I RO . Cura·to cio mun , ela Cachoeira, no Estado 
do R . G. cio Sul. Orago S. Carlos e diocese ele S. Pedro. Foi 
creado pelo art. I ela Lei Prov. n. 530 ele 7 de abrtl de 1863. 

FORMI GU E I RO . Riacho do Estado da Bahia, l?anha o_ mun. 
ele Santa Rita elo Rio Preto •e desagua na margem esq. c1o rio 
deste nome (In f. loc ·) · 

FORMI Gl-UEIRO. Pequeao I'io do Estado da Bahia, rega o 
mun. ele Al cobaça e corre para o Ita nhem ou It!!:nbaem. 

F ORMIGUEIRO. Braço do rio Taqnary, no Estado ele Mªtto 
Grosso . O capi~ão Lobo cl'Eça que o explorou, cli~. o seguinte 
em uma noticia publicada no Dw1·io O f!icíal lll.e 2 de outttbr.o 
cl!e l863: « Este Lraço elo Taq uary de 12 a 30 braças ele largura 
offerece um bom fnndo em grande parte do seu curso · suas 
margens em par te alagadas e cobertas abaixo ele insigniftcan:te 
arvor edo mos·tt·avam c1ue o n•ivel cl.as aguas a pouco mais po
deria subir , de..-ido i_sso sem duvida a serem ellas rP.presadas 
pelas elo P a raguay, nsto como a estação não era p1·op ria pat·a 
apresentar oanto cabedal. Su·ás ra:pidas e I'epetidas voltas, mor
mente na pa r te fina l elo seu CLLrso, sem o [Jreciso desenvolvi
mento pa<ra embarcações que e"ceclam ele certo comprimento, 
nada a inda seria si o rio s,,_ conservasse ca na lisado até a sua 
origem .ne P a_raguay; assim, poré'?-1, ·não acontecende, n,ota
se que a med1da que della se aprexnna d iminue o seu fundo, 
alarga: nm pouca mais, e ~e rmin a por um espraiado de m,enos 
de meta braça de profunciidruele , havendo antes apresentado o 
belle fu ndo d'e duas a tres bràças ». 

FOR MIGUEIR O. Cacl;weira <;lo rio Pardo , aff. da marg-em 
di r . do Paraná, no .Estado de Matto Grosso . Fica entr!) l\S 
cachoeiras do F'1)..redão -e das Pedras de Amolar . 

FlORMIGUINHA . Et·a l.ambem assim antigamen:te deno~ 
minada a pov., hoje cidade de S. José de Par aiso, no Est:ado 
de Minas G.eraes,. 

FORMIGUIN H A . Pov. do Estaclo de Minrus ~eraes, na freg._ 
do rClaudto, 

17.868 
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FORMIGUINHA. Itio du Es~ado de Minas Ge t· aes ; atr a
vessa uma das es: ~remidades ela parochia cta Abbadia do Pitan
gtty e desagua no rio Pará. E' fo rmado pelos cot• regos do Barro, 
V e Iludo, Mamonas, Arrudas e Retiro . 

FORMIGUINHA. Ribeirão do Estado ele Goyaz, aff. do rio 
das Pedras, que o é do rio Manoel A lves . Recebe os corregos 
ela Beata e elas Cangas. Cunha Mattos, em seu Itin., cliz : 
"'O ribe it·ão da Formiguinha c-J rre em um profundo va lle ao 
occidente elo engenho das Cangas, e os cumin:hos que transitei 
são muito bons, posto que tenham muitas ~edr<Js e arêas 
(Vol. Il, p. i6) . O ri beirão ela Formig i:l ha vae ao rio elas 
Pedras, que ent ra na margem dir. do Manoel Alves (Vol. I, 
p . 256) . 

FORMOSA. Cidade e n~un . da Estado de Goyaz, s~cle da com. 
-do seu nome· a O da lagàa Feia e na margem do Capirnpuba 
Era antio-at~ente o arraial de Couros, elevado á catego ria de 
parochia pela Lei Prov. n. 4 de 22 de agos~o de i83t; .- Vi'lla 
com a deno-minação de li'ormosa da Imperat1·~~ pela de n. _i 
de 1 de agosto ele 18-!3; instal_laela em 22 ~;_ fe;•,er~u·o ele 1844. Ct
clacle pela de n. 574- ~e 21 de JUnho de 1!811. E com.~de pruneu·a 
entl' creadapela Lc1Prov . n.601 a.10deJ~lhode 1819 e classdl 
cada. pe lo Dec. n . 8 .1.88 de 9 d~ julho ele 1.88 1. Tem duas esch~ . 
publs. de instr . prtm. Agenct!l elo _C~ rreiO. Sua egrep matriz 
tem a invocação ele N. S . da Conce1çao e depende da di ocese de 
Goyaz . O mun. além ela parochia dA. cidade , comprehende 
mais a de Santa Rosa, que lhe foi incorpor ada pela Lei Prov. 
n. 767 de 23 ele outubro de 1886. Sobre suas divisas, vide, entre 
outras, as Leis Pron. n. -l3 de 9 de julho de 1849; n. 20 de 
2 de agosto de 1.852; n . 388 ele 6 de se tembl'o ele 1866 (a rt. li); 
n. 423 de 10 de novembro de 1868 . 

F ORMOSA. P ov . e porto no rio Parnahyba, no mun . de São 
Bern a rdc e l.i:staclo elo i\Iaranhão. 

FORMOSA. L c, g . na com. ele Bal'l·as do Estado elo Piauhy · 

FORMOSA. L og elo Estado do Piauhy, no mun . de S . João 
do Piauhy. 

FORMOSA. Pov . no mun . de Cangttaretama, do Estado do 
R. G. do Norte . 

- FORMOSA. Arraial elo Estado ela Bahia, á margem esq . elo 
rio Preto, com uma cape !la. filial da matriz de Santa Ui ta de• Rio 
Preto, cleclicacla ao SS. Coração de Jesus. Tem urna escb . publ. 
creada pela Lei Prov . n . 2.357 de 31 de julho de 1882. 

FORMOSA. Log . do Estado[cla Bahia, no mun . dos Mei r as . 

FORMOSA. Log . e ribeit·ão do Estado ele Mal~o Grosso, no 
mun. da capita l. 

FORMOSA. Serra do E~taclo eleS . Paulo. E' uma elns ram i
ficações septentl'ionaes que sahen1 elo grnnde braço da cor.di
lheira marítima, e que extrema o mun. do Bananal do ela vil la 
de S. José elos Bar r eiros. 

FORMOSA. Ilha elo Eslaelo do E. Santo. no rio Doce , junto 
ii. ilha Grande, e em frente da sesmaria de João Baptista Pinto 

·de Almeida (Dicc Geogr . do E. Santo). 
FORMOSA . Ilha do Estado de S . Pattlo, no mun . de Xil'i

••ica, com plantações de cafe . 

FORMOSA Pon~a na costa elo R:sta.clo do R. G. elo Norte, 
ao~ 6° 23•10' de Lat. S . e 8o 5'24' de Long. E . do Rio de Ja
nen·o . 

FORMOSA. Po nla no canal que lig:t as ag;tas da Ribeira com 
as do Mar Pequeno, no Estado ele S. Paulo. A cu!'Va elo canal 
é a.l~i m ·tito fort~ e a cor rente mui rapicla. E' essa ponta cons
t itu•cla p0r um rocltedo, sendo por isso indispensavel a maior 
cautelA. 'para que o na vi o, q ue por ahi passe, não vá de encontro 
ás ped ra~ ou sobre o hJ,nco que fica elo lado opposto. 

F ORMOSA. Praia n a margem sul da bahm do E . Santo, 
entt·e a. ponta ele tet'l'a Va l das Eguas e a da Cruz das 
Al mas . 

FORMOSA . Praia á margem da Bahin. do Rio de Janeiro, 
na fn·g. de Sant' A11na do D1s1.ricto · Fede t·al. E' pel'CO l'ncla 
por uma linbn. de bonds: e é muita habitada.. Estende -se da 
ponte do At'tct·rado á praia de S:t nto CbrisLo . 'l'em d iversas 
fabricas . 

FORMOSA. Porto no rio P ar nahyba e Estado do Ma 
ro.nhão. 
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FORMOSA. Bahia na costa elo Estado do R . G . elo Norte, 
estende-se dosei~ a pon ta de Bacopary até á ela Pipa . E' bas
tante fttnda e limpa, excepto em fr ente á barra do Cunhaú, 
onde é circulada ele r ec il'es muito proximos :\, costa. O pratico 
Philippe diz: « Aque'lla ponta (a do Bacopary) e o extremo S . 
da Bahia Formosa . onde está o pov. des te nome , cujas 
casas são quasi t odns cober~as ele palha; aqut ha um anco
radouro, e, apez<1. r de soffrerem os navios alli ancorados 
o-randes vao-alhões que os fazem jogar de BB. a EB . , por ser 
~m pouco cYesabrigada elos ventos de fóra, torna- se soffrivel. 
Em frente a este ancoradouro ha uma especie de caldeira 
pelo O. da povoação, onde atra:cam esc,1leras, canôas e jan
gadas Y> , Costa Pereira diz: « que esta bah ia, vtsta do mar, 
parece ofl'erecer tlm commodo abr igo contra 03 veotos de ESE. 
ao NE . pelo S., -~oda via é desabr igada, cheia de muitas 
pedras espalhadas e não elú. ancoradouro capaz, posto que em 
alguns laga res se ~ ncontrem quatro braças de fundo " . São 
da mesnia opinião J . Purdy e P i mentel. Roussin, cin 
g inclo- se ás i nfo r mações dos praticas di z: « qne é uma pequena 
1.\ah ta, que, vista do ma1·, J~arecd ofl'erece1· ab !'igo contra os 
\ entos do ESB:. ao NO . pelo S., mas que o l'uncro é cheio de 
pedaços ele coral ». Es~a ultim a opinião foi seguida por Norie 
e Costa Almeida. Aquelle, porém, accrescenta cjue o capitão 
Bartlett diz « que esta bahia é aberta para o Nill . e abrigada 
do S . ao SE., que seu fundo é de pedra. e que todo o navio 
que ah i aucora t· eleve faze l-o com amarr a ele cabo . e> anco
radouro é d~fronte da pov. em sete braças de agua ». 
J . Duarte diz: «que esta bahia é um excellentil ancoradoyro 
para qualquer embarcação, podendo dar-se fundo em qualquer 
Joga r ; porém o mei'hot· é prox imo a ponLa do Sul ou de 
Bacopat·y». Vitnl de Olivei ra diz: «Não é a Bahia Formosa 
um excellente ancoradouro e para isto basta não ter nada 
que a resguaTcle ou def~ ncl ~. da vaga elo lat·go que por ella 
entra . Aberta para o mar desde o Sl!l. par<L o N . por E. , é 
abrigada unicamente dos ve nlos do SE. par a o S. , havendo 
pol'ém scmp t·e algum vagalhão dentro; com os ventos do 
SSE. e SE ., qtta o mar que bra nas pedras da Pontada flaco
pcwy fica no fuucleadouro o mar desconcertado que casttga 
bas~~nte as amarras do navio. Es te ancoradouro e em fren te 
e p:oximo á povoação ou elo pontal que chamam F'o,·tinho e 
nelle se encontra 32 a 40 palmos, lam~. muito branda, 
e somente per~o . elo recife, que vem de Ctmhcdt e das 
pedr~s que orlam todos os pont~s da bahia, é que se depara 
com fundo de cascalho, coral e ás vezes ped~a. Não co'?-vém 
estat· ancorado muitos d ias n este logar, pots a lama e tal, 
que os ferros e as amarras se enterram coosideravelment~ a 
partir estas na occasião ele suspendet·. Com qualquer vento do 
l argo, tot•na- se este sur&:idouro p3rigoso, pois com o mar que 
ent ra o navio dá granaes al'fadas . A co mmunicação cem a 
terra só se pôde fazer em um unico r ecanto do sacco depois 
da pov., mas com ventos do largo nem essa m esma se 
pó ele ter». E' ess.a bahia tambem denominada A?·etipicaba. 

F ORMOSA . E' assim denominada a parte septen~rional ela 
babia em que. clesagua o rio S. João, no littoral do EstJ.clo elo 
Rio ele Janeiro. 

FORMOSA. Lagôa do Estado elo Ceará, nas pt•aias elo Aca
rahú a L. ela enseada de J ericoácoat•a, 'l.'em mais de ·18 kils, 
de ci'r cumferencia e communica com o ma r. Tambem é deno
minada Lagàa Gr:tncle. 

FORMOSA. Lagôa elo Estado do lVIaranhão, na freg . elo 
B!n•ity (In f. lo c.) . 

F ORMOSA. A se is kils. da vllla do Brejo Grande, no Esta
do da Bah ia . e.s~á si~uada uma notavel Jagôa, quas t lngo, 
tendo cerca ele t res kik ele comprimento e conhecida pelo nome 
de lagõa .ii'Ol"l?wsa. E' formada pelo rio do Br ejo G l'ancle . 

FORMOSA. Lagôa elo Estado de S . Paulo, no mun. de 
S . João· ela Bela Vista . 

FORMOSA. Lagôa elo Estado de Goyaz, onde nasce o rio 
Mat•anhão, depois 'l'ocantin;;. E' formada por quati:o pequenas 
l ao·i)as un idas umas ás outms . E' tambem denominada _Fe)Ix 
da° Co3 ta . Em suas proximidades g rassam febl'es In ter_nntien: 
tes . «A Lagô .1. Formosa, diz o Dr . Mello Fran~o (V!(tgem a 
Com. da Palma, 1876), é mais get~almen te con s1derarla ';?mo 
a cabeceira elo rio Maranhão. Dao -lhe al g~ms_quatro le"uas 
ele e~tensão e meia de lat•gnra, mas, na t ea h dade, ella só 
tem nma legua ele .comprimento e um quarlo de la rgura, e 
fica iO leg uas dis~ante de Com·os, prolongando-se pot• um hn· 
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dissimo lml'itysa l que se avis ta ao occiden ie ela es tr a cl tt que 
segue para Cavalcante , . Cunha Mattos da-lhe 12 l eguas ele 
circumferencia. 

F ORMOSA . La,.ôr, elo Es·tado 'lo R . G . elo Sul, no mun. de 
S. Joã o Baptis ta cl~ Camaquau . E' bastan te la rga e bastante 
piscosa . 

FORMOSA. 
ranhão . Dista 
kilometros . 

Porto no rio Parnabyba e Esbado do Ma
da embocadu r a do rio Santo Agostinh o 55 

FORMOSA. Cachoe ir ::t no Estado de Mat.to Grosso, no Pa
ranat in"'a uns 90 k ils . abaixo do ri o S. Ve l'iss imo . E' um 
grande 0re~ife qu e atravessa o rio e ah i desce encach oeirado 
pm· va rias canaes : acliant~ muitas ilhas ele formosas praias, 
formam 11m agntchwel panorama . 

FORMOSINHA. Il ha no bairro S. Francisco , entre Ar a
caré e Pira n has, p roxima elas ilh as elas Ga rças e Lagoa, 

FORMOSO. Arra ial do termo elo Pomba e Es tado de Minas 
Ge1·aes. Or ogo N. ::l . ela Conceição. A Le i Prov. n . 3 .442 ele 
28 ele sdemb1·o ele :!.887 ct' eo u ahi u m clis c. ele paz. Sobra suas 
divisas vide : Lei Prov. n. 3.590 de 28 de agos to de 1888. 

F ORMOSO. Pov . do Est.ado de Minas Geraes , J;~o t ermo 
ele P a racatu; com urna esch. pub l. de i nst. prim., ct·eada 
pelo art . I, § I da Lei Prov. n. 3 .038 de 20 de outubro 
ele 188.2 . 

FOR M OSO. Morro elo Estado de S. Paulo; eleva-se sobre 
uma das ram tü cações da serra da Bocai na . Ser ve ele divisa 
entre os muns. d o Bananal e S. José do Ban eiro. (Lei Pro v. 
n. 17 de 4 de março de 'l842) . 

F OJ:tMOSO. Rio d o E stado de Pernam buco, nasce n o clist . 
ele Una, a tt·avessa a cidade do Rio Formoso e l ança-se n.o 
Ocean o quatro m ilh as a o N . do fo r te de 'l'aman da ré, aos So 
40 1 12" ele La t. S. e S0 3' 1811 de Long . E . elo Rio de J a neiro . 
« Em sua foz , que tem cerca ele 550 melros ele l argu1·a, merece 
elle, sem elLtvicla, o nom e que ·tem, e ainda com a extensão de 
m eia leg tt<t consenoa um aspec to agradavel ; depois estt·eita 
consideravelmente tornand0-se muito secco , ele sorte que, quando 
Jlassa. pe la cid ad e, l egua e me ia acima ela foz, dillicilmente é 
nayegado por barcaças e canoas» (Vital de Oliveira). « T em 
este do fundo "' largm·a sufficientes pa r a g randes navios , mas 
a sua barra não col'l'esponcle a estas proporções por ser urna 
p equena aberta nos r ecifes que a circul am com largura de 11 
a 1J metro~ e _gua·tt·o de profunel idacle, pelo que só admi tle p eque
nas emba rcaçoes . Vae es te r1 o commun 1car-se com o Ser i nbaem 
por um Lraço que parte elo lagar denominado Po?·to de~ Ped•·a. "· 
" l!;m 1854 escrevia o clireclo r el as obras publicas de Pernam
b uco : « O porto elo Rio Formoso , em distancia de 18 l e"'u as 
ao S. des ta c~tp i't;al, situado na margem clir. elo rio elo m e

0

smo 
n ome, duas l eg ,• as ac ima da sua foz, é um dos mais impor
tan tes da pr vincin pe la exten :.;fio de se u commercio não sô 
com a cnpital , como tamhem com toda a comarc~. do mesmo 
non1e . E ' um por to access1ve \ s6o1..ente á e ruba rcaç.õ s, que não 
exijam mais de c inco pés de agun , q ue é quanto ahi sobem as 
ma r és, pois c1ue n o m omento ela baixa-m ar ücn. elle quasi todo 
em s ecco, e rocl av ia ahi con Eerva cincoe nLa e tanta~ barcaças 
empregadas no con1mercio . O Rio Formoso, desde a sua foz 
a lé o l aga r denom in ado - Peclrn el e D . Ig nez, na distancia ele 
% de leg-u a ela cidade elo Rio F onuoso, tem ba,stante lat:gnra e 
conset·va sempr e profundidade sufficienle para li vre naYe&'ação 
ele embar cações de .200 t onela das, mas dabi para cimn a imi
n ue extraordina r iamente em hngura e profundidaeb, a ponto 
de não poder ser na vegavel sin ão por barcaças e canoas em 
m at·é cheia. ill' n este loga r denom in a.do - Ped ra ele D. Igrtez 
- que devia ser situada a cidade do R io Formoso, e como es te 
loga1· nã o es te ja a grand e distancia, mui conveniente seria 
a brir -se uma lioa estr·ada para a cidade, com o que mu ito 
ganha riam o commet·c io. e o publ~co , obtendo-se assim mais 
terreno para oucle es tender-se a Cidade . S ua barra n ão tem 
grande profu neliclacle, porém ofl'erece franca p assagem as em
b arcações, que n ão demandarem m ais de oito pés de agua , 
e, !'azenclo- se n ella a lguns t rabal h os, poder-se-h"' ob ter m aior 
profun cl! el a ele». . 

FORMOSO. R io elo Estado do Rio ele J aneiro. b~ nha o 
mnn. ele R e7.e ncle e clesagua na ma rge m meridionaÍ do rio 
Parahyba el o Sul . Recebe o Sesmari as. O coron el F. C. ele 
Campos (Ob?· . cit . ) di z ,Sesmarias ou Formoso . 

FORMOSO . Carrego elo E s tado ele Minas Geraes , af't'. elo 
rio Kagaelo. E' atravessado pela Estra da ele F erro União 
Mineira . 

FORMOSO. Rio do Estado de Minas Geraes, banha o clist. 
elo T abo leiro do mun. elo P omba . Nelle faze m barra os 
t'ibeirões S. Dom in gos e Capivar y . 

FORMOSO . Ribe irão elo Es·tado ele Minas Geraes , banha o 
mun. de S . Ft·anctsco e elesagua no rio deste nome . 

FORMOSO. Grande ribe irão elo Estacto ele Matto Grosso, 
clesagoa n a ntargem esq . elo rio Miranda ·trazendo com sigo as 
aguas elo La udijá , Roncador e Bonito . 

FORMOSO. Um elos canaes em que se subd iv ide o rio 
T aqu a ry 60 a 90 kils. a n·tes ele clésaguat• no rio Paragttay ; no 
J.i;s·tado ele l\~atto Grosso (Pimenta. Bueno) . 

FORMOSO. Ri beirão elo Estado ele Matto Gr osso, a.Cf . clir. 
do Paranahyba. 

FORNO. Pov . elo Estado ele P e rna mbuco , no mun. ele 
Ipojuca . 

FORNO . Morro do Esta do de Minas Geraes, na freg . do 
Carmo da cidade elo Prata. 

FOR NO (En seada e Praia elo ). No mun. ele Cabo Frio, 
elo Es laelo elo Rio ele J aneiro . A enseada é o melhor abrigo 
que se pócle encontrar nas imm ediações ela. ilha de Ca bo 
Frio . 

FORNO . Igarapé elo Estado do Pará, n o dist . d o Conde . 
FORNO . Riacl:o elo Estado elo Ceará, aff. elo rio Conceição, 
FORNO. Rio do Estado do R . G. elo Sul, n asce na Serra 

Ger a l e desagua na lagôa do seu n ome. 
FORNO. Grande lagôa elo s Estados ele Sa nta Catharina e 

elo R: G. do Sul, formada pelas aguas dos rios F orn o e 
Monten•o e arroio das Pacas, e situa da á pequena elis lan.cia 
ela an·ttga colon1a S. Pedro ele Alcantara . T em 15 a 18 lnls . 
ele perimett·o e nove a 12 palmos ele profundidade . O terreno 
compreh endiclo entre as barras elo rio Mo nteit•o e a rroio elas 
Pacas é devoluta e proprio para a culiur a . << A lagôa do 
l<· omo, que acha- se jun to ao morro elo mesm o n om e, á distanciá 
ele ·t,· es l eg uas a O. '>da freg . de S . Domin gos elas Torres, 
apresenta em seu maior comprimento u ma ex tensão ele tres 
q uar tos ele l egna e um perímetro de clo us e meio a tl'es . Seu 
fundo var ia ele nove a 12 palmos. Acha- se completarnen rte 
cobel'ta de agua-pés e outras plantas aq ua·ti cas, que são 
fortemente enlaça das e unidas, ap t·esentanclo um gr a nde emba
raço a navegar.» Vide Jl!I onteiro e Facas. 

FORNO DA CAL. Log . na vi ll a de Itamaracá, do Estado 
ele Pernambuco, a pouca elistaneia e a O. de Ol~ nda . En 
contt·a - se ahi um <'a lcareo bt·anco e compacto que occupa , uma 
posição estt-a·tigraphicamen te inferior ás camadas ele Oli ncla. 
Os St·s. Freilas e Har tt colleccionaTam ab i alguns f osseis 
pr incipal men te gastoropoelos e den les de tt.Ibarão. Neste l ogaT: 
Je ronym o de Al buquerq1te , cunhado do pr1meiro clonHtario de 
Per n aml~uco, fu ~Hlou o J?rimeiro engenho el o Estado . 'r em um a 
esch. ]Jllhl. de 1nst . pnm., 01·eada pelo art . li ela Lei Prov . 
n. -1. 362 ele 8 d e abril de 1879 . 

FORNO DA CAL. Ca rrego elo Estado ele Goyaz, na. estr a da 
que segtte elo a n a1a l de Ouro Fmo pro:x:imo do carrego elo 
Fogaça e do rio Urnhú (Cunha Matto s). 

FORNO G-RANDE . Mo ntanha ou a ntes pico elevado do 
Es!ado do E. San·to, no mun. do Cachoei1·o elo Itapem irim. 
P ertence á se r·r a chamada do Cent,·o ou Gostelio e é ass im 
denomina da por apr esentar a fól·ma de um forno . 

FORNOS Ribeit·ão do Estado de Minas Ge1·aes, banha o 
arra ia l elos Leites . 

FORQUETA. Al'l'oio elo Esl.ado do H .. G. elo Sul, banha 
o mun. ele T tt quary e desagua n a m argem elir. do rio 'l' aqua r y, 
que é lnf~. elo J acuhy. Nasce n :t se·rra de Botucarahy, e lianh a 
ao N. a colonia elos Conventos. Recebe o ar roio Fan. 

FORQUETA BRAVA . Arr oio do Estado elo R . G. elo Sul 
affi .. da margem di r . do rio Taquary, trib. d o Ja cuhy (E leu_: 
Lherw Cama ré!o). 

F ORQUE T A DAS P A LMAS. Arroio do Estado do R. G. do 
S11l. Ol'igina- se na serra de Botucarahy e clesa~~:ua na m ar ,.em 
occidenta l elo ri o 'l' aq uary, aba ixo el:o a rroio S~·mta Rita . o 
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FORQUILHA.. Parochia do Estado de i.\1inas Geraes, no 
mun . ele Santa Rita de Cassia . Orago Divino l!:spiriLo San to 
e di ocese ele Goyaz . Simp les clist. fo i essa pov. incorporada 
á freg. de S . João Bap tis ta do Gloria e mnn. do Piamby pe la 
Lei Prov. n. i. ·l93 de 5 ele agosto ele '1 864. 'l'ornoa- se séele ela 
fr eg . elo Desemboque pelo a rt. VIII ela de 11 . 1.262 ele 19 de 
dezem bro de 1865, essa disposição foi porém r evogada pelo 
art. VI ela de n . 1,667 de 16 de setembro de 1870. Fo i incor
porada ao mun . elo Sacramenco pelo ar t. I da de n . i. 637 de 
13 de se tembro ele 1870, e ao de San la Rita ele Cass ia pelo 
Dec . n . 21 de 26 ele fevereiro ele 1890 . Creaela parochia pela 
Le i Pro v . ele n. i. 782 ele 22 de selem bro de 1871.- Sobr e suas 
di visas vide: Lei Prov. n . 472 de 31 de maio de 1850, a r t. II 
da de n. 2.085 ele 24 de dezembro ele 1874. !]]' atraves>a.da pela 
es trada que da Uberaba e Sacramento vae :i cidade ele P assos . 
'I'em dnas esch;, publs . el e inst . prim. Dista 96 kils. elo mun. 
elo Sacra mento e 26 elo ele Sa n ta H i ta de Cassia . 

F ORQUILHA . L r;g . elo Estado elo Cear á, no = mun . do 
Pereit·o. 

FORQUILHA . Log. elo Estado elas Alagôas, nos muns . de 
Pattlo Affonso e Pão ele Assuca.r. 

FORQUILHA: Bairro do Estado ele S . P aul o; no mun. ele 
Lavrluhas . 

FORQU ILHA. Pov . do Estado de San ta Catharina , no 
muu. da Lag una . 

FORQUILHA. Pov. do ill s taclo ele Minas Ge raes , na ft·eg. elo 
Espil"ito Santo elo G:1ararii.. Lavoura de café. 

F ORQUILHA. L og . da margem elo Co:dpó-mirim, seis ou 
sete lego as aci ma ela sua foz, onde em 17'19 a rraiar am- se 
Pn sch oal Mot·eira Cabral e seus companhei ros . Alli acharam 
g_raucle cabedal de granitos el e ou ro cravados no ba t•t·anco elo 
no, que cava,vam com as mãos, pois não t inh am instru mentos 
ele ;ni neração~ L evanLaram em 1721 um a egt· eja sob a invo- • 
caçao de N . S . ela Penha de França. O rico descoberto de ouro. 
no logar onde está a cidade ele Cuyabá, fez abandonar en'Í 
1722 o novo a rra ia l elo q ual já não r estam vestigios : no E stado 
de Malto Grosso ( B . ele Me.lgaço ). ' 

FORQUILHA. Estabelecimento rural um roaco ac ima da 
·confl.llenc ia elo Ni oac com o Miranda, sobra a m;Hgem dir. , 
no ills ta do ele Ma tto G rosso (B. ele Melgaço ). 

FORQUILHA. Uma elas estações ela E . ele F . Santa Isabel 
do Rio Preto , no Estado elo Rio ele Jan<:~ ir o , entre as estações 
ela Cr uz e Joaquim Mattoso . 

F ORQUILHA. Serr a elo Estado elo R . G. do Nor·te, no 
mun . ele Caicó . 

FORQUILHA . Serra elo Estado ela:; Alagôas . a O. de Qui
tnnde e ao S. da serra lv!ariqu ita . 

FORQUILHA. Se rra elo Estado ele S. Paulo , no mun. ele 
Ubatuba ( In f. lo~ . ) . 

FORQUILHA. Morro do Estado de Minas Geraes, no mun. 
de Campo Bello. 

FORQ.UILHA. Il ha no rio S. F rancisco, proxima á 
cachoeira ele P a,ulo Affonso . 

FORQUILHA. R iacho elo Estado elo Mar anhão, banha o 
mun . ele S . Bernarcl'o e elesagtta no riacho Btll'ity . 

FORQUILHA. R iacho elo Estndo elo Ceará, banha o llHIIl. 
elo P ereira e desagua no Thomé Vieit·a . 

FORQUILHA. R iacho elo Estado do Ceará, aff. cl'a marge m 
dir . elo rio ela Crtlz, ·tr ib . elo Jucá , que o é elo J agua ribe. 

FORQUILHA. R io elo Estado elo Ceará, banha o J'nun. de 
Ipueit·as e desagua no Ja·tobá. " ' 

FORQUILHA. Pequeno rio do Estado elo R. G. elo Norte , 
no m un . ele Angicos. 

FORQUILHA. P.iacho elo Estado cb Sergipe, desagua no 
rio S . F rancisco, abaixo de Piranhas. 

FORQUILHA. Riac1w elo Estado ela Bahia; clesagua no 
S . Francisco, prox imo á cachoeira de Paulo Affonso . E' tam
bem denom in ado Seriema. 

FORQUILHA . Rio do Estado ele S. P aulo, bn,nha o mun . 
ele Ig uape e eles a gua no Una c!' Aldêa . 

FOR 

FORQUILHA. Rio elo Estado ele S. Paulo, no mun, ele 
S . João B!l!pt ista do Rio Verde , 

FORQUILH A: Rio que desagua na m ar gem esq. doMam
pitLLba., nas divisas elos J!Js tados de Santa Chatha r iaa e R. G. 
do Sul. 

FORQUILHA, Ribe irão elo Estado de Santa Ca lharina, 
proximo elo rio Bigtiassú, ele cujas aguas é separado 'pelo 
morro el a Demancla. Nasce n ess3 mon·o , cor t·e deN . a S . com 
pequ~ nas ' 'oltas e desagua no rio Maruhy on Imaruh y com 
um cu r so de t t•es kils. E' navegavel po r meio ele ca nôas em 
mais de 200 braças po~ falta ele limpeza 110 r esto . Recebe o 
Potecas . · 

FORQUILHA . Ribeieão do Estado ele Santa Cathar in a, 
nasce no morro elas Antas OLI elo illç<t, a seis kils . ao NO ele 
T~erezopo lis, co rre a SE e clesagua no rio Cuhatão , p0l!CO 
ac1ma ela part~ desse rio conhecida pelo n ome ele Poço Fúndo, 
onde aliás passa- se a vau (exccp t.o quaaclo ha enchen te) para 
ir ás Caldas ela Imperatt•i ;r, . ill' formado por elaus braços, q u·e 
VIstns do aHo de um morro, apresen tam a f,j rma ele uma fo r
quilha. 

FORQUILHA. Arroio elo Estado elo R. G. do Sul , atf. 
elo r io dos S inos . 

FORQU I L HA. Arroio do E;;tttclo elo R . G . elo S1tl. a/f. ela 
margem esq. elo r io Uruguay, acima ela foz elo rio Ligeit·o . 

FORQUILHA. Ribe irão elo Estacio · de l\Ii nas Geraes, ba
nh<t o mun. ele Barbacena e reun'l·;;e ao Bee,j aúba . 

FORQUILHA . l'cio elo Estado ele Minas Gemes, n~sce na 
ManLi clue it·a, banha a fr eg . ela Boca in a e elesngua no rio 
P reto , na fazenda elo Carvalho . 

FORQUILHA . Ribeirão elo Estado ele MiiHS Geraes; nasce 
uos altos ela fazenel<t ela Chapada, banha a feeg. elo Bom Des
pacho e clesngu.a no ribeirão elos llüwluclos, aff. elo S . Fran
cisco . Recebe o Doce (lnl". loc . ) . 

FORQUILHA . Conego elo Estado ele i\I in as Geraes, t·eune
se ao ribeirão elo Cunha . Corre nas clivi·sas ela freg . elo Campo 
Bello . 

F ORQUILHA . Conego elo Estàa.o ele Goyaz, banha o nnm . 
de Santa Luzia e clesagua na mat•gem el ir . elo rio Cot•umbá 
(Inf. loc.-). Do mesmo .mun. nos fazem me nçãu ele u m olüt·o 
conego Forquilha, aff. da margem c! ir. elo t• ibeirão Vermelho; 
ele um outro atr. ela margem dir . elo rio das At•êas ; e ele um 
outro afl' . ela esq . elo ri beirão Santa Mar ia. Cu11ha Mattos, 
em seu Itin . faz m enção ele um cor r ego desse LlO!l1e, aff, do 
Buritysal, que o é do Corumbá . 

FORQUiLHA. Cort•ego el o Estado de Goyaz, junta-se a o 
carrego clu Chrispim 01L Fundo e reunidos vão clesagu aL' na 
margem esq. elo rio Vermelho, aff . do elas Almas, que-o é elo 
Maranhão . 

FORQU I LHA . Ribeirão elo Estado ele Goyaz, afl:'. elo L'io 
Capiv·u·y , que o é elo Co rumbá (CunT1 a Mattos) . 

FORQUILHA . Ha 110 Estado de Mat.to Grosso doas ribei 
rões desse 11 01Ue que atravessam o caminho de Cttyabà a Dia
mantino e e n t L" am na mar gem esq. elo Cuyabá (B. c1e,Melg·aço) . 
« JJ'orquillw. ill' um dbeirão cuj a corrente vae te t• a .margem 
esq. elo Cuyabá, 20 kil s. aba ixo ch f L" ag . elo Ltosarw .. entt•e 
os ribeirões elo S:\lles e elo Engenho. E' tam bem clenommad~ 
rio do Si lvestre. - Ji'o1·quilha. Outro aff .. elo mes mo no e a 
m esmn. margem, nove kils. n.baixo elo L' IO elo Gnacnrysa l. e 
acima elo riacho elo Bahú » (Dr. S. tla F onseca Dwc . ctt.). 

FORQUILHA. Nome por que é co11hecicla a confluencia elo 
Nioac, no Miranda ; no J~staclo de Thlat-to Grosso (Dr. S. ela 
F onseca. Dicc . cit . ) . 

F ORQUILHA. Ribeirão do Estado ele Matto Grosso, aiL 
clir . elo Paraguay, ·tS k ils . aba ixo do_r io clos Bngres. l~'. · tam 
bem chamado Branco, Preto, Verde, Verm el ho e ameia Pll'alq. 
(Dr. S. ela Fonseca. Dic-a . cit.) 

FORQUILHA. Correooo do Estado de lvL\tt) Gros.>o, na 
estrada pa r ;t Goyaz, entre

0
o T aqtiaral Pequeno e o J :Hobásin !IO. 

(Dr. S . da Fonseca . Dicc . cit. ) 
FORQUILHA . Vide Coxipó do Ouro . 
FORQUILHA. Cachoeira no ri o S . Francisco, entre Pa ulo 

Affonso e P iranhas. 
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FORQUILHADA. Ilha do Estado do Paraná, na bahia de 
P aranaguá . 

FORQUILHAS. Carrego do Estado de Matto Gt\osso , no 
alto do Araxá da serra ela Agua Dt·anca . Atravessa a es 11·ada 
de Cttyabá a Goyaz en tre os cot•regos da Pontinha e do Curral 
de Varas. (Dt· , S. ela Fonseca. JJ ioo . cit .) 

FORQUIM. Parocbia do Estado de Minas Get·aes, uo mun. 
e diocese ele Marianna. Ot·ago Senhor Bom Jesus. Tem clua~ 
eschs. publs. de inst. pl'im . uma elas quaes creada pela Let 
Prov . n. 2.479 ele 9 de novembro de 1878. Agencta do correto 
Foi creacla parochia pala Provisão ele 16 de fevereiro de i87i 
e ele 172'1 (Maus. Pizarro) . Sobre suas divisas vide o art. lll 
ela Lei Prov. n . 2.906 de 23 ele seterubt·o de 1882; n. 3.303 
ele 27 de an-osto ele 1885 . Informou-nos o p:t.clre Fnt.ncisco José 
:Martins ch~ Silva, vigario dessa ft·~g. o seguinte: «A f'reg. ele 
Forqnim é • mon·tonh osa ; situada a . sete _ Jegttas da serra ele 
Itacolomi, e atravessada pelas ramtficaçoes desta se rra . Ao 
N. e ao . o seu territorio é cobe l' lo de extensas pastagens 
propri as para a criação ele gados, e a E. e O. enco11tram-·se 
extensas matbas virgens e capueiras - terras farteis e de cal 
tura. E ' att·avessada pelos rios elo Car mo, afl'. elo Piranga, 
Gualaxos elo Norte e do Sul , afis. elo Carmo. Nenhum melho
ram ento ha tido a lavoura desta ft·eg. a cultura ela te r. t·a é 
feita a inda pela r ol ina ant.iga . O.s g ,meros que se ctll~vam 
em maior ab melancia e que const!Luem a sua rtqueza, sao: a 
canna de assucar, o caf~ , milho, feijão, arroz e fumo_; em 
pequena escala mandioca, cará, batatas, etc . A crJaçao ele 
gados vaccum, cavallar, muar e lanigero é muito diminuta 
apezar ele bavel' grandes pastagens, coutam- se, comluclo, sete 
1·etir os ele cría r. A criação elo gado suino é a que s~ conset·va 
em maiot· escala. A iudustria fabril limita-se a objectos de 
consumo interno : queijns, velas ele cêra, ele sebo, sabão, goia
lJada fariul1a ele mandioca e de milho, assucar, rapaehu·as, 
vinh~, etc . Tem um engenho ele pilar café, 14 ele ferro ele ll)Oet• 
canna e qutt·o ele serrat· madei ras, todos movidos por agua; 20 
engenhos, de made ira , de moer canua e do tJs ele pi la r café, 
movidos pot' animaes ; tres fabricas ele fumo, uma ele velas 
de cel'a, uma loja de ma rcen ei;·o, sei s l ojas ele ourives , duas 
de ferreit·o, qua·tro de sapatetro, tres ele alfa taLe,, duas ele 
florista e uma de fogueteiro . Seu commerc10 é acttvo com a 
capi·ta l ela pt·ov. e com a cidade de Mari a una. A~ém elas 
minas do Descoberto tem-se encontrado ouro em qnanttclade na 
cachoeira do Ftmdão e na elo Gemido, ambas no rio Carmo; 
porém lau to as minas como estas outras lavt·as acham- se 
abandonadas por falta ele companhias que conbiuuem a explo
ração. A sécle ela f l'eg. tem uma boa e Iica matriz, um cemi-

. teria com um a capella, duas escb s . publs . uma aula ele musica, 
uma agencia elo correio, etc. A pop. da freg . é de2.435 habs . 
O primeiro hab. deste arraia l do F'orquim foi um fazen
deiro chamado Forquim, que, com a clesco be rta elo ouro, foi 
vendendo tet·t·euos aos exploradores pJra eclifteação de casas, 
tendo 3ssim principio o arraial. O clima é sauclavel, tempe
rado e bl'ando. Comprehencle os povs. : Ar l'aial Novo, Santo 
Antonio das Pecll'as, Goiabeil'as, Paraizo, Palmeiras, Fel' 
nandes, Garrixa, Pinduca, Carrego e Santiago.» Sobre suas 
divisas vide ainda a Lli Prov. u. i.939 de 14 de novembt'O 
de 1873 (al't. Xll). 

FORRA SEMANAS. Vide Rosa (Santa). 
FORRIEL PIRES . Corres o elo Es\aclo de Matto Grosso., no 

mun. ele III i r a nela. 
FORROS . . Pov . elo Estado do Rio de J aneiro, na f reg. ele 

Jacar hy, E' as.sim denominada pela .. resi~encia ele g t·ande 
numero ele indtv Jduos, que, em epoca .1a mutlo -remota, fo ram 
po 1• genm·osiclacle ele um senhor desconhecido, libel'tados; 
sendo por e lles r.Jpad iclas as terras cl?ssa _localidade. Ha 
nessa f t•eg . uma ponta ela mesma elenomtnaçao. 

FORROS . Serl'a elo Districto Federal, na ft·eg . do Engenho 
Novo. m· contiuu:t.ção ela se rr~ do Malheus . Denomina-se 
tambem Pretos Forros . 

FORTALEZA. Cidade capital do EslaLlo do Ceará, si·tuacla , 
se(l'uuclo o Dr. Capanema, preside nte que foi ela secção astt-o
no0mica ci fl. commissão scientillca organisacla no anuo ele 1859, 
em 3o 42 '36'1 ele lat. S . e 38o 2915411 ele longo . Occ. de Gt'eenw.; 
segundo o senador Pompeu em 3° <12158" lat . S . e 38° 371 3J/ 
ele long . Occ., e segundo . o Dl'. Jnsé Pompeu Cavalcanti em 30 
431 36JJ ele lat. S . e 4° 391 1i11 ele l ong. Occ . elo Rio ele J~neü·o; em 
uma planície [t beira· mar distante mais ele seis h I E. ela ponta 

de Mucuripe. Uma parte se estende pela pl'aia fóra, a outra 
galga suave collina em feente, não longe de porto, e assenta 
em plano egual, immenso, a perdet· de vista em uma a ltitude 
média de 17m,5. A' excepção ele pequeno clefei t.o elo a I in hamento 
uo tl'echo onde se acha 1t rua Senna Madur·eira, defe.ito àe edi· 
ficação elos tempos co loniaes, a á t·ea média ela cidade, até onde 
tem chegado a coustrucção alinhada pela camarn. municipal, 
contém cinco ki ls. quadrados e 985 .000 fuelros idem, occupa
elos pot· 34 ruas que se dirigem proximamente de norte a sul, e 
27 de nascente a poente, todos pat·alle 'as, bem a linhadas, com 
13m,33 ele la rgul'a , formando quadras, cuja re~ulariclacle lhes 
imprime certo al' ele ele;;ancia e harmonia. Atém destas tem 
ainda tres boulevarels, clenomiu~elos ela Conceição, do Duque ele 
Cax1as e elo lmper aclot·, com 2~m,22 ele lal'gut·a, verdacleil'os 
ventiladores .ela cidade, que a circumdam pelo l ado ele Les te , 
Sul e OesLe, e concol'l'e lll poderosamen te pa ra sua reconhecida 
sal ubriclade . E' alravessacla pelo ar roio Pajehú, e m c!ljas nas 
cenças sa acha pequeno reservatorio ele paredes de afvenaria, 
que accumul fl. porção cl 'agua para serventia dos habs. ela 
circumv isinhança , e no seu curso pal'a o mar, onde se lança, 
a li menta. di versos si tios, todos g"arJaclos por excellen tes pre
dios, e divide a cidade em clu<tB partes clisH netas , sendo a elo 
nascente á margem clie. cleuominaela Outeiro. Muitas das suas 
ruas são empedradas, e as casn.s e.m g rande parte ele agl'aclavel 
construcção, com S'tas ft· entes elevadas sobre as quaes corôam 
elegantes cornijas, são bizarrari1ente pintadas ele côl'es a leg t· es, . 
que a tLrahem a sympathia dos vis itantes, além ela snaviclade á 
vista pela modificação da grande lu·r. do sol em local quasi sob 
o equador. 'l'em 14 praças, algumas convenientemente arbol' i
sadas, enht·e as quaes a elo Marquez elo Herval, elo Consel h eit·o 
J osé ele Alencar, elos Volun~ar i os el a PatrJa do Visconde de 
Pelotas , elo Dr. Caio Pt·aclo, o ParCJ.ue ela Lib~t·clacla com o sett 
bello.jardim, seu lago perenne, seu esbelto e ligeiro pavilhão, 
erguido elo meio ela s. aguas, e a pl'aça elo Ferreil'a, em cujos 
a ngul os campet a m vtstosos kiosques, loga t·es de r ec1·eiação e ele 
cafés . Sobre todas é a mais n otttvel a dos Martyl'es, occupada 
hoje pelo Passeio Publico, na face spten lrional da cidade e no 
ctmo da collma , donde se descorttna a vista sempre agracla
vel. sempl'e nova elo Oceano a perder -se de vi sta nas extremas 
do h o ri sou te . Cercado ele geades ele ferro, á som brn. das o·ran
cles ar,•o t·es, os capt'ichosos a l egretes matisa.dos ele variada"s flo
res, os grupos de pa lmeit•as , as pequenas ruas ele myr·tacias por 
enil'e as quaes sobt·esahem a.s estatllas bra ncas das deusas elo 
Olympo ao lado ele pbantasL icos p av ilhõ3s tornam, este Jogar 
concorrido e attrahente, principalmente nas noites das quitl· 
tas-feit'as e clom ingos, em que a poptllação da capital sem clis~ 
tincção da classe ou condição vem ahi r ecr eiar- se na mais irt
tima cordialidade . O Passeio se prolonga ainda em 2° plaoo no 
meio ela collina, para o qual se desce por uma escada centr al, 
e elo mesmo modo deste para o 3° plano na praia ao nivel elo 
ma1·. Ambos são reves tidos de a:·vor es ele sombl'a, ele muilas 
flores e de divet·sos grupos de cltversas palmeit·as. A cidade 
desenvolve-se principa lmente pa ra o lado do S. e O. Segundo o 
ui ti mo lançamento pat•a a cobra nça ela decima m·baua conta 
6. 154 preclios ele tij ol os alinhados, entre estes a lguns sobt·aclos, 
sendo not~_vel a pr~fet·ancia elos b ttbs . pelas casas assobra· 
dadas; e I ora elo alinhamento para m a is ele 8 . 000 casas cober
tas de palha. . Sua temperatura méclL.t e de 26o 7 centiaraclos i 
sombra, e 35°,8 ao sol; a média elo estado hygromet~ico 76,5 
( hygrometro ele S aussnt·e) vananclo entre os limites ele 55 e 
100; pressão atmosphel'ica., no maximo 768 2 no minimo 762 8. 
E' i iluminada a gaz hydrogenio 0arbonacl~ ete"cle 17 ele 'sete~ 
bt·o ele '1867 ·pelo ~otltt·ttcto Jeito com a Ccw·á Gaz Company, li
nntecl em 16 ele Jaueu·o de 1864. Co nta t.607 combustores e é 
sem cl~vicla a illuminação nes~e genero mais bella do pah, já 
pela. forma elos combustores, Ja pda pl'oximiclacle elos mesmos. 
Amclfl. no anno ele 189±, em YÍl'Lucle do contracto celebl'aclo com 
iJ, caruara municipal em 5 ele novembt·o ele 1893 eleve comecar a 
illnminaçiio a l~Z' e lectt·i~a nos estabeleciman\o5 e apo3~ntos 
parttcularas. A ctclade dtVJde- se em duas freguezias sel'vinclo 
ele limite elltt·e urna e outra a rua E'orrnosa ern todo o sett pro
longamento , el e modo que f!. pal'te eaq. cle lla pelo nasce nte 
pertence á ele S . José, a ela d i r. pelo poen te á ele S . Lui2l. A 
JlOJ~ · . elas dttas parochias se&:unclo o rece"~seamer. to muito 
cleftmente ele 1890, monta u. 3;:> . 065 habs . E servtda interna
mente pela E. ele F. ele I3aturité, começada em 20 ele janei r o de 
1872, que a põe em communica.ção com diversas cidades, vi li as e 
povs. elo centro na cl·istancia de 262. kil s. ; e no e :-:~e riol' pelas 
companlnas t nglezasBooth SteamShtp Company, ltmited e Red 
Cross Ltne of !lfCHl Stcamas, que mandam directamente cada 
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uma dois vapores por mez ao porto ela Fol' taleza, a prim eira. 
d esde 6 de abril de 1865 e a segunda de 12 de junho ele 1869. A 
navegação costeü·a é feita pel0 Lloyd Brazileiro, cujos vapol'es 
fazem oito a no ve viagens p:> r mez ao mesmo porto por força 
ele contr.1cto ele 13 de outubro de '1890, que !'egulal'iso u o serviço 
daquella companhia; e a inda p elas companhias P erna mbucana 
e Maranhense , que fazem vir mensalmente cada uma dois va
pores ao r eferido porto. Ambas .estas comp:l nhias já. foram sub
venciOnadas por este E stado, aquella com 10:0UO;;> a nnnaes e 
esta eom 8 :0('0-i; idem, durante 20 annos. Uma companhia ele 
t?·a~nways, denominada Ferro Carril dJ Oea?'á, inaug~ra cla a 7 
ele JUnho ele 1879, e que conta act :ta lme o t~ 11. 5·?7 metl'Os cor
ren tes ele l inh a em trafego, serve a diver sos pontos ela cidade e 
a rrabald es . Communica-se com o norte e sul da Uni ão e com a 
E_uropa por meio do Telegrapho Nacional , que fttncciona desde 
1 t de le veretro ele 1878. A empt•eza telephonica, Cfte na da ta da 
sua fun dação, a -10 de setemln·o de ·t89•1, começo u com 60 assi
gnantes , desenvolve-se de modo adm iravel e dispõe j:i de 201 
appa relhos, ligados por 20J linhas aereas , que estendem 242 kils . 
ele fio telephonico sobl'e 268 post~s de madeira. P rox!ma ma mente 
se pr enderá a sua rede á poetica ' 'i lia da Porangaba, a 7k,2i)Qm de 
dis ta ncia da es tação centr al ela empreza . Seu pol'to , que come
çou a se r construido em 10 de agosto ele i 86 pelo pl a no do en
gen hei r o J. Hawschaw , pela empreza in gleza c~aráo HCirl'bOL~ r 
G01'JlOI"a tion , limited, á c1ual co ncedeu o governo geral gat·antia 
de JLtt•os. sobre o capilal ele 2 . 500 con tos , que foi eleYaclo a 4.000 
contos, Já couchiu e fez en lt'ega elo magestose preclio da alfan
clega, fe~to ele pedra e cimento, e nell e j á fun cciona aqu alla 
r eparttçao fed era l desde o 10 ele abr il ele i893, e se esfot'çfl. 
para entt·egar os 610 metros ele quebramar elo seu contr,tcto, 
que cons titue a ponte ele embarque e desembarque e ga l' ante a 
excellencia elo porto da Fortaleza. Os seus ecl ili cios mais no la
veis são: o Pulacio elo Go ~>e l·tw, hav ido desde os tempos colo
maes e ha pouco refor mado e melhorado, com frente para a 
r tta S3nna i'liaclur e ira e vista para a pt·aça do ganeral1'iburcio, 
orna mentada com a estatua elo glorioso soldado, talhada e m 
bronze sobre elevado pedesta l ele g ra nito do Estado. PcGlacio 
dQ Oonp1·e.sso Estadoab , amplo eclilicio com dois pavimento•, 
soberba f<tchacla e entrada nobre, que occ upa tocla a face m~
.rtclwnal da pt·aça elo Consel heit·o José d~ Alencar . Começado 
por autorisação do Titulo VII ela Lei n . 64-L de 31 de dezem
bro de i853, foi inaugurado em i 871. Biblioth!lca Publica, 
alter .,so edific io, concluiclo em janei ro do anno de 1894. Ins
tallacla em 25 de março de 1867, possue acbua lmente 10. 392 
volumes, dos quaes 5 . 398 encadernados e 4 .994 brochuras. 
Assigna diversas revistas es lTangeiras e possue algtms li vros 
de iueslimavel valor. Lycw, i naugurado em 15 ele março do 
anno de 1894, edificio ele primeira ordem pela elegan ci a de 
sua frontaria e espaçosos compartimen tos . Acha-se s ituado 
ao lado oriental ela praça elo > Yol untar ios da Patt·ia . O prP-si 
clente elo Estado, Dr. José Freire Bezerril Fontenelle refor
mou-o pel o Regulamento de 21 ele mar ço ult imo, que distl' i bui tt 
o ensino da s sc iencias e l ettras em 20 cadeiras, r epar tidas em 
sele an nos de curso, fi ndos os quaes o candidato que ob ti ver 
dois te rços cl~ appr ovaçõe; plenas lhe ser á conferido o titulo 
ele b::1char el em lettras . As cadei r as constam da seis littguas 
e de sciencias naturaes, physicas e mathematicas . E scola Nor
mal, sltuacla no angulo esquerdo ela face meridional da praça 
do Marqnez elo Herral, attrahe por sua a rchitectura simples, 
hgell'a _e ele~ante . Co nsta de dois pavimentos, com boas accom
moclaçoes e Jotwa ugurada a 22 de m a r ço ele 1884. Des tina-se a 
for mar professores para as eschs. publs . primarias do ·rustaelo. Seu 
r egimen é o ex tema to commum a ambos os sexos . O curso de es tu
dos comp1·ehende : um curso de. um anno, e um no1·mal de t t·es 
annos. Ens ina d i ver sas lingaas, elementos ele dh•ersas sciencias e 
m;tes ltberaes , e os alumnos que completam o curso, se lhes 
da dtploma de habilitação para o mag- istel'io Quartel do Ba
talhiio de Segurança, uo rm tro ang~ulo da' fctce ela mesma 
praça, que começou a funcc ionar ele 1o ele janei ro ele 1893 , 
tem clu tS a las de aposentos ele um e outro hclo para os sol
dados e a repartição da Sect·et~n·ia n o cen tro. Está ln m col
l~caclo e dispje das condições i ndispensaveis a uma r epal' Li
çao militar,Qztartel do i t o Batalhéi1 ele Infa nta•·ia, começado 
pelo capitão-mór, Antonio J osé Victoriano Borges ela Fon
seca, ao tempo de sua administração, em t erreno do padre 
José Rodr•gues, dono da fazenda Soledade (Som·e) , que o offe
r eceu ao govemo, de pequeno r ecta ngulo com paredes lateraes 
strnples, sem portas ex te,·io,·es e janellas externas com o tecto 
m1tito baivo e capacidade apenas para aquartelar quatro compa
nhias, fo i- se a ltera nd!.' e melhorando alé que transformou-se 

em o grande pt•edb de sobrado, que occupa uma quadra, 
fa zendo rrente pua a rua Senna Maclúre iL·a, rua da lVIiseri 
corclia, praça dos Martyres, e p~lo lado elo not•te para a 
fortaleza que lhe é inh er ente po t· esse l ado, a qua l teve 
princip io em 12 ele outubro de t8J2, pelo govern ador Mauo~l 
I"'nacio de Sampaio, sob a dtrecçao do engenhe tro A11tont o 
l'osé da Silva Paulet no mesmo s it io onde hav ia uma bateria 
existent 3 desde os te~pos coloniaes, setlClo considerada a rmada 
e de 2a ordem p3l o Avi lo- ci l'cular do ministerio da g uerra 
n . 53 de -l4 de fevere iro de 1857, ordem elo dia do qua rtel 
ge nera l ele 24 elo 1nes mo mez e anno . Estaçà~ Oentr·al ele• 
E <t1·a-cla ele Ji'en·o cte Batu•·ité . s ituada ao lado no•t·te da 
praça Castr o Carreir a, f.J i in.iciacla sua construcção sob o 
plano e vis tas do enganheiro Hem·ique Foglare em 1879 e 
concluid<J. em 9 de junho de -ISSO . Obedece este ed ili cio em 
toda~ as suas dependenc ias ás r egras a rch itectonicas, perten
cente todo erle á Ot·dem dodca roma na, te ndo em seu en ta
hlamento o t• natos em fórma denticular e conserva as suas 
metopas com a m a iot• s ingell eza . E ntre o> ed ilicios da For
taleza é um elos mais l indo> pot• sua fó r .na e e'l e.,.a ncia . 
Thesoun do Estc•do, foi adquit•ido por compt•a em 1S21 ao 
portuguez José Anton io Macnado e pe loa con~tantes r epa t·os 
que tem sofl'rido, torn.ou-se um magnific'l ecl ifi cio, onde func
c iona co m as pl'ecisas commocltclades a Secretar ta ele Fazen da. 
Está collocaclo á rua Sen na Madu t·eira en lr e a praça do Dt•. 
Caio Prado e a praça do Quat•bel. P CL';o da, 11!f~onicipalielade, 
na face s ~ptent r ional, l ado esquerdo ela praça elo Fen·eir a , 
com salões apropl'iados á su8. r epa r tição , á~ sessões elo Jury e 
sala das auolie nc ias publicas, começou por peq nen o pr edio 
no tem po da capitania, dest inado egualmente a c1cleia do 
crime , e retirada e> ta para outra parte ela c idade em 1854 
passou po r var ias modilicações e tornou-se um excell en te ecl i
licio . ~ob t•e a cornija ergue-s pequena torre onde se acha o 
r elogio regulador elos serviços da cidade , cujo mos trador fi ca 
para o lado da rua ch Boa Vista . E schola 111ilitar , edificio 
cons truido á pl'aça de Benjamin Constant, lado elo norte, 
parb por donativos pat·ticu lat·es , pa rte á és:pensas do The
souro Nacional, e que devia se rvir d Asylo ele Mendicidade 
p:lra o que fô ra e n tregue ao Exm bisp:> diocesano em virlude 
da Le i n. 2 .1.52 ele 10 de agosto de i 889 e Ordem el a Pres i
dencia em officio n. 3 .843 elo mesmo m ez e a nno; por Dec . 
n . 4 de 25 ele feve rei r o ele 1890 foi r evogada aquella Lei e 
posto o predio a cat•go elo Tbesout•o do Est~clo, a té que em 
i 0 de maio de 18~3 mandou o governo ap roveitai-o para a 
eschola _militar que naquella data tom ou posse. De singella 
edtlicaçao, r ecoounenda-se no ent.an to por suas a r ancles pr o
porções . Santa Casa da l'vlis~?·ic.wclia, que occupa a quadra 
stta enbt·e a praça dos Mar byres, ruas da Misericordi a e Sena
do r Pompeu e com o lado nor te para o mar ; é um dos mais 
notaveis edi fi cios da Fortaleza por sua extensão, asseio e 
destino . Começado por vit·tude do Regulamento n. 22 de 10 
de se tembro ele 1847, que fez baixat· o vice -pres idente ele então, 
Frederico Augusto P a mplo na, sob o nome ele Hospit!tl de 
Cariclade, a Lei n. 928 ele 4 ele agoato ele 1860, c1ue autorisou 
a creação da Ir mandade ela i\iiser icordia mandou por a seu 
car go o d i to Hospi ta l de Ca ridade e este fo i inaug urado e m 14 
de março de 186 !. Seu n ome foi mudado em San ta Casa da 
.i\Iise ri cor dia pela Le i n . ·1.009 de -19 de setembro de 1861 que 
approvou de fin itivamente o compromisso da Irmandade . 
Nelle os po'.Jr as e en fe r mo3 desvalidos encon t ram o a lli vio e 
aco lhimento que a cariclacle chris tã sabe pr.:>porcionar aos 
infelizea . Seu s> r viço interno é fei to sob a saluta r d it•ecção 
de 12 virtuosas filhas de S . Vi cente de Paul .,, que são inex
cad ivei s no amor ao proximo. Pal.acio Episcopal, que é um 
~randioRo ediftcio por s i e p3lo JUlHO que cerca a am pla 
a t·ea do sitio pertencente ao mesmo, onde se vê explendrdo 
jardim e a r1•or e;; de ft·ucto de varias qualidaclea, occupa 
g"ancle pal'te da rua de S . ,losé e face oriental da Praça do Dr. 
Caio Prado. Ant iga habitação elo commenclador JoaquHn 
Mendes da Cl'uz Guimarães, seus h~rdeiros o venderam ~o 
governo em 1866 , e passando por ligei r~s reparos, serve hoJe 
perfeitamente a<1 fim pa ra que fo i eles limada, sobretudo por 
sua s i tu ação r e tirada elo buli c io da cidade. Semina,·io, 
s ituado no ba irro do Outeiro, no cimo da collina , elo lado do 
leste da cidade, r ecom menda-se por suas :rropor ções, elegan
ciae solidez . Foierig iclo sob a diracção do Sr. D. Luiz 
Antonio dos Santos primeiro bispo que foi des~e E stado e 
come~ou a funcci onar em março de 1864. Oollegta da I mma
cula,da Conceição estabelecido no pr edio mandado obter por 
Lei n. 759 de 5 de ag0sto ele 1856 para a Casa de Educandas 
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que foi inaugurada e m 22 de n ove~nbro do mesmo a nn o e não 
produzindo o resulta do es pemdo, foi st~ppt' Jlllldo aqnelle es
tabelecimento. passando depois o ed1íicw a servu· de colleg10 
com a denonúnação ac ima sob a direcção das ir mãs de cari
dade que clelle toma-ram conta em 15 de agosto cl~ 1867 . T em 
tido augm ento· consicleravel,. ele tal sorte que a h·ente toma 
toda a e~tenção da praça F 1guc1ra de :Mello pelo lado ~epten
trional, term inada por duas mimosas capelhnhas dedJcaclas, 
a da parte do oriente a N. S . . de Lourcles e a elo o~c1elente 
a N s. da Conceição. Acolhe mttmam ente 80 orpbas e as 
fllb;s d as pl'incipaes famil ias _da capital e do i.nter ior r eceb.em 
ahi variada e soliela Jnstrucç<ta . Caelew. pubhca , constnuda 
no meio ela quadra circumscript<L pelas ruas do Senador 
Pomp~u i\'Iisericordia e gen.eral Sampaio, com a frente para 
0 lado d

1
o mat·, é um gmnde e forte edificio, com dons pavi

mentos, di spo ndo dos melhoramen·tos de qne go•am estabele
cimentos desta ox·dem. Pelo l ado de dentro dos muros que 
0 cirCLunclam está um a ser ia de quartos des tinadas a oito offi
cinas tle di versas artes mecanicas em que é empr~gado grande 
numero ele r eclusos. Começou a funccion<Lr em junho ele 
1854 . Entre os settS templos ·contam-se a Cathcdrcol, no centro 
ela praça elo Dr. G:t io Prado, com duas torrea, esr :~çosa nave 
1·ica-s alfaias e n'tensilios do culLo. ele ouro e prata . Começada 
a sua construcção pot· alguns rteis no anuo de 183-1, a assem 
bléa provincial, por Lei n. 27 ele 22 ela agos to .ele 1836 creou 
uma lote.rb em beneficio elas obra s que produz1u a somma 
ele 1:728S por Lei n . 132 ele 31. de agos to de 1838 mandou 
fazer en't:;·ega da administração das me~maa obt·as ao thesou
r ei.ro ela il'manclacle ele S. José, por le t n . 570 de 1l ele 
dezembro ele '1851 , a t·t. 5°, o~denou qu~ s~ lh e appltcasse o 
producto da decirna elos prechos da captta1 por espaço ele um 
anno, e bem ass im 400 r éis por cabeça ele gado vacc1un que 
se abatess~ para o cons umo ; por le1 n. 613 ele <16 de novem
bro de 1852, art. 7° des tinou a mesma verba; por Le i n . 64l 
de 31 de dezembro ele 1853, art. 7° ainda a mesma verba , 
sendo concluicl a em 185i, ]!Ois que aos 2 de abr il desse anuo 
pelas novo hot·as ela manhã, depois do a c to da ben~ão , recebeu 
solemnemente o Sant;ss1mo Sacramento e ma1s nn~gens 
vindas ela egreja. elo Rosario, que havia: ~e rviclo .até entao ele 
matriz. A e.gre.Ja de N. S. elo, Pcotrocznw, matnz ela fregue
zia ele S. Luiz, faz fren·te a praça Marquez do !'~erva! 
pelo lado elo norte,,~ é m~)(] esta, regulat· el e pt·opot:çoes e 
bastante asseiacla. Iem so umr~ torre no centro ela fachada 
e isto dá-lhe a r alegre e a vt rabent~ . Conwçada pela Irman
dade elos parclos em 1842 apzzar dQ auxilio ela assembléa por 
diversas vezes e elos mater1aes crne lhe mandou dar o govemo 
nos annos que clut·ou a seçca, só chegou a final conclusão 
devido aos esforços do seu acttml vigario, o conego João 
Paulo Barbosa . A egt·eja do Co,-ação ele Jesus é o mais im
ponen•e ·templo elo Ceará, excedido sómente pelo ela Cancle
laria no Rio ele Janeiro e pelo ela Pe11ha em Pernambuco. 
Assentada sobr e uma pl;,ta-fót·ina ele dous m eL ros de a l tura 
domina po·r sua composição grandiosa e singe la. Solt~a
mente construic\a, mas com cerl a ~eveza ele estylo ~othwo 
simples reune muitas bellezas 1'esultant~ s ela proporcwuah
clade cl~ fórma e cl i8pos igão arcbitectural. Seu campanar10 
eleva-se pha.ntasticnmente fechando os ares, e a 1arga 
facb aela infiJnde o resp~ ito dos grandes templos catho!icos. 
rn·ternamente não se l)les vii os arab~scos e clour.tmen tos tra
clicionaes elos velhos templos ; 6 toda, alva,, e nessa alvura 
renne o ·tom maviosissirno da fe. Su:J. coustrucção e deY ida 
á Exma. baroneza ele Aratanha, e posta em pratica · por sen 
esposo o barão ele Arat<Lnha, secundado . pelo Exm. bispo 
D . Luiz Antonio dos Santos que mltlto concor reu com repe
tielas esmolas. Edificada a_o lado sul do Pa~c~ue ela Liber
dade foi i na ugtu·ada em 2;) de março ele i 8c6. A egreJa de 
N s. do Rosario, outr'ora matriz elu vil la ela Fortaleza, 
cle~de o tempo Em que o ca.pi!ão- mót· Borges ela Fonseça fez 
0 quartel da tropa, em c~jo reciuto ficou ~- capella elos sol 
dados , ele 1763 a i7Sl <llte .z d? abnl de io;:J±, q LJando c~meçou 
a funccionar a nova, matnz, e p equena, po_!Jre e sem Impot·-;
·tancia senão a que l be traz a reeorclaçao h1s :onca . . Esta. 
assentacla ao l ado ·sul ela praça do general TtburclO, e 
quanto á sua. origem data do começo ela villa ele N . S. ela 
Assamp~ão. A eg1·eja ele N. S. da Conceição ela PwJoinlw, 
contigua ao Seminar io pelo lado occidental, é um templo 
pequeno . sem bdleza ext~rior, mas muito elegante interna
m ente piüo gosto com que são ornados os. seus aHares . E' 
zelada rig-o rosamente pelos padres do Senunarw. Sua . cor:
str ucção fo i começada pela Irmandade para este fim 1nBt1-

tu icla, por iniciativa de Antonio J'oaq1Iirn Baptista, ele Castro, 
que obteve do Sr. bispo ele Peruamlmco a r espec tiva li cença 
em outubro dcJ 'L839 e concl Lllda pouco clep"J is foi installada. 
solemnemenle em 8 cl~ dezembro elo mesmo anno. A egreja 
de S . Benwrclo , slt::t a rua Senador Pompeu , esc{nina ela da 
S. Ber nardo, a que elen· nome, fo i inaug cll'ada a 24 ele dezem
bro de 1854, q Ltanclo a. conclLtiu o seu prop1·ietario Bernardo 
José ele Mello . E' . pequena e ele pobre ornamentação . A 
ogreJa ele S . Benecltcto, um a cgre jinha linda delicada ori
ginal, com quatro fren.(e; para às quah·o p~ntos carcleaes, 
com sua. torre de madetraenvtclraçada, partindo do centro do 
emmade1ramento, pot· me1o ela qual desce a luz a aclarar as 
quatro pequenas naves em cujos centJ•os estão quat ro altares, 
enfrenta ndo cada um com uma das portas de sabida attrahe 
pela. elegancia e asseio elo seu iutel'ior. E' o que. ha' de mais 
lJge ll'O e r.nats agraclavel em um templo ca tholico. Situada 
ao lado o.riental elo B~ule~<;rcl do Imperadoc, ponco além ela 
rua elo Ltvramento , fot eclJhcacla pela commissão composta de 
J osé J oaqtJim Telles Marrocos, Antonio ela Rosa Oliveira e 
Tristão ele Araripe Macedo, no mesmo local da casa ele oração 
dedicada a S . Benedicto pelo preto Benecl ieto. Começada em 
1878 foi ituugu1·ada em 12 ele a bril ele 1885 . Alem elo Lyceu 
e Escbol it Normal conta a cidade mais nm Instituto d~ 
hwnanicla.eles , propriedade do Revel. Vicente Salazar ela
Cunha e Dt•. Antonio Augusto de Vasconcülos, fundado em 7 
de jancit·o, cle 1892, onde se ensinam pt·epara·todos; tem 167 
a lumnos matr iculados ; um P<t n theon Cearens e, propriedade 
ele Luiz Enca rnação, fttndaclo em -1 ele out<~bro de 1882, tem 
135 alumnos ma·h·icuhLdos ; uma Eschola. Clwistc•n, proprie
dade elo Revel. Lib~ t· aLo Dyoni s io ela Costa , f'unelada em janeiro 
de i SS6 ; ·tem 1.70 matriculados, e ai nela 20 eschs . publs. , se11clo 
ci1H1S elo sexo mascu lino, sete do feminino e it mixtas . Entre 
as soc iedades lib~erarias ou scientificas, a que ma is se re~om
mendapelos ft·uctos C[tte tem proclaziclo é o Institltto elo Ceará 
cuja R evista tem publicado grande cópia ele documentos sobre a 
hister ia estat istica e topograpbica elo Estado A Revista esLá no 
seu 5° anno. E sta associação foi fundada a 4 ele mm·c;o de 1887, 
e seus membros reunem- se uma vez po 1· semana . Publicam -se 
diversosjornaea na Fortaleza: a R.cpub,lioa,o Commeroio, Cec•
,·ense,o No'l't ~ todos cliar ios,tenclo estes clotlS tlitimos sttspendiclo 
a Stta publicaçii:o; a Ve,·clacle, orgão cathol ico que app:trece a os 
dom~ngos, e o c~a, ·á. Illustra,:lo, lttxuosa publicfl.çiio quinzenal 
com vis tas retratos de disLinctos ftlbos elo Cea t·á, nas lett ras, 
nas armas e em actos de benemerencia. Afót·a as typographias 
ele onde sabem os jornaes cliarios, t em ai ndtL cluaa bern monta
elas como a Typogra1Jhia UniT;ersal ele Cunh a, Fert·o & Comp. 
sita á rua Formosa, e a Typogn&phio• E oonomioa. ele Raymun
do ele Paula Lima á praça do Ferreil·a, que se occu[.)am ela 
publicaçãocl;e livros e outro3 serviço" ele impres são . A Typo
lithograpbm a vapor, ele propt'ledade ele Costa Souza & Comp . 
á rua Formosa se encat't'ega ele trabalhos da lypographia, 
l ithographia e encadernação . Os trabalhos que saltem des ta 
offi.cina 1·ecommendam-se pela sua perfeição e nitidez. A in
clustr ia que ha ele ser uma elas fontes de riqneza e progt·esso 
deste Estado , des2n volve-se aclm ira veltu.eole i proporção que 
augmentam os capitaes e a pop . J à funccionam regular
mente na cidade clttas fabt• icas de fiação c tecidos : um a fundada, 
em 1883, á roa ele Sanla Isabel, pelo fülec iclo Dr . Antonio 
Pompeu de Souza Brazil, a que se associa ram o Dr. ttntonio 
Pinto Nogueint Accioli, e Thomaz Pompe tl de Souza Brazil, 
com o capJ~al.cle 300 contos, pt·oclur. actualmente para mais 
ele 1,200.00J Jardas ele fazendas ele a !..,.oelão: a outra fun
dada em 1 "8\:l pot• I-Iollancla, Gurjão & Comp. á mesma rua 
com o capital de 250:000$, produz ele 800 a 900.000 jardas . 
Uma fabrica de meias acaba ele i naugltt•a:r - se, em 31 ele 
mat·ço u ltimo, no boulevard elo Imperaclor, com o capital ele 
i50:0QO.' . e pelas machiua~ ele que dispõe, elevet•á pt·ocluzir 
50 .000 pares de meias por anno. Outm de cortume, sita no 
arrabalcle de Jacarecanga, ins ta llada em abril deste anno. com 
um. capital ele 300 :00(1,$ , promet:e grandes lUCl'OS aos seuS 
acmontstas. H a duas g<'a!Hics fabl'ic:=~s de cigal'l'OS.: a ele 
S . Lourenço , fillal ela elo Rio ele Jan eit'o , de Lopes Sá & Comp. 
situada a rua. Tl'istão Gonçalves, foi fun clacla em 1S8'i, a outra 
a ela F ortaleza, estabelecicla á rua da Pt•aia desde '1877, abas
tecem o commereio da capital e do inter iot· com os seus pr o
duetos. Alem ha outras elo me not· importa ncia . Ha quatro 
fabl'icas de sa l.Jão , duas ele marmoristas e uma ele "do a 
vapot·. De ha muito sen\icla a necessidade de facilita~·em-se 
as lransacções commer ciaes, ct·eou-ss o Banco elo Ceará a 7 
ele ma t·ço ele '1893, CI'Je petssou a 15 ele setembt·o elo mesmo 
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anno p:J.ra o magnífico predio s ito á praça do Conselheiro 
José de Alencar, o qual foi construido com as conven ien tes 
accomm odações . A' l ésté el o boulevarcl elo Visconde do Rio 
Branco iica o edificio elo P1·aclo Cearense onde, na estação 
propria , conco!'l'e a pop. aos d i verti menLos que tem attra
llido sua preclilecçib. Com a inaugura~.ão do Pmdo em 
1893 adveio para o Ceará um grande bem e foi desen volver 
entre os criadores o gos to de melhor arem a raça cavallal' , 
Ainda não ha m •tito um cavallo dos melhores se vendia a 
preço. de 200$, actur,l mente algu.ns Já tem att ingido o preço 
super10r a i:000$000 . Por todo a parte se encontr am associa
ções l itterarias e de recreação, funccionando em edificios 
adrede conskuitlos . São no·tave is o Cl ub Iracema, á rua 
Formosa e antigo Club Ceat:ense, que ser ve hoje de Hotel do 
Norte , A cidade depois elo r egimen r epublicano tem tido in
cremento aclmil·avel ; a edificação augmenta prodig iosamente 
e em toda cidade havida, o movimento dá- l he ar ele grandeza 
e pt·osperidade, prosperidade que Já em 1874 o sabio Agasa iz re 
conhecen nas seguintea pala.vras do seu livro ·voyage au 
B,·esi l : «Ceará n'a pas ce~ air mot·ne, enclormi , qu'ont beau
coup de vi lles bt·ésilienne::; ; ou y sen t le mouvement, la vie et 
l a prosperi té . ., ~>istem ain•Ja alguns edi fíc ios não mencio
nados como sejam o:o das tres eschs. modellos de eclif:icação 
elegan~e e propria para o fim que é ac~ommodação de alum
nos ; um tbeatro par~icular, Thwtro S . L uiz um spec imen 
da Torre E iffel em madeir a no centro ela ilha que existe 
no P a rque da Liberdade extensa praça bem arborisacla e que 
virá a ser o melhor p asseio publico ela cidade, em fô rma de 
bosque. O serv ico ele esgoto e do abas tecimento d 'agua está 
con·~rac~ado com a empreza Banco Remunerador com sécle no 
Rio (Capital Federal) e no cemiterio de S. João B.1ptista 
e:.:~stem muitos mausoléoa e monumentos ele grande valor ar
chl tectomco, sendo um delles de. gra nieo elo Ceará. erig;clo á 
ITI,emoria do Dr. Caio Prado, ex-pres idente ahi fallecido em 
1~8~ . O fiaaclo senador P ompe·1 em seu · Dicc . Topog?·. e E.rta
t tstlco da P ro v . do Cea•·á (i8ô1) . d iz, tr.atanclo cle5sa cicladH : 
.: Comarca . Estende:-se pel?- _costa desde a i'oz do Pirangy, 2.2 
l eguas ao S . da capttal, ate a barra do Munclahú, 3.2 lea uae ao 
NO. com uma. l argma média para o inte,·ior de seis a 12leguas . 
C0mprehende famosos terrenos agl'icolas, como as senas de 
Aratanha e Marauguape, e os alagadiços elo- liltoral , e excel
lentes campos ele criação; Stlper ftcie aproximada ele 260 le,.uas 
guadl'adas. A anli!l'a ouv iéloria do Ceat·á, que faz ia parte" ela 
ele Pernambuco, fo1 separada por Carla Régia de 171i, for
mando uma comarca com a da Parahyba; pela P r ovisão elo 
conselho ultramarino de 8 ele janeiro de 17.23 foi cl'eada 
comarca independente, cuja cabeça era A.quiraz. Em 1810 foi 
creada a vara de juiz de fóra da Fortaleza com o termo da 
comarca actual. Em 1833, por occasião de es::ecutar- se o 
Codigo elo Proce>so, foi dividida a pt·ov . em seis comarcas 
ficando a ela Fortaleza comprehenelenelo além elo clist. 
actual, mftis Baturi té e Imperatriz . Presentemente a comarca 
que é de tPrceira ..entr . cornprehencle dons termos independen
tes (Fortalena e Casca vel),e dous anuexos, Marangnape á Forta
l eza , e Aqutraz a Cascavel... Nbtnicipio. .u;s tende-se no 
h ttoral, desde acima ela foz elo Cocó, duas leguas ela capital 
até á foz do Mundahú 3.2 leguas , com a l ar,.ura de duas a 12 
leguas par a o inter ior , e uma p op . que" andava em 1857 
por 33.355. hnbs. ~ maior parte elos ter renos que ficam 
todos n~ lLttoral, sao proprios para a agricultura, os seus 
h abs :.. sao na ma10~ parte agrícolas, sendo limitada a 
cnaçao de g<:clo . Ji'?·cguezia. Creada por Provisão de 6 de 
ag0s·to ,de 1761c d esmembr ada ela ele Aquiraz, seu orago foi 
S. Jose , e depots tambem N. S . d'Assumpção ... Cidade e 
Capttal . Séde tambem do bi -pado. Principiada em 16H n o 
Ioga ~ Vi lla Velha, por ~1artin Soares Moreno, e passada 
clepo1s para o logat· do forte d'Ass tuupção , que deu o nome 
á cidade, s ituada sobre uma pequena enseada , jun to ao forte 
do seu nou:e, formado por um arrecifJ, que hoje es tá qnasi 
al·eado; fo1 elevada á vtll a em 1726 á cidade em 172.3" com a 
denominação ele Nova Bragança, q'ue nu nca foi usado, a 
uma legua ela ponta do Mucuri pe a les~e, e qnasl duas da 
barra elo r io Ceará ao NO ; sua pop. aproxim a-se de. 
15 a 16 mil a lmas. E' bem edificada em uma pianicie ar e
nosa e igual ; suas r uas espaçosas são tiradas a cordão e 
elegantemente calçadas . Conta para cima de 800 casas 
de tijolo, sendd destas 60 sobrados, e fóra elo alinhamen~o 
mais de 1. 600 cober tas de palha, em que moram os h ab itan
tes menos favorecidos da fortuna . T em i 4 edificios puhhcos 
importantes, como o espaçoso palacio elo governo, o hospital 
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da misericorclia, os quarteis militares da i a linha e policia, 
a cadeia, o paço cb municipalidade, a matriz hoje cathedral 
e mais t r es egr ejas e algumas capellas n ão concluídas, as 
·thesoural'i as ge t·al e provincial ; a alfanclega , o a rmazem da 
polvot·a, o cemi~er i o, um chafari1i e tres cacimbas publicas. 
Uma elas suas sete praças, .a ele Pedro li, está plantada de 
frondosas a r vores ; n o porto tem um ph arol na ponta M.ucu
ripe : além de um lyceu de preparatol'ios tem mais de oito 
aulas pr imarias, quatro para cada s~xo, freqm:ntacl?' por uns 
800 meninos ..• A temperatura médta da capttal, a sombra, 
em tres annos ele experiencia, r egula 26,7 de c :m~tgrado; e 
ao sol 53,3. S ua humidade média, obser vada em 15 mezes, 
regula por 73,5 ele Saussure, desde 55 rn inimo na secca, até a 
r ad icai d a. hnmidacle pe!o in vet•no : a pr essão atmosphertca 
ao mvel elo ma r varia de 756 a 760 do barometro ao ze r·o 
ela t emperatura. Seguudo obeservações de H a nnos, chove, 
termo médio, na cidade da Fol"'tal eza 92 d ias e 1. 500 milli
mett·oa d'aglla , quasi 56 pollegadas "· Como se vê o senador 
Pompeu, da Fortaleza elevada á villa em 1726: o Relat. da 
Reparti ção de l~s tatist ica e o Relat. do Senador Leão 
VPlloso (1881) dizem que Fortalez:t foi elevada á esta cate
goria por Provisão do consel ho ultramarino de H de m<).rço 
de 1725, e cidade peb Cart:t. Im perial el e 17 de março de 
1823. E' a cidade da Fortalezil. sécle de um bispa de, creado 
pela Lei de 10 de agosto de 1853 e confi. t·maclo pe !a Bulia 
P1·o anima·>"~ .m salute do Papa. Pio IX de 8 de j unho de 1854. 
Deve o n ome que tem ao forte ele N. S. da Assumpção, 
levan tado por Mar·tim Soares Moreno, fundador ela colonia elo 
Ceará em 1611 , onde ex iste a Jb rtaleza deste nom~ , edi ficada 
em frente da c idade pelo gover nador Sampa io em 1816 . E ' 
com . de terceira enLr. ct•eada e chssi ficacla pelo Alvará de 
27 ele j tmho ele 1816, H.es. do conselho a clminisbl·ativo de 
6 de maio de 1833 e Decs . ns . 687 de 26 de julho de 1850, 
5 .·195 de 11 de janeiro e 5 .458 de 7 de novembro ele 1873 . 
Damos em seguida o Dec . que elevou Fortaleza á cathegol'ia 
de c idade: - Carta de lei ele 17 de marco de 18.23 - Dom 
Pedro , pela graça el e De:ts e unanime acélamação dos povos, 
Imperador const itucional e defe nsor lllll'petuo elo Brazil. -
Faço saber aos que esta mioha carh virem : que tendo eu 
elevado este paiz á alta dign idade de imperio , como exigem a 
sua vasta e:>ctensão e riqueza e t endo-me dado as prO'I tn cias, 
ele que se compõe, g ran des e repet idas provas de amor e fide" 
! idade á minha augusta pzssoa, e ele firme adhesão á causa 
sagrada ela liberdade e indepzndencia deste i mpel'io, cada 
uma segundo os meios c111e ministram sua população e ri
queza : h ouve pot· h~m por meu imperial Decre to de 24 do 
me~ prox:imo passado om memoria e agradecimento de ta ntos 
e tao relevantes serv iços que ellas tem prestado, cóncol'!'endo 
todas .Para o ~m g-eral ele au gmento e propriedade desta 
g ranchosa naçao, elevar a catheo-oria de cidade todas as 
villas Cflt! fo r em capi taes de provlncias : e haven do anterior, 
mente requerido esta mesma con~lecoração em favor da villa 
da Fortal eza da província do Cearit, a Cama!"a da mesma 
villa em seu nome , e do clero , nobreza e povo, pelos a·ttendi
veis motivos que se >'erificaram na minha augurlta presença 
em consulta da mesa do desembfl.t'go do paço, com Clljo pa
recer me conformei por min1m imme:l iata resolucão ele dous 
ch janeiro do cor reo te anuo ; hei por hem tendo a tllclo 
consicleraçiio, que a dita villa cl<t Fortaleza fique erecta em 
cidade, e que por ta l seja havida e reconhecida com a deu~
m inação de cidade da Forta leza da Nova Bragança - e haJa 
todos os fó t•os e prer oO'ati v as elas oatl·as cidades dest~ imperio 
concorrendo com e ll a~ em todos os actos publicas e g-ozando 
os cidadãos e moradores della ele todas as distin cçõos , ú·an
q uezas, pri vilegios e liberdades de que .gozam os cidadãos e 
moradores das ou tras cidades, sem dtflerença alguma , por
que assim é minh a mercê : - Pelo que , mando á mesa do 
clesembargo do paço e da cunsciencia e ordens, conselho da 
fazenda: r egeclor da casa de supplicação, Junta do governo 
·p·rovisoÍ·io da provínc ia do Ceará., e a todas as mais dos elas 
outras provincias, tribunaes, ministros de justiya e quaesqu~r 
ou·~ras pessoas, a q•nem o con heci mento desta nunha carta h aJa 
de pzr tencer, a cumpt·am, e guar dem, e faça~m cumpnr e guar
dar como nel la se contém. sem dunda ou embar go algum; 
e ao mon&enhar Miranda,· desembargador do paço e conselho 
mór do Imperio do Brazil, ordeno que a faça publicar n a 
chancellaria e que della envie cópias a toclos os lt•tbunaeõ e 
minist1·os, a quem se costumam enviar semelhantes cartas, 
registran~o - se_ em t odas as esta ç<?es do estylo e remettendo
se o origLUal a Carnara da d1ta ctdade pat•a seu Titulo. -
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Dado no Rio ele Janeit'o aos '18 de março de 1823, segundo d'a 
ln:dependencia e d·o rmperio .- ·!Imperador comr rubrica e guarda. 

FORTALEZA. \Till.a e mun. do Estado de S. Pau.lo, ex:
p aPochia do mun . de.Lençóes. Orago.Divi no Es p~rito Santo e 
diocese ele S. Paulo. FoL creacla parochia pela Le1 Prov . n. 6·~ 
de 13 de abril ele 1880 e elevada á villa pala de n. 69 de 2 
de aLril de 1887.. Po~ suas div isas estende-se a s erra dos 
Agudos An-enc w. do Cor.reío, creada e m j1mho de 1883 .. Tem duas 
eschs. rmbls . ele inst. prim., m·eadas pelas Le is Pl'OVS. ns. 46 e 
47 de 2 de abril ele '1883. 

FORTALEZA. Log. do Estado do A!mruzonas , no mun. de· 
Canutama, á margem esq. do rio Purús . 

FORTALEZA. Log. do Estado do Para, n o mun. de Ou
rem; é ponto ele e;ca la dos vapores que percorrem o Guamá 
(lnf. loc,;). 

FORT.n..LEZA. Log. do Estado do Pianhy, no mun . de 
S. J oãó elo P iauhy . 

FO R-TALEZA. Log. elo Estado das Alagoas, nos muns . ele 
Viçosa, S . Luiz de <Qtti tunde, Santa Lu7iia elo Norte, S . Miguel 
dos Campo~ e Palmeil·a elos ln cl ios. 

FORTALEZA. Pov. elo Estado de S. Paulo, no mun . de 
Ubatuba . A Lei Pt·ov. n . 52 de 20 de março de 1885 creou abi 
uma e>ch. publica . 

FORTALEZA. Bairro no mun. de S. Carlos do P inhal, do 
Estado ele S. Paul o. 

FORTALEZA. Log. no mun. de Santo Antonio da Palmeira 
do Estado do R. G. do Su l; com uma esch . publ. ele inst . prim. , 
creada pela Lei Prov. n. 1.. 5ií de 26 de novemb••o de 1885. 

FORT.ALEZA. Log . do Estado de Minas Geraes, sobre o 
rlo V erde, na es trada que communica com a Mumca o mun. 
ele •r,·es Pontas . Ih ahú. uma pont~ . 

FORTALEZA. Estação da E . de F . de 8. Carlos elo Pinha l 
.a Araraquara. (Comp'-'nhia R io Claro). Foi inaugura.da em 
agoslo de i 884. Fica n o Estado ele S . Paulo. 

FORTALEZA. Serra no 'Estado da Bahia,·no mun . de Ala-
goinhas. -

FORTA LEZA. i\Ion·o elo Estado elo E . Santo, no mun . de 
Guarapary, ao lado S. da entrada do porto deste nome. E' 
assim denominado por ter ahi exis tido em tempos passados 
uma fortal eza, ela qual a inda ob3er va- s9 part~ das muralhas e 
quatro peças . Tambem o denominam Atalaia. 

FORTALEZA. Serra do Estado d o Rio de Janei ro no muu. 
da Magdalena. Prende-se á serr a do Pau Dn•·o . ' _ 

FORTA LEZA . Morro do Estado do R io ele Janeiro; l imila 
de um lado o porto ele Imbitiba e fôrma ao N. a enseada ela 
Concba. 

FORTALEZA. Morro do Estado do Rio ele Janeiro, no 
mun. de Angra dos Reis , 

FORTALEZA . Morro elo Estado de S . Paulo, no mun. da 
Ararnq1tar a, nas cabecei ras do riacho das Cabaceiras , 

F ORT A LEZA . .Mor ,·o elo Estado de S . Paulo, no m un. de 
.c\.rêas . 

FORTALEZA. Morro do Estado de Santa Catharina, n as 
circumvisinhanças elo rio Itajahy Grande . E' de f~rm:tção 
graní tica . 

F ORTALEZA. Serro elo Estado elo R . G . çlo S ul; faz parte 
ela Serra do Mar . 

FORTALEZA . Sert·a elo Estado de Minas Gaeaes, no mun. 
de S. Sebastião do Paraizo . · 

FORTALEZA. Praia no mun. de Ubatuba, elo Estado de 
S. Paul o . 

FORTALEZA. Pharoiete situado na ba'terin, da fo rta leza ela 
ilha do lllel , na entrada cl t~ btthia tlo Paranaguá, 110 Estado elo 
Pm·aná; aos 25o 30' 53" el e Lat . S . e 5° 6' O" ele Long. O. do 
Rio ele Janeiro. O appare lh o ele l uz é dioptrlco; a luz fixa e 
·alcança seis milhas, ab rangendo um ang1tlo no hoeizonte de 
169o 20' a cont<tr elo morro elas Conchas. a 73o NO. ela ilha 
grande elas P ombas. n 60o 30' ela pon la ele Supet·agui e a 26o 
20'' SE. ela ponta elo Blcho . 

F0RTALEZA. Iga r apé elo Estado do Par á . banha o mun . 
de ;\lac:.pá e clasagua; no rio Amazonas (l nf. loc.). 

FORTALEZA. Pequeno rio do Es&aclo do Maranhão; banha 
o mutr. ele Santo rgnacie do Pinheir o. 

FORTALEZA. Riacho do Est«clo do Piauhy clesarr tta n!ll 
marg~m e>q. elo Poty . ' "' 

FORTALEZA. Ribeit;ão do E>~aclo ele Sa n ta Ca tba t·ina · 
desagua na margem esq . do Itaj a hy-assú en>tre os ribeirões d~ 
ltoupa va e do Belchi oP. 

FORTALEZA. Rio do Estado elo R. G. elo Sul N asce na 
se rea de S. iYiat·tinho, ju nto à fre"' . ela JDalmeira e "precipi·ta
se no rio U•·uguay. E' conhec ido ~m sua foz pe'io' nome ele rio 
Pat~do. 

FORTALEZA. Rio .do .Estado de Minas Gentes; nasce na 
serra Negt·a. na paroch1a de S . Sebastião, corre pe la da Barra 
do&. San~o e desagm~ no rio E . Santo, pe lo lado di reito. 

FORTALEZA. Carrego elo Estado de Minas Geraes, no 
mun. ele Passos; re nne-se com o r h cho Figue'ira e , juntos, 
vão desaguar no rio Sapucahy, 

FORTALEZA. R i.be irão elo Estado el e Malta Grosso, vai ter 
á ma,·gem esc1 . do 'l'aquary, abaixo ela confluenciili do Coxi m. 
Sua l a rgu ra é ele 50 palmos e a profttndidacle de tres . 

FORTALEZA. Lngôa do Estado do R . G. do S ul. 8om
munica ao N. com a l agôa de Manoel Nttnes, ao S. com a ela 
Cidrei r a e ao SO . com as elo ~lauric i o e Chan-as. Fôrma com 
outras o braço meridional do ri o Trama ndah/ 

FORTALEZA (Porto ela). No Es·taclo do Ceará; em f'r ~ nte á 
capital, em tt11 :n. enseada em fárma ele crescente, franca mente 
protegido contra os ven tos ele ill . pela ponta elo Mucu••ipe e pelos 
r ecifes e bancos sit uados na enseada . E' d esde remotas épocas, 
apoa tado como um elos meno~ abrigados, e ele mai s difficil em
~arcru e e desembarque . Das obras ele nat1tica citadas pelos Dr. 
Zoztmo Bal'l'ozo, e m seu opnsculo Porto elo Cem·á, pant aq ui 
·t:ranscrevo o seguinte: « O ancoradouro do Ceará, diz o bar ão 
Rous~1 e r , no seu Pilóte ele Brési~, não pócle sc 1' co ns iderado u m 
porto, exposto, como é, a todos os venlos entr e N., O. e 1~ . que 
são freque n tes. O capitão \Velles!ey exprime-se desle modo: 
Ceará não póde, pt·opriamente , chamar- se porto· em clima 
algnm, salvo tl'opical, seria considerado ense:tcla. se'gu ra . Mou
chez, em sua obra Les C6tes cltt fl ,·ésil, escreveu: «a e nseada 
do Ceará completamente aberta de E, a N. e a NE., é uma 
enseada clesabri gacla, onde se fica exposto ao vento e rolo elo 
la r go, em uma extensão ele ·l2 a 13 quar tos de agu lha. As dif
ficulclades elo commun i cação com a te t•t•a tornam por tal modo des
pendiosas todas as operações ele carga e descarga qttc fazem seria 
obstaculo ao desenvolVImento elo comme1·cio caarense . " A ex
periencia, porém, tem mostrado que o maior inconveniente elo 
pot•bo da For taleza. não é a falta . . ele abrigo no a ncoradouro 
pois não l1a memorta ele haver a lh p.ma1s gal'l'ado na v to algum; 
a serenidade constante elo tempo na zona equatorial e a natu 
reza do fundo elo ancoraclout·o compensam fe lizmente o eles
favo r das ,outras condi ções· naturaes. O que é cl iflic il , e até 
arrr1scad?, e o embarque e c\esembarqLte ele pessoas e m er caclol'i as. 
Estes so podem tet· legar no max imo pel'iodo ele tempo de 
quat1•o horas por dia, qua ndo o movimento ela maré deixa a 
descob~r to o rec1feque corre obli quamente á praia, clim inuiclos 
os effellos da ag i tação no mar . Apezar cl~ ste~ embaraços, o 
movilllen·to co mm et•cial elo pol'to da capita l elo Eslaclo nunca 
de iXO\\ de crescet• e avn ltar p or la! modo que já. em 1867 recebia 
181 naVIos a rctueando 8l. U42 toneladas , e 207 bar cos me• 
cllndo 9. 934 tone ladas ele a rqu .. ação; exporta v a mercadorias 
no valot• offtcia l dç 4. 270:315ii'iOQ, impor ta ndo-as no de 
3.3-! 1:803$120. Hoje, e só pelo porto d:t For ta J e~s, a imporóação 
eleva-se a 18. 600:000$, e a exportação a 22 .000:000$, Ye rificanclo
se u m saldo de 3 .400:000' em favor ela expor tação ele productos 
cea re nses . O estabele'ci me nto elo por to, 0 ~1 a h ora da preamar 
clas_syzigias, é ás 5h.30m. A oscillação das mal'éS varta entre 
2m,t> nas agttas viva~, e im,6 nas mot·tas, de clous metros •~as 
oreltnaruvs Antes· tla co nst r ucção do q uebra-mar pel a Com
panhia Ceani Hat·bour & Comp ., os n<nios ancor avam entre o 
r ec1fe e a costa. O quebra-mat· provocou o ale r eamento deste 
cana l ou anco radouL'O : de modo quaac·tna lmente o recife está. 
secco, be m cumo o que])l•a-mar; e o ancoraclo:tr o cles vin.clo ma is 
par a oeste Com a nova concessão das cam~ t•as para!! 400.000, 
e~pera a contpan hi a pt·olon rra r a muralha para lesLe, e cana
h sar ou restabelecer a corren°te, que cavava o primitivo an co
raclou ro. O Sr. J. J. Revy apresentou em 23 de junho ele 1881 
ao pre>i len te do Ceará o seguinte Relcbt . a r espeitJ desse porto . 

i 8 .005 
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<< A so lução ela q uestão refel'ente fi pt•efe r encia que se pode dar 
á bah ia elo iVIucut· ipe, ou ao pt•esent9 ancot•adour o na Fo r
taleza, para o estabe leci mento ele u m por to, mi:o está envo l vida 
em complicações e diflic •tldaeles , pois que depende excl usi 
vamente_ ela ri go ros a, applicação elas regl'aô estabelecidas pela 
h yclrauiJca . A bahw. elo Mnctt r ipe, bem como o ancor ado uro 
ela ForLaleza são enseadas pl'aticitmen te ubertas; sendo a 
pnme1 r a p l'OtPgJcla contra os ventos predom inantes e as ondas 
elo attla n tico por um recife ele pedra a r enosa , eu tranelo con
s ideravelmen te pelo ma.t·, estando coll ocaclo um phar ol subre 
a extremidade elo me5mo r eci fe; a ul tima enseada está 
pr otegirla por um a serie ele l'eciles submersos qu e reduzem a. 
força elas ondas elo at' lant. ico, oíferecenclo nss im alguma s• gu
ranca ao ancoradou l'O em ft·ente ela. cidade ela l<'or ta leza . A á rea 
ele boa, anco l'a.gem , protegida por pedms e r ecifes assim como 
a profund idade ela ao-ua sio muito maiot·es em Mucut·ipe elo c1ne 
na Fortaleza . Gon~ i el.• racla como ensea•la ab r ta, a bah ia do 
Mucur ipe oífel'ece, po rt~ ntb , snpel'iol' ancoragem a mu ito maiol' 
numero ele nav ios elo que a enseada ela For taleza, e, a este 
r esJ)eilo, inqnes tionave lment Muc uripe clevi~1. merecer pre
fel'enc ia . Ha, comLuclo, um a gran~ele clitl'e•·en ça entr e as con
d ições ele uma enseada aber ta e as ele um por to . Uma boa 
enseacl<t prec isa, pl'inc ipa lme nle , ele bom terre no pal'a o anco 
r aclout·o e de abrigo con t l' a tol'm e n ·~as e ondas pesadas. Um 
bom porto precisa não só ele abl'igo conLra tm·mentas e oncbs, 
mais ai nda cZ<l ·unub bacia ele cugua octlnw e ele superfioie q~bicta 
que permitba a os navios não só a ncot'ar"m com fac ilidade, 
mas ta mbem pel'm anecerem ao longo do cáes e trapich es para 
desca rregarem ou c.at-regarem cl i cecLamen e s uas mer cadorias . 
Nem a bah i<L ele lllucuripe, nem a enseada ela D'orta leza tem 
l ima supel'ficie ele agu;c cu: ma; as marés elo attlan~ ico sempre 
são pesadas ele mais para. perrni tti r e m qn e 11 m navi o perma neça 
ao l ongo do cáes ou ele um trapi che sem pe rigo i:le damno . 
Nestas ci t·cumtitancias a for mação de uma bacia de ao- ua cal ma 
sendo a condição ])rimar ia pam o estabelecime nto 
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quer em Muctt ripe que r na Forlaleza, a q ues tão se 1·esolve po r 
s i mesma determinando-se q na l cb s d uas localidades é ma is 
favor áve l e ma is conven i ent~mente si tuada pa ra a fm·maçi\o 
da dita bacia de tam.anho sui:Iiciente pa ra o pr çse n te e o f utm ·o 
commerc10 el a prov. Basla pa ra forma r - se u ma bacia de 
agua cal ma q ue se constr ua m um qt1eb ra- mae a t··t ificia l em 
Mucueipe e bem assim n<L For taleza. Consu lLando a Carta das 
clnas l ocalidades e evidente q ue o necessario quebt·a- mar em 
~~Iucuripe deve ser mai or e de mais pesada estl'uc t-ura. e deve 
custar multo mais do que o que foi· constrtüdo na Fortaleza . 
A ancoragem nn ForttÜ"lza , como já disse , est:J. protegida por 
umn ser ie de r ec ifes submersos .::hamaclos - Cor oa Gt•ande e 
<< Recife elo porto l>, entre estes h a. um Cftna l r ec to e ftmdo 
cttja cor rente é ele Nl<; . par a o mar . As marés elo a t tl ant i co 
procedem de um ponto N 59 E . isto é, quas i de NE . para E . 
e contra ess<J.S marés , que são i nclepenclen les elos Yen tos 
r einantes no Ceará, é preciso um qLtebra mar de cerca ele 700 
melr os ele es:tensão;em or dem ele fo r mar a bacia de agua cal ma 
de tamanho s u fic iente para as necess idades el o po1•to . A a nco
r agem em Mucuripe eslá protegida a Leste por uma estre i ta 
li.ngua ele tena ad iantando- se em cl irecção el o NNJ!] ., cerca 
de um e meio kils . para o mar, r;a linha ger al da costa . 
Na_ponta ele Mucuripe a cos ta tamb .. m m uda ele c~ il'ecção ; 
a L . corre SSE . , em qua n to c1ne para o 0 . , ela dlta ponkt 
CO l'l'e cgmsi na cl i rt•eção de Oeste . Assim , uma bab ia é 
formada o1lereceuclo ab r igo de Este, Sul e Sudoeste. A 
d ila bah ia es tá , com t udo, abeTta pa ra o No roeste, No r te 
Nor deste com agua funda e o alto mar diante de s i , sem 
nenhum r ecife OLL banco ele a t•e ia que reprima as ma rés elo 
attl anb ico que ent ram n a dila bahia elo pon to N57oE, isto 
é , quas i c1 mesmo quo.r to qne na Fortal eza . P a r a r ep rimir ~•s 
marés elo a t th111tico na enseada ele Mucuripe, a extensão elo 
c1uebra-mar será muito ma.iot· do que na Fol'taleza; seu com
primento clere se r de cerca ele 2.000 me lros, e em consideraç[o 
ela maior pr oí'uu cliclacle d'agua o cus~o do (]Uebra·ma.r excedel'á 
t res vezes mais ao da F ortaleza . Não ha d Ltvida , cpe nm 
por to magn ífico e mn ibo maior se r ia ass.i m fo rm ado elll. Mu
curipe , porém suas dimensões e cuslo i ri am mu i to ttlém elas 
necessidades e conveniencias acluaes da p t·ov . (J; ventns 
predom inantes na · costa elo Ceará são ol'ientaes ; confor me a 
estação do a uno, elles ' 'ariam ele NTti. para Sm . Os p r i
meiros apparecem nos mezes ele novembl'O, dezembro, j aneüo 
e feverei r o . Duran te a estação inver nosa os ven tos são irreg•t
lares e ve m ú.s vezes do N, e mes mo de Nor oeste ; são for Les 
porém dura m poucos dias. Dut•a.nte os mezes ele junho , jul ho, 
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ac-osto, setembt·o e ou tubro sopr am sempr e perto de quarto 
S't:te~te . Os ''enlos fortes NE . são quasi para lle los á clirecção 
elas marés elo attlanti co, e levantam as ma rés mui to a lto pr o
duz indo um mar i mpetuoso na bah ia de i\1ucnri pe e ela 
F or ta leza, Assim por exemplo , em 1° ele JU nho uH tmo q uando 
eu p rocedia a o bservações em u m l ancha a ncorada n a enseac~a 
ele :\iucudpe, 6'5 me tros a Oeste elo phar ol, sopt'Oll todo o cl1a 
mn vellto fad e, que até ás d uas ho r as ela t <t rde conser vou-se 
S. 49o ill, isto é, q uas i SE. O fi t· mamento torn ou-se nublado 
e a bri sa mudava em um a h ora e 35 m im.1tos para N 78° l~, 
is to é, E . pot· N ., va r ia ndo sua cli t·dcção 53° em menos ele 
d uas hor as . A l ancha , q ue tin h a estado bastante qu ieta pa l' a as 
obse r vações todo o dia até ás lres ho r as ela la r cle torn ara-se 
i ngovet• navel com o a ugmento ela ma r é pt• ocl 11 zida pelo NE ., 
as ondas quebravam - se livremente sobre a lancha, e o m ar 
fol·Le que git·ava na enseada cl0 i\'Iucuripe obl' igou-me a sus 
pender as obseevações . A direcção da cor rente elo atla ntico 
nes i.a costa é de Este paea Oéste . A co rre n te muda po r ém 
po uco; per to ela baixa-mar el la col'l'e por pouco tempo Nor oeste 
porém vo l ta logo à sua cl ir ecção no rma l pa r a Oeste . A fo rça 
da cot·rente ger ,ll elo Oceano va r ia pouco; é p r a t icamen te a 
mesma ta n to em Mucuripe como na Fode le~a. As observações 
fo ram feitas na e nseada de Mucnri pe 635 me tros a Oéste elo 
phal'ol e reconheci que a co rren te do a t lantico va~· i ava de 
391 a 572 metros por hor a , sendo a med ia 481 me t t• os por h ora . 
Na Fort~üeza a cor rente ge ra l elo Oceano é ele 466 meLros p0r 
h ora e a ve loc idade cl<t cor rente per ma nece iclentica até á 
distancia de ·150 metr os da pra ia, . A f01·ça e a dit·ecção da 
conente gera l do Ocea no portanto, diffet·em pouco em Mncu
ripe e n u Fortaldza . Ha, com ·tudo, uma grande difl'er ença 
e nLre as con·etltt'S da prai a. Ass im, na enseacht de M11curipe, 
em fre nte á casa elo pra tico, a corrente a 50 melros da mat•ge m 
elo mar var iava entre 331 e 561 m . pot· ho ra, clilnclo-se quasi o 
mesmo n a bahi a ; mas ao longe ao passo qu e na Fortaleza no 
ftm do T r apiche, ·tambem 50 metros ela marge m do mar, a 
corre nte ela p ra ia var ia e ntr J L096 a 1 .422 metr os por h or a , 
sendo cerca de tres vezes mais forte d o que na enseada elo 
Mucuripe . A cl i1•ecção dessa poderosa corre nte ela praia é 
rl e S . 77° O. e é quas i par all el<t á pra ia naquella localidade; 
é a lé m disto i ndepencl en te da cl it·ecção do ven to . 'Estas c01:
ren t~ s for a m traçadas com precisão a um a d is tanc ia ele ma1s 
de 300 met ros, por med ição rlll'ecta. A poderosa corrente ela 
pra i a em Fo t•taleza é s ignifi.cati v a , e smt OlJel'ação será p t·e. 
sentemente indicada. Mos tr a t·ei coin o a col'l'ellle bra,ncla elo 
atlant i<:o de cerca de '166 m etros por h01·a , dent ro de uma 
cl! sta n CJa ele rl.50 metros da margem do mar se converte em 
uma poderosa corren te ela praia, medi ndo 1. 42.2 me tros por 
hor a, e ganhando ma is do q ue tres vezes a sua força aLlan ti ca. 
Ten ho j á d i to que as ·ma1·es do at lan tlco pr ocedem elo p onto 
N . 590 E . Estas mat•és sã.o formadas IJOr ondas de consideravel 
cornpl'imento , que p roduzem na snperfi cie elo mar um mo
vimento oscillatorio, similhan te á elo penclulo. Estas ondas 
são ch amadas de oscillação. Aproximando-se ela p r a i a 
menos de se is metros ele prol'un cliclacle e entrando na agua 
observa-se que a oscillação n as camadas mais profun das vae 
di minuindo grad ua lmente pel a fricção do fundo e , pm·que o 
mov imento na Sltpeficie vae excedendo ca da vez mais ao q ue 
se ope m no Ji.mdo pl'ocluz- se em clil'ecção á p ra ia um movi
men·to ger a l na super ilci e qu e at tingiuclo ao ma,ximo per to da 
pr a ia pot· u l t imo fa~ a onda q uebr a r - se, for mando a bem 
con hecida m·t•eben baçio e a rremessando pa r a acl i an~ e massas 
cl'ag ua com gr a nde velocidade e força. AssiJ11 a onda ele 
oscill acão é conver tida em oncla ele t eanslação. Estas anelas ele 
t rans láção ba tem á pra ia: da For tal eza em um a.ngulo m_edinclo 
cerca ele 50° e são reiiect iclas pel a praia em di l'ecção ocCldeutal 
Es La.s ar relJentações p rod uzem i ntensa ag itação JJas aFeias ela 
_pr a ia e sua poder osa cot'l'enteza as le va por clian te_ com uma 
r a piclez ele mais ele um ki lomelro por h 'lt"a; e ass ll1~ a al'8la 
depositada na praia pelos ventos aliseos do Léste, formando 
em mu itas partes o"ibeiros de cem e mo. is meLros ele a ltura, é 
r e mov icl<t ela li nha ge ra l da cost;t. T enho- me· de lldo ex.teu 
Eame nte sobre a onet·ação destas ondas e sobr e as co t'l'entes ela 
p raia ela Fo r talezà para mos Lnu· CJLle é pela acção elas mes1:1as 
on las c1ue a a reia depos itada pelos ventos altseoo e remoV1d.a 
e ]evada ao longo ela costa em cl·i recção ao ll;fat'lt nbão . Facll 
é de vet' que os trabalh os ele qua lquer po t·Lo .que ten h am p~ r· 
fi m impedir a acção das ondas e con entes 1n vo ~vem a pr opl'l a 
r nin a; essas oor r entes em poucos an.nos aterrarJ<I<lll o po rto. e 
seus movi men tos não podem ser tolhidos ; a con eu l.eza Lo~n an~ 
seu curso ao r edor elo poeto e fechal'la os canaes q ue vao te r 
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a elle e nenhuma machina para ·tit·a t· a r eia do f undo poderi a 
compensar o deposito q ue essas correntes kou xessem, n tve!
l ando o ten eno em sua passage,u e formando uma nova pra m 
que se estenderi a muito a lém elos l imites do porto. Sir Jo hn 
Hawkshaw claramente prevendo a acção dessas anelas e cor· 
r entes, limiLa as obras que pt'OJ.)Õ3 f!- t rabalhos dentl'O do ma r 
e os colloca mui to longe ela p ram, h ganclo-os ~ estas p ·:r um o. 
ponte aberta com vãos ele con s ielel'avel ex tensao ; pel'ln t ttlllclo 
assim a livre acção das ondas e corren tes par to da pl'ata . 
No seu pl ano um a linha fer r e a deve chegar a té a ext1•ema elo 
quebl'a-mar att·avessanclo pela po_nte . Os trabalhos poc~1am se r 
estabelecidos tanto ma1s vantaJ osamente q ttanto mats para 
fó r a ela p r aia, e cem metr os mais ou menos não seria d iffe 
rença material no orçamento elas obras pr ojectadas elo por to. 
O governo impe rial, ha alguns anuas, co nri ou os estudos elos 
po r tos elo B l' az il a Sir John Hawkshaw - grande auLoriclade 
no a ssumpto - q ue officiou ao governo sobre os melhoramentos 
dos ditos portos . S it· John Hawkshaw tambem se r e feriu ao 
porto do Ceará e dando seu parecer considerou a ques tão de 
p r eferencia en·tre MucLH'ipe e Fol'Laleza, e no allmlido pat·ecer 
impresso sob n. '1, p . 97, sem entnu· nos de tal hes technicos 
acima apontados alg uns dos quaes me es for cei por explicar, 
cla ra e d istinctame u te , diz : «Pen,;o que mui impor tante me
l horamentos podem e devem set· feitos no porto actual , por
t anto, não r ecommendo a construcção de obras no Mucul'ipe .» 
Nes·tas circumstancias chegue i á conclusiio el e que a loacbliclacle 
em frenie desta oidacle ??te?"eoe pref'erenoic< p a?"a o estCLbeleaimento 
elo porto do Oea,·d . A babia de Mucuripe pócle , em um futuro 
r e moto, com gra n de a ugmento commerc:i<~ l , ser va ntajosamente 
escol h ida pa ra o e'Stabel eci me n to de um novo gTancl" porto 
da província .. . » . 

FOR T ALEZA (Bal'l'a ela) . E' assim denom inada a e nL t·ada 
S. do canal que se pat·a a ilha de Itamara.cá do contiuente, no 
Estado de P ernambuco. Tanto e lla como a ba. t·ra de Ca.t~!ama, 
qne é a entrada N. elo canal, pe t·miLtem aos navios que calam 
m enos ele qua tro a cinco m et ros entra r n o canal. E'tambem 
denomina da B cwr c! ele! Ilha (Moucbez) . Com o mesmo nome 
ele FortalezC~ faz Mouchez menção de uma ponta. . «Na ponta 
S'E . da ilha de Itamaracá, diz ell e, vê-;;e o for te des ignado pelo 
nome ele l''ortC~le zC~ ; é visive l á seis m ilhas de clis tanóae fôrma 
a ponta Norte ela entra do Sul elo cana l; sua posição é : la t. 
7o 48' 55" ; long . 37° 10' 5'' . » A barra é indicada pelo forte 
e pelo pequeno morro elo Ramalho 

F ORTAL EZA DE CATI NGAS. Dist. do mun. de Salinas 
e Estado ele Mi nas Ge~· aes . Ahi fica o pov . Sant a Cruz . 

FORTE. Villa e mun . elo Estado de Goyaz, ex-parochia 
elo _mun . de F lores . Orago S . Sebastião e rliocese ele Goyaz. 
Fo1 cr eada cl!s t. pelo art. I da Lei Pro v. n . 7 ele 28 ele julho de 
1858 . T ornou- se sécle el a paroch i o. e vi lia ele Flores pelas 
Leis P1·ovs. ns. 3,12 e 3!3 de 18 ele dezembro tle 1862, dispo
sições es tas r1ue foram r evogadas pela ele n. 350 de 25 de 
julho ele 1.86<1. F oi creacla pa roch ia pela de n. 360 ele 25 ele 
Jt!lho ele 186'1. 'l'or uou-se a i 11cla um a vez sede da villa ele 
!?loTe > em vü•Lucle ela L ei Pl'ov. n. 429 ele 2 de a gosto ele 
1869, r ebaixada ele villa pelo art. I ela ele n. <156 do 30 de 
setem bro ele 18?0; restaut•aela pela ele n. 488 dd 20 de julho 
de 1872; supprimida pela de n . 6-18 de '19 ele dezembro ele 1881 , 
r est.attracla pe la ele n . 7'1'1 ele 8 ele agosto ele 188<1. T e!lf duas 
eschs. publs. ele in s t. prim. Agenc i <~ elo coneio. So bre s uas di
v isas v ide : a1· t. Ií da L ei Prov. n . 7 ele 28 ele julho ele i SGS . 

F ORTE (Sant' Anaa do) . Pov . na freg- . tle S. Simão elo 
mun. ele Nlanhuassú, no E s tado ele Minas Gentes . 

F ORT E AU GUSTO ou da EstacC~da . I<'o t··te situado na 
]Jraia ao S. ele Saa Gos (Estado de S . Paulo), dom i nando a 
énLrada do canal, sobre o qua l cl'uza os fogos com a forta
l eza de Santo Amaro, protegendo a pra ia do Embaré . Foi 
começado em 173•1 por J oi.io ele Castro Oliveira; reparado em 
1770, em cujtt cpoca es tttva at•maclo com u o, •e boccas de l'ogo; 
e apezar ela excell ne la ele sua situação, acha-se em ruinas, 
·tendo s ido lransfe r iclo para o m in iste rio ela m a rinha pe la 
Por taria ele :l:!. de agosto ele 1873 (D'a tts to ele Souza ). 

FORTE. Igarapé elo E s LaLlo elo Amazonas, aJl'. da m a r
ge m esq. elo r io TaCLLtú. 

F ORTE. Rio do E s tado de Goyaz ; nasce ela se n·a Dourada 
e cles agua na margem esq. do rio Vermelho, all'. elo Ara
guaya. Outros o m encionam com a.a·. elo Incli o Pequeno, 
trib. elo rio Ver melho, 

FOV 

FORT ES . Ilba elo r io S . Francisco, i1 esq . , a baixo de 
Joazei ro, pro:dma das i lhas Grande do I nn-á elo DomiD"'OS 
elo Fortes e do Ma r tins (Hall'eld). ' 

0 
' 

0 

, F ORTE VEL HO . Pov. elo Estado do P a r ::t h yba elo Norte, 
a margem esq. elo 1'10 deste nome, defronte ela ilha da 
Restwg:a . Seu non~e r ecorda a fo rti ficação que ahi cons tl'll i ra m 
e maut1veram os francezes r.nles de qua lque1· outl'a occupação 
de eur opeus . Os Potyguares, seus fieis a ll iaclos , e m porJi aclos 
combates r es ts tHam aos portug·uezes, q Lte a cabar a m sempre 
toma ndo o fot·te e cleslruinclo- o, ex pelli nclo os lt·ancews, que se 
concentraram n a feito ri a ela bahitt cltt Traição . P erto cle5 ta 
pov,., em ~le v ado l'llort·o, está a egr ej tt de N . S . da Guitt, 
ant_tgo _h?sptela ela Ordem elo Car mo , um dos pon tos ela cost~t 
m a1s V!Sl Vels do a l·to mar. Para ahi foram ·transferidos no 
p rincip io ela occupação ho!Iancleza, os ind igenas das a lcie ias 
ele J acuhype e Ponta l. Entre Forte Velho e o morr o de N. 
S. ela Guia passa o ribeiro Curay, im propr ia mente chamado rio 
ela Guia . 

FORTINHO. L og . no 'termo ele A raca ty, n o Estado do 
Ceará. 

F ORTIN HO. Pontal na ancoradom·o ela Bah ia Formosa; 
no E s tado do R. G . do Norte . 

FORT~NHO. Pontal que forma o exLr emo N . ela ilha ele 
It::>maraca. no E s tado de P ernam bLwo . Esti'1 a pouco mais ele 
m1lha <ta S. do outeu·o elo Ft.nil na Lat. ele 7o 30'S. e L on a- . 
ele so 18' 30" E . (Vital ele Ol ive ira) . 

0 

. FORTINHO. Ilha elo Estado do Pa t· á , ao S . da ilha Coti
Jnha , na pa rte ela costa claquelle l!;s·taclo co::nprebendida entre 
a ponta elo Marahú e a elo Chapeu Vira do. A E. dessa 'i lha 
fica m a.s ilhas Novas e a corôa do 'l' a panã. 

FORTU NA . Bail•r•o do mm'l. ele S . Sebastião do Tijt1co 
Pr_e to, no Estado ele S . P a ttlo, com ttma esc h . publ. de inst. 
pl'lm ., creada pela L ei P r ov. n . 8 l cle 17 ele junho de 188L 

FORTU NA . Um d os qnat·teirões do ·termo da pov . da Boa 
Vis ta, :10 E sta do do Para ná . 

FOR TUNA . L og . do Estado ele l\linas Garacs, n a freo- . 
ele ~nh auma elo . termo de Sete Lagôàs, com uma esc h . publ. 
df! m s t. prl!nana . 

FORTUNA. Riacho elo Estado elo Cettr á; banh a o mua. de 
S . M<,theus e dest~gua no r i o J agua ribe . (I nf. lo c.) . No Relat . 
do Dt·. Lassance Cunh<t vem m en cionado um rio Fortuna , all'. 
do Cal'ihú . 

FORTUNA . R iacho elo Estado ela Bahia, banha o mttn. de 
Alagoinhas e tles<tg tt<t n o Quit·icó-m irim. 

FORTUNA. Riacho elo E_s taclo do E . Santo, no espaço per
corndo pe}~ lmha telegraph1ca, entre Santa Cr uz e Linhnes . 
(Rep . elos '1 olegt"C!llhos ). 

FORTUNA. Ribe ir ão elo Eslaelo de S. P aul o afr. elo rio 
Itararé . • . 

FORTUNA . Ribe irão do EsLado de Santa Calbtwiua, a JJ:'. 
da marge m es q. elo Bonito, qu o é elo r io do Braço. 

FORTUNA. Ca!'L'ego do E s tado de Mi nas Geraes, a11'. cllt 
m"':rg-em d tr. d~ r io Santo Anton io, tr ib. el o rio do Somno, qtte 
o e ele p,wacit lu. «E' diamantino e tem sido tralJa lha do tanGo 
no l e1to, como nas g r'llp iaras, onde encont t·on-se gorgülho ele 
mu tto boa qua l1claele » . Em suas mttrgens exis·Liu um Cjua rtel e 
um ser viço ela an7 iga ExLr acção, attestaclos hoje por montões 
1e pedras enegrec tdas pelo tempo. Cerca ele seis lcils. dis tante 
c esse carrego está a pov . ela Mal ha da. 

F O,RTUNATO. Carr ego elo Estado ele Goyaz, banha o mun. 
de Santa Luz ta e clesagtta na maro-em cl il·. elo 1·1o Corum bá . 
(I n f . loc.) . " 

F OSSEIRO . Co,·rego elo E >taclo de P erna mbuco, banha o 
lU Jhtn do Bom Conselho e clesag·na no rio Bttlsamo aff. do P <t· 
ra yba (Inf. loc.). ' 

F OUCE · Ribeiriio elo Estado do Maranhão, atf. elo rio Picos 
q ue o é elo Ser eno, · ' 

, FpucE · Cacboei t·a. situacla no rio S . Francisco, proxllua 
<l o c enomm a das Ped1·a elo Moleque e Pambú . 

l 
FAOV E

1
•IRO. Log . do Estado do R. G. do Node

1 
no mun, 

c o poc y . 
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FOZ . Riacho elo Estado do Ceará, banha o IDL1U . do Pere i
ro e clesagua no F igueiredo . 

F RADE . Parochia elo Estado elo Rio de JaneÍL'O. Vide Ar
núal elo F•·ade. 

F R ADE . Log . do Estado do P iauhy, no mun . ele S. João 
do Piauby . 

FRADE. Pov. elo Estado do Ce J.rá, no muu. elo Riacho ele 
Sangue . « Foi possu ído esse loga t• por um ft·a.cle elo Carmo,. e 
daqui veio o nome de Frade á povoação, que foi elevada á 
nlla em 1833 e por Lei Pro v . ele 1 de agosto de 1850, transfe
r!da a villa para a pov . ela Cachoeira da mesma fregn e ~ 
zta (Pompeu) . » « F>·cule é o nome ma is antigo pelo qual é 
coiLhecido o pov. do R iacho elo Sangue . Não sabemos dar- lhe 
a origem ; mas é prova vel que, se ndo aquella zona um ce ntl'o 
ele cr iação, tenha havido alli alguma fazenda de gado perten
cente ás ordens monasticas, donde l he vem a derivação . Padt•e 
Bellarm ino de Souza . Visita Pasto?·al do Bis1n D . J. J . V1'ei 1·a 
ao sul da Pt·ovincia ela Oca?· á» . 

FRADE . Log . elo Estado do Rio de Janeiro, na freg . de 
N, S. da Conceição ela Ribeira , com. de Angra clns Reis . 

FRADE. Log. do Es tado do Rio de Janeiro, na freg . ele 
N . S . elas Neves elo mun. ele iVIacahé ; á margem do t•io do 
seu nome . 

FRADE . Serva do Estado elo Ceará, no mun. ele Santa Qui
tarja . 

F RADE . Morro bastante elevado do Es tado elo E . Santo , 
na pov . elo Rio Novo. E ' avistado elo mat• a grande distanc ia, 
Pertence á set-ra elo Rio Novo. 

F RADE . Morro elo Estado do R io de Janeiro , na freg . de 
Inhomil'im . 

F RADE . Morro elo Estado do Rio ele Janeit•o, no mun . de 
Angra dos Reis, com 1490 metr os de altura (Ca -ta ele Conrado 
Niemeyer) ou '1 610 (Mouchez) «O viajante c1ue en~ra pela bar ra 
de Les te da hahia de Angra elos R eis , olhando pa ra o lado 
de Oenoroeste avista logo um immenso monolitho sobre 
uma altíssima sen•a, assemelha ndo-se a um r eligioso capu~ 
cJ:.mbo com o capuz sobt·e a cabeça . Dahi l he vem o nome, e 
nao pelo facto citado pelo chron ista elo Conven to ele S . Bernar
dino ele Senna, já citado . , (Honorio Lima). 

F RADE . Pico elevado na serra dos Orgãos e Estado elo Rio 
de Janeiro, no mun. de Therezopolis . 

F RADE. Senado Estado do Rio ele Janeiro, nas divisas elo 
mun. de Macahé. 

F RADE (Morro elo) . Collinas que li mi tam a E. a bahia do 
mesmo nome , no EsLado de M:Mto Grossc . Fazem parte ele 
uma cordi lheira que do l\IIelgaço se dirige a l\E . , e tem seis 
leguas ele comp rimento. Na vet·tente oriental existe uma fon '.e 
thermal , ele cujas aguas faz-se po uco uso, s i bem ~e lhes attri 
buam virtudes med icinaes . Foram analysadas em 1851 pelo 
Dr. Amadeu Mure, que deu a seguinte informação : A tempe
rat Ir a na fonte é de 42o centígrados . A Ires metros ele distancia 
o thermometrojá baixou a 39° . Aval ia-se o proelncto em 3 .840 
l i tros por h ora 

Hydrochlorato de fer ro ... . .. .. . . , . .. .. .. , 
"' magnesia . . . .. . . . .. . . . . 
,., mn.ng auez . . ... . .. . . ..• 

» »' calcio .. . . .. • · . . .. . . ... . 
. . . » " aluminio . .. . ........ . . 

Sthcta ... .... . .. . . . . . • . . .. . ... . .. . .. . . .. . . 
Agua pur a ... .. ..... .......... .. ... . . . ... . 

2,85 
1,50 
2,00 
0,30 
0,30 
0,05 

99.2,80 

1000 ,0 

F RADE . Riach~ elo Es~aclo do Ceará, tr ib. da margem dir. 
elo n o Macaco, a ff. elo Acarahú, no mun . de Santa QuiLeria . 

F RADE. Rio elo Estado ela Bahia, clesagua no Oceano. Ayr es 
do Casal pretende ser esse o rio a que se relere Caminha quando 
diz que a ancoragem da ar mada de Cabral , a 23 ele abril de 
1500, teve logar a meia legua de terra, em fundo de nove braças, 
e em. ;!-irei to á, boooa ele um ' ' ÍO. «Não posso aceitar semelha o te 
opm1ao, d iz o general Rohan, por diversos motivos: 1o, porc1ue, 
segundo Camin ha, no clia seguinte, 24 de abril, pelas oito h oras 
poue:o mats ou menos, da manhã, levantou ancor as a armada, 
segum para o nor te, e sendo pela costa obr a de dez legoas, che
garam, pouco antes do põt· elo sol , á entrada da bahia, na qual 
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jt\ se tinham abrigado os navios peque11os. Ot·a, elo ri o do F rade 
á enseada ela Corôa Vet•melha ha apenas a distancia de 20 
mi l h;1s, isLo é, cinco lego as de 15 ao gráo, que era a legua usual 
naquelle ·tempo, e, por tao to, metade ela distancia mencio nada 
pOl' Caminha; e, para vencei-a, não era preciso u m lapso ele 
tempo tão consideravel COlUO o que gastaram nessa sing t·aclura , 
t <: uto mais c1ue r e1nava o SE . , e lhe era, portanto favoravel o 
vento: 2°, porque, refe ri ndo -se a esse r io, o p iloto anonymo o 
qualifica ele rio pequeno ( fiume piooolo ), q ual i!lcação que se 
póde applic:tr a u m r iacho mas não ao rio elo F r acle o q ttal se 
Lem em ver dade uma ba r ra má , é, todav ia, bastante lat·go e 
na vegavel no seu interior, como o sei por expel'iencia propria e 
o confirma Mouchez ; 3o , porque todas as barreiras da par te ela 
costa comprehendida entre o rio elo l<'rade e a enseada da 
Corôa Vet·melba, são de cô t• ve rmelha. Ao 'S . do ri o elo F ra de, 
as pr imeir<l;s bal'l'e iras l)l·ancas que se encontt·a m são as de 
Juassema, as quaes se seguem as barrei ras ver melhas de J ur i
quara, e_mats ao S. as bra ncas elo Cahy . Ora, Caminba na 
descr1pçao que faz da costa, d iz o seg uinte: «traz ao longo elo 
mar, em algumas par tes, gt·andes barreiras clellas vermelhas e 
de lias brancas,. Está. claro que elle não te r ia fe ito menção 
de ba l't'en·as bra i~cas sr as suas obser vações se tivessem li mi~ 
tacl~ ás que fi.?am ao N. elo ri o elo Frade . Fo i, pol'tanto, muito 
ao S . deste riO que teve l~gar a ancot·agam do dia 23 ; 4o, por
que o monte Paschoal , v1sto do NE . e elo L . , como o observo u 
M. Mouchez, se apt·esen ·~a como um unico mass iço isolado, e só 
visto elo SI!:. se reconhece que ~acompanhado de outr os montas 
menos elevados . Si Caminha o tivesse visto do pitrallelo do rio 
elo Frade, que lhe fica ao NE ., 011 tambem do Corumbá a L . 
não teda dito a respeito clelle « um monte muito alto e redondo 
e ele outras sêrr as mais baixas ao S . delle "· Para fazer esta 
clescr ipção do monte Paschoal, cumpria te l.o observado ele SE ., 
isto é, de uin ponto muito ao S. elo l'io elo F rade. Parece-me pro~ 
vavel que o Gahy é aquell e rlo ele que fala Caminha, tanto 
mais qtle dista 40 milhas ela enseada ela Cor ôa Vermelha, e, 
portanto, tO lagoas ele 15 ao gráo , e lhe cabe bem o q ual ificativo 
ele fiwne piocolo , que l he dá o pi loto anonymo. E si não é o 
Cahy o rio a que se r efe t·em Caminha e o citado piloto, não sei 
que outro possa set·, mas em todo· o caso n unca poder emos pe las 
razões allegaclas, tomar como ta l o r to elo F racle». 

FRADE . Rio elo Es·taclo do Rio de Jane iro, banha o a rraial 
do seu nome e clesagua no r io de S . Ped ro, aff. do lYlacahé . 
E' muito encachoeirado. · 

FRADE . R io do Estado elo Rio de J aneiro, desagua na en
seada de Jurum ir im. Banha o mun . ele Angra dos Reis . lia 
ahi uma praia do mesmo nome . 

FR4,DE. R ibeirão do Estado de Minas Geraes , aff . da 
margem esq . do 11io S . Francisco, entre os cor regos Car ahyba 
e Extrema. 

F RADE. Ribeirão elo Estado de Minas Geraes, aff. ela mar
gem esq . do rio r\.baet é . 

F RADE . Rio elo Estado ele Minas Geraes, banha o mun. de 
Diamant in;t e desagua no Arassuahy. 

F RADE. Cot•rego do Es tado ele Minas Geraes , banha o mun . 
elo Curvei lo e clesagua no rio Maq uiné . 

F RADE. Ribei rão elo gstaclo de Goyaz, aff. do r io 'l'o · 
cantins . «He caudaloso e cheio ele grossas peclras ,» diz Cunha 
Mat tos. 

FRADE (Bahia do) . De se is kil s . de la rgura, quas i contigua 
ao rio Cuyabá, em cuja mat•gem esq . clesagua aos 16° 6' ; no 
Es taclo de Matto Grosso (B . de Melgaço) . 

F RADE . Cachoeira no r io Negro, t rib . do Igu assú. 
FRADES. Serra do Estado da Bahia, no num. de Ala· 

.goinhas . 
F R ADES. Morro do Estado do E . Santo, na margem sul da 

bahia deste nome a O elo mor ro da Capuaba . 
F RADES. Ponta a E. da ilha de Santa Cat4arina, Elstqqo 

deste nome . 
F RADES . Ilha elo Estado da Bahia, ao N. ela de Itapal'ica, 

com tres milhas de extensão. 
FRADES. Ilha na barra ela bahia do E. Santo, no Estaclo 

deste nome, ao N. da i lh a do Boi . E' ctiHivad11. . Dessa ilha 
a praia fronteira Yae uma res tinga de areia que, na baixa 
mar, se passa em secco. 
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:FRADES. Ilha do E stado da Bahia, com cm•ca de 12 kils . 
de circumferencia , depemlente ela parochia da Ma dt·e de Deus 
do Boque irão , mun. da vil lt\ de S. Francisco. E' a ss irn de no
minada po t· lerem outt· 'o t· a os selv".gens ah i existentes devorado 
clo us frades, elos p l'imeiros q•.te viet·am com Thomé ele So~1za 
e que p::u·a a hi se dil'ig·iam af:im ele catb.echisa:· os mesmos sel
vagens . Nessa ilha teve se tt ber ço o Dt·. Franlüim Ame rico de 
Menezes Dor ia, a 12 el e julho de 1836 . Em uma elas extre
midades ela ilha er o· ue-se a ptttoresca capella de N . S. ela 
Guadalupe muit'o v~neracht pel os :fi eis . Poss ue uma outra 
capella de N . S . elo Lora·to. E' ilha bastante povoa da, n::L. 
maiot· pat·te por p escadores .. P oss ne fazend as de criaçãQ e 
plimtação. Di sta cerca ele 12 lnls . ela cap1tal elo Es tado. Nella 
fica o Joo·, deno mina do Pot·to Gt·ande com uma esch. publ. ele 
primeü·as l eLtras . No dia 8 ele junho ele 1892 foi in::l.llglll'ado um 
pharolete nessa ilha. Este phat·ol ete exhibe um foco vermel ho e 
fixo, illum in a nelo todo o horizonte. O· apparelho é dioptl'ico de 6a 
ordem e a SLU1 lu z é visível na distanci a ele nove milhas co m 
tempo c lat·o. l!:stá montado sobre um a columna ele ferr~ pin
tada de ve rmelho e pr ovida de galeria semi-circul ar e escada 
l ate eal. O pla no focal eleva-se 9111 ,50 ao nivel do solo e 30in,40 
ao elas marés ele quaclratut·a . O pharol ete es t{t ~i~uado n a pal'te 
meridional ela ilh a denominada P onta ele N . S . ele Guaclelttpe 
Posição geog- rap hi ca : Lat. 12o - 48' - 38" S. ; L ong . 40° -
58' - 36" O. PaJ·is; Long . 3So - 38' - 2'1" O. Gren . Long . 
4° - 32' - 00" . E . do o bscrvator io elo Rio ele Ja neiro . 

FRADES. Praia na ilh a de Paquetá situada na bahia elo 
elo R io tle J aneir o. 

FRADES BENr03 . Vide Be.mvent~to (\lh a ). 
FRADIQUE. R ibeirão elo E s tado ele Minas Ger aas , ba nha 

0 mun.. ele Olive int e clesagua no ria J aca ré , aff. do G ra nde . 
'l'en.1 um i' bo<t e sol ida ponte . 

FRADIQUES . Uma das dua.s denominações locaes ela serra 
ger a l elas Vel'Lentes ou Espigão Mes tr0, que divide no l!.: stado 
de Minas Geraes as aguas elo rio Gt•ancle das elo S . Fra ncisco. 
Fic<t no mun. do At·axá. (Eng . Modes to Bello .) 

FRAGA. Mot'l'O elo Estado ele Minas Gel'aes, no mun. ele 
PilangLlY « A SE. ela cidade (de ~rtanaLly). diz o St• . Go t·ceix, 
em seus Annaes ele! Esch, ele Nltnas V. I p. 70, visitú uma 
outt·a m ina a ba nclonncla no Mot·r~ do Fraga ele quartzo negro 
t ambem, acompanhado el e pyr olu s t to, lrmonrto e Jithoma t·g ia e 
sem pyrites. E' a inda um veiei.ro-camacla, sitaado entre ·tol
cUos argi losos incliuaclos ele 60° com o hol'Json te , levantados 
p ara O. e dirigidos aproximadam ente p a ra NS . O ve ieiro
ca rnada tem a m es ma clirecção e inc1inação que os talcitos e 
uma po tencia variavel entre clous e -tres me tros» . 

FRAGA. Rio elo Estado el o E. Santo . na freg. de Ca riacica. 

FRAGA. Bairro elo mLtn. ele 'l'a ·tuhy; no Estado ele S . Pattlo; 
com uma escb. publ. ele ios·t. prim,, ct·eacla pel a Lei. Peo v. 
n. 72 ele 6 de abril ele 1885 . . 

FRAGATA. Sacco na costa elo Es·taclo elo Rio ele Janeiro, 
proximo ao Cabo Frio, mun. deste nom. 

FRAGATAS. Ilha juncto á ele Fernando ele Nm·onha e per
·tencente ao Estado ele Pernambuco. 

FRAGOSO. Antiga freg. elo Es tado elo P a r á . Sobre ella diz 
Ayt'es ele Casa l:.- " Obra ele '12 leguas ao SO .. ele Maz~gão e 
perto ele se·te afas tada elo Amazonas, está a ft·e g . elo Bh;goso 
na margem cln· . do rio Jary que vem ele mui longe , ornada 
com uma eg reja pa rochb.l de 'santo Ant0n1o . Principiou m ais 
ac ima, donde se mud ou por ser doentio o s i tio. Seus habs. reco
lhem . cravo, cacáo, a lgodão, sal sapa rrilh a , e diversidade ele 
m a ntime ntos ; e sobem pelo Amawnas em busc~. elas tartarugas.» 
Em 1842 cliúa Baena que no l ogat' dessa fL"eg . existia a missão 
do rio Jary . 

FRAGOSO. L og. elo Eslaclo elo Rio ele Jane iro no mun. el e 
Magé, proximo á Raiz ela Sel'l·a. Ahi acha-se e~ tabelec.icl a a 
fabrica ela polvora. Tem uma esch . publ. deins t. prim . , creacla 
pel a Portat'ia ele 19 ele abril de 1856 . 

FRANCA. Vill a elo Estado elo Pará . Vide Villa lt'·l"a?WCl. 

FRANCA. Log. elo Es·tado elo Pará, no mun. ele San tarém; 
com uma esc h. publ. creacla pela Lei n. 96 ele 18 de março 
ele 1893. 

FRANÇA. Log. do E s tado ela s Alagôas, no baü·ro elo rio 
J equiá , mun . de Cururipe . 
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FRANÇA. L og . do Districto F ederal, no mol'l'O rl e Snnta 
'l'het·eza . E' o ponto terminal ele uma elas cltws linhas ele bonel:; 
cht J~mpreza d e Santa 'l'h eeeza c que partem el a casa ela 
Machina. 

FRANÇA . Set•t·a do E s tado elo Cean'c, na f l' eg . ele Iguatú, a 
E. da c idade. E' cultivada . 

FRANÇA. Ser t· a do Es tado do Rio elo J ane it•o. entt•e Nova 
Fl'ibugo e Dua s BarL"as. · 

FRANÇA. Ilha elo Estnclo da Bahia , no mun . ele Belmonte. 
FRANÇA. Arroio elo Estado do R. G. do Sul aft'. ela mar<>em 

clir. elo rio Cahy. ' 0 

FRANQA-ANTAR;CTICA,. ~ome destinado pot· Nicoláo 
D ura 11d \ 1l[egmgnon a colonta ft· auceza que se es tendesse pelo 
Brazil. 

FRANÇA DA LAGE. P a rochi a elo E stado ele Minas Geraes. 
Vide L age . 

FRANCA DO IMPERADOR. Cidade e mun. elo Estado 
ele S. Paul o, na com. do se tt nome, ligada a Mogy- guassú por 
um a es trada, a NNO . cl :t cap ita l e clella cli sla n te <!66,6 kils. 
Nos cloct~men tos c1ue a compa nh a m o Relc•t. apresentado ã 
A ssemblea Prov ., no dia i el e ma io ele '1852. pel o Dr . J osé 
Thoma~ Nabuco de Araujo, enco nt t• a - se o seguin te sob os 
tl'tulos Topographia ele! V illa li'?"CLnGJ- cZ.-, I m)JerculoJ" e Desco
berta elo ten·itorio de• Yi /.la Ji'ranoa : << Villa Franca est:í. 
situada ao N . da se l'L'a ela 1\ssumpção, um elos gr upos i solados 
que se des \acam ela ele Araraquar·a e estendem-se pa ra 0., e 
sobre uma elas vertentes elo rio ele S. J oão, a fi' . austr al do rio 
Granel e ._ Seu nome par ece que se cler·iva de um elos appelliclos 
e\o captLao- ge neral Hot·ta, sou c ;1jo g verno foi elevada á freg . 
Con fin n: ao N . com o clist L' . ele Uberaba , el a pro v. ele Goyaz e 
com o Jltlga clo elo Dese mboc1ue el a ele ~<fitl :Js, interposto o rio 
Gran cl e; a E. com O .J ulg-ado de Jacuhy, ele Minas; ao S . e 
a O. com as villas de i\l ogy-miri m e At·a raqLta r a . Disba éle 
Ubet•aba '19 leguas , do Desemboque H, ele 3aetthy 18, de Mogy
mu·tm 43 , de ArarRq uara 3U , de Casa Branca '13, do Rio 
Gr a nde '14 , elo Carmo. tl, cla _fuz do Sapttcahy 2i) , ele Sant'Anna 
elo Sapucahy, em Mmas, ::>, ele Ba Ln laes 7, d e Santa lUla 
13 1/2. A m ai?t' parte elo seu tel'l'i :oL'io é l'o rmad o de campos 
azados par ;\ cp açao de gaclo vaccum, e ach a ndo-se a hi esta
belec idas boas fazendas q tte abastecem a peov. do melhor 
gado que n ella ha. Na Jinhn prete ndi da e nbr e o Jacuhy e a 
prov. ele S . Paulo não ba divisa na tmal que se preste ás 
co ndições do estabelecimento de uma coll ecto t·ia . An im ados os 
pa ulis tas pe las descobertas que Jizeram de minas ele out·o n i1. 
prov. que t em este nom e, e clepois que foram ellas expl oradas, 
deram- se a percorrer o le rritodo gue lhes et·a adjacente e a 
pôr ma is repa t'o nos terrenos aurífe ros já pot· e lles reco nhe
cidos, es luelanclo n estes as probab ili dades gue den ota o min eral 
na segt:egação e elirecção ele seus veios . l<'o i ass im que, te ndo 
por gtu a a Bartholome u Bueno de Siqueira, o Anhanguera, 
que postenormente fàra gnarcia- mór re ,.ente descobriram cUes 
as min!tS de Santo Antonio do R io Ve~de . ~lite l'iormente villa 
da Campanha, . l]Ue abrangiam todo o te.l'l'itoL·io que lhe üca 
a 0., e onde hoj e se ach a encravado o mun. ele Villa F1· a nca , 
que, .sendo um a elas pa r ochias de Mogy- mir im, teve a categoria 
ele Vl.lla em '1 8.2'L . . » De diversas intormações r ecebidos dessa 
loca ltclacle colhemos o segLtinte; <<F oi originariamente fazenda 
ele um tal Simões , que de u me io quarto ele legtla em qu adr·o 
para nesse terr e.n~ funcl at·-se t~_ma egreja com a invocação de 
N . S. da Co n_ce1çao. A té entao era a loga t• conh ec tdo pelo 
no!!le de Set•'tao elo Capim Mimoso . l~m 1804 apenas contava 
mem duz1 a de casas cobertas de capim. Param os mineiros 
que nos primeiros a nno s dest ~ secu lo começar.l. m a constnt ir 
hab1 iações e a fi xat• r esidencia a hi; buscavam uns mais pnros 
ares e :nelhoy fortuna elo que no . totTão natal ; !'ugiam ontros 
ela acçao ela ,Jnst iça ou d a perseg- ut ção elos c redores , em dema nda 
Slas bandas elo Oes te . Encontr a ndo ~e t · t·as fet•teis, apt·opl'iaclns 
a cultura e á cri<tçào elo gado vilccnm e cavallar, tom a ram 
posse elas beiJas e ' 'astas campinas í'l'n.ncanas, tã o a praziveis 
a todo v1anclante . Consra que esses pt·im eh·os habs . desta 
wna a ttt•ah ente qnizeram ao principio fundar a p ov. no 
l og<u: chamado Co"as, onde fi zet·um nma capelli nba. Mas, 
co ns tder a nc\o a pe nurin. de agmt potave l, a tran~ferü·am para 
onde se acha, a tt·es quartos de l eg ul•, d e cli s tn,ncia . Sita na 
~stmcla. que então seg uia par a o Oeste ele Min as Geraes, Goya~ 
e Mat to Çlrosso, e servida por excellentes let•ras, devia attrahi r 
lo!:l'o a SL g rande numero de mine iros, devotados <i, inclus·tria 
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agricola e pastori1, e a lguns, mascates e negociantes. Como , 
de facto, succedeu. » Lutz d Al tn cou r t. em s uas Jy[emorias ele 
Viagens allit•ma que o nome ele F'mncc~·provént de te r sido este 
Ioga: ab~rto á gen ,t,e ele .toda easta e nac ionalidade q tt• para 
elle JmJmgrara. !!; mats acetLavel a ve rsão ele Sain t Htlaire 
que di z_ que - o.; prim eir,os h ab itantes foram pôr - se sob <~ 
protecçao de Antomo Jose ela Franca e Horta com cujo nome 
por hom~nagem e gratidão, chl'ismaram ~ n ascente pov: 
Manoel Eufra&w ele, Azevedo Marques ace ita esta opi nião , 
cl<:nd? como ortgem a Franca «a immigração de aventureiros 
m~ne1ros, ~os fi os elo seeulo XVIII, os quaes , estende ndo-se das 
IDillas de. Santo Anton to elo Rto Vet•ue, hoJe cidade da Cam 
pallha, v1eram assentai" morada.» Sa int -Hilaire o ue· por alü 
passou em fins de 18t 9, assim exprim e a agt·ada~el impressão 
que._?.O se u espiriio atilado de observadot· causou o aapecLo da 
t·egmo : « A aldeta (v•llage) da Franca, ond e fiz a i Lo , esLá 
amenamente co lloca cla no meio ele vastos pastos, em uma 
região descoberLa , semeada de bosques e cor tada ele va lles 
pouco p rofundos . Occupa o ce nho de um cume largo e a rre
dondado, banbado de cada l ado por um r ibeirão . , E accres
centa : «Na época ele minha viagem não se contavam ma is ele 
um as 50 c01.sas, . mas estava já indicado o log<1r de muitas 
outras, e era !uct l ver que a Franca não havia ta rclae em 
adquirir grande inl[J ' rt •. ncirt . , Antes , porém , a F ranca já era 
freguezia desde 180-! , cl ivüaudo ele um lado com o ma,.estoso 
Rio Grande, com a _fregttezia on antes ?'ancho ele Batataes por 
ouLro. Eot elevada a vtlht em i824 por um Dec . im peria l sob 
o nome. de Villa l!, ranca elo Imperador. Havendo contestação 
~ r espetto cb data em . que a pov . da Ft·anca foi elev:t.da 
a \'!!la . pub ltcamos abai xo os documentes se"'uintes : "O Go
ver no Provisorio, atteadendo ás justas rep~esentações que a 
este governo tem fe ito desde o anno de '18 l9 os mo1·adores da 
freg . ela Franca, termo ele Mogy- mirim, da com . de Itú, 
e desta pro v., p~wa qu~ a mesma f reg ., (que hoje se acha 
diY!cllcla em van as) SeJa creacla e erecta em villa, e cons ta llClo 
p~ lo nltmw ma ppa da pov. que que ha em a dita ü eg . 
ela F1·a nca e na elos B~tataes , stta fili al e vis inha, m ais de 
5.000 a lm as, achando- se distante ela. vill <t ele Mogy- mil'i m, a 
que t!!m pertenctclo, ma ts de 40 leguas; e ás info rmações 
que a respetLO det:am o ouvidor que foi claquella com ., o 
desembargador !Yllguel. Antonio de .Azevado Veiga , e seu 
Sttcce~sor, o actual otlYJdor, o Sr. desembargador J oão ele 
i\Iedetros Gomes, e informação da Camara de Mogy - mirim, 
pelas quaes todas se v eri fica, não só que as ditas freguez ias 
se compoetn de mtuta gen te a bas-tada e capaz el e s ~ rvir os 
cargos da gover"nanç.a, mas tan1bem CJ.Ue não pode tn recor
r er sempre que precisam, á justiça da vil! a ele M:o,.y -mirim 
em r azão ela gra nde distancia com passagens de ri~~ cauda~ 
l osos, resulta ndo disto mui g raYes prejuízos á segurança pu 
blica e aos i nteresses parLicu Lar es daquelles moradores, cujo 
floresce nte commercio é a todos constante, e va i sempre em 
augmellto; sendo p ·r estes motivos a creação cles tae t ~·egue zias 
em vd la, mu ito conforme ás instrucções reg ias de 2fi ele j a 
neno ele 1765 e Ca t·"ta Regia ele 22 de j ulho de -1766 d il'i gülas 
a es te gove t·no: cleteemina o mesmo governo ao St· . clesem
barg<l;dor João de Medeiros Gomes, ouvidor da predita coma l'c:\ 
de Hu, que passando incontinenti á mencionacb freguez ia, 
da Fra nca., faç<\ erigir a sua povoação em villa., a qua l se 
dellOml!lara vtlla FL"a nca d'El -rei levantando a i l i pelourinho 
e assignando-lhe por tel'mo o que 't~m aquellas duas fregu~· 
ztas da Fra nca e Batataes, e da pat·te ele Mioas-Geraes será 
por ora 6 elo qu e esta província está de posse desde o fim do 
governo do Exm . capitão genera l Francisco da Cunha e Me
nezes, de .que se lavraram termos no principio do governo elo 
li:x m . capt tão ge nera l Conde ·ele Sarzedas, Bernardo J osé ele 
Lot·en:t. , que estão r egistrados na Camar a de Mogy-mirim, 
demat·ca;·á tam bem l ugo l agar e tenene p1.ra roc io da villa, 
qu e sera ele me ia legua , paços elo conselho e cadêa. e es tas 
obras serão fe itas á. c· tsta de t oclos os mo t·aclores do dis triclo do 
noya villa, ao rtue se obri~arão, e po r um a !inta que o d ito 
Sr. desembargacla r estabelecerá de accordo com a nova Ca 
nura , a qual se cobrará a té que se con cluam aquell as obr as 
publicas com a devida segurança e capacicade . Oulrosim 
concede este governo á d ita nova Ca mara uma sesma ria ele 
uma legua de terras abso lutamente devolutas , conjuncta ou 
separadamen te, na fó rma determinada por sua magestacle a 
este govérno em av iso r eaio de 4 de novem bro de t799 para 
seu pa tr imon io e poderá

0 
a Camar a, depois de havidos os 

competentes titulas, aforar essas terras em pequenas porções , 
por emprazamentos perpetuas , fo r os raciouaveis, e l a!ld\'l mios 

da lei obser vando -se o Alvará de 23 de julho de -1766 . 
o mes 1~1 0 Sr . cleq m b:H'g<tdot· ou v i rl or proceder á logo á eleição 
dos jllizes , vereadot·es e mais ofticiaes ela can;ara e j u:~ tiça , 
que hão de serv tr n o p t·tm ett~O <tnno, qu Lera pnnc1.p10 em 
janeiro de -1822 p~r confirmaçao des te go verno. O que tudo o 
'go ve1·no espera que o dito Sr. desemb:ngadot·. OUVlclor faça; 
com ac1uell a pt•udencia , aceyto e ze lo elo serv tço ele que e 
dotado . Palac io elo govet' llO ele S . Paul o, 2-t., ele outubro 
ele 182 l. - Oeynhuttsen .- AnclrMla .- ~tbezro a Ancl• ·a~a .
Gonçc~lves .- Pinto. - Qnarti lll. - Gomes. - L obo .. - Jordao .
Quei?·oz .- Paula .- Bueno. - Muller .- « O prestdente desta 
pt·ovin cia , reconh ece ndo a necessidade que ha ele qua nta antes 
ser erecLa em víll a a f reguezia da F ra nca, na fórma deter 
minada ao desembargador J oã·J de Medeiros Gomes, em offic10 
de 31 de ouLub t·o de 1821: e portaria da mesma da ta, constante 
ela c'pia inclus:t. : ot•dena ao St·. Dr. Antonio cl'Almeida Silv a 
Freire da B'o!lseca , ouvidor ela comarca ele Itú, que com. a 
maior brev idade possivel passe a cleõempenh a r esta diligenc ta , 
ftcan clo po-r ém advertido ele que a nova vi lla se denomina r á 
villa F r ttnca elo Imperado r. - S. Pau lo I4 ele Outubro ele ·1824.
Lucas rlntonio lvfont ei·ro de Barros._:_ EntTAL - O Dr. Antonio 
d' Alm eicla e Silva F reire da Fonseca , elo desemba rgo ele Sua 
Magestacle Imperial, Ouvidot· Gc J·a l, Oorregedot· da Fidelissima 
Comarca de I Lú, com a lçatla no Civ0l e Crime , Provedol' dos 
Bens, e Faze nda elos Defun tos e Au:;entes , Capella s, Resíduos, 
Orpbãos e Cap~i vos, Comm issa·rio Intendente da Policia, Supe
r in te nden te elas te n as e Aguas Minera%, e Suas Repa t'tições , 
Jui z da~ JustificacõPs de Judia "J\lin a , e mais incumbencias 
anne>tas, etc. F açÕ saber aos P ovos desta F reguezia da Franca, 
e seu Termo , a todos em ger al, e a cada um. em particul ar , 
que sendo- me de termi na do pelo Excellent tss1mo P ~· estden te 
desta Provincia, por Portaria ele 14 el e Outubro pronmo pas
sado. deste anno, o passa r- me a esta Po\·oação para a er igir 
em Y illa com a denom in acâo de VILLA FRANCA DO IMPE
RADOR, em conformidade. ela Ordem do Excelle ntiss imo Go
ve m o P t· ovisorio de,;ta mes ma P l' ovi ncia ele 31 ele Outubro 
de 182 1, cliri n- icla ao MinisLt•o meu anLe.::esso r, em conseqttencia 
da Repl'eaenuwão dos P ovos desta B'l'egttez ia, feita ao Excellen
~i ss imo Governo em 180:J; por isso pe lo presen ·~e Edital convoco 
a todos o· refe ridos Povos acima declarados, e o mesmo faço 
aos ela F"·e n-nezia ele Bata~ae.; , c os aviso para que no dia 28 elo 
cot·t·ente n~e, , so achem r eunidos nes ta I•'t·eguezia pat·a ass is
üram á l' efe rl.da et•ecção , erguendo- se Pelou r inho como signal 
ele Jurisd icção, Alçada e r espe ito da Justiça , procedendo - se na 
l!} Le iç:in de J qizes , Offic iaes da Cam a ra e mais JusLtças, e pes
soas da govern ança da R epublica que hão de servir n a dita 
V tlla. 1~ para que chegue á noticia de todos, mandet passar o 
presente , que se r:i. publicado e affixado no lugar mais publi co . 
Dado e passado nesLa Freguezia da Franca sob meu Sign::d e 
Se!lo das armas Impel"iaes, aos 21 de novembro ele !!:124 . 
En, José Mar.ocl Lobo . J1Jscl'ivão el a Ouvidoria Geral e Cor 
re ição, o escrev i. - /l n lOnio de ;1lmeicla e S ilva Frei•·e . ela 
F'onsecc!. L uga l' do Sello das Al'mas Imperiae.> .- F'onseacL 
AnTo DA P.REcçÃo n ,~ V1u.A F RANCA no lMP 8RADOtt que ma ncl't. 
fazet· o Dou tor Ouvidor Gera l Corregedor ela Comarca, Anto n io 
ele Almeida e Silva F reit:e ela l!'onsec<\, e.m conformidade das 
Portar i.as do Exm. Govet'no desta P rov incia. Anno elo nasci
m ento ele Nosso Senhor J esus C h ris to de mi l oito cento s e vinte 
e quatl'O, aos vinte e oito dias do mez de novembro do dilo 
a nno, nesta F reguezia ela Franca, Termo da Villa d e Mogy
mirim, üa F idelissima Coma rca de Itú, onde fo i vindo o Mi
nis tro Doutor An to nio ele "Almeida e Silva Freire da Fonseca, 
0>1vidor Geral e Corregedo1· da mesma Ficlel iss ima Comarca, 
comm igo Escr ivão de seu ca rgo ao diante nom eado, pa1•a efl:'eito 
el e c ri" ir em Villa esta Povoação, em co nsequ enc ta da Pol' 
taria ~lo Exm , PresidenLe desta Prov iocia, de qua·torze de 
Out •tbt·o proximo passado , m a ndando d a r c umpl'imen to á Por 
La l'i a do l!]:<celle tltiss imo Governo Pt•ov isorio, de trinta e um ele 

.Outubro cl mi l oi to centos e vitrte e nm, transcriptas nes Le Livro, 
' a fl s . 3 vers o e folhas '1 a :é fls. 5; e sendo ahi, tendo co.ncol'rt~o 

nas casas da l'es itlencia do di to Ministro as pessoas ma ts qualt
fic ac1 as da mesma Preg•tez ia , e cidadãos della, para 1sso co n: 
vocaclos por illdi Lal, bem como os da Ft·eguezta de Batataes, f?t 
pelo moa mo Ministr cleclar aclo ás pessoas_presentes. que eregta 
esta Povoação em Villa com a clenom111açao de- Vtila Franca 
do fmp ra dol'- como e

1

t'a {declat'<tdo na Por taria elo Exce1leu 
tis~im o P res idente de,; ta Provincia; o que sendo ouVIdo pelas 
pe:;soas presentes .. que neste acto ~osL_raram a maior a legria 
pela erecção ela Vtlla e sua d<=nom!llaçao: h ouve o Mm tstro a 
Villa por e recta debaixo da denominação de - Villa Ft•anca dq 
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Imperaclot· - E para cons ta t• ma nclon lavr a r este au to ele erec
~.ão ela Villa , em que se a ssigna com as pessoas presentes1 e u 
J osé Ma noel Lobo, Esc rivão ela Ottv iclori a Geral e Cot't'el çao o 
eacrevi. - Antonio ele .-l lmeicla, s;zvc~ b'J·~i1·e . » N<~ categon~ d e 
v tlla conse t·vou" se a F ran ca a te que a Le t JC.t•ov . n , 21 ele 24, ele 
abril de 1856 elevou- <\ á cidade . A 1n sessao da ca mara fo1 a 
10 ele de7.embro de 182,! . O mnn . goza de um clima sal u ben imo, 
n ão ex is tindo nelle moles t ias enclemí cas . A cidade t em um a 
eg reja , ela invocação de N . S . e~a Conceição, nm ~ excellen·te 
bibl iotheca municipal c0m um salao par a conferen 01as publ tcas, 
11m theatro boa casa d a camara e um fo n tm 1nauguraclo a i 
ele ja ne iro ~le 188<1. O mun. é co ns tiLuiclo p elas pa t·ocbias el a 
cid'acle e S . Sebas tião el a P onte Nova . E' com . ele pl'im eil·a 
en tr , , cr aada pela Le i Pro v. n . i1 el e 17 de julho de 1852 e 
classifica da pel os Decs . ns . i. OS.2 de 11 ele dezembro ele 1852 e 
4.89tl ele 14 ele fevere it·o de 1872. A pop, el a par och ia ela cidade 
é de ce t•ca ele 9.000 h abs . T em di ve rsas escb s . publs . de i nst . 
prim . Age ncia elo Correio • . -1 P1·ovinaic~ ele S . P c&ttlo ( l8SS) 
publicou a segm~le ~wt t c t a a respe tto d es te m un. « Dr vrsAs : 
Confina es te munJ c1p1o ao norte com o ele S . R i 1a el o P a t':llSO; 
ao sul com o ele Batataes , })elo ri o Sa1m w hy; a lés te com a 
pt•ov. ele Minas ; a oes te com o mun , elo Car mo da Fra nca . 
(Vide Le is prove . ele 24 ele ma l'ço el e i 856 e 16 de ma rço tle 
1873. AsPECTO CERA L- O mun. em sua ma ior parte é com
pos to ele vas ta~ e bellas ca mpinas, a qu e se denominam v'::l
ga rmen·te ohc~pa. clc&s . 1-111. al gun s montículos , ele pouca el~vaçao , 
e contém tam bem m a t las, entt·e as quaes a lgumas virgens , 
com m adeixas ele l ei, R r os - E ' cortado :por a lgu ns l'lOS e 
cor re.,.os d os quaes cHa remos : ao pé ela cidade, o el os Bc~gres 
e o C~tbc~ti'io ; n a divisa co m a vil l .1 de San ta Rita do P a1·a iso, 
0 da Ponte-Nove~; n a freg , elo Sn pucahy, o rio qu"' l he dá o 
nome · na [reg . elo Patrocí nio, os ribe it•ões Sc~nta B c&rbc&ra 
e iv.Ic&~c~hubas . 'l' odos es J,es cursos de a gua são m a is ou menos 
diam an linos . SERRAS- Pelo la do da prov. el e Minas ele
vam-se a s serras elo 111on·o Sellado e elas Ara•·c~s ; e ao norte 
a do T ama.nchcá . MrNERAI'IS - Ha no mun . gr a nde quatYti
clacle ele terrenos di aman tinos . U: m 1855 c .:> meça t· am alg un s 
ave ntlll'eiros a explomr os terrenos a dj acentes a os ribeirões 
Santa B arba.?'{! , Sapucc~hy-mirim e cc~nóas, á _prOC LU'a ele di a,
m antes . Dahi se form a ram as povs. de Canoas e Pat•·octmo 
elo Swp~1aahy. Do Can6c~s , Sap1t ac~hy, Sc!pucahy-m io· im e Ccw mo 
elo Scr,·c~elo extrah em-se di amantes , cujas l avr as })reduzem 
ac tualmeute por an uo, 101! oi'tavas , que, a preço ba ixo, va lem 
30 :000$ . O procesoo empregado é elos m ai s pr imiti vos . Não 
obstan te, t em- se ex t1·a l1iclo muitas pedr as prec iosas de bom 
t amanho . Os diaman tes ela F ra nca r ecommendam-se pela pu
r eza el a agua . No corrego dos B agres, que han ha a cidade, 
ex istem igualmente diamantes. A ca mara municipa l e as auto 
r idades Jocaes r epresenta ram, em i S83, ao go verno imperia l, 
par a o fim de serem declarados d ia ma n tin os os t et·ren os da 
Fran ca e gozar em elos J'avores da le i. SALUBRID ADE- E ' este 
um elos muns . m a i! salubro!ls ela prov. O cli ma é excellente, 
as es tações regula r es . J á Sain t-lfilc~ire notava que em p a l'te 
alguma da pro v . se apre se nta m tan tos es:emp1os ele l ongevi
dade como no dist ricto da F ra nca elo Im penldor . De fac to, 
em 1838, conta va m- se, segtmdo P edro ~llil1 er , sobr e 10 .664 
h a bis , 55 individues de 90 a 100 anuos. H oje, a ind a ha ma
cr obios i" uaes . IhsTO RI.I.- A F1·a nca el a ta el o pl'incipio do 
seculo, o~ ft ns do secu lo passado . Foi or ig inariam ente fa- . 
zencla ele um t a l Simões , que deu meio q uar to ele l egua em 
qua dro pa ra n esse t ereno ftlndar -se uma egreja com a 'invo
ca ção ele Nossa Senhora ela ºonceição : Até. então era o l ogar 
conhecido pelo n ome ele 8e1·tc~o elo Captm 1\!Itm oso, A localt dade 
foi povoada por m ine iros . F oi elevada á J r eg . em 1804, á 
cate"'Ol'ia ele villa em 182,1, p ot· Dec . 1mper1al, sob o nome de 
TTill~ F'ranoc~ elo Imperc~clo r-; á de cidade por Loi P rov. de 
24 ele a bril ele 1856 . Luiz d' A.lin comt, em suas 11[ em oric&s ele 
TTic~ge •~s , a ffirm a que o n ome ele JJ!rc~ncc& provém ele t er s ielo 
es te logar a ber to a gente ~le to~a cas.toa e na ctOn..:''\lJclade, ,que 
pa ra e lle i.mm igra ra. Til m ats acceltavel a :'et·sao ele Sc!tnt
Hilai.·e, qu e dir. e1ue os pl'lm e tros h abs . Jol'a m pôr-se sob 
a protecção ele Antonio J osé el a F r a nca e Horl a,. co m CUJO 
n om e por h omenagem e gra tiuão ch r isma ra m a nasce nte po v. 
Man o~l Eophras io ele Azevedo Marques acceila esta opinião 
da ndo como origem á Fra nca a immigração ele ave ntureiros 
m in eiros , n os fin s elo seculo X VII I, os quaes esten dendo- se 
elas ·mi nas ele San·to An tonio elo R io Vet·cle, h oje cidade 
!la Campanha, a hi v ieram assenta r m or a da . Os começos ela 
p o'V . não fot•a m paciô.cos . O g·over na clor Oyenba usen ·tomou 
medidas pre venti vas contra os crimes qu e se perpetrava m de 

continuo nas ltla!'gens elo Rio fkc~nàe tor na ndo a Franca o 
tlt eabt·o assás fl'eque nte ele co nflictos gt·aves, ci rcumda nclo- a ele 
uma fama pouco lisongeira , que a ug mentou com as r e ro l·tas 
ele Ansel mo F er1·eit·a Ba t·cellos, 20 a unos depois , Dà 1818 a '1823 
a p<trocb ia el a Fra nca compt·eh en clia cerca de 3.000 habs . 
em edade ele R3 con fesBar em. E m 1S3S. con tava m-sP , em ·todo 
o ·termo, 10.66! el e toda eclade . Em {S51 só a villa conta va 
5 .000 al mas . A F ranca p ertenceu pt·i miti va ment3 á comarctt 
ele Ytú . P e la Lei Prov . n. 7 ele 1<! ele ma1•ço de 1839, os 
tet·mos ela Fra11ca e Mogy- mirim for mara m a se ti ma coma t'C<l. 
el a p t·ov , sendo des ignada a F ra nca J )at· a, séde . A ft• eg, do 
Sen hor Bom J esus da Ca nna Ve t·cle e Batataes fo i des li
gada do mu n , da Fra nca e ele,,acJa a v ílla e cabeça ele t ermo 
por Lei ele 4 ele m a rço elo 1839, époctl. em que, pot· ca usa 
el a Anselmc~âc~ , as deso rd en s el a F' r anca fi ze ra m pa ra ahi im
mi gr a r muitos moradores . De '1 838 a i 810 o mLtu . foi a ba
lado p01· desordens de caracte r graviss imo promovid as por 
An.se lmo Ferrei ra de Barcell os, cidadão im})o rta nte e muito 
popula r • . Es te, á t es ta ele g ran de numero el e ca bocl os a r mados, 
in va cl i tl por duas vezes a ciclacle, clepoz as auctor1clacles Jegal 
men te constituicla s, nom eou ou tras e inaugur ou um como go
ve t·no proprio, da ndo- se confi ic tos lamenta veis, ent re ell es o 
ele que r esultou a m orte ba rbar a elo juiz ele paz Ma.noel Ro
dri gues P ombo . As r evoltas elo Anselm o tivera m por cansa os 
ocl ios accumula clos contra a lg uns eleposi tarios ela aucto ridacl e 
publica ; enco ntra ram sy mpaLhia no po vo , m as fica ra m desl us
-tradas pelos con fl ictos e desot·clens que provocara m . O go ve l'llo 
tomou pro videncias e a ot·clem res ta be ~ece u-se não sem mui to 
cns to, no mun. De e nLão pa r a cá a l<' ra oca tem gosaclo el e 
um a pa z ina l teravel, o qne mu ito abo na o espirito pacifico 
e ordeir o ele seus h ab ~ . Em 1887, a !in h Mogyana prolon gou 
a sua [erro-v ia até á c idade da Fra nca, o que a briu no vos 
hol'i sontes á prospel'icla ele do i mportan te mun . 'l'o POGRA' 
PRIA.- A cidade es tá s i tuada nu ma ch a pada co m declive a 
lés te, oes te e sul , banh ada por es tes l ados pel os corregos elos 
B ag,·es e elo Cubatão , na a l Lit tléle ele 1. 010 me tros. A cidade 
apresenta um aspecto ri sonh o, as r tJas são r ec tas e compridas ; 
os l a rgos bem clel i neaclos e espaçosos , p t•i nc ipal me:ll;e o ela 
matri z . A s ed ificações r esente m-s , em ger a l, elos ví cios ela 
cons trucção a ntiga . A c ida de comprehen cle 364 pl'eclios, se ndo 
3•19 te l'l' eos , se is assobradadfJs e noye de um a nclfw . Qua nto 
ao "alor l oca·tivo, SU J~e ri or a 60$ annu aes ha 6 t ; ele 60$ a 
i 80$, h a 2i 0 ; de 180.~ a i : 200.~ ha 33 . A illumi nação pu
bl ic<t con s ta ele combustores ele kerose ne . Os se us ediô.cios 
pl'incipaes são : o F'ontm , o uu ico da prov . in s tali a clo en1 
1SS4 , em qne ftmccioua m os cartorios, a ca mar a municipal, 
o ju t·y, a cadeia, eschs , publs . do ambos os sexos! o Cl ub ela La
vou ra e Coloni sação e uma bibl io·theca pub li ca; a m'\tr tz , 
con s trucção secu la t•, com duas tor l'es m oclel'nas , muito ele
gan tes ; o tbeatro ele San t.a Cla ra : os co llegios Cu l-to ás 
LeLtras e N . S . de Lourdes, diri g ido por irm ãs ele S . José . 
No l a r -\' O da Aleg t·i a está o r alogio elo sol , de m ar more ele 
Ca r ra ra, nota.ve l ob l'a, dev ida aos esfo rços do illus tre ma the
ma tico fr ei Germ a no ele A. nnecy . P oPuLAçÃo.- A popul ação elo 
mun . é de 10 .040 habs . AaR lC UL'I' UR A. E P"CUARTA. - Os pr in
nipaes procluctos ela lavou r a elo mnn . são : cal'é , assu ca r, fumo 
e cereaes,. sendo a pt·otlucção méd ia a nnua l a seguinte : café 
900.000 ktlo&"s ., ass ucat· 60 .000 ki logs . , fumo 37.500 kil og·• · 
O preço m édw. el o a lqueire (2,42 hectares) das terras ele cul
tura de l~rtmeu·a qualidade é de 60$ ; elas ele campo, tambem 
cl~ pl'llne tra C[ Lta~ i clacle , 25"000 . Faz- se em g r a nd e esca la cl'i a
ça? ~le gado bo ,·m o, caval la r e mlla r, se ndo a s ua proclucção 
mecl1<!- a nn ual a seg L!Í n te: bovin o :t2 .000 cabeças , das ou t ras 
espec1es 2 . 000 a 3 .000 cabeças , CoMMilRCIO E INDUSTR!A.- E' de 
cerc~ cl ~ quatro milh ões ele li t ros o con sumo an nua l ele sal n as 
pt·ovlnctas ele iVlinas Ge t•aes , Goyaz e Matto Grosso, se ndo a 
ma1or parte tr anspor tada pela es tra da ela F ra nca, em cl ivecçã o 
a os portos ela Ponte Alta e B a,·•·ci?•inho. B' de 8 . 000 vol nmeõ o 
c~ lculo m édio elos generos ele impor ttl.ção, que annual mente 
sao t r ansportados :peht m esm a es trada {t3 r efer idas pt•o,•s , 
Os esta belecimentos commerciaes e indus triaes do mnu . são 
os seguin tes : 28 lojas ele l'a zenclas, '13,1 a rmaze ns de molhad os 
e ge neros elo paiz, se te armazena ele ca fé e sal, sete pha r
mac tas , dous hot.e is, seis açou gues, duas fabr ic.as ele cervej a , 
qua tro paelal'i as, qu a tl'o ourivesarias , i O sapatar ias , sei s sel 
larias , um engenho cen tra l ele ass uca r , duas ty pogt·a~hi as , duas 
mar cenar 1as e outras diversas o!Iiciua s. R END AS I UB LIOAS.
No exercício ele 1885 a 1886 pt·odllziram: as r endas m unic ipaes 
11 :7q3'570, as ren das provinciaes 'l 3 : 'l73í;678, as rendas geraea 
2t :26.2;t;238. l 'NsTaucçXo, - Em iSSo ftloccionavam no mun . 
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tres eschs . publs. _prims. par a o sexo masculino, nas quaes 
a chavam- se ma·tl'lculaclos 59 al nmnos , que mant10ham a fl·e 
quencia d<l §.2, o que produz a média de 17 a lumnos freqúentes 
por esch I•unccwna va m tambem duas eschs. publs . pr ims . 
pa ra _o sexo femwmo, com 51 al umnas freqnentes de 71 nellas 
m a tl'JCuladas , o que pl'oduz a média de 25 a lumnas f requen tes 
por _esch. Ach a va-se vaga uma ca deira 11Ltb l . prim. pa r a o se xo 
femm1no. Cada ~sch . publ. do mnn . col'l'esponcle a 1881 hailn . 
Co nta a1nda a c!dade clu as esch s . particulares, u_m lyceu deno
nun aclo Culto cr,s lettrc~s , um colleg1o pa ra rnenrnas , uma bi
bl l oth~ca com cerca de ~00 vol umes, fundada pelo pres timoso 
ctdadao Dt· . Estevam Leao B ounol. Publica m-se na loca lidade 
clous perioclicos - A J1,stiçc~ e O Nono DistY'ioto. DiviSÃO 
EccLESUSTICA.- Além cht pa rochia ele N. S. d a Concei ção, 
o m1u1. da Fmnca con ta ma is dtms fre o- s. - a de N. S. do 
Patrocínio do Sapucahy, di s tante da cidade 16 ,5 kils . e a de 
S . · Sebastião ela Ponte Nova , di stante 36, 3 kils . A freg . do 
Patt-ocinio elo Sc~p16oahy foi creacla p la Lei Pt·ov . n . 17 ele 
13 ele março ele 1874 e elevada a villa pela le i n. 23 de 10 de 
março de 1885. A freg . ele S . Sebastião da P on te Nova foi 
ct·eacla pelã Lei Prov . n . 30 ele 10 ele março ele 1835, não 
es ta ndo ainda canonica me nte ínsti tuida . ·11. comarca ecclesi
astic~ ela Franc11._ co mpreh encle, além elas parochiaa acima 
re fe nclas, as ela vü la ele S. Rna elo çlo P a r a iso e S . Antonio 
ela Rifaina, e n a pt·ov . ele Minas , as elo A terrado 8. Rüa ele 
Cass ia e Canôas. O mun . contém as ca pellas cl as'Covas, ar 
r a1al d1sta nte c1nco k ils. da cidade ; a do Ribeirão Cot'L'ente a 
20 kils . e do But•i ty, a 26,<1 kils . DIVISÃO POLICIAL. - 0 llll{n . 
comprehenda uma delegacia, a ela ci uacle, e t r es subclelega ci as, 
a da c tdad_e e as das fregs . elo P a tr ocinio do Sup!ICahy e de 
S . Sebast1ao ela Ponte Nova, DISTANCIAS. - A cidade da J:<'ranca 
dis ta : da capital ela pro v . 508 kils. , de Batataes 521üls, do 
Cat'mo da Franca 58 kils . , ele S . R i ta do Para izo 85 kils.' do 
Ribeirã o Preto 99 kils ., ele Passo> (i\l inas) 118 kils . , do tÜ er
rado (M 1nas) 39 ktls., de Uberaba (l\ilnas) 118 kils . VrAÇÃO .
A s es tradas principaes do rnun . são: a que vae da Ft•anca a 
Bata~a.es, procuran do o · rio Sap110ahy _e a travessando gl'andes 
plalllcms; a que vae da Franca a S . ll1ta do P a l'a iso, passando 
pela fl' eg . da Po:1te-Nova . Es ta ultima é a mais import·mte 
pois é a que dá transito pa ra Uberaba e a prov. de Goyaz ! 
a~ . cl::l. Fra nca ao porto da Ril'a iua ( Jaguéwc~ ), ao Patt·o_: 
CilllO do Sapucahy, e a villa do Ca r mo, em demanda elo Porto 
d_a E spin ha , no Rio Grande. Esta s es tr adas são muito an
tlgas, e são denominadas geraltne ate est·radas reaes . 

F RANCELINA. P eq ueno rio do E s tado ela Bahia, corre 
par a o I tanhentinga . R ega o mu n . de Alcobaça . 

FRANCEZ. P ov . na fl'eg . dos Set· t·~.nos do E s tado de níinas 
Geraes . 

FRANCEZ. Sana elo Estac1o de Minas Ger aes , n o mun . de 
A yuruoca , 

FRANCEZ . Ilha do Es tado do P ará. , no ruun. de i\Io.nsarás . 

FRANCEZ . Ilha elo Es tado ela Bahia, no muu . ele Mara
gopipe , no r io P ar agttassü . 

FRANCEZ. Ilha do ms tado elo E . Santo. entt•e a b<l. t-ra do 
I tapemil'im e a elo P i uma . 

FRANCE Z. Ilha elo Estado elo Rio de J a neiro, no mun. ele 
Ang ra elos Re is . 

FRANCEZ. ,P onLa a E . el a ilha Ferna ndo de Noronha, entt·e 
a enseada elas E sponj as e a P edra Alia. 

F RANCEZ . Rio do Es tado ele Minas Geraes: vem ela ser r a 
do Pa iol n a Bocain a , no mun . de Ayuruoca, segtte par a o N . e 
depOIS para O. e desa gua no Ayuruoca pouco acima de Serl' anos . 
Rece~1e os carregos da Est iva, Ponte Alta, P ecegueiros, Ma
cacllunhos, Bom Successo, Ita peva, Gomes, Parricida e di
versos ou tt-os. 

FRANCEZ . L agôa do Estado ele Santa CaLharina, no muo. 
de Ara l'ang uá , no lit tora l. 

FRANCEZES. L og . no mun . ele S. João do Monte Neg ro 
n o Estado elo R. G. elo Sul ; com uma escl1. p tlbl. de inst. 
prim aria . 

FRANCEZES. Ilh a do E s Laclo do H.io de J aneiro, n o mun. 
de Cabo Frw, pros: ima ela ponl.a elo Costado. E ' completamente 
deserta . Para _o Sm. clella existe um rochedo a ella liga do por 
ped1·as submannas e clenomina clo Ilhota elo F'rc~ncez , 
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FRANCILVANIA. Rio cloEs·taclo do E. S:tn to , aff do rio 
Doce pela ma r ge m esquerda . 

FRANCISCA . Ilha elo E s tado elo R io ele Janeil'O, no mu n . 
d e Ang ra dos Reis . 

FRANCISCA . Serra do E s tado ele Minas Ger aes , uas div isas 
da freg . do Caj tn·ú, elo mu n . da cidade elo P a rá . 

FRANCISCA (D.) . Colooia pa rticular no 2o cl is tri cto ela 
Cachoeira, elo Estado do R. G . elo Sul. A Lei Pro v. n. '1.517 
ele 25 de novembro el e i 885 ct·eou ahi urn :.t esc h. pnbl. de 
ensino mixto . 

FRANCISCA (D . ). Co lonia elo E:;tado ele Sant<t Catbarinu , 
no nn~n . de Join_ville, f11ndacla em '10 de mar ço ele 185 l. Occupa 
uma at·ea ~le 46;:> .826,08) ms. quadrados . O.> procluctos ele sua 
layoura sao: a ssu~.ae~. c~cJ:aça., melado , an·oz: fei jão, fumo, 
m ilho, a raruta, cafe , !armna, bata La,s , e tc . Tem diver sas fa·
~t'IC.as de char•utos , ,cat•veJa, vinagre; olarias . Sua pop. é supe 
I lO L a 9 .000 h abs . rem diver sas eschs . pnbls . e particulares . 

FRANCISCA (O . ) Estrada elo Es tado de Santtt Ca th a rina · 
eleve Jigat·, a séde da colonia D;, F r ancisca, h oje cirlade d~ 
Jomvllle, a v1lla d_? R10 Neg l'O_: '" 01 em mal'ço de 1858 que, 
sob a admmlsLraçao elo ctdada o L eonce Aubé. enl.ão diredor 
da coloni a D. li'ea ncisc<L, tiveram começo as obt·as desta 
es trada de rodagem . Seu clesenvolviill e nto é ele i46k, 100 ou de 
1561<.100 juntando -se a dis tancia de J oinville , á foz da J.,_ 
gôa de tlaguassú, avaliatla avroximacla men te em 10 kils. 
O ponto mais ele vado de ·toda a es t•r ada acha· se situa do sobr e o 
clor >o da serra elo Mar. Su a al titude é de 850 m etl'Os . Tem- se 
despendido com ella , desde 1858 até 1875, cerca de 700:000$ , 
se ndo provavel que o cus to de toda <t linha ascenda a 
2.000:000$000 . 

FRANCISCO (O.) . Mol'L·o na ca pi ta l do Estado de Goyaz. 

FRANCISCO (S.) : Cid ade e m un. elo ii:stado ele San ta Catha
rina, na cum. do seLl nome , a NO. el a ilha de S . F r a ncisco, no 
e:-:tre mo N. do Estado ; aos 26o 1.4' 1711 de Lat. S . e Lonn- . de 
5° 32' 15" O. elo Rio ele J aneiro, em a·p l' azivel loc :t liclacle~ com 
excellente ancoradourv . Tem 7 . 000 ha bs . 01·ago N. S . ela Graça 
e d iocese ele S. Sebast iã o elo R io d~ J~tneir.J. l!'oi creada parochia 
em 1656 . Vi lla em 16G:J . Cidade por Lei P t· ov . n. 239 de 15 de 
abril de 1847. lll' com. cle pt·imei t·a ent t· ., Cl'eacla p ela Lei Pt·ov. 
n . 411 de 17 cb abril de i856·e class ificada pelos Decs. ns. 1.906 
ele 28 ele março ele 1857 e 4 . 972 ele 29 rle maio ele 1872 . 'l'em 
eschs . J?Ubls . de inst . prim. Agencia elo Co 1·rei o. O commercio 
dessa e1da cle t-:~ ·tomado grat;:de inct·eme nto , devido ás colonias 
que em sua vtstnhança es tao collocaclas . Clima <>eralmente 
sa lubr a . Conta poucos edifi~ios_ uotaveis. Em uns ~'1p~ntamentos 
sobre a pt·o_v. ele Santa C1tthar1 na , publicados 11a R ege1'wr·ação 
(vtcle n. 13;) ele 20 ele outubro de 18:!3) por SO . lê-~ e : "Em sua 
memoricb historioa, , p . 160, r efere J\lf. J. cl ' Almeida Ooel'ho 
que, t endo esta vi lla pertenci do por largos a nno'l á pt•ov. d e 
S. Paulo, passou a per benc~r á ele Santa Ca th:lrina , cujo govemo 
fo1 creaclo porEl-RetD. Joao V , no atlllO de 1738, m as que, nada 
tendo e ncontr aclo a se melhan te r espeito, qner nos mais antio·o s 
li vr os d9 sua ca mara ,quer no a r chivo cla Sec t·e taria elo Gover~o, 
presume r1 ne a sua separação ela pt·ov. ele S . Paulo só t i vesse 
logm· qua11elo, por vit·l;ucle da R esol ução Regia ele .20 de junho 
ele 17'19, e Pl'ovisão do Co11selho U ltramar i no expeclida ao 
govel'nacl or Ma noel E scucleit·o F el'rei ra de Souza, ele 20 ele 
n o vembro do mes mo :1nno, foi creacla a on vido1.' ia ele San ta 
Ca t bal'ina independente ela cl ParanagtLá. Penso que fôra 
uessd mes mo anno que se efl'ecbuat·a aqualla saparação, em vista 
ela ordem que em 1750 expedir a o cap itão -general elo Rio el e 
J anei r o, Gomes F reit·e de A nd1·acle, ao capi·tão- m6 r ela villa de 
S . F r a ncisco , Sebastião Fernandes C:lmacho, e!l1 car ta de 20 de 
junho, cuj a integ l'a é a segu inte : «Na J'ó t·m a elas orclens . ele 
S . iVl ages tade se acham diViSOS os gJvernos ele s~tntos e da llha 
ele Santa Ca iharina, pel'te ncenelo essa capitan ia ao àa dita 
ilha, pelo que, ainda qae Vm. não tet1ha recebido ordem elo 
gove l'nO de Sa n tos e m que l he c1'3?lar~ o t:e l'<:_t• iclo, eleve es ta l' 
cl::Lqtü em cleante ás elo da ilha, a CUJa JlU'lSdlcçao fica perten~ 
cendo essa capitania n a fórma das r eJ'ericlas Ol'clens . Deus 
g uarde a V a t, Rio ele J a neiro, 20 ele j unho ele 1750. - Gomes 
p,·ei•·e ele Anckade . - S t· . Sebastião Fernandes Camacho . 
(Falia com qne o Preside nt~ J. J. Coutinho abriu a Asse n~
bléa Provincial e m 1857, p . 49 .) 

FRANCIS CO (S). Cidade e mnn . do Til sbaclo de Minas Ge
raes , na com. e á m ergem, do rio do seu nome; l igada a São 
Romão po1· uma es trada , a l.ravessada pelo;s carregos Tabocal e 



FRA -48- FRA 

Mucambo · e a Januat"ia e a S. José el o Go nthubctpor uma outl'a 
M ravessada pelu rios Verde, Pandeiros e Pat·cl~. Orago. S . Jo.>é 
da Pecl t·a elos . Angicos e clioG-:_~e de D1 a manL1na . Fo t c:e,acl~ 
paL"ochia pela Lei Pt·ov. n . . L3n6 ele 6 ele novem bro de 18~6, 
villa, sen do pal·a elb trans[et"lda a sé<.le do Jill~n. ele S . Romcto, 
pela. de n . 1. 986 cl H ele novembro ele :L.:l73; ctdacle com a 
cleuornina ção de S . FranCJsco pela ele n. 2 .416 ele 5 cl~ novembro 
ele 1877. E' com. de primeil·a enLr. creaela e cln.ssJ IJ cada pelas 
Leis Provs . ns. 464 ele 22 ele abri l ele 1850; 719 ele ·J6.cle ma10 
ele 1855 e 1.740 de 8 ele ou tubro ele '1870 e Dect"s . ns. 687 de 26 
de julho de 1851) e 5 . 0•19 .ele V1 de n.gos~o de 1872 e t~cLo ele 22 ele 
fevereieo ele 1892. A cjclacle tem escbs, J_)llbls. ele 1 nst. . pl'lm. 
Agencia do coL"reio. O mun. é constltlllelo pelas pat·ocbms ela 
cidade, ele S. Romão, elo Capão Redondo e_rle Santo A~ltonto do 
Pa1·edão. Comprahencle os povs. S . Sebasllao ele Pa t·eclao e Beejo 
ela Passa""em . ~, r egado pelos r1os S. Franc1sco, Pat·clo, S<tn ta 
Fé. além 

0

cle OlltJ·os . Sobre SlHlS di vi.>as vide, entre ou tnts, as 
Leis Provs. n . '1. 356 elo 6 de novemu t·o ele 1866 (al't. 11), 
n . 2.703 ele 30 ele novembt·o ele 1880, n. 2.764de i3Clesebembro 
ele 1881, n. 1. 663 ele 'l6 ele setembro ele 1870 (a1·t . VI I) , n . 3.219 
de H ele ontro de 1884. 

FRANCIS CO (S). Villa e mun. d o Estado elo Maranl,ão,_u a 
com. elo se u nome, ex- tel'mo da com,. ele S. José dos ~1attoes, 
á mat·o·em esq . elo rio Pm·n ahyba . Dwcese do M:wanhao . Com 
o nom~ ele Jlianga do lgucw:i foi el e,•ada á villa antes ele 1835, 
sendo nesse an no, em vi l' tltde ela Lei Prov. n. 7 ele 29 ele ab ril 
confi rn1 ada nessa categoria . Tl'an sfel'icla sua. sécle para o log~~~ 
Olho·d'Aguc~ pela de n . 175 cle 9 ele novembt·o ~e 18,13, q1~, lot 
r evogada peito ele o. 203 de H ele Jtll ho de i8<1J ~[tle a ot tot .sou 
a tr ans ferencia pa ra o Jogar Va:rgem G·> ·anq~. :Ip~11 vt1·tncle elo 
art . li da ele n. 386 de 30 ele J 'ln ho ele 18::>::> fo t a pov. ela 
1'.1ango, elevada {t villa o transfe ri da para e ll a a cabeça elo 
·termo ela Passagem l'i' ranca, ficando exL1ncLa esta VIlla; . essa 
disposição foi, porém, r evogad<t pela de n . 5-12 el e 29 d e Jnlho 

. c[e 1858 . Restobe lecicla Yilla pela de n . 690 ele 27 cle .Junho de 
1864, fo i extiucta pe la de n , 902 de 14 de jttlho ele 1870, qu e 
tra nsferia a séele elo mun. ela. i\langa para a pov. ele S. l•'·•·o,u. 
visco então elevada á villa . Fo i creada com. pela Lei P1·oy . 
n. t. :h2 de 1 el e maio ele ·1886 e classificada ele primeil'a entt' . pelo 
Dec. 1\ . 152 ele 14 ele ja neit·o de 18::10 . Em 1888 a pop. era de 879 
habs. 'l'em uma capel la que serve ele egr eja matriz, e que deverá 
ser a capella m Ól" el a eg t·ej a que se tiver ele construir. Fo i come
çada á custa. el o Estado e acabada com esmolas dos parti
cula r es . Tem um cemiLeJ'io feito pelos pa rticulares , Não tem 
preclios publicas . A cama t·a funcciona em uma casa par ticulal" 
que aluga . Set·ve ele cadeia uma casa particular tambem alu
_gacla. CLtltura de cereaes, .algodão e_ canna. Criação ele gado. 
Dista 20 leguas ele S . J ose elos Mattoes . Tem os pot·tos deno
minados: Queimadas, Ba rão de Graj ahü, Ma nga e Veados. 

FRANCISCO (S) . Vi l! a e mun. do Estado elo Cear á , na com • 
d e stm nome, ao pé ela sen·a ele Unlbnrelama elo l ado m ertcltona), 
em terreno fel'Lil e bastan~e secco no verão. Diocefie do Cean~ . 
O art . I eb Lei Pt·ov . n. 262 ele 3 ele dezembro ele 1842 creou 
nma f'l' eguezia na capell a ele Santa Úl'IIZ com a denominação 
de N . S. da Penha ele San ttt Cr uz de Ut·nbureLama, a qual no 
mesmo mez e anno, em virtude ela Lei n. 279 f'oi inc01·porada 
ao mu11. ela Capi tal , a que perlencBu até '1846, se ndo nesse an n o 
pela Lei n . 376 a 22 ele agosto incorporada ao mun . cl~ Impe
ratriz. Foi, pelaLeiProv . n. 502cle . 22.c1e clur.e mbro d~ 1819, 
elevada á ,,ill a com o nome ele Consttttttnte, clenomtnaçao que 
fo i s ubst itu icla pela. ant ig-a, isto é San to, Cruz ele u,·uúnretam.a. , 
peía de o. 534 ele 10 cb dezembr o de 1850 . Foi inco1·porad:t á 
com. ela Imperatri?. pe l a Le i P t·ov . n. 591 de 21 ele outubro de 
1852 : t rausferida a sécl e eb Yi! la para a pov . de S. Ft·ancJsco 
com ·[L denominação ele S. F rancisco de Un1buretama p~J a ele 
n. 886 ele 20 de j ulh o ele 1859 e a ~éde da paroclm ela lreJr ele 
SaLtta Cr uz pat·a a capel-la ele S . I•eanc!sco pela el e n. 1.1a l ele 
2'1 ele novembro ele 1864. T em duas escbs. p ubls . el e m s t .. 
pe im .. ct·eadas pelas Leis P t• ovs . n . _606 de 8 ele nove mbr o d~ 
i852 e ·1. <17 6 de 29 ele ag-osto el e ,186::> . Compre.hencle os povs . 
R iacho da Sella e Sa nLa Cru z . So bre s11as clt vJsas VIcie Le t~ 
Provs. ns . 262 ele 3 ele dezembro ele 1842 (a r t, Il) , 886 ele 20 
ele julho de 185<1 (n l't . Il), 0<15 ele 21 ele ngos to ele 1860; i. 008 
ele 24 ele dezembro ele 'i8G3; 1.112 ele 27 ele onLttbt·o d~ 1864; 
1. ·155 de 2 ele agosto ele '1865 (art. li!); 1. 802 ele H ele .)atl eil'O 
ele -L879: n . 2.041 ele 5 ele noYembro ele 1883: Dec. n. H ele ·17 
ele abrii ele 1890, n. 20 ele 27 de ma io ele 1890. Foi creacla 
com . pelo art I da Lei P ro v. n. 'i. 672 de 19 ele agosto de 
1875, que foi revogada pelo art. ~I § lU da de n. 1.814 ele 22 ele 

janeit·o ele 1879. R es tatH·acla por Dec . n. 17 de 1 ele maio 
ele 189:1 e classilicaela ele ·pr imeil·a ent l'. pelo Dec . n. 383 de 
9 elo mesmo mez e a t;tno. O mu n . é regado pelos rios Caxitoré, 
S . F rancisco, Carnonm, Papagaio, Riachão, Ma nclaca L"lt, 'l'a 
nan oyá e Lagôa ela Cr uz. A l avoura co11siste no plantio da 
cauna ele ass ncae , cereaes, algodão e a lgttnl café. A villa cli st[L 
8'1 k ils. ele 'l'ymbauba . 

FRANCISCO (S .). V illa e nmu. elo Estado ela Bahia, ter mo 
ela com . de Santo Amat·o a 5!l ,5 ki ls. da cap ita l, e á ma t·
gem da balt ia de Todos os Santos, na barra elo l'io Se rg ipe elo 
Conde . Orag-o S . Gonça lo e diocese a rchiep iscopa l eL S. Sal
vador. Foi creaela pat·ochia em 1696 ('1677 segundo outros) e 
elevada á. ca tegoria ele villa em 16 ele fevere ir o ele 16.18, p elo 
clesembarg·aclor Estevam Ferraz ele Campos por ordem d e 
El- Rei D. P edro l i. Tem duas eschs. pnbls. ele inqt. pl'im., 
e 'J .197 babs. O mttn, a lém d a parochia da villa, compreh eocle 
mais as ele N. S . elo Monte elo R econcavo, N . S. da Madre ele 
D us elo Boq,u•it·ão, S . Sebas l.i i.'i.o elas Cabece it•as elo Passé, e 
N. S . do Socco t·t·o . Em vü~uele de sua má co ll ocação em um 
is Lhmo, tem p queno comm ercio, achando-se em gr e~nele deca
dencüt principa lmente por caus1. elas duas li nh a~ 1err ~ as : a 
Li a capitaL e a da Fei ra ele Sa ut'Anna . Seu m:m. é en tretanto 
fe r til, notanclo- se nelle cerca ele 80 enge nhos de ass uca r e 
nu1nerosas fazendas ele ag ricultu ra e criação. 'ren1 un1 magoi
lico e Yas to conven to de t·eligiosos franciscanos , com a invo
cação ele Santo Anton io, obra i lllJJOrtante não só em al'c hitec tura 
corno um p intura. 'l'em ma is t res egreja , a ma tr iz, a ca1Jell<l 
el e S. José ele p ropriedade pat·Licular e uma capella co1n a 
in vocação da Conce ição ela Praia . Foi neJla onde se t·eunit• ,,m 
os pt·imeil·os batal hões que marcharam para os cam pos ele Pil'ajá 
em defesa ela causa da nossa inclepenclenc ia . A \' ill a est;i em 
pos ição pitto resca sobt·e um ul\o e dom inada pel o 1·asto con
vento ele S. Ft•ancisco, construido sobre um a l to monte ba
nhado pelas aguas ela bahi::t . A Yill it compõe -se ele boas casas 
ele fo t• •e constl"ucção forman do divers11.s ruas ca lç<tclas qLte 
sobem pal'a o planalto, partindo ele uma a l"iJo l'i sacla praça á 
beit·a cl 'ag-ua onde se acha a boa easa elo Conselho . Sua 
matriz ele S. Go nçalo está ecliO.cada so l.n·e outro monte . Além 
desta vasta egl'eja poss lle a vill a o celebre conven·to, cuja flln~ 
dação L"emonta ao a nno ele 1618, época em que alguns frades 
começa ram esta nova casa no s i tio denom inado Mal'apé, a 
uma l egua a L . ela vi lia e sobre a bahi a . lVIais tarde, em 1629, 
Gaspar Pinto elos Reis c sua mulher D . Isabel Fernandes, por 
escr ipttll'a passada, en tão cloamm cento e qua l'enl a e tres 
bl'aças ele ·tena no silio em que hoje se acha a YJlla, onde 
os frades levantªram l10spicio e capella co11cluidos em ·1636 . 
illste hosp ic io repLttaclo logo pequeno, fo i substilu ido em '1 639 
p lo nctlla l co~Yento, cuja constmcção acabou-se em ·1649, sendo 
a capella subst ituída tambem mais tarde ('l718-2.2) por uma 
ou~ra gne é a actua l onde a 25 de março el e 1722 se celebrou 
a pl'imeira missa . Um:t ou tra capella acha-se no por to e l ogar 
chamado Caquencle . Sua casa elo Conse lho, s i tuada na citada 
pr aça cont igoa ao mar, arbol' isada e par a onde descem as p1·in· 
c i pae~ r llas calçttclas da vi ll a. é boa e vistosa . A vill a , que 
po~s ui Jt .muitos tl'apiches, alambiques e outros g t·a n cles ecliiicios, 
esta h oJe em gr a nd e elecaclencia . Seus moradores, em grande 
n umero pescadores, fa zem u m commet·clo de expo l' ta~.ão para a 
capita l, de ca ma rões, ft·escos e ser.cos e ch;tngóes ele espeto . 
Uma legua ri o ác ima acha-se o I ns tituto Bahi an o elo Agr icul
'Lttt~a, qlle <t es ta infel izmen te pouco proveito pra Li co tem ~r.a?.iclo, 
apezar dos g t·andes sacri n cios pecnniarios que se tem 1etto. Os 
tet•renos elo mun. pertencem á ordem dos afamados massapés , 
onde se ft tnclaram os primei ros e mais poclP. rosos engenhos ele 
assucar do Estado, mnilo I.Jem montados , com gr andes e custosas 
cn.sas ele fabt·ica e ele morada dos ri cos senhores ele engenho. 
Nas cinco ft· eg.~ . rle quo se cumpõe o muo . ·tempo houve em 
Ci >e o num et·o clesles engeniJos s nbi~1 a mais ele ceu to e vinte . 
CuHivn.-se · ~a n)b cn1 o Cnrno, a Jnandioca c cc L"en.es e cri a-se a lg utn 
g·aclo . O pt·i ncipio clesLa vi ll a el eve-se p t" OCllt'ar na fllnclação 
elo conYenLu ele S . F t•a ncisco de que a tt·az já faltamos . Primi~ 
ti vamo nte per tenc iam estes ter renos, desde o rio Marapé até o 
do Acupe, no co nel e ele L in h ar es, sesmarhts a elle ela elas em 
clil•et•sas da las po1· Mem rle Sá, e onde esse ftcla lgo fun clo tt um 
enge nho, a in tl;~ h oje existe11te, com o nome ele engen ho do 
Conde . E' ainel" do nom e des te cootlc qlle tu•ott o sett o r1o 
Scrgy Oll Sergipe, pa t·a dill'erençar-se elo outro Sergipe, cha
mado pot• i sso ele I!; l-Rei , act tm l Estado ele Sergipe, por ser 
per~e ncente á corôa. Qttauclo esta clelibei'O ll manda r fund a r 
as .primeiras vi lias no r econcavo da Bahia pot• Carta Regia de 
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2i cl~ dezem hro ele 1693, um elos Jogar es escolhidos pm· D. João 
ele Lancaslr o para séc\e ele uma elas novas vi llas, fo i o s i tio 
chamado então ele s. Francisco , onde em exec ução ela Por
ta ri a claquelle governador , de 27 d~ novembro ele :1697, o 
c\esembargadm· Eõtevam Ferraz ela Campos lentntou vil l <1. <1. 
16 ele fevereiro de 1698, depois de ter feito egual ct•eação em 
J aguantle (c\ezem b ro ele '1697) e Cachoei t•a lJ:Lneiro ele 1698). 

FRANCI SCO (S.). Missiic. fnnclacb pot• paclt·es missionarios 
na c:mf:lue ncta elo n o P r .}LO com o "'iaclei r a , em te rras fi r mes, 
altas, abundantes ele caça e excell enles p<wa ,,geicultnt·a . Os 
clous n os, pas suas proximidades , são <cbttnelan tes em .pescado 
ele di versas quali dades, e em Lal'larugas . Consta a pop. 
de 135 i nd ios Araras quasi todos maiores , po rque as c t'i ançâs, 
antes elos paes set·em a leleaclos, ·i; inham s ido com fac iliela_cle 
tomadas pelos regali"es. Compõe- se o a l cleame n to ele uma ca 
pella e 55 casas bôas , a lem ele oatt·as pec1uenas que senem para 
fo r nos e otltros serviços ; naq uelle nmnet•o conta- se uma dest i
nada para nella funcc ionar a esch. publ. e ouLra para re 
s iclencia do m issionar io . Empregam-se os habs . no plantio 
el a can ua, batata e milh o . A Lei P rov. n . 636 ele 2 elej 11nho 
ele 18.85 elevoa essa missão á categor ia ele p:wochia, sob a 
clenominãção de S . Francisco do Rio ~ladeira, devendo o se:L 
te.rrito r io comprehencler os d ists . policiaes de Tres Casas, i\ia-
cbado , Abelhas e Santo Anton io . ~ 

FRAN CI S CO (S . ). Log . do Esktclo do Pat·á, no rio Sapu
e.aia e mun . ele l''aro . 

F F;,ANCISCQ (S . ) . Log . do Estado do l\Iaranhão, no mun. 
ele Miri ti ba . 

FRANCISCO (S . ) . Pov . elo Estado elo Maranhão, no mun . 
ele SanLa Helena . 

F R ANCISCO (S.). Log . do Estado do P iauh y no mun. de 
Parnaguá. . 

FRANCISCO (S.) . Pov . elo Estado do Ceará . A Lei Prov. 
n. 2 .105 ele 27 ele novembt·o ele 1885 supprim io o dist. ahi 
cr eaclo e incorpor ou o teerilor io do r e ferido d is L ao lermo ele 
Lavras __ Pertencia ao t rmo cl'.\.ut·oi•a . 

FRAN CI SCO (S .) . PeCJueno pw . e capella na freg. do 
R 1acho elo Sangue ; no Estado do Ceará (Pompe:~) . 

FRAN CISCO (S .) . Pov . do Eslaclo do Ceará, no tel'mo ele 
Acarahú . Fo i elevada a cl ist . pel o Dec. n . 60 ele 6 c\ ~ setembt•o 
ele 1800 . 

FRANCISCO (S . ) · Dist. do te r mo drt Soledade, no Estado 
elo P arahyba elo Norte; com um esch . publ. de ensino m ixto, 
creacla pela Lei P r ov . n . 77'1 de 22 ele setembro de 188·1. F ica 
distan te quatr o leguas ao N , ela villa ela Sdedade e 12 a O. ele 
Campina. 

FRANCS CO (S .) . Dist. do termo do Piancó, 110 Estado 
elo Parahyba elo Nor·te com um11. esch . publ. ele imt. pl'im . , 
cr eada pela Le i P r ov . n . 475 ele 20 ele j ulho de 1872 . 

F R A N CISCO . Log . no ter mo de Villa Bella elo Estado de 
Pernam b·teo . 

FRANCISCO (S.). Logs . do Estado elas Alagôas , nos muns. dé 
V1çosa, S. L u iz de Quüuncle , Atalaia e S. Miguel dos Campos. 

FRANCISCO (S .). Colon ia do Estado das Alao-ôas . Fo i es 
tabelecida com Tetirantes cearenses nos tet·ren ;s elo e~tincto 
a ldeiarnent0 elo collegio elo Por to Re11.l e pel a conformação do 
terreno e sua pos ição ·topograph ica, foi e lia. assenl.acla no alto 
ela colli na, denom inado alto ela Pal malor ia, em cu jo sopé estít 
eclt ficada a vil la do Coll egio ; isso pwque é este o po n to central, 
na margem do rio, ficando com uma l egn<1. ao N. até o riacho 
T ibit·y; outr a ao S., ate as pro~imidades do riacho Itiúba, e, 
outra ele fundo para o lado de L.; niio haYenllo no i nterior r ia
cho algum e só encotlL1~ando-se agna potavel no r io S . l•'eancisco . 
A mcla ho ·1ve u ma razao multo poderos3, a qu al é o fi car m ui to 
per to elo porto ele em bar que e desem barqne elos gene t·os , on ele 
atr aca o vapor Jcq1tÍt(Jilja. da carreit'a fluvial. O letTeno, pt·o
x imo :í. margem elo d o, é, ·apena~, ondulado e com alguns 'llOll 

~es muito ba ixos , ao N . ela colon ia, e ele varzeas ao 8 . Para o 
1nteri or se eleva, e fórma mon\.eR altos o rlepres~ões fortes . 
P r esta-se, o qu13 estú. a certa d istancia do ri o, ao pla n Li o dos 
cereaes ; e o do i nterior ao a lgodão e ca i'é. 'a i mm ens~. varzea 
que se esteJ?de a? S . da colon ia, e onde _as l agôas são mais dis 
tantes elo no, pode-se, com resultado talvez favo r a vel, plantar 
can navtaes par a 5. 000 on 6 .000 pães anmtaes h avendo o con
veniente amanho elas terras e aclnbo. De n t;·o elos Len enos, 
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hoje pedêncentes á colonia existe um grande morro ele ped t•a 
calcarea e onde presentemente Lt·ahalba nma turma ele opera
rios t irando a p3cl rn n ecessar ia p::u·:t o fabr ico ela cal. Tmns
bot·clando o r io S. Franci'ic'l em sua> enchentes, fôt·m<1. nas 
dep ressões elo sólo pec1nenos la!:\"DS ou lagúa'i, nas quaes se faz 
o pla ntio ele art·oz. As principaeo são em numeeo el e_ 21 das 
quaes as iO primeiras eltiio ao N . da colonia e as 11 ulttrnns ao 
f:l . da mesma. São conhecidas pelo'i nomes ele La gua do Co.t·den·o , 
G t·a nele. elos Porcos, Compt·irla, do Sampa io, elo Fo~no, do Cam
po, elo Coité, cl"e Domin gos de MaLtas, de Bat·ros, Marta Arüonta, 
das Ped r inhas, Cannafistnb, C:1pim, Sanharó, Caiçara, Camor:I
pim, Camorapim Grande, Est t•eito ePel'oiro. E~ istemoutras ma1s 
p~quenas, e a lgumas de que nunca fizeram uso os moradores elo 
logar, per se!' necessat·io abrir-lhes valias, para o r io, del' ivaa
clo as ag:Ltas em excesso, "' não d isporem elles, CC' mo hoje d ispõe 
a coloma , ele passoal e ferram ~nta . No cimo ela col ina C3tava 
proJectacla uma capell inba, em form:J. octogo nn., com um pateo 
a L . , e outro a O, de 3ilO palmos ele lar""ttl'<~ · nestes dous 
pateos podem assistir á m iosa .10 ou 12.000 coionos, sem se 
atropelarem : segutnd?- se quarte1rões de 300 palmos em q ua
d r o, separados por ch veesas ruas perpenclicul a t·es en tt•e si. A 
capella tera a i nvocn.ção ele $ . F rancisco de Ass is . Foi ess:1. 
coloni'l. installacla em 23 ele meio de . . , • 

FRANCISCO (S.) . Ar raial elo Estado ela Bahia , na freg . ele 
N. S. el a Conc~ ição do Al meida; com nma esch. pubL de in st . 
prim. , creacla p l a Lei P r o v . n . 2.275 ele 12 ele agosto ele 1881. 

FRANCISCO (S.)." AHaial do Estado ela Bahia, no num . do 
Coração ele Maria ; com uma esch . pub1. ele inst. prim., ct•eada 
p~l a Lei Pt·ov. n . 2.2t31 de 9 cl agosto ele 18~1. 

FRANCI SCO (S.) . Log-. do Estado ela Bah ia, 110 mun. ela 
Gamelleira elo Assu r uú (lnf. l oc .). 

FRANCI S CO (S.) . Log . elo Estado do Rio ele Ja.neiro, no mun. 
da Estt·ella; com uma esch. publica . 

FRANCISCO (S.). Log . na ft·eg . de Jacarepagu:í. elo Dis-
tr i.cto F eder a i . · 

FRANCI SCO (.3 .) . L og . 110 mun . elo Bananal elo Estado de 
S . Pau!o. H;t um oult·o log . elo mesmo nome no mun . cl<1. 
F ranca . 

FRANCIS SO (S ). Antiga pat·ocl1ia elo nn111. de S. Selns· 
t ião , no E~tado ele S . Panlo . · Foi ct•eJcla pela Lei Pt·ov . n . 13 
de 2 ele abri l de 1856 e r ebaixacl;L dess'l. cate'"or ia p~]i, da n. 55 
ele 5 de abril ele 1870 . Vide Bc~in·o do S . p,'?cmcisco . 

FRANCISCO (S ) . Log . elo Estado do P.t r aná, no mun. de 
Assunguy . 

FRANCI SCO (S. ). Log . no mtm. de lllanhuassú do Estado 
de i\lmas Geraes, banhado pelo r iiJei rão Sacramento. 

F R.I\.NCISCO (S .). Pov. do E~ ta elo de Goyaz, no mun . cl·e 
Pol'LD Nacional , com uma cape !la dis t[l.nte dous kils. dessa 
cidade. 

FRANCISCO (S.). Nome ele um d.es exis tente no mu11 . ela 
capital elo Estado elo E. Santo. 

~RANCI?CO (S.). Forti~1rectangubr edificado na p1·aia üe 
Ol111cla, no SiltO em que hav1a outro a nte r io r a invasão l!ollan
cleza ; domina o ancoradou ro dessa cidade, o que chi. irnportancia. 
Urna 1n formnção datada de 1863 cliz, que a construc,ão foi tão 
boa, que é facil repal'al-o, apezar do abandono em que jnz, ha. 
longos annos, e entcrr~das no chão sua' quaLro peças ele n.rti
lhal· ia, (Augusto Fausto ele tonza. F'o,·tificc~çõ~" no B1•az il) . 

FRANCISCO (S.). Forte elo JTisiaclo elo IIJatto G1·osso, con
struido em 20 d, j aneiro de 1872. 

FRANCI SCO ( .) . Estação elo 'l'ram-Rood ele Nazareth, 
no gslado da Balda, ent.t·e n.s eslru;ões do Corta-miio e ela 
.A ma rgosa . 

FRANCISCO (S.). Estação da E. ele F . do Porto Novo no 
S umidouro, no mun . elo Carmo e Estado elo Rio ele J a nei ro. 
Agencia elo Corl'eio , Ct·eada pela portaria ele 11. ele .iaueiro 
cle 1886. 

FRANCISCO( S.). Sel'l'ota no mun. de Snnl.'Anna do Ji:!qtado 
elo Cear<!. 

F RANCISCO (S.). Senado Es~aclo elo Mat•anhão, no mu n. 
de Loreto. 

FRA N CI SCO (S . ) . Ser1·a elo IMado do Pat•ahyba do Nor te, 
no m un. do Catol é elo Rocha, 
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FRANCISCO (S . ). Se na elo Estado ele Pemambnco, no mun . 
ele Cantar L!. 

FRANCISCO (~i . ). Senn. CLu Estado cht Bn.lüa , no rnun.do 
Remanso . "l!:sc t·evem-nos dizendo exjs tit• Hes t~. se l'l"a Ulll [t 
ún·na com 'L! ma ])I"Oi'undiclacle ia l qtle, joga uclo-se. uma pedra 
com o peso de nove kil t>s não se es<J_u ta a pancada; l !J" l"IOranclo-se 
o que pôde bet• no centt·o, por nao l.e l' entrado a;ncla pessoa 
alguma a t·econhecer . Nes ta m rR ma serra h a clous Jogares ele 
muitas lett rns e fi g uras esc ulp1das nas pedras . >> 

FRANCISCO (S.). Scrm do Estado da Bahia, no mun . cl0 
Minas elo Rio elas Con tas . 

FRANCISCO (S.). Mol'l'o do Estado da Bahia, no num. do 
Riacho ele Sanl'Anna. 

FRANCISCO (S.) . SBtTa do Estado d!l Bahia, no mun. de 
Campo Fo t·moso. 

FRANCISCO (S.) . Sel'l'a elo li:slaclo el e S . Paulo; !'a;~, pa1·te ela 
cot·dilheira occidenlal. Po r ella abre caminho o rio Sorocalnt. 

FRANCISCO (S.) . Morro do Estado de l\linas Geraes, na 
cidade ele 'l'ü·ade n les . Nelle está sibuada nma pequena cgt·ej a 
ela invocação ele S. Francisco . 

FRANCISCO (S.) . Sen·a elo Estado de Minas Gentes: no 
mun. ela Diamantina, na. marge1n esq. do cor r ego S . Fran~tsco. 
E' ele fol'mação primitiva e ele r ochas s tl1cosas e !S"ram iJCas.; 
nunci• procluziu ouro, nem nella eucontt:am-se vest igioS de ll1l
neração. f:i ua planura, onde existiu a Importante lavra de no
minada dos c;,·ystaes, é inclinacl:1. ao orie n te com vel'ten ·t~ s p ara 
o rio J equitinhonha. 

FRANCISCO (S . ). Phnrol s ituado na margem clir. do rio 
S. Francisco, no li:staclo ele Sergi pe, no l ogar denomJnado 
Samóco, na lal . '10° 301 30/J S, e long. 5o <17' 30" E . elo Rio ele 
Jan eiro . A tot·ro é do fe n·o forjado, pintada de l.n·anco e ele 
fórma octogonal. ·o app:u·e lho cie luz é dioptl'ico, ele '1'' ordem, 
ltlz Lixa branca, illumiuanclo 1.oclo o horizonte. O plano fr>cal 
eleva- se a 18 m etros ac ima elo nivel médio das marés e s ua l uz 
é visive l na distancia ele 10 milhas em tempo claro. Esteve no 
pontal N. ela hal'l'a claque lle l'lo. 

FRANCISCO (S .) . llba do Estado elo Rio ele Janeiro, na 
freg . ela Ribeira e mun. ele Angm elos Reis. 

FRANCISCO (S .). Ilha do Estado ele Santa Catharina, si.
tuacla na costa septentrional elo Estado, separada elo contiuenLe 
pelo vasto esijuario formado pelo rio S. Francisco e o A raquary, 
tem 28 kils. ele com primento e 20 ele larg ura. O sólo desija ilha. 
é geralmente plano . Na par te occicle nta l, eleva-se a cidade ele 
Nossa Sanhom el a Graça, mais conhecida pelo nome ela ilha, 
em um beiJo e a pm zivel Jogar, e com excellente ;lncora.douro. 
Sua. confipu·ação é proxi111amenbe a ele u m penlagono . Jar.enl,re 
as l als . ele 26" 61 e 26o 19' e entre as iongs. ele 50° 56' e 51° 10' 
30" O. de Pal'is, segundo o Sr . lVIe llo e A! vim. 

FRANCISCO (S. ). lgMapé elo Esla.clo elo Amawnas, no 
mun. c1e Ant im ary . Vae para o rio Act·e. 

FRANCISCO (S.). Igat·a}Jé elo Ji; s taclo elo l~aTil, banha o 
mun. cb Vigia e desagmt no r io T auá. 

FRANCISCO (S .). Iga t•::tpé elo Estado elo Pará, no rio 
Aycaraú, "" I'J.·eg. ele Barcat·ena e mun . cb capila l. 

FRANCISCO (S.) . Rio elo E~ Lado elo l\IaTan hão , na ilha 
des te nnme. 

FRANCISCO (S.) Rio elo ]];staclo elo Cea rá, n asce na F;el'l'a 
Grnnlle. fórma uma l i ncln qnccl;l d'ogua., cone pelo set'iuo ch 
freO'. elo Ipü e cles pPja no rio J a Lobá. Cham a -se La miJem Ca~ 
c h o"~ i t•a (Pompêo). 

FRANCI SCO (S . ). Rio elo Es l;1clo elo Ce:nú, lJ<tnkl, a ft· g . 
do H. i•1.c li o do :-in g-ue e clesag·,w no rio d0s te l! Oill c . 

FRANCISflO (S.) . Pequeno rio rlr> !"<;s i,:J.clo do Cen. r {L, ba.nl1a 
o num . do J aedi<ll e üesttgtw. 110 rio ÚOl'"entc (lnl'. l uc.) . 

FRANC:ISCO (S . ). l{ iacho elo Es·tttdo ilo R. G do Norte , 
banli tt o nULn. elo Apotly e clesag-ua na m a rgem esr1 . elo l'l O 
eles te no me . 

FRANCISCO (S . ) · H,ia.cho elo ~sta.cln elo Pamhyba do Not·(e, 
no mun . ele Sou :~:a . 

F RANCISCO (S.). Rio -elo Estado da Bahia, aif. do Jequil'içá. 
FRANCISCO (S .). Rio elo E s tado ela Bahia, uo mun . ele 

Pol'to Seglll'o (1nf. loc.). 
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FRANCISCO (S.). Rio elo Estado do Rio ele Janeiro, bauh:t 
o mun. el e Sapncai a e clesagua no Paqttequm· . Atravessa a 
esLra cla elo S~tmiclotu· o á freg. elo Ca t•m o, 

FRANCISCO (S.). Oorrego elo Eslado ele S . Paulo, na 
villa elo PaLt'OCÍ IÜ•J elo Sap tlcahy. 

FRAN.CISCO (S .) . R io elo Estado do Paran:i , desagu<t na 
m arge m e:;q. elo 1·io deste n ome, aba ixo elo Salto elas Sele 
Queclns . lia opini ão rpte a extincta pov . ele 011Li ver os foi est<t
belecicla nn fo;~, desse ri o. 'l'ambem é de nominado 'l'aqu::n·y . 

FRANCISCO (S.) . Rio afL elo lgua~ stl, abaixo ela foz elo 
Santo Antonio. 

FRAN.CISCO (S.) . Importante t•io, ou antes, grande braçn 
de mar qtlesepara a illl :t do seu nome elo con(inente, no l!lstaclo 
ele Santa Ga Lharina. Bifurca-se depois ele CO l't'et• por espaço ele 
24 kils. em l'UlUO ele Sill .: o braço que corre nessa clirecção 
toma o nom e ele Aracoari e o outro, segitintlo a tle Nl~., co n
serva o ele S . ele l<' r a ncisco . T em ele exteo.s fé o 32 kils . e ele 
largura urn a elous kilometros. 

FRANCISCO (S.) . Al'l'oio elo Estado elo R. G. do Su l, 
·trib. elo rio Vaccacahy. 

FRANCISCO (S.). Rio que n asce na sel'l'a da CanasLra, no 
Estado ele Minas Geraes, formando ao sailir ela sel'l'a a cele
bre casca1a ele S. Fl'ancico, geralmente conhecida por Casc<l. 
c! ' Anta; \e m pouco mais de 2 .900 kils . de curso e intet·essa a 
cinco Estaclos : Minas, Bahia, Pernambuco , Ser g ipe e Alagoas . 
Sua bacia é consLituicl a pot· ·terras altas ou chapadas com alti
tude média ele 300 metros sobre o n i ve l do mar e l adeadas 
ele se n·an ias ponco elevadas que limitam o valle a E. e a O. 
Descendo das lel'l'as altas o rio precipita - se em var ios saltos e 
cachoeit·as, j ttstamente na pa r te elo curso onde se clá a mudança 
bl'usca ele clirecção, deixando o rumo de N ill . para toma r o 
ele SI!J . A cachoeira ele Paul o Affonso, com uma qnécla total 
ele 80 mett·os 1

, divide o cu t•so elo grande ri o em duas g·ra ncles 
s cçôes: o alto e o baL'éo S. F rancisco. O baixo S. Francisco 
qn~ é fmncamente navegavel cerca ele 238 ki ls ., desde a foz 
ate PHanhas, onde começa. a E. ele F . ele Paulo Afl:'onso, per
tence pe lo clima e naturez:L das tet•t·as á. zona elo littm·a l : é 
a. pal'te mais povoada e tambem aquella onde se acha a ·la 
vom·a mais desenvolvida. De Piranhas a Jatobá. (128 kils.) o 
rio corre apertado entre altas peneelias, que o tornam inlran
sitavel , e corresponcle áquella porção elo curso não susceptível 
ele m elhoramentos a que a E. ele F. ele l'aulo Alfonso ser ve 
ele estrada margenal. Do porto ele Jatobá ao a lto ela cachoei r a elo 
Sobradinho a cet·ca de 428 kils. : é esta a secção encacho·eir acla 
suscepti vel de m elhot·amentos e eles ele mui Lo navegadt\ por pe
quenas embarcações 2 • Do alto da cachoeira do Sobrad inho 
á do Pirapora b a cerc't el e 1. 200 kl ls. elo rio des impedido e 
francamente navegavel: é e.sta a secção livre elo S. Fran
cisco, que com os afl's. que a h i vem tel' , fón11a uma 
extensa rêcle ele commun icações i"ntel'iores elas mais notaveis 
elo B ras il a . O S . Francisco é um rio mais la1·go do qtte 

1 A altura da. quodn. do Niagal'a não excede de 50 metros. 
2 Nes ta ~ec~ã.o se conLa.m ceL"ca. de 40 cacho iras, a maio L: p.arte das 

qn nes d':_ iac 1l accesso e outras que só constituem se l'io obstaculo ú. 
Ihtv~gaç;ao po_r barcos, mo vidos a vara, tnl como se pt·a tica n e&-ta parte 
do no . As rnrus pe .. igosa.s cacilo eil·as desta. secção $ão: as do Sobrcutin..lw 
e.as do n~ T'êZo : .as primeiras esL~io situadas cerca. de 1.0 ldls . acima. cl:t 
C1cln.d e elo J ua:~.e r ro. em um canal natUI·aJ flUe tom 10 1\ils . de extensão . 
a~ segundas f? l'mam um;:t. se1·ie de pequenos sal Los na extensão de ·J ' 
lnl s .. o co nstttucm o mais scri o omlJa1·a.ço :'11 na.v gt.tç:ão nes ta part0 
do n o; cs~as cacl1oc iras ficam 300 kils: abaixo das elo Sobr:uliuhoe 

3 A cxtens:Io em 1cguus da l'ede tluvbl navega.vcl é : 
~:t ixo S . l•' mncisco (d". f'•n a Pi1•anl1:lS) .. 
,;Ito S . l•'<·o,ncisco (.J.•tou ;l ao Sobt·aclidho) . 
Jd.em {:)oh L':1dJnho a. P il'npcH'a) . . ... .. . 
l~•o elas V<>lhas (ali'. da clil' . ) . . 

l' 'll'ncall't {Hil'. d:t esq.) . . . 
U l'ucuia (all'. d:t esq .) .. 
tJa1·in hanlw. (ua·. da esq .). 
Verde (all'. ti a dir.) ... 

, Con·onto (all. tl:t esq.) .. 
tr 1·ande c se us alrs. (esq.). 
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De \oda. esta :unplissim~ I'ede nu,•inl ca recem de melhot•nmentos pnl':l. 
se ada.ptnr a. uma 11::wegn.çã.o a vapor em qualquer época do anuo : no 
cu t•so do S. Fmucisco· 77 leguas : nos afls. 175. (Tb. S;tmpaio.) 



FRA 51- FRA 

profundo, sua. l a rg m·a média é ele 1.000 meLros e a pro 
fund idade onde o l eito não é obstruido por pedras ou bancos 
ele a t•eia, po11co e"cede de dons metros . Ha., poe excepção , 
pontos taes como no por to ela cidade elo J uazei ro onde a 
sonda accusa ele sete a 10 metros de f undo· na Bôa Vista 15; 
no I bó , a parte mais est reita do curso superior , hn. pt•ofurt !i
dade de ma is ele 20 metros . O rio attin"e por vezes 3.000 
melros ele la r_gura total , incluindo ilhas, e" quasi sempre esta 
extraordmarta l a rgu ra coincide com os sitias encachoeirados . 
Como as rochas elo sub-sól o jazem á pequena pl'ol'unelicladc, 
apenas cobertas por um manto ele terreno a rgi li o-silicoso ele 
cer ca ele qua tro a oito metros ele esp ess ura , o Jei to elo. rio tem 
a ntes tenclencia para ganhar em largura elo que em fnnclo . São 
num er osas as ilh as e ainda m ais ft·equentes os bancos de ar eia 
que as enchen tes annuaes moclificarr. ou tt·anspor cam incessan
temente . As aguns correm com velocidade moderada no rio 
clesimpeclido, tres a quatr o kils . por hora ; nas cachoeiras, . 
porém, ell as tomam grande impeto e então são commu_ns as 
velocidades de oi to a H kils . por hora, na. época da 1•asa tl'te. 
O S . F rancisco distingue-se principa lm ente pelo seu enorme 
volume d'agua, cerca ele !.000 me~ros cu bicos pol' sPgundc, não 
obs~ante o facto mui to notavel de não r eceber aJrs . pereunes 
senão em metade da grande área ela sua bacia . As e nche utes 
annuaes tem começo em pr incipias de outubro e, com varia.s 
a lternativas, se es tendem até abril; dando-se o maximo entre 
feverei r o e março ; a estiage m attinge o seu nível mais baixo 
em setembr o . \.s grandes enchentes são 1·aras e parecem subor
dinadas a uma marcha periodica de i \l annos ; as enchentes 
communs levantam o u vel do ri o de t res a ollo metros, se
gundo o lagar e estreito ou amplamente dotado ele canaes ou 
braços . O clima do valle do S Francisco é quente e secco. 
mas não é tão doeu tio como geralmente se pensa . Sal v o as 
febres palustres que reinam na epoca da vasante , póde-se d izer 
que o clima é bom . A. temperatura méd ia na re<> ião ma is sep
tentrional do valle é de 27° centigrados; dUt·:ntc o di .t n os 
mezes de novembro a feveJ•ei ro, o thermometro marca freq uen 
temente 36° á sombra e n os mezes mais frios de maio a j ulho 
desce por vezes a i9° centígrados pela manhã antes do nascer 
elo sol. A ~umi dae~e do ar é escassa em grande parte do anuo, 
o orvalho e_raro a1nda mesmo na zona mais pt·oxima do rio . 
il. evaporaçao é copiOsa nessa região e torna-se até excessiva 
nos_ me_r.es de novem bro a feverei r o . As chuvas se r epartem 
mmto 1rregula1·men te na ar ea da bacia do r io: n a metade 
supvl'ior elo va lle, em Minas, e na parte occiden'tal do ler ri 
torio dn. Bahia , as chuvas começam ordinariamen te em se
tembvo e se alongam até fevereiro, attingindo a quantidade de 
chuva annual a 1.637 millimetros em média; na meta de infe
r ior elo valle, porém, salvo a secção do baixo S. Francisco que 
pa rticipa do clima marí timo, as chuvas são tão escassas e irre
gulares que não attinge a quantidade cabida á média annnal 
ele 500 mil lime lros. Deste facto res •1 lta uma grande di versidacle 
ele aspecto nas duas me·hades ela bacia e explica a capacidade 
agl'icol a das elius zon~s . Os ven tos geraes Oll aliseos de sm. 
dom inam na metade mais septeutriona l do valle; e como a 
r egião é aberta e sem montanhas elevadas os ventos sopram 
riJ OS e q uas i que permanentemente. O clima dehermina a 
paisagem e expl ica a prodncção. O valle na 1n r te superior, 
tem aspecto variado, u ma bôa vegetação com extensas mat
tas, e é bastante productivo : na metade inferior isto é 
ela foz do rio Grande para· bai xo, a partir do ;Jarallel ~ 
de H 0 de Lat . S :, o valle é de aspecto monotouo, cober to ele 
uma vegetação ba txa e espinhenta (catinga), o só lo pedregoso , 
as fontes escassas, os r i os sem agua , porque nenhum resiste aos 
ardores do sol do estio. A producção ag ricola é ah i pobre, in
sn.fftctente e mut pouco variada . As terr as quas i este t·eis, não 
pelos_ elementos .constitutivos do sólo, mas por causas meteo
rol~gtcas, em vt t• Lude da inclemencia elo céo , desespemm o 
agrtcu ltor, obd gado a plantar o me mo pedaço el e terra duas e 
mats ~·ezes an~e~ de col~ er um miuguado pr odncto que não 
bas ta as necess tdaeles ma1s ruclimenhares de uma fam íli a quas i 
sempre numer osa . Dut·ante a maior parte elo a nno estas terras 
assumem um aspec to de incomparavd desolação : as at"lor es 
sem fol has parecem queimadas pelo fogo, e tudo fenece sob os 
ardores ele um sol inclemente. _ s primeiras chuvas fazem, 
por ém, verdadeiros prod igios, e a terra fecuuclada cobre -se de 
galas _e ele todos os encan Los de uma vegetação qne parece br otar 
ela not le ]Jara o dia . A tra ns formação é completa ; não r eco
nbece mats a reg ião quem uma vez percorreu- a du r au·te a 
época dn. secca e da desolação . T al é a exuberancia da ve"'e 
tação e tal o vigor que a tel't'a ostenta por tod a a pal'te . Toei~ o 

tenitorio elo vall infet·ior, entre a cidade da Bana e o baixo 
S. Fl'ancisbo , pôde-se diz~r, é exclus ivamen te pt·opri o p ar a a 
cr iação do gado; pot·cruanto á agr icul tura só vinga intermi tte n
lemente e só nas margens elo ri o onde sóbe a j nundação; e a inda 
assim, através de muUas alte•·nat ivas, pt•vd nziudo escassa
me n te . A criação do gado é a indu stt•ia mais pt·ospera dentro 
do va lle. O com mercio cons iste em sn.l, fazendas, etc ., como 
generos ele impot• tação, e ntrando todo o sal por via fluvial. O 
ooado vaccum cum·o e algoclii.o são os pt·incipaes m·Ugos de 
~xportaçii.o . À pop. pôde ser avaliacl:1 em cerca de -1.000.000 
de habs., peln. mót• part3 de gente de côr, or iunda do 
cr uzam eu to elas tres raças : o hranco, negeo e o índio, p redom i
nando os mestiços ele sa.ngll.O iudio e n egt·o. Pat·a este r10_ CO l1-
ve•·gem as estradas ele fet 'l'O Ce ntra l do Brazil, Oeste de Mm as, 
Bahia ao S . F rn.nciseo e Recife ao S . Ft·ancisco . Recebe o 
S . Fra ncisco e m tenitorio mineit•o os segu[ntes tl'ibs .: pela 
e;q. o Bamb•1hy, I ndayá, Bon·achudo, Abaeté, Paracalú, Ul'll
cu ia., Pa r do, Peixe , Pandeiros , Per uassú, Carinh<i nha ; e pela 
di r . o Pará (que recebeo Itapeceri ca, La m bary e S . João), Pa
r aopeba, V elhas, Jequi taby, Ma nnoa hy Gual'ibas V er de Gt·ande, 
e~c . !':o Estado da Bahi a rt!ceb~ pe!'a ma r o·etl{ d i r· . o Verde 
Gt·ancle , q tle separa a Bahia de Minas Gera~~. o rio das Rans , 
Paramil'im, Verde ele Baixo, Jacaré, Salitr e, e d ive rsos out ros : 
e pe la margem esq . o Cal'inhanha, que s·epwa a Bah ia dé 
Thlinas Get·aes, o Con·ente, o Gt•an de, o Icr t t . No Estado de 
Pet·nambuco (rrue é separado do ela Bahia pelo mesmo rio 
S . Fmncisco), recebe o Pontal, Jacare, T e t·ra Nova, Pajehú, 
i\landan ~es, Campinhos, Ema e Moxotó (que separ a o Estado de 
Pernambuco elo das Alagôas) . Do EsLado das Alagôas r ecebe o 
X ingá, Panema, Traipú, ltiuba, Boassica, Piauhy e Si nimbú e 
do de Ser gipe r ecebe o Xingó, Out·o Fino, Per petna, Ilha do 
Ouro, Porto da Folha, Trahiras, Propriá, P a nema, Betume e 
muitos outros . 

FRAN CISCO (S.) . Rio do E s tado de Minas Ger aes, banha 
o mun . de Santa Barbar a e desagua na margem esq . do Pil'a
cicaba, afl:'. do Doce . 

FRANCI SCO (S .). Ribeirão do Ji:sLado de Minas Geraes, 
nasce na serra ele Piracanjuba e desagu a no rio Grande . 
Recebe o Pedr a Branca, e o Alegre . Atravess:~ a estt· acla de 
Uberaba ao F ructal. 

FRANCISCO (S .). Rio elo Estado de Minas Geraes , ali. da 
margem esq . do rio Gl oria, trib. do i\huiahé. 

FRANCISCO (S.) . Ribeirii:o do Estado ele Minas Geraes, 
clesag ua na margem dit•. do. r io das Velhas, afL do S. Francisco 
cl efr ont~ ela Passagem da Corôrt. dos o~o~. 

FRANCISCO (S.). Cor rego elo Estado ele Minas Geraes, é 
formado por dous braços, um que recebe as aguas de clilferentes 
mananciaes que nascem na sen·a ele S . F rancisco, e ou tro que 
nasce no reconcavo semi-circular, que faz esta serra jutltando_-se 
com a ele Santo Antonio. Depois de reunidos, corr em ao S. ent re 
as du as montanhas por um valle coberto de uma al'eia pura e 
ch risLallina , e junta-se com o P il'u ruca . Delle e:dt·ahio- se uma 
prodigiosa quantidade ele ouro . 

FRANCISCO (S.) . Ribeirão do Estado de Minas Geraes, nasce 
perto ela ser r a do Anastacio e, após um curso de i80 ki ls . mais 
ou menos, desagua mt margem esq . do rio Jequitinhonha. 
Recebe o Sucur i ú, Patos, lubumas, Gessua, Ar·e ia, Pajahú e 
varias oucros r egatos . Botnha a pov . el a Cach oeira (In f . loc.) . 

FRANCISCO (S .) . Carrego do EsLaclo ele Minas Ger aes aff. 
da ma rgem esq . do ri o Can na lH·ava, ·trib . elo Catinga . 

F R ANCI SCO (S .) . R io do Estado de Goyaz, banha o mun . 
de Arraias e des01guano rio ela Palma. 

FRANCISCO (S.) . R io d0 Estado de Matto-G1·osso ; pa~·te 
elas mattn.l'ias de SanL' Anna, distan te 48 kils. ela villa. Llo Dla
roantino e vac clesaguat· no rio Sa n t ' Ann a, Lrib. do Paraguay. 
JD' jn navega-vel. 

FRANCISCO (S .). R ibeirão do Estado de Matto Geosso, aJI. 
do rio P1·e to, qne o é do Ari nos. 

FRANCISCO (S.). Praia no mnn . de Olinda, do Estado de 
Pernambuco . 

FRAN CI SCO (S.). La.go elo Escada do Pará, no IUllll · de i\Ia
ca.pá, na bacia do rio Pedreira. (Ln f. l o c. ). 

FRANCISCO (S -) . Lago elo Estado do Mat· a nb ão, no mun . 
de Miri tiba . 
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FRANCISCO (S .). L agôa do Es t:1clo elo lYhranh Ko, no num . 
elo Brejo . 

FRANCISCO (S . ). Lagô :1 elo h'stado elo P iauh y", no mun . ela 
Colonia. · 

F R ANCISCO (S.). J-'ag-tn< elo E s tado ela Ba h ia , no mu u. ela 
Baixa. Gmucle . 

FRANCI SCO (S .) . Cachoeira n o l' io do Sul , acima ela, de 
S. Benedic to, no mu'1. elo Pr:1do e Es tado ela Bab1a . 

FRANCISCO ALVES. R iacho elo Estado elas Alagôas, no. 
mun. de Cor uripe ; desagua na m arge m 9sq. elo rio deste 
n ome . 

FRANCISCO CARLOS . P eq1te no rio elo Es tado elo Rio ele 
J a neit·o, ba nha o m un. ela S . Jo ão Mar cos e clesag tw. no r io 
P i r ahy . 

FRANCIS CO D'AREINHA (S .). Log. do E s tado el as Alagoas ' 
n o m un . ele S . Lu iz ele Qui t Ltncle . 

F R ANCI S CO DAS CHAGA S (S .) . lj<tr oclüa el o mun. 
de Mon te Alegt• e, n o E stado ele Minas Geraes . Vide Mon te 
lllegre . 

FRANCISCO DAS CHAGAS. Sitio na m argem clir. do 
J ap Ltrá , lr ib . tlo· Sol i mões . F ic::t na cos La do Ama nà, e n tr e 
dotts igara pés , dos q nac,s , um clesagua no iga1'apé Amauá e 
OLJtt·o no J apnrá . Es tá sHÍ1ado a i o 4'1' 5i 1

' la t. S . e 25° H ' 511
1 

ele l ong . O. 
FRANCISCO DAS CH AGAS (S .) . P ov . elo Es tado ele Goyaz, 

n o mun. ele J a ragm\.; co1~1 uma esch , pub l. ele in st . ])rim. 
creaela peb Le i Prov . n . 694 ele 17 ele .J ulho el e 1884. F o1 el e
v ada '' el is t. pela Lei P r ov . n. 139 de 2 el e seLemb ro elo n: es mo 
a nuo e á pat·ochia pela ele n. 781 ele 18 ele novem bro de 1886 . 

F R A N CISCO DAS CH AGAS (S . ) . Vide Caninclé . 
· FRANCISCO DAS CHA GAS DA BARRA DO R IO 
GRANDE (S . ). P a r ochi a elo m Ll\1 . d a Boura elo R i•J Gr oc nde 
no Estado ela Bahia . V ide Ba1'rcb elo Bio G?"W~dc . 

FRANCISCO DAS ÇHAGAS DE CANI NDE (S .) . P aro
ch ia elo m un . ele Can i t1 clé, no Es tado elo Cear á . Vide Ganinclé . 

F R AN CIS CO DA S CHAGAS DO MON TE S ANTO (S . ) . 
P ar oc.h ia elo Estado ele M in as Geraes . Vide 111onle Scm to. 

F R A N CIS CO DA TAPERA (S . ). Log. elo E s tado cl ::ts 
ll.lagôa s, n o muu . ele Sa nta Luzia elo Norte . 

FRAN CISCO DE ASSI S (S .). Parochia elo Es tado elo R . 
G, elo Sul , no mttn . ele S . Vice nte . F oi ct·eada paroch ia do 
m u t1 . ele S . Borj a p el a L ei P ro v. n . 358 ele 17 ele l'evet·eit·o 
de 1857 e i ncot·po t·acla ao mu n . ele S. Vicente l)el a ele n. L03.2 
ele 29 de ab r il de 1876 . E' com . ele pri me it·a cntr . c l'ead :t pot· 
Acto ele H ele j ulho de 1890 e class iücacla pelo Dec . n . 625 ele 
2 ele agos to elo 1110$ l~1o a nno, 

FRAN CI SCO DE A SSIS (S .) . P aroch ia creaela no m un. 
d a Dia ma n t ina pe lo :1t' l , V ela L~ i P ro v. n . 2 .042 ele 1 ele 
d ezembro el e '1 873, que i ncorpor ou- lh e os quarte il·ões Ca lde i
r ões , B t•umacl inh o, Gui:'t clà e P i t1hei r o. desmembra dos da Cha
]nt l a . Fo i snp pri mida pel o a r t . I ela de n . 2.286 ele 10 cle j ttl ho 
de 1876. F ica 110 E stado ele Minas Ge raeE . . 

FRANCISCO DE ASSIS (S .) . P ov. do l!; s t:~do de Mi nas 
Geraes, no ·oer mo el o SS . Sacramento. Foi elevach á clist . p ela 
L ei P r o v. n. 2.73t ele iS de clezembt·o el e 1880 . E' pov. j á bem 
]iop tll osa ; está si tuada n o meio de u m gnt tlde ca mpo, r odeado 
de flot'estas abundan tes e m made ira ele super i or q ualidade . 

FRANCI SCO DE ASSIS (S.) . R iaclw do Esln.clo ele Minas 
Geraes, banha a po v. elo 8eLt nome e clesagtta no rio P onLe Alta , 
a il:'. do r io Gra nde . 

F RANCISCO DE A SSIS (S .). V ide Iu~miamy . O nome ele 
S. 11'r :mci~co de Assis fol -lhe dado por An to n io Thomé da 
França . 

FRA N CISCO DE CR OARÁ (S . ) . P ov. elo Es tado do R io 
ele Ja neiro, n a fr rg. ele N . S . ela Gui a ele Pacopa lüba ; com 
u ma esc h . publ. de inst. prirn. CL'eacla pela L~ i Pro v . n. 1.786 
de 20 ele cle~em bro ele 1872 . 

FRAN CISCO DE JAM I MBÚ (S .). Nom e pot·qu e e t· a 
OULl''or a designada a c:dinda pa rochia de S. J osé do Aragu ~ ya , 
pertencen te ao llJs ~aclo ele Goyaz . 

F RANCIS CO DE PAUL A (S . ) . V ilia. e m un , do Eslaclo 
elo H.to de J a neil'O, ex-pa roch ia elo m un. ele Sant a Maria 
M<!gclalena, so bre um peq ueno pla na l to , o q ue lh e cl á uma 
v ista apra ziYel , li gada a :Santa Ma r ia Magcb l ena , estações elo 
iVIacuco e T l'iumpho, ar raiaes ele S. Se bas ti ão elo A lto, Ve n t ani ~c 
e F t·acle por es tradas . Diocese ele Ny ter õ i. Fo i creaela pa l'Ochia 
pel >c Lei P t•ov . n. 4.00 ele 20 ele ma io ele -1 846. Sua l avoura é exclu
sim ment~ d e ca le , sendo en tre t" uto o terreno f'er til e produ~ 
zmdo ped e rta me nle tod os os cereaes , al godão, fumo e ca nnas . 
'l'em duas e.schs , pub ls . ele ins t . p rim. Por seu te r t•ilo t•io passam 
os r ios Gntn cle , Maca bú, das Ne ves , elos Passos, S . Lour enço, 
Car o-canga , So'eclade e d iver sos ou tros menot•es . Nella fi ca m 
as serras da G1·amma; Co.l'l'ego F rio , Alú1as e Ven tania . Foi 
eleva da á ca tegorlft de v illa pe lo Dec . de 12 de ma rço ele 189t. 
Pertenceu em pt·incipio ao m un . de Can ~agall o sendo i ncor po
l' acla ao d e Sa nta M;w ia Magclalena pe la Lei P r ov . n . i.208 de 
2± ele ou tn br o ele 1861. Fo i creacla cap ella curada pel a Lei 
P r o v . n. 218 ele 7 de ma io ele 1840 . 

FRANCI SCO DE PAULA (S . ) . P a rocbia elo E stado ele 
Minas Geraes , n o mun . de J u iz ele F'ó t·a . Diocese ele i\iat• ia nna . 
11'oi c t•ea da pela Lei P r ov . n . 865 de 1'1 de maia de i 858 : 
tra nsferieltt pa ra o clis t . elo Rosa t· io, com a denom i nação ·ele 
N. _S . elo Rosa1•io,. pel a ele n . 1.529 de 20 de j ulho de 1868, el is po
s tçao esta que fo1 r egovàd,L pela de n . 1.681 ele 21 ele setembro 
de t 870. '!'em duas eschs. í) :.t bls . el e iust. p r im, Soll r e suas di visas 
vi de, entre outras , a Lei P t·ov. n. 3.2t 9 de 11 ele outubt'o de 1 8~'1 · 
a ele n . 3 .305 ele 27 ele ag·osto· é n. 6.350 de 9 de outubro · amba~ 
de 1885 . ' 

FRANCIS CO DE P A ULA (S. ). Parochia cio Estado de Mi nas 
Geraes , no mun . ele Olive ira, ba nhada p elo rio J :ica t·ê: Diocese 
ele Ma rianna . F oi creacla peln. Le i Prov. n, L 4i5 cte 10 de 
dezembro de 1?137. Te1~1 cl uas esc hs . p ltb!s . ele ins t. p l'i in . Sooi'e 
s mts d t v tsas v tele : L e1 P t·ov . n . 1. 210 ele 20 el e a"osto de 1864 
n . 1. 495 el e 9 ele j ulh o ele 1868 ; u . 2 .685 de 30 de

0 
11\Jv emb t·o cl ~ 

188J; n . 3. 3513 ele 10 de ou ~ubro ele 18tl5 . 

F RANCISCO .D.l:!l P AULA (S .). Col onia fun dada pala L ai 
n. 143 de 2 L de Julho ele 18,18 na serra elos Tapes, no m un . d ; 
Pelotas e Estado do R. G . do Sul. 

FRANCIS CO DE P A ULA (S .) . lUo 'do Esta do de Mat bo . 
G1:osso, clesa g ua no Pa •:agua y com o nome ele seu confluen te 
Ol'Jenta l l'io ele Sant' Anha (l nf. l oc .), Vide S . b'raiteisco . 

FRANCISCO DE PAULA (S.). Porto no ParanaLinga á 
ma rgem esq. , cerca ele 240 kils . ao N. de Cuyabà ; no Est~elo 
de Ma Lto Gt•osso . Foi essa denomi nação dada em honra doca
p i oão-ge ner ~ü l?.rancisco ele Pau la M. '.r a va res pelo te n e n ~e de 
m ilicias Antotüo P e ixo to de Aze vedo , q ue por s ua orde m l'o i 
explora r esse ri o, e m 1819. E' uma fot·mosa e aprazivel loca li ~ 
cla ele , a lta e este nden do- se em vis tosas campi nas , 

FRANCISÇO DE P A ULA . D~ B ARRA SECCA (S .) . 
Paroch ta do Es ~:J. clo elo R to de J a nell'o . Vide B a l"?"à SctJocr. 

FRANCIS CO, DE. PAULA DE COITÉ (S.) . Parochia elo 
E s tac~o elo Ceara . V1cl . Coite. 

FRANCI $ CO DE SA LLES (S . ). P a r ochia elo Els taclo clé 
Mut <:s qer aes, no m ut\. elo Carm o elo Ft·ucta l , prox ima ela ba t·t'à 
elo rto \ ercle com o r io Grande. Fo.i Ct·eada pe lo ar t. I § Vl 
el<t Le1 1 l'~v . h. 471 ele i de junho ele 1850 . Tem d uas eschs . 
publs . . c~e 1ns t . Jll' ltl l . , nma elas qu ::tes cr eacla pela Lei Prov . 
n · 3 .03.:5 d ~ 20 ele OlJl u bt·o de 1832. Fo i clesmembt·<t cla elo m u n. 
el o Prnt~ e ln cbt•poracla a o elo Ctiriuo do F ruc tal pela Lei P1·ov. 
n. 3 .32n ele 5 ele outubro ele 1885 . 

FRANCISCO DO A G UAP É (S .) ; P ar ochia elo Es~aclo de 
Mm~s Gera e .~ . V ide AgHapé. 

FR~NC~SCO DO CALDE fRÃO (S . ) . Alclaa n1 en to si tuado no 
Al to So!Jm oes , Es tado do Amazona.s . Q.un.s i a ba ndo nado, u lt ima 
m ente , pela H1vaslio da val'iol a, rl:leons Utue·se agot·a co m i 32 
tndws da. nação IllC Lt na. E m pregam -se esses i ncl ios n o p la n bio 
da ma ndwca, bal1an1.1. e m il ho, cons um idos no p roprio :ü cl-ea 
me n to,_e, pot· me to ele can ôas , ho se r viço ela navegação . Con ta 
a llllSS<eo 31 fógo s com 19 casas mal éon s Lr uiclas . 

B
FRANCISCO DO PARAGUASSÚ (S.). Po v. elo l]; s taclo ela 

a h1a, n o m::n. da Cachoei r a . · 

P~ANCISCO DO R IO MADEIRA (S. ). Co n; esta cle nomi
n açt~o ~ Let ~ r ov. n . 686 ele 2 ele j unho de 1885 ele vot! á freg . 
a ~hss ,to ele S. F r a nc1sco elo R io Mn. cle ira . Vide S . .Jilran
czsco . 
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FRANCISCO DIAS. Ponta na ilha ele S . Luiz cio Maranhão; 
no Es tado deste !lome, entre as pontas ele Jaguarema e de 
Alágôa. 

FRANCISCQ É S . FELIX (S.). Cur·ato elo mun. ele S. Leo
poldo do Estado elo R. G. elo S ltl ; Cl'eaclo na colonia n. 28 
dessa cidade pela Lei P r ov . n. 187 ele 22 de outubro ele 1 85~ . 

FRANCISCO FERREIRA . Ribeirão elo Estado ele S. Paulo 
banha o territorio da freg. el e Santo AntbJ?ib da Bôa Vista~ 
desagua na mat·gem esq . do Canapato ( lnf. loc. ). 

F .RANCISCO GLlCERIQ. Estação ela E. de F. Ceiltl'al 
ele Pernambuco, no Estado des te nome . 

FRANCI~CO GONÇALVES. Carrego do Estado de Minas 
Get;aes, banha o JLl!n . de Abae té e clesagua h a margem esq. do 
rio Borrachudo (Inf . l oc .) . 

FRANCISCO LEIT.E. Pequeno rio rlo Est:tdll do Rio de Ja
neiro ; desagua na lagôa ele Araruama . 

FRANCISCO LOURENÇO. Ilha no littoral do Estado do 
Rio de Janeiro, no mun. de Angra dos R<liS. 

FRANCISCO MANOEL. P equena ilha situacla na fez do 
rio Guahyba, cerca de 36 kils. clioiante da cidade ele Porto 
Alêgre e iS ela ponta ele Itapoan ; no Estaclb tlo Rib G. do 
SLtl. 

FRANCISCO MARCOS. Igarapé do Estado elo Pal'á, ha 
f reg. de Barca rena e mun. da capiual; 

FRANCISCO MARIANNO. Conego elo Elstado de Minas 
Geraes, no mun. elo Turvo, na estrada (lUe da cidade des te nome 
' 'ae para S. Vicente Fert·er. 

FRANCISCO NUNES . Ribelrão elo illstado cio ru. Sa tllo, 
trib. ela margem d.it'. do i'io Guanclú, que ·e àff. do lJoce . 

FRANCISCO PEREIRA. Corrego do Estado ele Pernam• 
bucd; detta para o Pirangy 5 aft'. do Una. 

FRANCISCO PEREIRA (Corrego do). ill' uma pegue na 
corrente, cujas aguas vão ter á marg-em esq. elo Aricá-assu ; no 
Estado de Ma tto Grosso. 

FRANCISCO PEREIRA. Peq uena lagôa do Es~acío de 
iVhnas Geraes , na freg . da Lagôa Santa (lnf. loc . ). . 

FRANCISCO RODRIGUES . l<l' o nome de uma vaila exls
tenle no mun. ele Campos elo Est:tdo el o Rio de Janeiro . Por 
ella corre o limite entre a freg. de N. S . das Dôres de Macabú 
com a ele Santa Rita daLagôa ele Cima . 

FRANCISCO SALLES. Log . do Elstaclo do E. Santo, 
sobre o rio Muqui , no mun. ele N. S. do Ainpât'O do J tape
mir im, 

FRANCISCO TIGRE. Lagôa clo E~taclo de Santa Cá.tllâ.i'ifia, 
tem commuuicação com o rio Gra v atá, aíf. do Capi vary. 

FRANCISCO. VAZ. Ilha de pedra raza pertencente <LO mun. 
il e Guarapary, no Estado elo El . Santo . l<,ica proxima ela pri
meira das Tres llhas pelo lado elo sul. 

FRANCISCO VELHO (Sacco elo) . Assim elenôminava-se 
ant!gamente a enseada ele Botafogo, no Districto F eder al. Diz 
'<Varnhagen pronr esse nome talvez elo facto ele per tenceram 
éssas terras ao tronco da fam.ilia - Velho - no Bt·azil. b St· . 
Dr. Fausto ele Souza no seu livrb :1 Bahia elo Rio dé .Janeil·o 
diz a p. i4i que esse nome é o de um bravo compauheil'o ele 
Elstaéio ele Sá, que, depois t\e o ajudar a r epellir os francezes, 
e~tabeleceu- s e em uma elas pra ias proximas. <<Entretanto , diz 
alllda o Dr. Fausto, e pe!i.a c1ue perdesse o nome primi Livo ele 
F:;anc~sco Velho, que r<Jcordaria o valente colono que, em 
1~66, com _Clnco canôas tt·ipolaclas, poz em clemandadp. 180 ca
noas ~nurug as, sendo n essa fomliclavel façanha auxiliacld pelo 
pl'opno S. Set>astião, padroeiL'O da nascente cidade, conforme 
nos a ffirmam varios escriptores · facto este fJUe detl Ot1i<>e m á 
Festa das cwn:5as, espacie ele re~ata, que se celebrava ho dia 
20 ele janeiro e que cons ta have~ quem assistisse ainda a uma 
dellas , no a uno de 1713». 

FRANCISCO XAV:I:ElR (S.). SLLburbio do Di s hricto F ederal 
pertencente ás fregs . do Engenho Velho e elo Enge nho Novo; 
atravessado pela linha elos boncls ela Companhi a Villa Isabel e 
pela E. de F. Cetltl'al do Braz il. Possue linclissimas cha
cara~, muHas nasas de elegante conslt' llcção, a capella ele 
N · :::i; ~a Luz e os Pl'aelos elo Jochey-Olub e elo Tuef Olub. 
A estaçao da es traqa de fetTo dista ela cidade 5k80~ e fica 
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a 1.6'"4ii sobre o üi vel cio mar, entre as ':_Staçães da Mahguéira 
·e l{.ochá. Agencia do correio. Dessa estaÇao parte a E . de F. 'do 
Norte . 

FRANCISCO XAVIER (S.). Log. do Distt•icto Federal, na 
freg . de Guaratiba. 

FRANCISCO XAVIER (S.) . BaÍl'ro do mun. ele. S. José 
c].os Cam pos1 no Estado de S . Paulo. Foi e levado a d1st, pelu. 
Lei n. 59 d-e 16 de agoilto ele 1892. 

FRANCISCO XAVIER (S.). Antigo pnrLo do . Estad0 do 
E. San·to, ent re a bárr a ela capital e a. villa do E. Santo. Foi 
construido em 1702 por ordem de D. Rodrig0 da Costs; como 
go\'ernador geral do Estado . 
· FRANCISCO XAVIER (S.); Ilha e c0necleira no rio 
Paranapanema, aff. elo Paraná . 

FRANCISCO KAV;I:ER (S.). Em um grobão elo morro do 
C~ L·covado, ;·ec~benelo desde _logo a lgu11s afi's. nascia o rio ~ãô 
Fra nc1sco Xav1er , no Dtstt'lcto Fecl'eral ; eln todo se11 curso, 
ltLxuosa Yegetação eusombra va-lhe á s aguas limpiclas e ahun-1 
dantes . No lagar ela faze :1 cla elos jesuitas, chamado T~apicheiro, 
tomou elle, depois ela extincção ela ordem a denominação de Trà
picheiro, denominação SJmples, a dequada e natural. Mais abajxo, 
opulentaclo pelos mananciaes havidos da Fabrica ,elas Chitas, 
se<>uia vistoso ladeando o morl·b ela Baby!onia, ohcle se achava 
sitttada a celebre fabrica de assucaL' elos j)acl1•es j'esuitas cha
mada Et1genho Velho. Justamelite.ness·e pcnlbo era o e?>:tenso rio 
conh~ciclo pelo nome de S . Franctsco Xav1et·, segundo affiqna 
a tr ad ição e rezam chronicas ineditas . Junto á potlte elo Elt;t 
o-enho Velho, porém, e~te rio ela cidacl~ 1·eceb ia o corrego clã 
§é"'unda Fe it•a, constituído l,>elaR agüâs elo morro e elos pa ntànos 
c\a

0

flctual chacal·a do Vin\em, a~ravessava a rua ele S. Chl'is'
tt>vão pot· liaixu da ponte de p~'dr.:v , lánçándo.-se apóz iio S!icco 
tle S. Diogo é no mar. 

FRANCISCO XAVIER (S.). R io tio Estatio d'ó Paraná, 
afL elo rio ela Cinza, que o é do ParaM.panelna . 

FRANCISCO XAVIER (S . ) Estreito ele . Assim denômi
navam os anti,.os ao trecho elo rio Paragua,y em freiite á 
montanha ele C~ilnbra, onde o tio passa ctJm a largura t~e 400 
a 450 metros. E' ma is conhec ido, hoje, pel o nome ele Co1mbra 
(Dr. S. da F onseca . Dicc .. cit.) 

FRANCISQUINHO. Ribeirão do Estado elo Parana; é , com 
o l'lbeirão dos Macacos, o começo do rio Belio, aff. do Ivahy . 

FRANCISQUINHO. Arroio elo Estado do R . G. elo Sul; 
all' . ela múgelit c\ir . elo rio Jácuhy. Baüh<t e muil. d'e São 
J eronymo . 

FRANCO. Ilha elo Estado do Amazonas, enh·e á cidade ele 
Parlntins e a freg. de Maués. 

FRANCO. Nas Cwrtas ela costa elo lJ;stado do Pará, encon
·tra-se uma ilha desse nome, situada a O. da ilha Bailique e 
p t'oxima das ilhas Pot·quinhos, l<'austinó1 Veados e Marinheiros. 
O c\istincto nattu·alista norLe•americano Joh11 C. Brantler, eles• 
crevenc\o a pororoca ou macaré.o elo Amazona s, diz : " A, ponta 
occ iclenta l clâ ilha elos P oi•quinhos era corlheeidá pelo Home 
de ilha Franco, mas o canal que a separ ava da elos Porquinhos 
foi - se obstruindo gradativamente e as duas ii~as ligat•am:-s~ 
em uma unica, embora a ponta ele lJtma seJa amda conhectda 
par Franco» . 
FRA~rco. I <>arape aff. ela mai•géin dit·. db da Cáchoeit'a 

Grande, no mu~ . ela capital do Estado do Amazonas, 

FRANCO. Cachoeira do rio Trombetas, no Elsnatlo d11 Pará. 
Fica entL•e as cachoeil'as dénominadas Caingro e Til'a- Camisá. 

· FRANCO DE SÀ . Directoria parcial de indios creaela, no 
' logar S . Benedicto elo ·termo ele S. Luiz Gonzag3:, 11? EsLado 

elo i.Vlaranhão , pot· Acto ele 2-± de abl'll de 1884 Mm Indtos~ ela 
tribu Guajajaras , que a lli se ach:~vDm vmdos ela colon1a I al
meira To r t \). . 

FRANGOS. Rio do Distl'icbo Federal; nasce de uma grota 
s ituada entre as serras ele Ignacio Dias e Engenho dé DelitL'O; e 
desagLta no rio Farias . 

FRANKLIN Rio do Estado ele Minas Geraes, ai!'. ela m ar 
gem clir. do Parahybuna. 

FRANQUI A. Arl'oio do Estado do R . G. elo Sul; clesagua. 
na m<trgem esq. do rio Uruguay ao N. elo rio Ibicuhy. 
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FRANQUINHO. R io do Estado ele S. Paulo, n asce ao Ioga r 
Caçapava entre o clis t. elo L ageaclo e ~la Pen ha, cot·t·e entre 
esses clous cli s ts . até o loga r dou onuna.clo Ft•a nqutnho, . n a 
estra da que ela Capital v11e t er a S,t nta Isabel; entra no ba t~·ro 
do Cangahyba neste ultimo d ist., onde toma o nome de TICoa tll'a 
e la nça-se uo 'l'ieté , depois ele um c tu•so ele 20 l{l! s. ma 1s ou 
me nos. 

FRAZÃO. Ilha do Es·tado elo Pará, no ~·io Amazonas, a cima 
de Obiclos, e proxima da ilh a elo Bom Jard11n ou Santa R tta .. 

FRAQU EZA . Morro ~o Estado d9 Paraná, a lém (!o '},o d as 
PeclL·as principal cabecetr a elo Jo r clao a tf . do Iguassu . l ema 
altitucl~ de '1.272m,564 · 

FRECHADOS. Assim derw1~1inava-se o di s·t . cl~ F echados, 
pertencente ao mun . da Conce1çao, no Es tado ele Mtnas Geraes 

FRECHAL. L o"' . elo Es tado do Rio ele hneiro, no mun. de 
Magé, na er;tracla cl'ue dessa cida de vae á Barre ira . 

FRECHAL. 011Leiro no muu . ele Guamá e Estado do Pn.l'Ú .. 
(In f. lo c .) . 

FRECHAL. Ponta na lagôn. do Norte elo Estado das Ala-
gôas. 

FRECHAL. Jl ha s ituada 110 rio Neg-ro, ali. do Amn.zonas, 
n o Estado deste n ome . Fica proxima d as ilhas denom inadas 
Ba caba , A.faro e Anabo. 

FRECHAL. Ilha elo Est<tclo elo Pará, no rnun. ele MonL'Alegt·e, 
perto da e n trada elo pat·aná- mirim que vae encon trar o Gu!'Ll
patuba. 

FRECHAL. Ilha elo Estado elo P ará, no es tuario elo Ama
zonas . 

FRECHII.L . Igara pé elo Es tado elo P::n·á, na ilha Mat·ajó, 
banha 0 mun. ele Ponta ele P ed ras e desag- ua na margem clrr. elo 
rio Marajó - n.ssú oLL Pororoca (lnf.loc.). 

FRECHAL. R io elo Estado elas Alagôas, a ff. el o r io lYlun
dahú . 

FRECHAL. E·, assim desig nada a parte ela cos ta ela marge m 
esq. do Ja pm·á, compreh endi cla entre as costas ela Tra.hy ra e 
ele S. J oão. 

FRECHAL. Lago elo J!;starlo elo A maxonas , entre os rios 
Madeira e Tapajós . 

FRECHAL. !!;'ass im denominado o bra?o qne a cachoeira 
Apuhy eleita para a el it·. e que sahe ·tambem á cl ir. elo Ma
ranhão Grande . A hi a cor·ren te é impetuosa, descendo em cai
xões sobre caixões, q n.e se quebram, com gr ande estampid o, n as 
l ages qu e obsLl'Llem a pa~sagem . 

FRECHAL GRANDE . Igarapé elo Es·ta.clo elo Pará, n o 
mun. ele Muaná . Desagua no rio lnamal'ÍI , que r ecebe um oul.r o 
igarap é denominado Feech al Pequeno. 

FRECHAL GRANDE . Iga rapé do E stado do Pari~, banl1a 
o m un. de Mnan á e desag ua no t•io eles te nome. 

FRECHEIRAL. Lo<> . do J];sta do do Maranhão, no m un. elo 
Alto Meal'im. "' 

FRECHEIRAS. Log. na Creg- . ele Tt•es iclella elo nnp1. el e 
Caxias, no Estado do Mar a nhão . 

FRE CHEIRAS. Pov . elo Estado elo Mm·a nhão, a 30 ki ls . de 
Miritiba, a cujo mun. per tence , <Í. ma rgem elo rio Mapary . 
E' bastn.n te populosa . 

FRECHEIRAS. Pov. do B;staclo do Pia uhy, nn fl'eg . de 
N. Se nhora da Gt·aça do Par1u1 byba , co ,n. e tet·mo deste nome. 
P ossue uma esc h. ele ins t . prim. creacla p ela Le i n . 737 ele 27 
ele julho el e 1871. 

F REOHEIRAS. Po v. elo Estado ele P et'Ll:unbnco no mun. 
ele Gat·a nhun s . á sais kil s . dessa ci clacle . No d ia 8 c! ~ se tembr·o 
festeja - se ah i éom g1·a ncle pompa a tNeliccionaJ festa ela glo l'iosa 
San·ta Quiter ia . Possu e Hma Jntet•essa n te capelli nha bem con
strn icla , dev ido aos ingen tes esl'ol'ÇOS elos povoa que clemot'<1Lll pot· 
aqu elles s i LioR. 

FRECHEIRAS. Pov. elo Estado da Per nambuco, JJO termo 
ele Goyan na . 

FRECHEIRAS . P ov . do Estado de Pernambuco, no mnn . 
da Escada (luf. loc. ) 
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FRECHEIRAS. P O\' , d o Estado das Alagôas , no mun. ele 
Quituncle . 

FRECHEIRAS (Santa Rib elas). Log . do. Es tado elo Rio 
ele Jn.neil·o, na ft·e2,·. do Se nhol' Bo m J es us do Mon te Vet·d e elo 
mtto. de S . Ficle lis , com cluas eschs. publs . ele in s t. prim . , 
areadas pelas Leis P t· ovs . n s . 2 .662 de 2 ele OLLtLibro ele 1883 e 
1. 759 de 1872 . 

FRECHE1RAS. L::Jg3 . elo Dist r icto Federal, n as fregs . da 
(}uaratiba e de Campo Grande . 

FRECHEIRII.S. Uma d as es tações ela E. ele F. do Recife 
ao S . Francisco, no ill staclo ele Pernambuco, entre as estações elo 
Limoeiro e de A. ripibú, no kil. 70,149"'· 

FREOHE.IRAS. Se l'l'a elo Estado do Rio de J aneit·o , no 
mun. ele S . D' icleJis , mts divisas com o Il:stado ele Minas Geraes. 

FRECHEIRAS. Pon ta n n. costa elo Estado elo Ceará, ent,re 
a ensen.cla elo Pecem e o L'io Mttncl<thú. « !!] ' logat· de dunas en
tl'emea elas ele aJ gc~ ma vegetação, ·tendo á bei ra -m a r um sitio ele 
coq ne ir os » . 

FRECHEIRAS . Pon La n o Estado do E. Santo , e ntl'e a 
barra elos Reis Magos e a foz elo rio P reto . 

FRECHEIRAS . Ilha n.o rio Doce , no Estado el o E . Santo . 
FRECHEIRAS . Riacho el o Estado elo i\'lara.nhão, no mun . 

do Brejo (Inf. loc.) . 
FRECHEIRAS . Iga t•a.pé n o continente elo Es tado elo Ma 

ranhão, á margem esq . elo rio qu e fo r·ma a ba rra elo Fe itosa , 
eleft· oute ela ponta SE. ela ilha cht Caieira . 

FRECHEIRAS. Riacho elo Estn.clo ele P ernam hnco, trib. 
ela margem elir. elo rio Capibaribe 

FREÇHE IRAS . R iacho elo Es ta do ele Pet·nambuco, na 
estra da ele Palm ares á colonia Soccol'l'o. 

FRECHEIRAS. Cor·rego do E stado ele Per11ambuco, nasce 
na sel'L'a ela Lago inha , n a gruta elo Rocha, ba nh a o mun. elo 
Bom Conselho e clesagna n o rio Parah yba, no Poço elo Veado. 
Recebe o Baú:t Grande, Ca ftm cló , Cafuncló cln Daniel, Ca ftmcló 
elo Pinangé , Fundo elo Sut•J•iio, G t•uta do Olho cl ' Ag11a Mor
cego , Olho el' Ag ua , P a u Gr a nde e Quandú . ([nf. lo c . ) ' 

FRECHEIRAS . Rio elo Estado elo E. Sa nto, ban ha o 
mun . ele Novo MLinclo e desagua no rio elos l'te is Magos, uo 
loga l' denominado J eng uetá . 

FRECHEIRAS. E nseada. na costa elo Estado elo Ceal'á, no 
te r mo ela Imper atri z, um pouco a L. d::t barra elo Muncla_hü . 

FRECHEIRAS . Porto no mnn . el e Mit'itiba, do Es tado do 
i\branhão . 

FRECHEIRINHAS. Iga t·a.pe qtie desemboca ac ima ele um 
outro denomin ado F r ech Rit·as , cleft·onte ela costa meridion a l 
ela ilha de Igo t·onb om, no Estado elo i'llat•anbão . 

FREDERICO. Morro de g t·ancle elevação s ituado no elist .. 
ele Novo 'l'rento, elo Estado ele Santa Ca t.h arina (fnf. l oc .). 

FREDERICO. Morr o elo Es tado de Mat to Grosso , á mar
gem eli r . do Parag11ay , carc:t ele 18 kil s . aba ixo el os morros 
elo Descal v a elo . 

FREDERICO. Ilh a no r io Chopim, afi'. elo lguass ú . Foi 
assi m den~mi nacla pela comrnissão ele enge nha rm, in cum hicl a 
ela (unclaçao ela co lon ia nult tar elo Chop im , e m honra. do 
Sr. Frederico Wirmoncl, fazencle it•o em Gunrapuava , que m tt i
tos se t· vtços pres tou· a essa comm ·r ssão. 

FREDERICO . Ribe irão elo Estado ele Santa Ca th arina, a fl'. 
elo r10 elo Braço , que o é elo T ijncas. 

FREDERICO. R io elo Estado rle Minas Geraes , afY. ela 
margem esq . do Jacaré, q11e o e elo rio Gmncle (Ctl nh a Ma t
·tos . It ine?'<wio.) 

FREGUEZIA. Log . elo D is t1·icto Federal, na l'reg. el e 
Campo Gr:.Hlele . 

FREGUEZIA. Cachoe it·n uma lAg ua ac im a cl11. juncção elo 
ltapicurú com o Alpe rcatas, no EsLado elo Ma rnn hão . «Esta se 
passa, diz o capitão F r a ncisco de Paula Ribe iro, e m se11 
Rote.i1 ·o da Yic~yem feita em '1 815, pat·a cima com maré che itt 
e para baixo na occasiào da pra ia-mat·. g' con1 effe ito ~ .. mai s 
co ns icleravdl ele lodo elle e mui las em harcações n ão dispensam 
os prati cas em semelh anle passage m, que alli semp1·e acha m 
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pt•omptos por sua gn.nancia . >> Na margem oeste elo rio, sobt•e 
a mesnm cachoeH·a , assse ve l' a aquelle ca pi tão, se div isavam 
naq•Iella data os fl'agmentos ele um pequeno fort im que alli 
construil'am os holla ndezes , qua ndo possuíra m a capitania . 

FREGtJEZIA . Nome ela uma praia s iL mtda na ilha do 
Gover nador que Hc:t na bahia elo Rio ele J a ne iro. 

FREGUEZIA VELHA (S<'lnto Anto nio da) . Ant iga pa r o
chi a elo nnm. ele Bom l<' im. no Es tado cl::I. Ba hia . Foi et•eacla 
em 1882 e elevada v. vill .i. com a den ominação de Ga·m.po 
JJ'onnoso pe lo art. H el a Lei Prov . n. 2 .051 ele 28 ele julho 
ele i SSO . Dista 1.2 ,4 kils . daquella cidade . 'rem 8.000 h a b3. 
e duas eschs . p"Jbs . ele ins t . pl'imal'ia. 

FREGUEZIA VELHA. Log . no Estado ele S. Paulo, no 
mun . elo Para.napanema , a tres k il s . da mal'gem di r. elo rio 
elas Alm as e a 20 ela pov . daq'ltel le nome . Existe ah i uma 
mon tanha que exclta a adm iração elos visitantes pelas bellezas 
naturaes que encerra . Nessa monta nha ha uma gl'u ta ele 
gt·ancle extensão e pl'ofun cUclacle . A caverna acha-se dividida 
em tl'es anelar es, medindo o superiot· 25 m. ele comprimento 
sobre '12 ele l ar gura , e o medio oito de comprimento sob1·e 
cmco ele la rgu ra e quatro ele a ltura. No a nela r superior nota-se , 
ao fundo, um objecto com a fó rma ele um altar; no meclio, 
cuj<~ entrada é por uma a bertur a praticada na rocha e por 
onde se póele entrar comprimido e ele lado, notam-se, pendentes 
elo te c to, que é abobadado, duas grandes pedras ponte-agudas , 
u ma elas quaes , ao ·tocar-se-l he com pedra ou ma rtello, produz 
o som ele um bom si no i no anela r int'et· iol' obse r va-se a pas 
sa~em ele Ull corrego cujas aguas precipitam- se com gra nde 
rmdo, ele consicleraYel a l tum. fo r mando linclissima cascata . 
Ha grande abcmdancia ele stál acti tes e stalagmites . E ncon
tram- se nessa gruta medonhos abysmos, que causa m pavor ao 
mais intl'epiclo explorador . (APro·v , eleS . Paulo . 1888. ) 

FREGUEZIA VELH A . Corrego elo Estado elo R io de J a 
netro, banha o m un. ele S . J oão Marcos e clesaO'ua n o rio elas 
Lages . " 

FREI ANTONIO. Igar apé elo Estado elo P a rá, no clist . de 
P orto de Moz, na margem esq. elo ü o Xi.ngú. 

FREI BEN TO. R ibe irã o do E s tado ele S. P aulo banh a o 
mnn. do Para na panema e desagua na margem elit· . elo rio elas 
Alm as, a ff. elo rio elaque lle nome (lnf. loc .) . 

FR.EI JOÃO . L og . no Estado elo Rio ele J a neiro, em 
Mal'icá. . 

FREI JOÃO. P on ta na l agôa de Araruama, no Estado 
elo Rio ele Jane iro . 

FREI JORGE. Log . elo Estado ele Goyaz, sobre o rio 
Bugre . 

FREI MANOEL . Ribei rão elo Es tado ele Malto Grosso, 
a.ff. elo rio Bento Gomes . <<Ribeiro ai:Y . elo Diaman tino . Nasce 
junto ~s or igens elo r ibe irão ele Sant' Anna , uns 2'1 kils , a NO . 
ela villa elo Diamantino . De us kils . a SO. desta exisLit1 no 
principio elo seculo um a rra,ial elo mesmo nome, ha muito 
extmcto» (Dr . S. ela Fonseca. Dioo . ci t. ) 

F REIO. R iacho. elo Estado elo Ceará, ·tr ib. ela marge m clit·. 
do r ro Macaco, aff . elo Acaralní , no mun . ele Santa Qui leria . 

FREI PEDRO GONÇAL VES (S . ) . Parochia elo Estado 
ele P ernambuco, no mun . ela capita l. Diocese ele Oli,;cla . Con
s tder am-na como a ma is a ntiga cleõsa d iocese . E' o bair t·o 
elo commer cio a g r osso. Sua ecli!lcação é em "'entl a ntin·a . 
Alü ficam a Alfanclega , CL'te é um h >ll o e ~as lo ~di O~ io, C~n
sula clo P_rovincial , Junta Commercial , Bolsa, casas ban cari as , 
Assoctaç~o Comn1er cial (bello eel illcio com j a rdim), con-e io, 
Ass.ocmçao Comr:'er cial Agrícola, Re partição elo 'l'elegrapho 
n aciOnal e Agenc1a elo submar ino , cor po consu la r, Agencia ele 
vapo.res, At·5enal ele Marinh a , Ca pita nia elo 'Por to, Inspec toria 
ele <::>aucle elo Porto, J\.ssocia.ção elo s Pt·aticos ela Bat•t·a. Caixa. 
Eco no mica e monte elo Soccot·L·o , Matl'iz elo Co 1· po San to, com 
fach ada ele cantat·ia, egreja ela Mucll'e ele Deus e Ar..,o ela Con
'?eição, capella elo P ilar, fortes elo Brum e Bnraco, esk1.çii:0 clÇI. 
ferro-via elo Limoeil'o, etc . Su a pop . é aval iada em 9.000 h abs. 
FoJ. Cl'Mcla ft·eg . por Al vará ele 30 el e marco ele 1772 . 

FREIRA. 'Mont~ poo·teag llClo na pov . -elo Rio No1'0 elo 
Estado do E . Santo . ' 

FREIRA . Serra elo Estado Rio de J aneüo , en tre o mnu. 
elas Neves e o ele Macabú . 
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FREITAL . Pov. el o E s tado ele Minas Ger aes, a SO. e a 
sei s kil s . ela f reg . elo Mon le Bell0 . 

FREITAS . P 1· ov. na com. elo Bom Jardim. elo Es tado ele 
Per nambuco . · 

FREI TAS . ills tação ela E . ele F . Minas e Rio , entre 
Soleclaele e Con tendas . 

F R E ITAS. Mol'l'c no mun. ele P a ranag uá, elo Estado elo 
Paraná, no Imbocu lly (In f. loc . ) . 

FRE i r AS . CotTego elo Estado elo E. Santo , rega a com. 
cl<t Capita l e clesagua no rio San ta Ma1·i a no porto elo J am
beil'o. 

FREITAS . Lago do Estado cb Pará , no rio !Vlapuá, na 
ilh a Marajó. 

FRESCO . Rio que separa o Estado elo Pará elo ele Matto 
Gt·oss.o, cle;;ll:gua na mat·gem cli.t·. elo X ingú . Nasce na serra 
elos Graelahus. em contra ve r tentes com o Aqniquy, galho elo 
Ara&'uaya , mats OlL menos n o pa r a ll el o go S. Segue em rumo 
ele i': O, sendo seu curso ele uns 200 kilom e tros. 

F RES CO . Riacho el o Estado elo Cear á banha o mun . ele 
Sant1 Quite ria e clesag-ua n a ma r ge m dir.' elo l'io Gtirahyras 
ou Groabira s . 

FRESCO. Ribeirão elo Estado ele San&a Catbarina , aff. ela 
margem clir. elo l'ilJei rão elo Gar cia , trib. elo Hajahy·assú. 

FRI O. Pov. no termo ele Ag-ua Preta, no Estaclo ele Per
uamb ttco. 

FRIO. Set'l'a elo Estado elas Al agôas , cerca ele nove k ils . ao 
N . ela Uni ão, so bre cuja expla nada existem bo n» si t ios cafeei r os 
e uma l agôa per manente. 

F RIO. Mo r ro elo Es tado ele S . Paulo, no mun. ele Br otas. 

F RIO . Riacho elo Estado elo P iauh y, tl'ib . elo P acahim. 

FRIO. Rio elo Estado elo Ceará, ~em ela Uruburetama e eles-
agua na ma t· gem esc1. elo Curú. 

FRI O. Pequeno rio elo Estado elas Alagàas , r ega o mun. de 
~iassabussú e clesagua no Mundahú. 

FRIO. Cor rego elo Estado elo Rio ele J a neiro: n asce no a lto 
el a Serra elos Ot·gãos, no Jçgar denominado Campo elas Antas, 
banha o mun. de Therezopolis e clesag-ua no rio P aqueq uer. 
SLLas aguas são extr ao l'elinariamente ii.•ias. 

FRIO. Cor rego do E s ta do elo R i o ele Janeiro, na es trada 
do Comme1·cw . Vae pa r a o co1•rego elo Bastos, afL elo rio 
S . P edro . 

FRIO. Rio afi'. _ela m a rgem clit•. elo rio Negro , aif. elo Iguass(l, 
que o é elo P amna . . 

FRIO. R iacho elo Es tado ele Goyaz, banha o mun. de Santa 
Luzia e desagua na mar gem esq . do rio S . Bartholomeu . · 

FRITZEMBERG . Morr o elo Estado elo R . G . elo Sul , na 
estrada ele Nova Petropolis a S. Sebastião elo Cahy. 

F:ROES. Bairro elo mun . de S . João Baptista elo rio Vet·de, 
no Estado de 8 . Paulo. 

FRONTEIR A DE UIRINAHY. P onto mil itat· á margem 
el ir. do rio I<;á Oll Puturnay o, al g uns kils . abaixo da divisa elo 
Estado do Amazonas com as Republicas elo Perú e Colombia . 
O l uga r em crue se ach a elle assente é pessi mo pelas m olestias 
que ah i r einam. Sol icita- se a r emoção desse pon to . 

F R ONTEIRA DO B A I XO PARAGUAY . Limita-se cli l'e
ctamente com as Republ.i cas ela Boli via e Paraguay . Na cidade 
ele Co n1m bá, sécle elo cl is l:. , exi ste um deposito el e a rti gos 
.bel licos em u m ecl iücio limpo e asse iaclo . Ha no .bal'!'anco à 
beit•a elo rio , na mesma cida de, quatt•o fo rtes clenonnnaclos Jun
queira , Tt·eze el e Ju1\ h o, ~ . Fl'all{)isco e Duq ue ele Cax1as i o 
primeiro fechado e os outros tt·es a ber tos. Deu7se pnnc~p to em 
'1885 á constmcçã o de outr o que foi intet'l'Olll[}Icla por falta ele 
verba par a con tinuação cla'obra . Uma trincheira que cerca ·a 
cidade , co meçando no fórte Duque ele Cax ias e terminando no 
ele T reze ele Jtmho es tá desmoronada em muitos pontos, e q1Ias i 
iocla cobet' la ele v~gebação po1· escassez ela fo1'ça ela fronteit·a, 
q ue além ele clar muitos des tacamentos, como seJam o ela foz elo 
Apa Bahusinbos, S. José de He,·culauea, mal'gens elo R io 
Bra~co, ma1·co clivisorio ela R epublica <.la Bolivia n a P edra 
Branca, guarnece t ambem o fórte ele Coimbra. Este, situado a 
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35 legu!lª abaix:o c1a cidade, é CQJllmandl).do por l!ID capitão. e. 
guarnecido pot· um subaltemo com 40 prBc;as, e ·tem 20 
canhões de difrerentes qlibres . (Relat . elo D1·. ualdino Pi
men·tel. i886) . -

:FROTA. Saint I-Iilaire desc revendo a ,ac\ual cidade de 
Pyt·inopolis diz : "·, . emftm, á cerca de meia legua da pov, 
o horison te acha- se limitado, ao N., pela cadeia pouco elevada 
que continua os montes Pyl'ineos, no meio ela qtta l clis lingue-se 
o cimo arreclondaclo, cb·amado Jil>··ota, mais elevado que os 
cimo~ vis i~ h os . )> 

FRUôl'A. Ponta· de tert•a a0 N. ela embocadtua elo Guara· 
pary, no Estado do E. Stt nto . 

FRUCTA BANANA. Log. do Estado de Matto éTt~osso, ú 
ma-rgem esq. elo rio Cuyabá, no elist . de Santo Anto11io elo Rio 
Abaixo. 

FRUtlTA DE P.ATG. Bah ia á m_avgem esq . do Pamguay• 
eet•ca ele 24 kils. abaixo elo mot•r.o do Co nselho, no Estado ele 
Matto Gt·osso. 

FRUCTAL, Cidade e mun . do Eslado de Minas Geraes, á 
margem do rio Grande, em Jogar alto e ameno, na com. ele 
seu nome. Ot•ttgo N . S. clQ Carmo e diocese ele Goyaz. l!'oi 
ct•eada fL•cg. pela Lei Pt•ov . n . 831 de H ele julho ele 1857 e 
eleyacla á C1j,~?. go rl a, ele villa pela de n. 3. 325 de 5 ele oui;ubro 
ele i885 e á ele cidade IJe la ele n. 3 .'164 ele 4 de outubro ele 188(. 
A pov. conta 120 casas e urna pop. ele qu a tro a c ince mil almaf. 
(') tet•ritorio elo mnn. é t•egaclo pelos rios Grande, S. Francisco, 
Fructal, Pedra Branca, S . Matheus, Alegre, Rocinba, S. Bento, 
Maribqndo !;' al gtms outvos. Tem eluaseschs. publs. Cile inªt. 
pvim., umij, das Cjlta~il areacl ape liô). Lei Prov. n. 3.038 ele 23 
de outubro ele 1882. Agencia do correiq. Sen terreno é rel'til, 
suas mattas possu~m e:xcellenles madeira s ele cotlstrucção; _e 
seus campos oplimos para criação. Commercio activo e lavoura 
prospet•a. Uma .estrada, cortada _pelo rib_eirão S. Franciseo, 
Jiga~a a Uberaba. Sobt·e suas cllYtsas v1de, entre outras, a 
Lei Prov . n.1.667 ele 16 ele setemhro de i870 (mt , IV); e n. 1.893 
d e 17 ele julho de 1872 (art . III). Foi classificada com. ele 
pl'imeira entr. pot• Acto ele 22 ele leveveiro de 1892 . O mun. 
foi installaclo a 25 ele ou tu bv.o de Hl88. 

FRUCTAL. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, banha a 
cidade do s.eu nome e clesagua no rio Grande . Recebe o S. J_osé 
ou Bebedor. 

FRUCTAS VERlviE:j:.HAS. Lagôa do Estado do R. G. do 
Not·te, no rnun. de Apody. 

FRUCTEIRA. Rio do Estado do E. Santo, clesagna no do 
Castello e este no Itapemirim. ' · 

FRUCTEIRAS, lVIot•t•o elo Estado elo Rio ele Janeit•o na 
estrada de Maca h é ao rio elas Ostras. ' 

FRUCTUOSO. Log . elo Estado de Minas Geuaes, na freo·. 
elo Carmo do Cajurú e rnun. da cidade cio Par á . 

0 

FRUC'l'UOSO. Ribeirão elo Estado elo E. San.to·, no mun . 
de Anchietá. 

FRTJCTUóSO. Ribeirão do Estado de Minas Ge1•aes, a:lT, do 
t•io Piranga . 

FUBÁ. Carrego do E stado ele Mit1as Ger aes, nD. 1't·~,. ele 
Santo Antonio dq Gr!lmma. o• 

FUBÁ. Ribeirão do Estado ele Minas Gm·a<?s, banha a freg . 
de Santo J\nton:o de C~mapuan e clesagna no rio Muriahé, 
Recebê o r1be trao Crescwma 1 e os corregos Jacu~inaa e T a-
boões. o 

F'UGIDINHO. Igat'apê elo Estado do P ará, banha o mun. 
de Macapá e clesagua no rio Curiaú, aiL elo Amazonas. 

:FUG~DO. Igarapé elo Estado do Pará, banha o muu. de 
Marapanim e clesagüa no rio deste nome (Inf. l9c.). 

:FUGIDO d-RAN.ElE. Jg-iwapé do Estado do Pará banha· o 
o mun. ele Maca pá e desagua no rio Curiaú. alr: elo Ama-
zonas. · 

FUGIDOS . Lago no Estado elo Maranhão. Está situado en tre 
a freg, dê S. Vicente Ferrer (com. de Alcantat•a) e a cidade 
de Y1al)na .(cow, çlo mesmo I]Om e), ela fórma que uma de suas 
f'argens 1Jerbet~ce ~quella e Of!tl'& a esta até o lago dos Itans. 
Tem tres leg~as ele cçnnpl'ime[J.tO. N~, seeca Í:pte houve em 1865, 
ban:ar::~,m IDU!to as suas aguas a ponto de deüarem veF aignaes 

evidentes de uma habitacão . Encotüt·auam-se tocos de esteios 
clis[JOStos em linha recta, gEacies ainda pregaclas nos és,eios, 
armaclot'es fn:os em madeiras, lottça estrangeira e cJa 'terra, 
e~c. Desagn::~, e m Pirapencliba . 

FUMAÇA . Log. do .Estado da Bahi a, np n}t1n· de Can1p0 
Formoso . 

FUMAÇ~. Rio elo E.J>Laclo da Babja, no J)mn. ele Can1po 
Fot·moso . 1'i aaca na ~e rra do sen nou~e e clesao· ua no l'io elo 
M~m . 0 

· · 

FUMAÇA. Rio elo Tihtado do E. Santo, no clist. de Manga, 
rahy . Suas P1a rgenssão aurifera,s. E' trib-. elo rio Mangara by. 

FU:J\Il:AÇfo-. Ribeirão elo Rio ele Janeiro, nas divisas · d•t 
ft• ,·g . ela Lage , pertencente ao mun . ele Itaperuua . 

F,UM{iÇA. Cor rego elo Eseaelo de Minas Qet•aes, ·na f reg . 
de S . !111guel elo Jequ ttlnhonha . Desagua nQ lJlO Pveto ou ilha 

. do Pão, ª"fi. clo J equitinhonha. ·· -

FUl\![AÇA. Ribeirão elo Bstaclo ele Minas · Geraes, entve 
~an·t' Ann_a ele Cata;::uazes e S. Paulo elo Mm·ü1 h é, Segundo uma 
Informaçao CJU") r ecebemos, elesagua no ribeil'ii.o elo F'ubá, tl'ib. 
elo po Munahe, na fazenda das 'l' res Barras ; segundo ou·tm, 
desagua no rto Preto, trib. ele Muri<thé. 

FUMAÇA. ;lHa e peL·igosa cachoeit>:\ do rio Trombetas, nq 
Estado do Pa1•a. De ve seu nome aos vapot>es d'agua que, com 
a querla elas ag1!:\s, elevam -se a grané\e altura. ., 

FUMAÇA. Oacb oeiret no rio Pil'acicaba, afl' . do rio Doce ; 
no Estado de MuJas Geraes. Fica entne a cachoeiPa elos Alen-res 
e et elo Salto Gra nele. o 

F_UMAÇA (Cachoeira ela). No rio Suassnlw Grnnde entre 
ns fregs .clo Rio, Verme lho, ele S . José cío Jactu·y e S . J'osé dos 
Pauhstas, elo Esta do ele Minas Geraes, 

FUMAÇA. CachM.ü<J, no Rio Novo, Estado ele Minas 
Geraes. 

FuMAL. Ribeirão elo Estado ele Mit1as Geraes · nasce na 
se~·ra dos Can·teu·os, banhct o mun . elo Pinmby e clesa'gna ·no rio 
Grande . 

FUMAL. Cot'rego elo E~taclo ele Goyaz, afl'. da maro·em cli.r. 
elo no Vermelh o, lrib. elo S . Bat•tbolom eu (lnf. loc .). 0 

FUMO (Cachoeira elo). No rio ele Contas, a 30 kils. maiS 
Otl menos el<t villa ela Barm elo Rio ele Contas · no EstadÓ da 
Ba)1ia. ' 

FUNCHAL. Rio elo Estado ele Minas Get•aes, aff. elo Indajá, 
que o é elo S. Francisco. 

FUNCHO. Con:eg? elo JTistado de Goy,etz ; reune- se com o 
çoneg-o ela Jttsta e JUDlos cles aguam na margem clir. elo rio 
'l'ocan tius. 

FUNDA. Lagôa do Elstado elo Gear á, ao N. elo di st. de 
Forangaba. 

FU~~A· Lage>a no litboral elo Estado elo E. &auto, entl'a o 
Itape1mrun e o Itabapoana·. 

FU~DA. Lagôa do Estado de S. Paulo, no rnun, ele Mogy
guetssu. 

F1JNJ?ÃO . Pov. cJ? lllstaclo elo Pm•.ahyba do Norte , no mun . 
ele A lagoa elo , Mon·tetro, em um }Jrol·undo e eslreilo va ll e da 
serra Jacaram, com uma capella ele anLa Maria .iVJagdalena. 
No mesmo mun. ha um riacho bambem denominado Fundão. 

FUNDÃO. Log. do lDaiaclo ele Pernambuco, na fl'eg. ele 
N. t> . da Conceição ela P edt·a, ~ermo ele Buique . 

FUNDÃO. Pov, elo E s tado elas Alagôas, no mun. çl o Pe
nedo. Ha ainda out1•os logs. elo mesmo nome em S. José da 
Lage e Agua · Bt•anca. 

FUNDÃO. Arraial do Estado ela Bahia, no mun . de Bt•otas 
de Macahubas; corn uma esc h. puhl. de ins b. prim., creacht 
pela Lei Prov. n. 2.357 ele Si de julho ele i 882 . 

FUNDAO. Pov. elo Estado elo Til. ::>anta. no mun. ele Nova 
Almeida; co m um et esch . pnlJl. ele in~t. prim., et•eada pela 
Res. Presidencial ele 13 ele setemb t·o el e 'i88l. Orago S. Be
nedicto. 

FUNDÃO. Log·. no mun. ela Campina!> do Estado <!le 
S. Paulo. 

18.332 
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FUNDÃO. Pov . do Estado de S. Paulo, no mun. dq Pat•a
napanema, de cuja sêde dista uns 17 kilometros. 

FUNDÃO. Log . do mun. de Castro, no Estado do Paraná; 
com uma esc h . publ. de inst. prim . , creada pelo art . I § In 
da Lei Pt•o v. n. 450 de 6 de abril de 1876. 

FUNDÃO. Bairro do mun. do Pirahy, no Estado do 
P a raná. 

FUNDÃO. Pov. do Estado de Minas Geraes, na freg . de 
S . Miguel do Anta . 

FUNDÃO. Morro do Estado ela Bah ia , no mun . do Riacho 
de .Sant'Anna . 

FUNDÃO . Serra do Estado da Bahia, no mun . do Porto 
de Sa nta Maria da Victoria. 

FUNDÃO. Ilha na bahia do Rio de Janeiro, ao S. do Galeão; 
tem 1. 300 metros de comprido sobre 800 de !a r ao , Candido 
Mendes diz que é ella a ilha dos Gatos, a que se re fa r e Pizarro . 
O general Abreu e Lima, na sua Historia do Brazil e o 
Dr . De-Simoni, nos seus Gemidos Poetiaos, dizem ter sido 
junto dessa ila a que se afogou o valoroso Ararigbo ia, o que vae 
de encontro á opinião geral de que esse triste successo aconte
cera perto da ilha Mucanguê-mirim, no l ado opposto da bahia. 
(Fausto de Souza. A Bahia do Rio de Janeiro. ) 

FUNDÃO. Le.ge existente no porto de Anton ina, no Estado 
do Paraná. Fica no meio do canal formado pelo ilhote de !ta
perna com a ponta Catharina . Eleva- se d e um fundo de 5m,Q e 
tem sobre o cume 2m,5; seu volume é de 121m cubicos . 

FUNDÃO. Igarapé do Estado do Pará, no dist. de Bemfica e 
mun. da Cap ital. 

FUNDÃO_. Rio elo Estado da Bahia, no tet· mo de Ilhéos . 
«0 r w Fundao, escrevem-nos dessa cidade nasce nas fraldas do 
morro Piassaveiras e desagua na bacia 'corô:t Gr ande, sendo 
pouco volttmoso. Seu cur so não excede de 30 kils. E' apenas 
navegavel por pequenos barcos em uma extensão de oito kils. 
Possue.como tribs. pequenos ri beiros ., Vide Fundo. 

FUNDÃO. Rio do Es tado do E . Santo, um elos formadores 
do Sauanha ou Reis l\Iagos . Recebe o Itaquantiba. 

FUNDAO . Ribeirão do Estado de Minas Geraes, aff. do rio 
- ovo; entre Leopoldina e Cataguazes . 

FUNDÃO. Ribeirão do Estado ele l'úinas Geraes, afl'. do rio 
Quebra Anzol. 

F UNDÃO. E ' com esse nome que nasce na serra do Pé do 
l\Iorro o rio Agua Suja, tr ib. do Pira nga, no muu . de Q.ueluz, do 
Es~ado ele Minas Geraes. 

FUNDÃO. Corrego do Esiaelo de i\Iina s Geraes, aff. do rio 
Guallaxo. -

FUNDIÇÃO. Arrabalele do roun. da Capital elo Estado de 
Sergipe. · · 

FUNDINHO. Carrego do Estado de Goyaz, banha o mun. ele 
Santa Luzia e desagua na margem esc1 . elo ribeirão Ponte Alta . 
(In f. loc . ) .. 

FUNDO. Igarapé do Estado do Pará, na freg . de Barca1·ena 
e mun. da capital. 

FUNDO. Igarapé do Estado do Pará, no mun. da Ca
choeira . 

FUNDO. Riacho elo Estado elo Maranhão, aff. do rio Corda, 
que o ê do Mearim . 

FUNDO. Riacho elo E stado do Maranhão, atf. do Parna
hyba, cerca de tres kils. al ém elo remanso da Talhada . 

_FUNDO . Riacho d? E stado do Piau by, desagtla na margem 
d1r . do Canmdé, meta legua abaixo do riacho d'Are.ia e meia. 
legua acima do rio do Arraial. 

FDNDO. Rio do Estado do Piauhy, aff . do P ar ahim. 
FUNDO. Riacho do Estado do R. G. do Norte, atf. da 

margem dir. do Seridó . 

FUNDO_. Riacho do Estado de Pernambuco, desagua na 
margem d.ir . do rio Capibaribe . 

Fy:r;<DO. Riacho do Estado elas Alagôas, banha o mun. de 
Tra1pu e desagua no rio S. Francisco. 
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FUNDO. Rio do Es tado das Alagôas, banha o mun. de 
Piranhas e desagua na margem esq . do S. Frandsco . E' tam
bem denominado Cascavel, 

FUNDO. Rio do Estado ele Sergipe,. aff. da margem esq. 
do Piauhy ; \em um curso cerca de 60 k1ls., nasce Ra Varzea 
Verde , no mun. de Itaporanga, corre ao sul até d~semboc~r no 
Piauh y; é navegavel por canoas e ba:·cas com a mfiueneta da 
mar é na distancia de 24 kils. Canah sando-se este r1o com o 
Paruhy, ele que dista seis kils . , torna-se communicavel o rio 
Real com o Vasa-Barris. O D1•. P. Bueno considera- o como 
um braço do rio Real. Segundo esse illustre engenheiro na foz 
do rio R eal ha a pequena ilha alagacliça do Victorino, da qual 
partem extensos parceis, cor tados por doqs braç0s do rio um ... 
O outro braço chamado rio Fundo, no rumo NO . prest.a-se a 
franr,a navegação por 33 kils . até iÍ. ilha do Biribi, onde chegam 
os paquetes que vão á. prov . Nessa ilha o rio d ivide-se 
em clous canaes, di rigindo-se um com 20 kils . de extensão par a 
a cidade_ ela E stan cia, o_nde r ecebe o Piauhytinga, e presta-se á 
navegaçao de embarcaçoes, sobretudo n as <>t•andes marés em 
que attinge a 2m,2 de profundidade . O outr~ canal com 13 'kils. 
de ex tensão ' 'ae te r ao porto do Farnaú, onde recebe o rio das 
Farinhas ». Do Estado nos informam ser esse rio aff. ela 
margem esc1 . elo Piauhy. Serão elous rios dif:l'e reu tes 1 • 

FUNDO. R iacho do Estado de Sergipe, banha o mun. de 
Campos elo Rio Real e desagua no rio Jabebery (Inf. loc .). 

FUNDO . Rio do Estado da Bahia, atf. ela margem dit·. do 
Capivara , no prolongamento da E . de F . da Bahia ao S. Fl·an
cisco, entre Salgada e Santa Luzia . 

FUNDO. Rio elo Estado da Bahia, atf. elo Utinga. 

FUNDO. Riacho do Estado da Bahia, reune- se com o Sa
litre ejuntos desaguam no rio da Caixa, tr ib. do P aramirim, 
que o é elo S . Fra ncisco . 

FUNDO . Riacho elo Estado da BA.hia. nasce na serra do 
Mucambo e clesagua no ri acho elo Boi, afr . do rio Capivara, 
que o é do ltapecur ú-assú . 

FUNDO. Rio do Estado ela Bahia, banha o muu. de Ilhéos 
e desagua na margem esq. do rio Cachceira . 'l'em communi
cação com o lagôa Ita hype. Vide Fundão . 

FUNDO. Rio elo Estado -da Bah ia, banha o mun . do Cuna
linbo e clesagua no Paraguassú . 

FUNDO. Ribeirão do ll:stado de S . Paulo, nasce na serra 
elo Paranap iacaba e clesagua na margem di r. do rio Juquiá., 
banhando o _mun . ele lguape . T em 55,5 kils. de extensão. Sua 
foz fica abanco ela do rio Assungui. 

FUNDO, Ribeirão do Estado ele S . Paulo , aff. do rio T a-
quary, Corre entre Faxina e Apiahy . · 

FUNDO. Cor rego do Estado de S. Paulo, aff . elo rio A ti baia . 
FUNDO . Cor rego do Estado de S. Paul o, banha o mun. de 

S . João da Boa Vista e desagua na margem dir. do rio Ja
guary. Tem seis k il s . de curso (In f. loc. ). 

FUNDO. Ribeirão do Estado de S . Paulo, banha o mun . de 
Tietê e desagua no Ca pivary . 

FUNDO. R ibeirão elo Estado do Paraná, aff. do rio Tibagy . 
Corre entre Ponta Grossa e Castro. 

FUNDO. Ribeirão do Estado do P ara ná. Fórma com o rio 
d_o Meio o rio Cachoeira , ·trib. ela bahia ele P aranaguá . 

FUNDO. Ribeirão do Estado ele Minas Ger aes, no mun. de 
Jaguary . Em uma informação que nos foi prestada pelo vigat•io 
de Cambuhy , lê-se: «Nas divisas desta freg . (do Camb·•hy) com 
a de Jaguary existe nos campos a lagoa Grande donde dt· 
·manam dous ri os : o ribeirão F~mdo e o rio elo P eixe , descendo 
es te a sel'l'a elos P eceglle iros, onde fót·ma uma linda cascata, e 
dah i vae tl'ibutar _suas aguas no Itaim, e aquelle vae reunir suas 
aguas com as elo no Eleuterio, que borda 11. ctdacle elo Soccorro , 
na prov . de· S. P aulo. " Descrevendo a cidade de .Jaguary, diz 
o A lmanal' Sul lH.inei ro (1884): « •.. o ribeirão Fundo que tem 
sua nascente na mesma lagôa (existente no plateau da Serra 
dos Campos do Ribeirão l!'unclo), correndo em dir ecção opposta 
ao rio 'rres Irmãos, recebendo numerosos tributarias , entre os 
quaes o Cachoeira e Çorl' ente, perdendo, depois que a este se 
une o nome que tem e adquirindo o d.e rio do Pei:ve, com que 
é éo~hecido ao entrar em S . Paulo, fot•man.do nessa pro v. as 
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maris altas cabeceiras do Mogy-gnassú, :_ afltuin.do para o rio 
(}rcbnde, depois ele tet· tomado uma cl1recçao q nas.t ele N. a S." 
O vigario ela freg. ele S. Jos~ ele:' _'roleclo nos ,mforma o_.se
gllinte: «O l'io Col'l'ente e o nbell'aO Fundo, apos alguns kiis. 
de cut'SO forma:m o Cachoeira que, ao entrar em S. Pa,nlo, 
toma o nome de rio elo P eixe., Pal'ecendo-nos haver ~hver
gancia entre os nossos informantes, recorremos. de novo a pro
ficiência do vigario elo Cambuhy, qll ~ dignou-se wformar-nos elo 
seguinte: «Sua duvida procede ~e haver clous r1os com o nome 
ele Peixe. Da Lagôa Grancle, Sita nos campos pertencentes a 
es La freg .. e á ele Jag tlarx, partem d.ous riOs,. um que toma: o 
nome de ribeirão P~mdo e outr o ele riO do Pe~xe. O primetro 
faz se u cut·so até o Soccono (pt'OY. ele S. Paulo) e allt entra no 
rio do Peixe que banha aquella cidade, seguindo depois a 
levar suas àg-uas ao rio Eleuterio, aff. do Mogy. O segundo 
desce da cordilheira formando na set,ra dos P ecegue1ros uma 
hella cascata e vae desaguar no Itahim.c. Em um 111appa de
monstrativo do estudo preliuünar de uma via ferrea en·tre as 
estacões elo Cruzeiro e Mogy-mirim, pelo Eng. Eulet' .Junior 
( 18 17), são ilgura, clos os rios Fundo e Corrente corno os forma
dores elo rio elo Peixe, aff. ela margem esq . elo Mogy . 

FUNDO. Riacho elo Estado ele Minas Gerae.s, banha o mun. 
elo CLn' l'ello e elesagua no rio do Peixe, afl:. do Paraopeba:. 
(In f. lo c.) . 

FUNDO. Ribeirão do Estado ele Minas Geraes, aff. ela rnar
"em dir. · elo rio Gt·ande. Suas nascentes se acham nos arre
dores ele Nazareth e sua ban·a dá- se pouco acima elo Porto do 
Ribe irão Fundo. 

FUNDO. Riacho elo Estado ele Minas Geraes, aff. do 
rio Escuro Pequeno. Atravessa a estrada ele Pilões a P ara
catú. 

FUNDO. Carrego elo Estado ele Minas Geraes, aif. elo rio 
Formiga, no mun. deste nome. 

FUNDO. Col'l'ego do Estado de Minas Geraes,. ba·nha .o 
mun. elo Carmo ela Bagagem e clesagua no r10 Perchzes. (In r. 
loc.) . 

FUNDO. Cor rego elo Estado de Minas Geraes, banha o t~r
ritorio da f t·eg . de l\1.atto Ve1·cle e clesagua na margem da· , 
elo rio do Barreiro ou Rapadura (In f, loc.). 

FUNDO. Corrego elo Esta elo ele Minas Get·aes, no mun. de 
Araxá. 

FUNDO. Corrego do Estado de Minas Geraes, aff. do rio 
Jec1uitahy. 

FUNDO. Carrego elo Estado ele Minas Geraes, banha o mun. 
ela cidade do Turvo e clesagua na margem di r. do ribeirão 
Criminoso (Inf. loc.). 

FUNDO. Cot'rego elo Estado de Minas Get•aes, aft;; do l'io 
Turvo ; no prolon gamento da Linha do Centro da E. ele F· 
Leopolclina:. 

FUNDO. Carrego .plo Estado de Minas Geraes, banha a f reg. 
ele Serranos e desagua no rio Ayut·uoca. 

FUNDO. P.iacho do Eôtado ele Minas Ge1·aes, lJanha o mun. 
ele S. Jofio cl'El-Rey e clesagLLa no Caranclaby. 

FUNDO. Ribeirão elo Estado ele Mi;tas Geraes, aff. da 
margem e>q. elo rio das Mortes, na E. de F. Oeste de 
Minas. 

FUNDO. Riacho do Estado de MiJ?-a-S Gera.es, banha o mu.n. 
elo Curvello e clesagua na margem clir. elo r10 Santo An-tomo, 
aff. do rio el as Velhas. 

FUNDO. Carrego elo Estado d~ Minas Geraes, banha o mun. 
ele Pouso Alegre e desagua. no riO Santa Barbara, aff. elo Sa-
puckhy. · 1 

FUNDO. C01·rego elo Eslacl? de G~yaz, aff. ela nut~·gem esq. 
de um elos braços do Veriss1mo. E formado pelos nbe1ro~ ela 
Ponte AHa a Braço da Ponte Alta (Cunha Mattos. Itme
mrio). 

FUNDO. Carrego do Es-tado de Goyaz, aff. da margem dir. 
elo ribeirão da Fartura, trib. do Pilõe~. (O Far-T,Vest do 
Bra.zil.) 

FUNDO. P.ibeirão do Estado ele Goyaz, nasce no platean do 
Ga.ma, banha o mun. de Santa Luzia e dés~gua na ~ar,gem 
dit· .. do rio S. Barhholomeu. Recebe pela d1r. o Capao Com-
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priclo, Coqueiro e Gama, e pela esq. o Vicente Pires e Bananal 
(Joseph de Mello Alvares). 

FUNDO. Carrego do Estado ele Goyaz, corre ele N. a S., e 
clesagua no rio Paciencia, aff. do Vermelho. 'l'em umas mil 
e duzentas braças ele curso. 

FUNDO. Cor r ego elo Estaclo ele Goyaz, aff. ela margem 
esq. elo rio Crixá. Recebe o Miii Maria. (Cunha Mattos. It i 
nera?·io. T. II, p. 109). 

FUNDO. Riacho elo Estado ele Govaz, aff . elo ribeirão elo 
Ou-vidor. Recebe o carrego ela Olari a ~ banha o mun. elo Ca
talão. 

FUNDO. R iacho elo Es tado ele Goyaz, afl:', ela margem dit·. 
elo rio Mara-nhão. Recebe o Faz Tudo, Cemiterio e Algodoeiro 
(Cunha Mattos. Itinc'l"'m'io). 

FUNDO. Cort•egos (dons) elo Estado ele Goyaz, banh<tm o 
mur:. ele Santa Luzia e clesagnam, um na margem dit·. e oul r o 
na esq. do rio Corumbá (Inf. loc ) Do mesmo nmn. nos fazem 
menção ele diversos outros col'!'egns com essa denominação : 
um afl:'. ela esc1. do ribeirão Saia Velha, all". elo rio .s. Ba L_'
tholomen; nm afL ela esq. elo rio Vermelho; nm aJ"l._ do n
beil·ão Monteiro, trib. elo rio Verde, que o é do i\'lantnhao; um 
aff. da ma1•gem esq. d'J rio Piracanjuba ; um aJJ. ela esq. elo 
ribeirão Santa ).\'Iaria; um afi. ela esq . tlo ribeirão Ponte . Alta, 
trib. elo Alagado. Cunba Ma·ttos em sea Jtincnr,rio faz menção 
elo conego FLmdo, aff. do ribeirão Santa Maria. 

FUNDO. Conego elo Estado de Goyaz; nasce no morro da 
Casa Branca e desagua no rio Uruhú. 

FUNDO. Corrego do Estado ele Goyaz, aff. elo ribeü,ão Santa 
Barbara, que o é elo do dos Bois. 

FUNDO. Riacho elo Estado ele Matto Grosso, aff. elo Ca
choeirrnha, galho do Taqual'y. E' tambem denominado t•io elas 
Palmeiras. 

FUNDO. Cor· rego do Estado ele Matto Grosso, aff. esq . do. 
Tac1uary- mirim, entre o rio Negrinho, atf. do rio Negro, galho 
do Miranda e o rio do Perdigão , trib. ele Taquary-mirim. 

FUNDO. Carrego do Estado el e Matto Grosso ; é um elo s
galhos superiores do Coxim, depois elo ribeirão ela Pulada. 

FUNDO. Riacho do Estado ele Matlo Grosso, cabeceira do 
rio Verde, aff. clir. elo Parauá, entre o Sucurihú e o Orelha 
ela Onça. Desag-ua no Ranchinho, braço esq . do Verde. 

FUNDO. Riacho do Estado de Matto Grosso. E' nma elas 
cabeceiras do rio do Co·tovello ; nasce na serr[t do Cayapó,· em 
um dos seus espigões mais septen~rionaes e desagua nõ ribeirão· 
dos Dous I!· mãos. 

FUNDO DA MATTA. Riacho do Estado ele Pet'nambuco,. 
aff. do Cape biribe -mirim. 

FUNDO DA VARZEA. Log. elo Estado elas Alagôas, no· 
mun. de Anadia. · 

FUNDO DA V ARZEA. Pequena pov. do Estado ele Minas. 
Geraes, na freg. de S. Sebastião elo Parauna. 
FU~DO DE SACCO. Lagôa elo Estado ele Matto Grosso, entre 

as Sahnas ele Casalvasco e as cabeceiras elos rios Paragahu e 
Verde, distante daquelle 17,7QQm, e deste uns 63". (DL·. S. ela 
Fonseca. Dica. cit.) . 

FUNDO DO CAMPO. Log. no mun. clo ·Cunha, do Estado· 
ele S. Paulo. 

FUNDO DO SURRÃO. Conego elo Est<,do ele Pernambuco, 
banha o mun. do Bom Conselho e clesagua no Frecheiras, aff. 
do rio Parahyba (Inf. lo0.) -

FUNDÕES. Riacho elo Estado elo Ceal.'á ; corre para o rio 
dos CachorrCJs, aff. do Quixeramobim. 

FUNDÕES. Lagôa do Estado do Ceará; nas divisas elo mnn .. 
de S. Francisco ele Uruburetama. 

FUNDO MANSO. Morro elo Estado da Bahia: no mun. ele 
Chiqu!l-Chique. I-Ia ahi uma gruta ou lapa, que ·nos é assim 
descripta (1888) pela municipalidade dessa villa: ~ A gt•uta do 
Fundo Manso está si tuacla a quatro leguas de cl istancia elo 
pov. do Gentio elo Ouro elo Assuruá, a 17 leguas desta villa e 
sobre o morro do Fundo Manso. Desce-se em um pequeno de
cli~e até dar na porta, por onde entra-se para um enorme 
salao, que vae até a outra sahicla. E' ventilada em toda a 
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extensão, e ele urna escuridão tenebrosa, carecendo o viajante 
de fachos ou archotes pa ra poder obser var os d iversos compar
·ttmentos . O tecto _ te.m uma fenda por onde desceu a vaiz ou 
semente de um clpo ,_ chamado imbê. o qual trançando-se e 
prolongando-se dtVldm pelo meio o mesmo salão formando 
a_:;sim uma especie ele carramancbão digno de ser' ap reciado. 
Nas paredes la teraes do salão existem cinco gaveLas tres de 
um lado, e duas do outro, as quaes ench em -sé de agua , que 
brota da 1'ocha e que se escôa pelo subter rane~ abaixo. A estn 
camara fal_ta compet encia scientificn para convenientemente 
descrever !ao be l la curwsielade natural. , _ 

FUNDO MANSO . Corrego elo Estado daB:J.bi a, na com. de 
Chique-Chique, a 25 kils . elo Gentio do Ouro . Pertence á bacia 
do rio Verde Pequeno. 

FUNIL. Logs . do Estado das Al agoas, nos muns. da Pal
meira dos Indios e Pão de Assucar.. 

FUNIL. Pov. do Es!ado de Minas Geraes, na freg . ele J e-
quitibá . -

FUNIL. Uma das estações da E. deF . de Santo Antonio de 
Padua, no Estado do Rio de Janeiro ; entre as es tações deno
minadas Vie1ra Braga e Baltbazar. Agencia do correio. Dista 
373k609 da cidade de Nyte rõi e 8k820 de Vieira Braga . 

FUNIL . Outeit·o. situado na ponta N. da ent1·ada da barra 
·Catuama, na costa do Estado de Pernambuco. Fica proximo do 
outeu·o elo Scllei·ro, elo qual é sepa,rado pelo rio i\Iaçaraneluba . 
T em , segundo aflhma Mouchez, 76 metros de a ltura. 

FUNIL. Morro no m un . ele Santa Branca do Estado de 
S. P a ulo. 

FUNIL . ~1or r"<> do Esta do de li'I i nas Geraes, . na f reg. de 
I\abim. 

FUNIL. Morro do Estado eleMiuas Geraes no mun . do Bom 
Successo. E ' tam bem denominado das Alma,~. 

FUNIL. Ponta no mun. ele Paraty, Estado elo R io de J a
neiro, no sacco dos Meros (Mouchez). 

FUNIL. Ilh a elo Estaclo de Sergipe , no mun. de Pacatuba. 
FUNIL. _Canal ele dous a tres klls . de extensão, entre a pov. 

da Am~rraçao e o mar, pelo qual desaguamo s dous Iguarassús . 
·O Fun il tem ao poen te uma das extremidades da Ilha Grande 
que s" ·chama ponta do L-:r,zarreto, e ao or iente o lo"ar conbecid~ 
pelo nome de Caôresteira, na terra firme ou do !~do da Amar
ração . Sua maior profttnclidade na baixa-mar e di> cerca de 
.cinco metros. 

FUNIL. Rio elo Estado do Rio de J a neiro, na freg. de Mam
bucaba e mun . ele Angra elos R ei3. 

FUNIL. L ageado do Estado do Paraná, mais ou menos pa
rallelo ao rio Itararé. E' assim denominado por ter no l eito um 
r eceptaculo, em fórma de funil, no qual ele improviso mergu
lham as aguas, surgindo logo adeante, sob uma ponte natural, 
form ada ele uma enorme la"e . Esta lage ser ve tam bem do 
tecto a um sc.Zão,no centro do q

0

ual ha um a port'l. qae dá entrada 
para outro compartimento relativamente menor. qae serve de 
eoinmodo banheil·o. . · 

FUNIL. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, banha a pa• 
roch1a do Deste rro do Desemboque e de;agua no rio Grande. 

_FUNIL. Rio do Estado de Minas Geraes, banha o mun. do 
Rw Preto e desagua no Sant' Anna, afl:". do Preto. 

FUNIL. Lagôa do Estado do Maranhão, no mun. do Brejo. 
FUNIL. Cachoeira no rio Serinhaem e Estado ele Pe.mam

buco. 

FUNIL . Cachoeira no rio do Frade, mun. de Trancoso e 
Es tado da Bahia (In f. lóc.). 

FUNIL. Cachoeir;~ no rio do Sul, no mun. do Prado e 
Estado da Bahia, 

FUNIL. Cachoeira no rio S. Francisco, entre Paulo Affonso 
e Piranhas. W tambem denominada da Gat·ganta. 

FUNIL. Cachoeira formada pelo rio Iguape, no Es~ado de 
S . Paulo. 

FUNIL. Cachoeira no rio Angahy, no Estado de Minas 
Geraes . 

FUNIL. Cachoeit•a no P a ranat inga , entt·e as elo Pindobal e 
da Traição, ilo Estado de Matto Grosso. 

FUNIL. Cachoeira no rio Cttyabâ., entre as do Vallo e ela 
Rancharia, no Estado de Matto Grosso . 

-FUNIL DO CACHOEIRO. E' assim denominado o logar 
que fica á pequena distancia elo Porto do Cachoeiro, onde as 
aguas elo rio Santa Ma1·ia desapparecem quast que em sua 
totalidade n o t~mpo da secca, reapparecendo po11co ad iá nte, 
1en clo mui notavel o ruiclo que produz nesse desapparecimento. 
A um kil. de dis tancia fi ca a séde ela colonia Santa Leopoldi na , 
no Estado do E. Santo. 

FUNIL GRANDE. P erigosa cachoeira do rio Claro, afl'. 
do Araguaya, n o Esta elo de Goyaz. « Refirio-me o Sr. F ... que 
F.·., um dos poucos que hão explorado essa navegação , já 
sofft·eu quas1 completo pt·ejuizo da carga de uma canôa, carre
g~da de sal e fer_ragens, que a lagou no Funil Grande. E' muito 
riCa ess!l- cacboen·a em di amante e ouro.:o (Bago- i O Fur-lo/est 
do Bra-ztl . ) . 0 

FUNIL GRANDE. Cachoeira do rio Tieté no Estado de 
S. P a ulo; entre a do Funil Pequeno e a de Guaycur ytuba. 

FUN IL PEQUENO . Cachoeira elo rio Tietê , no Estaelv ele 
S . Paulo, entre a ele Ondas Grandes e a do F unil Grande . 

FUNIS. Pov . e ri o elo Estado ela Bahia, no mun. ela. Bart·a 
do Rio ele Contas . O rio desagua no rio . de Contas. 

FUNIS. Cachoeira no rio Paraguassú e Estado da l3ahia, 
en tre as ele Tama nduá e Almecega . 

FURADA . Serra elo Estado do Parahyba do Norte, com 
pouco mais de i2 kils . ele comprimento . E' fert ilissima e fica 
a 60 kils . ao N . da cidade do Pombal. Em suas fra ld as fica a 
villa do Catolé do Rocha. 

FURADA. Cachoeira no rio Serinhaem, Estado de P er
nambuco . 

FURADINHO. Log . no dist . da E nseada elo Br1to, elo 
E stado de Santa Catharina, banhado pelo rio do mesmo nome. 

FURADINHO . Lagôa elo Estado de S . Paulo , no mun. de 
Cajurú. Affirmam-nos existir nella uma ilh a de maltas. 

FURADO. Pov . do Estado do E . Santo, no nutn. ele Nova 
Almeida, a que foi incorporado pela Le i Prov. n . 48 ele 4 de 
dezembro d<! 1872. Pertenceu ao mun. ele Santa Cruz. Tem 
uma esch . publ. de ins t. prim. A Lei Prov . n. 20 de 24 ele 
-agos to de i 88S creou ah-i um clist . , cuja séele ficou se ndo na 
me3l?a pov · , que passou a tomar a denominação de dist. ele 
I tab1ra da f reg . de S. Benedic to do Fundão . 

G~~J;~DO. Log . elo Distt•ic lo F ederal, na freg. de ca;npo 

FURADO. Log: do Estado do Rio de Janeiro, na ft"eg . de 
Quissaman . 

FURADO. Log . elo Estado de Matto Gt·osso, á maro-em dll' . 
do rio Cuyahá, no dist. de Santo Antonio do Rio Abaixo e 
mu-ri . da capital. 

FURAElO. Ilha no l'io Itapemirim, no Estado elo E . Santo· 
FURADO. Ribeirão elo E5tado de S. Paulo, corre n o mun. · 

de Santos. Nasce das vertentes austraes da serra de Pai·an·a 
piacaba, tendendo para o Sul, e desagua no rio Ber lioga 
(Azevedo Marques). 

FURADO. Rio do Estado de S. Paulo. no mun. d e Cara~ 
guatatuba. · 

FURADO. Estreito ca nal que communica o porto ele Para
nagu:í. ·com a grande bahia que segue pa1·a Antonina, no Estado 

· do Paran:í. . 

FURADO. Rio do ffistado de Sant a Catharin<~, aff. do 
Imbahú, trib. do Ocea.no. 

FURADOS. Pov. do Estado da Bahia, no termo de Caeteté, 
com um dist. de paz creado pelo art. I da Lei Prov . n . 919 
de 12 de abril de i86i. 

FURADOS. Ribeirão do Estado da Bahia, lilanha o mun. do 
Prado e desagua na . Il2:ar&"e m esq. do rio do Norte, tres kils. 
abaixo da foz do rtbeirao-aa Lage. , 

FURAMBONGO. Log . do Estado do Rio ele J a neiro, na 
freg. das Neves do mun. de Macabé. 
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FURÃO . R iacho do Estado elas Alagôas , r ega a com . clr. 
P aulo A fl:'onso e desagua. no rio S . Fra ncisco . E' a travessado 
pela I]] . ele F. cl,e Paulo Ail'onso 

FURA OLHO . Cach oeira s i t ua da no rio S . Fra ncisco , 
proxima ás ca,choairas denom in!lldas R odellas e T a ca ruba . 

FURINHO. Ilha elo Es tado do P ará , proxima da ma rgem 
esq . elo T ocantins e um p ouco acima da foz elo 1garapé 
Macauary. 

FURI NHO. Igar apé do Estado do P a.r.á , ba':ha o m un . de 
Po nta de Pedras e desagua no >' l O MaraJo- Assu ou Poror oca. 

FURNA. Log. do Estado de Ser gi pe, n o mu n. de Simão 
Dias. Alll existe uma furn a bastante profunda, onde ha u m 
poço de excellen·te agua potavel. 

FURNA. Ar r aial elo Estado ela Bahia , n o mu n . d o R io de 
Contag co m d uas esch a, publs . ele inst . p l'im . , c t·ead as pe las 
Leis P{·ovs . ns. 793 de 13 de julho ele 1859 e :1.. 543 de i8 ela 
j unho de 1875. 

FURNA. Carrego do Estado de Mitlas Garaes, aft'. da 
mar gem d ir . elo rio S . Fra ncisco. 

FURNA DA ONÇA. Log . elo Estado das Alagôas , no 
mun . do Pão de Ass ucar. 

F URN A DOS M ACACOS. L og . do Estado de Goyaz , a 
54 k ils. ela colonia Macedina . E ' habitado por í nd ios . 

FURNA DOS MORCEGOS . Gruta s i tu ada abai xo das 
catadup'l.s do Paulo Affo nso . T em na entr ada mais de se is 
metr os de altura e im,5 de l a rgu·ra, e no interior 48 m . ele 
comprimento e 88 m. de a!L ttra, com capacidade pal."a abrigar 
2.000 pessoas . "E' um s ubterraneo po r debaixo de uma rocha 
escarpada, cuja entr ada p rincipal parece talhada a cince l , 
notando- se apenas u m pequeno defe i to de um lado - um angulo 
dbliquo. Essa eutracla, q ue tem t r es br aças de altu r a e se is 
pal mos ele l a rgu ra, commun ica -se com uma gr uta qtw se 
pr olonga para dentro e para cima n a a ltur a segul'ame nte de 
40 br aças e em compr imen to de 220 pal mos, a l a rgando- se 
para dentro . As paredes l ateraes parecem Jageadas, o tacto é 
abobadado e o pav1men·to te rreo é tapetaclo de uma massa · 
molle e pul verulenta , Ao lado esquerclo é a parede ele argill a, 
a qual. m ina agua, e no seu com~ço, pr'?xima á en·trada _Pr in
cipal, na uma outra entrada ma1s eske!la e que communiCa-se 
com um immenso corredor em linha recta . Chegando -se a 
170 passos uma luz apaga- se por si e a resp iração é compri
mida, o que demonstra a pequena quantidade ele ar atmos
pherico ahi existente . A abobada desse tune l é muito elevada 
e o espaço pócle dar abrigo, hypothese razoavel , a mais de 
2. 000 pessoas. Essa furna é a residencia dos morcegos . (Dr. 
T homaz do Bomfim Espindola , Geogt•ctjJhia Alagoana . " 

FURNALHÃO. Pequena pov . do 'Estado do CeaTá, n a 
com. da Palma, com algumas cas~s espalhadas n a plan íc ie . 
Dispõe de bons ter renos .. Ha a h1 u ma gt· uta que const a de 
uma espaçosa galeria de se1S metros ele l a r g·ura sobra quatro 
de altur a. mais ou me nos, que se prolonga em t erre no 1;> lan o, 
n'uma exten são el e 25 m . até encontra r o rochedo no ítwdo, 
com um grande orificio irregular por onclt~ penet t•a a luz. 
O ·tec to conserva a mesma altura. De u m e ouh·o lado par tem 
corredor es que se per dem a lém em completa escuri dão, sendo 
de notar que o da esquerda, pela co n figuravã,o elas fôrmas 
que levanta o cal car eo, par ece que termina n um cemlte rw. 
«A quatro met ros ela entrada, á d ireita proximamente lJ:O 
m uro, diz um viajan te que nella esteve , uma g:1mel!e1ra CUJ O 
t1•onco não podemos a braçar , subi u co mprim indo-se natural
mente até penetra r n o iecto com a la rgura ele 10 centimetros 
e atr avessando ass im ce1·ca ele 12 metr os de rocha. surge em 
cima e com sua r a magem coroa os , r ecor tes da ser rania. 
E' r ealme nte c uriosa a as cenção d~ ar vore , pois que n~ l e~to 
da gruta apenas se n ota u m ·tr aço 1mpercept1Ve l que dd:llml
m ente se póde suppor a fe nda, por oncl'e passou aquella 
f1·ond osa u r t icacea ». 

FURNAS . Al deia ele Barés , contíg ua á cachoeira deste 
n ome , n o r io Negro , Estado do Amazonas. 

FURNAS . Log . elo Es tado das A lagôas, no roun . da Pal-
m eira dos l nd ios . · 

FURNAS. P ov . do Esbado ele S . P aulo, no m un. ele Una, 
com u ma esch. p ubl. ele in st . 'Primaria. 

FURNAS . Bairro cb dist . de Campo Mystico , n o Estado 
d:e Mi·n as GeTaes. 

F ÚRNAS. Log . di sta nte u mas {4 !'eg;1a s das Lavrin has , 
pel o 'Gu aporé aclm a , onde existe uma no tavel gr tlta, chama da 
das o n·ças, descripta minuciosamen te pel o Dr . Alexan dre 
Rod r igues F er re ira , que a vis i tou em 1788 : n o Es~ado de Matto 
Gro3so . E' uma g r a nde l apa, á semell1ança de casa ou de 
egreja , com um frontespicio no qua l se ,·eem varias l ettr as e 
no mei o um<t cruz en·talhada na pedr a , obra d e mão . Ha no 
mesmo f r ontespicio u ma aberta, por onde s e e n tr a em um 
corredor de 49 pal mos de comprido, no fim elo c1ual ha a ma 
g rande sala, com apparencia de lemplo, que tem de a lto 25 pal
mos, 50 da l argo e 1'19 ele compr ido. O tecto é como 1'0l' r ado ou 
ca iado de br anco e tem no meio u ma estampa p érfei tamente 
c ircula r . Esta sala communi ca- se com outra mais pequena 
forrada por cima de branco e dos lados de Yer melho (tudo obra 
da n atureza) . O plano é ele u ma ar e1a mut to bra nca, por cima 
da qua l corre ag ua clariss i ma, que sabe do centro dessa sa la , 
l a do esquerdo. Pelo l ado direi.to h a u ma pequena abe rta em 
que não se póde penetr a 1· por apaga rem-se as luzes por fa ltar
l he o a1• (B . de Me lgaco). O Dr. S. da Fo nseca diz: «Sitio 
75 k ils . d i s tnu te das La vrinhas, Gu aporé acima . Tom a o nome 
de uma. no tava ! g r uta, a elas Onças, descober ta em sete muro de 
1788 por u ns ban dei ean tes , v is itada pelo Dr . Alexancl t·e Rodr i
gu es F erreira, em 1790 . E is como a descreve : « I nfelizme n te 
para mim e pa ra meus le i to res nenhum outeo t i tulo tem por 
onda se faça r ecom me nda vel si não o ele sua grandeza... Está 
situada nas abas de um ~orro, tendo a bocca voltada par a OSO , 
Por ella aahe um 1'1be1rao ela agua fr ia, clara e ct·ysta ll i na, a 
qual corre sobre um leito de areia br anca, fina e movel. Via -se 
toda a super ficie do leito a lastrada de fo lhas seccas que cahem 
das arvor es, e aqu~ lle t•i be irão as arl'asta e comsicro as co nd uz 
a i nda depo is ele subter rar-se, para vit· resurgir ao l~1.do esquerdo 
da segunda camara mter 10r ela gr uta. e sahi r pel a bocca fó r a. 
A .ma teria. de que é formad a é u!ll cós vermel ho, glareoso e 
fl'l ave!, cuJ as pa r Liculas na sua maior parte aJuda t eem ft•aca 
aclhesao en t:-e SL Tem 205 palmos de comp l'imento, reparti da 
essa ext,eosao em tl'es camaras . i nte t'iiores, para cada uma das 
quaes da entrada seu a r co, que d1vide uma elas outras . O g r ande 
arco super iOr, que fo rma a fachada do frootespicio, tem ele 
a ltu ra 45 palmos e de l argul'a. 105 . E' na pal'ede do frontesp icio 
c1ue deixam- se ver uns como car acteres orientaes porém que 
pelo gosto e teor da sua fol'mação bem 1uostram 'sem contra
dição a lguma ser obra dos gentios que alli se teem agasalhado. 
A altut•a do a rco inferior, que dá entrada á gruta, é de 22 }f 
palmos, a la r gul'a 5 ~. e o comprimento da caruara desde o 
arco da en teada até o jnlerior, qua serve de porta á segunda, 
34m,5 . A abobnda vae semp1•e em declive para dentro, tendo na 
maior u ltura H pa'lmos e sendo ele 25 a maior lar gura da camar a., 
A agua do 1·ibeirão a. cob re em loga1·es até o artel ho, n'out ros 
aci ma elo j oelho. O a1•co de ent l' acla ela seg unda camara tem 
ae1s pa l mos ele a ltura sobre !12 de g1·ossura e 25 de la rgur a de 
bocca ; a cama r a 24 palmos ele altura, 48 de l al'"'Ura e 57 do 
a rco de en·tra.da ao da te rceira camara.. Pouco adfante do seu 
a r co ele entrada fica uma il hota t rian"ula1• de are ia aba·tida do 
tecto , ele 28,5 palmos ele compri ruento ,

0
16,5' de largura e qua·bro 

de altura. No l ado esquerdo dessa camar a resur"e o r ibei 
rão,. que até ah'i cor r e s tthtel'l'aclo por um bom

0 
espaço ele 

cammh o, e clah1 co n Un ua o seu curs,o, mais ou menos caud a
loso, . conforme cor rem as est ações de verão ou inver no . Na 
ter ceira c~mara o entul ho vae- se l evantauclo em es<Jarpa que 
sobe qu as1 a. ganhar a super fici e do terreno superi or, tendo 
102 palm os de com primento, 6i ,5 de altur a e o a r co de entrada 
21 de a ltura e 39 de la rgo . No seu so lo vemos alg um as tocas de 
pacas e m ui tos l'aStl'os de onças , pelo que a denominam os 
Gruta elas On cas. l> Foi descober ta em setemb1•o de 1788 pelo 
a lferes de a uxilia res J osé Joaquim Leite de Cam pos, que com 
um a ba ndeir:l. ia , a m1\ncla el o elo padre Ferna ndo Vieü a ela 
S ilva, em dema nda de um r io Cabra l , n o sertão dos P a.r ecys , 
em busca. de ouro. 

FURNAS. Serra nia do Es tado ela Bah ia parallela á elo Co
ca l, a O . d a se!'l'a dos P icos ou Carupes tr e, fro nt eira á serr a 
da Tromba . E' de!la que nasce o Pio Sa nt o An ton io. . 

FURN.A:S. Ser ra do Es tado ele S . Paulo, no mun . de Ara
ra qu a ra . 

FURNAS. Morro do Es tado de S. Paulo, n o mun. de Ara
r as (In f l oc.) . 

FURNAS. Se rra do gslaclo elo P aran á, di visa das agu as 
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~o Itararé e Gin~!ias com as do Tibagy pelo Yap6 e outt·as me
nos importantes. E' um contraforte da serra ele ParanapiacalJa. 
Suas vertentP.s do l ado do S . e de E. são abruptas, porém sua 
cumiada é qnasi horizontal. O grez de dureza variavel, pre
dominando as co.res esbranquiçadas , forma a sua estr uctura . 

FURNAS. Rio do Estad0 do Sergipe, banha o mun . de 
Dores e desagua no rio Sergipe (Tnf. loc . }. 

FURNAS. Rio do Estado de S. Paulo, na estt'ada elas 
Araras para Rio Claro e Limeira . 

FURNAS. Ribeirão do Estado de S. Paulo, aff . do rio Untt 
da Aldeia, uavegavel por espaço de 33,3 kils . Corre entre os 
m uns. ela Ignape e I tanhaen. 

FURNAS . Ribeirão do Eshdo de Minas Geraes, banha a 
parochia d' Alde ia e desagua no rio das Velhas . 

FURNAS. Rio do Estado de Minas Geraes, alf. do Baependy, 
que o é do Verde, e este do Sapucahy. Nasce na parte orien·tal 
da serra do Gamarra . 

FURNAS. Corrego do Estado de Goyaz, banha o mun . ele 
Santa Luzia e desagua na margem di r. do rio Corumbá (In f. 
lo c . ). Do mesmo mun. nos fazem menção de um outro corrego 
desse nome. affl. da margem esq. do rio S. Bartholomeu. 

FURNAS. Ribeiro que atravessa a estrada de Cuyabá a 
Goyaz, cousa ele uma legua a E. do Paredão, no Estado de 
Matto Grosso (B. de Melgaço} . E' aff. do rio elo Cotovello pela 
margem esquerda . 

FURNAS. Cachoeira no rio Negro, Estado do Amazonas, 
abaixo da pov . de S. Gabriel . E ' a mais bella cachoeira desse 
rio. « Ha no logar da cachoeira um rochedo de faqes pl anas e 
perpendiculares, ele duas a tres braças de largura e duas ele 
altura, acima do nível d'agua e que se es lende da margem esq. 
para o centro do rio em forma de muro . Na extensão ele 
12 braças da praia elle acaba verticalmente e e:. istem mais 
ad iante e na mesma direcção grandes pedras, algumas ele tres 
braças ele comprimento . Entre o muro e estas ped ras fica a ca
choeira das Furnas; a agua pela pequena passagem que lhe 
deixa o. muro tem nella uma grande velocidade . Para quem 
sobe o no tem antes ele chegar ao dito muro ele pedra, um porto 
de desembarque e uma pequena picada que conduz a uma pra ia 
acima ela cachoeira. , 

FURNAS. A qaarta cachoeira do rio Apapo1•is e a mais no
tavel; porque despenhando-se o rio i nteiro de um leito superior 
em outro inferior, o faz com tamanho ímpeto que deixa consi
deravel espaço enxuto, no qual se pócle estar á vontade, debai:s:o 
de uma medonha abobada cl'agua (Araujo Amazonas). 

FURNAS. "Cachoeira no rio Tapajós, aff. do Amazonas. 
''Não é mais do que um poço, diz o Sr. B . Rodrigues, onde 
clesaguam varies canaes, que atravessando por entt'e innumeras 
ilhotas ele 1·ochedos, em todas as clirecções, ahi se lançam recle
moinhando as aguas . , Acima desta cachoeira fica a do Coatá 
ou Cuatá . E' .mencionada tambem pelos Srs . Ferreira Penna 
e R . Tavares . "Cachoeira no Tapajoz nove kils . abaixo da do 
Tocarisal e 12 kils . acima da do Salsa!. Passa- se a meio rio 
descarregando- se por duas vezes as canôas em duas ilhas. Nas 
enchentes o canal é á maTgem esq. Recebe o nome pelas m uitas 
grutas _que tem na margem esq . I!:' tambem denominada Santa 
HeduV1ges . » (D1·. S . da Fonseca , D ioc . cit .). 

FURNAS. Cachoeira elo rio Coxim, no Estado de Matlo 
Gt•osso . Ji'ica 72 kils. abaixo da Qllebt'a-Prôas e t res kils . acima 
da dos Tres Irmãos . As canôas passam á. meia caTga. 

F ORNAS. Cachoeira no Paranaúinga entre a do Mutum e o 
salto Tavares . _Tira o nome do seu caminho de cargas, que é 
pela margem chr . , longo ele 1. 8QQm, todo cheio de peder naes, 
buracos e prec'i piei os. 

FURNAS DE AGASSIZ. Log . elo Districto Federal, na 
freg . de J acar épaguá . 

FURO: s. m. , estreito entre duas ilhas, ou entre uma ilha 
e a terra firme . Corresponde áquillo a que em terra chamam 
atalho, porque to rna mais breve o trajecto dae canôas e outras 
emba1·cações p,equenas. No Pará. quando o furo comprehendido 
entre uma ilha e a terra firme é muito e1:tenso no sentido do 
comprimento, lhe chamam Paranri-mirim . Na Bahia dão ao 
Ftwo o nome de Furado. 

FURO. Lagôa do Esta<ilo do Maranhão, na ft·eg. do Bu1·ity . 
(Inf. loc,) . 
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FURO DA J ARARACA. Log . do Estado do Pará, no 
mun . ele Muaná, com uma osch . publica. 

FURO DO BREU, Log. do Estado elo Pal'á, á margem esq . 
do rio Amazonas, no mun. de Anajás, com uma esc h. publ. de 
i nst . primaria. 

FURO CORRENTE. Igarapé do Estado do t'ará, no mun . 
de S . Domingos ela Bôa Vista. 

FURO DA CANCELLA. Log. do Estado do Maranhão, no 
mun . de S. Vicente Ferr.er . 

FURO SECCO. Igarapé do Estado do Par á, n a freg . ele 
Barcarena e m un. da capital. 

FURRUNDÚ. Ponta na costa do Estado do Rio de Janeiro, 
no mun. de Manga,•a tiba· 

FURT A CACHIMBO. Log . no termo de Larangeiras do 
Estado de Sergipe . 

F URTADA. Ilha elo mun. de Mangat·atiba e Estado elo Rio 
de Jane iro . 

FURTADO. Serra elo Estaclo do Ceará, a 12 kils. da Varzea 
Alegt·e. Ofl'erece elo seu cimo uma bella perspectiva . «Ao sn
bil'mos a serl'a do Ftwtado, diz o padl'e Bellarmino, a duas 
leguas da Vat•zea Alegre, obsel'vamos o panorama mais delicioso 
que se pôde ver nos sertões elo Ceará . Vimos do alto da sel'ra 
que escalamos com esforço, vencendo toçla escabrosidade do 
caminho, a mais beiJa perspectiva que a natur eza offereee á 
imaginação curiosa. E ram cinco horas da tarde. O hor tsou te, 
por um lado, derramava sua immensa clar idade por sobre as 
serranias que crusam os sertões visinhos ao Carn·y; emquanto 
que, por ouGro lado, as sombras da tarde envol viam a gt·ande 
montanha, que borda a raiz das mesmas · senas . Ao lon ge 
vimos, com 11 m olhar de saudade, Var1.ea alegre, como paraiso 
perdido no meio elo deserto, com sua casaria branca, como 
IJanclos ele garças trepadas nos a r voredos que rodeiam seus lagos 
prateados pelos r aios solares . illmquanto porém o sol escondia- se 
no horisonte rosado, nessfl. pit toresca tarde, as bri sas ela noite 
sacudiam os l'amos das l ar anginhas, refft•escando o at• em toda 
extensão da set'L'a , A la.ranginh<h foi a arvore que despertou
me mais a attenção por desconhecei-a, além ele otttras, como o 
cajuy que ahi abundam"· 

FURTADO DE CAM-l"OS . Estação da E . ele F. União 
Mine ira, no illstadocle Minas Geraes . D'ahi parte um ramal para 
o Rio Novo com o desenvolvimento de sete. ki ls. e com o qual 
despencleu- se i22:838$905 . Tem uma agencia do cor reio. 

FURTADOS . Serra do Estado de Minas Get•aes , entre Ita
pecerica, Oliveira e Pitanguy, proxima ela serra do Simão. 

·FURTA MARÉ . Rio do Estado elo Paraná, no mun . ele 
Guaratuba , Col't'e par a o Cuba tão-mirim . • 

FUZI L. Log . do Elstaclo elas Alagôas, no ter mo de Atalaia. 

FUZIL. Serra do Estado elo R. G . elo No r te, no mun. ele 
Angicos . 

FUZIL. Cachoeira no rio S . Francisco, na parte desse rio 
que separa o Estado de P<Jrnambuco do da Bahia, abaixo da Boa 
Vista e proxima á cachoeit·a da Velha Vieira (Halfe ld). Nesse 
Jogar e proximo elas ilhas da Missão e Velha V ieira, fica uma 
ilha ~ambem denomi nada F u zi l. 

FUZIS. Serra do Estado do R . G . do NOt·te, entre Angicos 
e Macau , E' tambem denominada Bo rr, Fim . 

G 

GABÃO. Log. do Es tado elas A1agôas, no mun . de S. José 
da Lage . 

GABARRA (Porto da) . No mun. de Anajatuba, do Estacl,o 
do Maranhão . 

GABELL.Ã:O. Porto no mun. ele Codó e Estado do Ma
ranhão . 

GABINAL. Log . do Districto Federal , na freg , de Jaca
répaguá . 

GABIOE. Log. elo EsLado de Pernambuco, no mun . do 
Bom Jardi m. 
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. ~AB~IEL. Porto no rio P a ranabyba, mun . elo P a tro
clnJo e Es~aclo de Minas Ge l'aes . 

GABRIEL (S.). Cidade e mua. elo EsL!~elo do R. G . do 
Sul, séd~ ela com. ele seu nome . sobre uma eminencia da 
ma rgem esq . elo rio Vaccacahy, n a· lat . S . . ele 3Qo 21' 5" e 
long. occ. ele H o 23'56" elo meridiano elo Rio ele Janeiro . Foi 
fu ndada pol' or~lem elo Vice-rei elo R io ela Prata,. marquez 
cl' Av ilez, com as famílias q ·1e rla Hesp:.w ln tinh am vindo para 
povoa e a Patagonia , e qtte fizeram constt•tlil' uma capella 
consagt·ada a S . G~briel. T e m a lgtms eclilicios nota veis, entre 
os quaes, um theat ro, a ma,triz, em const ntcção, qnatro 
egl'ejas (S. Luiz, S José, Conceição e Divino), quadel do i o 
regimento de ar~ilharia a caval lo e um outro em con
sLr ucção compt·eher.denclo o deposit J ele ar ti gos bellicos a 
Santa Casa ela Miseriçordia ; etc. Foi capella cut·ada 'elo 
tel'mo ela Cachoeira ; elevada á: pa rochia pelo art. I da L ei 
P L" ov . n. i 6 ele 23 ele deze mbro de 1837, á ele vi ll a pe lo a rt . 
I d.a ele n. 8 ele 4 el e abnl ele 1846. Incorpo racltt á com . de 
Caçapava palo a rt. li ela ele n . 185 de 2.2 ele ou lubt·o de 
1850 E levada ~catego ri a ele cidade pe la ele n. 443 de 5 de 
cle7.embt·o de ·18::>9. Creaela com. pelo § V!1 elo ar·t. I el a L ei 
Prov. n. 7\:19 ele 25 de otlti tb ro ele 1.872; classificada de pri
men·a entr . pe lo Dac. 11, 5.'178 de 16 de dezembro de 1872. 
O mUtl., que t ~ m 15 . 00:) ha bs.. comprahencle , a lém d'a paro
chia ch cidade, ma is a el e. S. Vicente e o cUt·ato ele N . S . do 
Bom D?spacho e os p~voaclos Pau Fincado e Cambah ys mho, 
com eschs. pc1.bls . Sobre limites vide : a rt. II ela Lei P r ov . 
n. 8 ele 4 ele abr il ele 18<16; art. I da de n. 2H de 27 de ou
tu bro ele 1851: arts . I e H ela de n . 307 ele i 2 ele deze mbro ele 
·J854 ; n. 477 Cte 23 ele dezembro ele 1861; n. 5'37 ele 12 ele 
abr il de 1864 ; 11. 593 ele 2 de j a n ei r o ele 1867. O mun. é 
excl us ivrtm ente pas toril; produz ~oclavia cereaes de toda a 
espec ie . E' regado pelos rios Vaccacahy, Cam bahy, Camba hy
s inho e Salsa . A cidade tem dons excell entes quarteis, uma 
g l'an cle eg t·eja em construcçâo, clous thea·tros, um hospital de 
ca l'iclade e se is ce m i terias. Agencia elo Col'l'eio. Estação 
t eleg raphica. 

GABRIEL (S.). Villa e mun. do Estado do Am azo nas , 
s ituada em uma linda pos ição , à margem esq. do rio Negro . 
Dioces·' elo Amazo nas. Possue uma fortaleza construída sobr e 
cachopos, cachoeiras e caldeirões . Fo i ct·eada freg. em 1763 
e confi rm ada pelo a rt. I ela Lei Prov . 11 . 92 de 6 ele novembro 
de 1858. Elevada á ca tegor ia de vi !la pelo Dec . n. 10 ele 3 de 
setembro clé 1891 e ins tall acJa a 13 de maio ele 1893 . 1'em 
uma esc h. publ., Cl'eacla pela L ei Pro v . n. 15 ele 18 ele no
vembro ele 1853 . Se u mun. ê con st iiuielo pelas parocbias ele 
S . Gabrte l e Marabltanas. Sobre suas divisas vide a rt. IX da 
Lei Prov . 11. 132 ele 29 ele julho ele 1865 . 

GABRIEL (S.). Pov . e fodaleza, na margem septentrional 
do ri o Negt· o, aos 8'12",62 ele lat,S. e 23° 52' 34",80 ele long. ID . 
dd Rio ele Janeiro, no Hstaclo elo Am azonas.' O naturalista Dr. 
A lexancll'e Rodri gues F erre ira, nos dá clellas a seg·uin·te inte
r es.sante notic ia' em seu D ia?'io ele 1786 ; « Vencida a en
seada , ele Ctwiana, segue-~e montar o salto c~ a primeira 
cachoell'<L do C>·ooobi que ex1ste na cha mada p,.,,~a .G.,.ande, 
s ituada na maro-em' elo Norte, e acima da reíerida ilha de 
"8 . Gabriel. Nelli principia a po''. deste nome, e nella _de
sembar cam os que se n ão querem ari'lscar n a cachpe1ra, 
h avendo estt·ada por terr a alê o cantro el a pov . Um ilhote 
fronte iro á praia coangusta o ca nal, por on,de passam ':'-8 
can_ôas, qna sobem para os dous portos superiOres. Das sat· 
breH·as ela d tta praia, umn.s são isolaclots no seu plano, a 
outras seguidas. Elias fazem a base elo terreno modicamente 
elevado, no qual se ach am levan tadas seis casas ele índios, 
moradores, incluicla a do principal Gonçalo; ficavam a co
brir-se qu alro ; que a inda não estavam cobertas pela muita 
falta de palha que experimenta este estabelecimento A estrada 
que cle~cle ali principia e segue ao loh D"o elo rio não é por 
todo o S 3 U comprimento igualmente plana e de~embaraçacla, 
m<:s ora se eleva , ora se aba ixa, mediante as saibreiras , que 
a In te rceptam, e por este modo a fazem irregular . Donde 
procede, que nem se pôde continuar as casas dos inclios, sem 
as intel'rupções, que lhes causam os inauferiveis obstaculos 
elas sa i b1•eiras, nem alinhai-as com a precisão geometrica 
.que em outras povs . é facil. Não deixam comtudo ele estarem 
bem aproveitados os espa.ços mais planos, porque avançados 
s~us pas~?s ficam outt•as. sete casas, que la mbem são dos in
chos, e .J a. estavam cobertas e entijucadas. Determinava então 
o commandante fazel' roçar o mato ela parte do rio, não só 

GAB 

pal'a fazer desembaraçar o prospec to, mas para aproveHa1• 
com o anil as porções ele Le rra livre das saibrei t· as. DaÍi 
por di ante é tanta a sua elel'ação, que pa ra montar- se ao 
c tmo El o poY., onde estão sitlladas a egreja matrit, a 
fo rtal eza, e os quarteis ela residencia do co mman dante e o 
da tt·?pa ela gtlat·tü ção, é forçoso subir por uma escacl~ de 
macle~t·a, a qual tem por toda sua a ltut· a cl ezeseis cleD"raus 
se nsivelme nte d istantes um elo ou tro. í~ntão appa1;ecem "mais 
qu a tt·o casas , que eram as unic as, que h av iam á ntes cla · clo 
commandante act;.ta l; defronte dellas el'ig io agora um qua r,tel 
pa ra nell e r esidir, em quanto n o da res iden.cia dos comman
clantes reside o coronel commanclante ge r a l. Cons ta o novo 
quartel de quat1·o casas e um a coziDha, é coberto de palha. 
as paredes sã.o ele fl'ontal en tijucaclo e po t· a mbos os lados 
caiadas ele tabatinga, e t2m ponas ele madeira. ll:stá ffun• 
dado n o declive da coliua, pot· i sso é soturno, porque fica 
assombl'aclo elas saibreit·as s •.1pet· ior es pel a parte ela terra,- e 
a .não se lhe abr ir em roda a lguma valla, para a expedição 
elas agttas ela chuva, quando escol' r em pela colin a , ser á inha
bitavel em consequenci a elos estragos ela h umidade ... No 
tope da ft·onteil' a á sobredita escada, está ftmclacla a egl'eja 
n1tiJtl'iz . E ' uma eg t·eja gL·ande, cons truida Gomo ba t·raca de 
macleiea, cober~a ele palha, interiormente, pintada com a 
clecen.cia precisa . T em seu alpendra e yaranda terrea em 
ro?a,: é a~soalhacla de ma·deit·a por dentro, é. n a capella
mor, que e bastantement2 funda, extste o 1lntco altar em 
qu.e est~o coll~cadas as im agen~ de N . S . ela Conceição, e elo 
At cha n.JO S. Gabr1el. . . Co n ttnua pela retaa:uarda da B"' l'eja 
)l-m melhor tabo~eiro ele te rt· a ; se r ve de jogo ele bola po~ ser 
mfes tado da sauba ; corre ao longo delle pela parte do rio 
outt·o novo quartel , que é ma ior e melhor que o primeiro. 
Q"Janto á construcçi'i.o é a mesma, clivel'sifica no numero cl:as 
casas, que são oito, e servem ele quarteis para os officiaes 
q 'm ndo os b a ; na a usencia delles, es·tá ser vindo ele armaze~ 
uma elas suas casas. Ainda que entre a igr eja e o quar1iel 
do commanclante get· a l está situada a forta leza., pot· acabar 
de uma vez com os informes sobre os quarteis, infor marei 
deste primeiro que ela fortaleza. E' coberto ele palha t em 
cinco casas po1: todas; são decentemente caiadas, e as portas 
guarnecidas de fechaduras. Domina ele cim a ela colina 
o porto das canôas, onde, a lém da casa pa ra ellas ·exis te 
a ela fabrica elo anil. Vem e;; te a se r terceiro pdrto da 
pov., ou como dizem os moradores - o porto de cima. 
No ve rtice ela colina cavalga a fo rtal eza: o que é ella verda
deiramente é um reclucto. construido ele pedra e barro com 
clous meios baluartes na 'frente, e as cot·tinas, que o · fe~ham 
pelos lados e pela retaguarda . Guarnece-o exte riormente um 
tal ou qua l fosso, que o não circumvaUa, mas cinge o l ado ela 
fr ente para o rio, e o ela parte ela p ov . A parede da porta é 
a cor tina. el a ft·ente; contei iO peças de ferro, montadas nas 
su ae carretas, a ·saber: seis de calibre quatro, e quatt·o el e ca'
libre ele met~: ha dentro. delle um quar tel para a guarn ição, 
um pargue d a rmas e ma1s petrechos ele guerra , uma pequena 
casa ele polvora, um calabouço , etc ., e todas esttts casas ex
c:eptuanclo a da polvora , são cobertas de palha. P ela retagdarda 
d~ re ducto se levanta l.l!m oute1ro, que o domina , e é um te
ll1l vel .padrasto, que se corresponcle com elle a tiro de peça: 
necess tta -se por es·ta pat:te,. lile um como co ntra-reducto, qué 
C)J.bra a retaguarda do p t• tmetro . P el a pa rte d o rio é bem defen
~ !v e l, porque o no se coangus La ele modo que o que apresenta 
e uma ealrelta garganta, defend1da pelos meios ba luartes su
pet'iores, ficando a po v. entl'e a primeira cachoeira da PraiUJ 
Grande, e a segunda sobre que es tá levantado o reducto. Con
stava o seu destacamento ele 6') praças ; o ordinario costuma 
ser ele. ªO e nunca ex istem Juntas, porque já esct·evi, . que da 
g uarmçao se destacam as praças precisas para a direcçã o das 
pova. subalLernas ; outra s ~e empregam nas dili.,.encias elo 
servico. Sabe-se que os bespanhóes pretenderam in~roduzir-se 
neste Jogar, antes ele ser fortificado, e foi preciso prevenil' as 
suas costumadas usurpações. O primeiro que o fortificou pela 
nossa parte, foi o capitão de g ranadeiros Joseph ela Silva Del
gado. Veja-se o que a este respei·to consta elo seu assento, e é 
o seguinte: « O capitão Josepb d a Silva 'Delga do foi elestacacl:o 
para o districto das cachoeiras deste rio, a fundar umtt nova 
pov. em 23 ele maio de 1761. Apresantad'o em 6 de novembro do 
dito anno, depois de concluir uma casa forte na ilha de São 
Gabriel, um at'mazem na cachoeira grande, e tomar posse elas 
aldeias elos índios nas terras de Marabitanas, que são: S. Joseph 
S. Pedro, SanCa Maria e Santa. Bal'bara; c:ocno tambem crear 
as aldei as dll S. João Baptista na bocca elo l'io Ixié, a de Santa 



Isàbel rainha de Portuga l na bocca do rio Uaupés, do Senhor 
da Pedra na cachoeira gran de da part~ elo sul, n rle Nossa 
Senhora de Nazaret h na enseada da dita ilha da parte do 
n or te, a de S. Sebastião na cachoeira chamacla elo Vento da 
parte do norte, a de S. Francisco Xavier na mesma cachoeira 
da parte do sul, e a de Santo Antonio na bocca do rio i\fari à .» 
Donde não só. se vem no conhecimento elo pl'imeiro que guarneceu 
este pass~, amda que por en tã o não fez ma is que uma c~ sa 
fo r te er 1g1da na llha, mas tambem que a lo- umas alde ias se es
tabeleceram , as quaes já h 0je não subsi~t~m. Succedeu-lhe o 
outro capitão Miguel ele Seqaeit·a Chaves, o qaa l foi destacado 
em 12 ele ou·tubro ele 17iH, e a presentou-se em 9 de -janeieo 
de 1762, por causa ele doença. Seguiu-se o ca pi lão Simão Coellio 
P eixoto Lobo, destacado em 13 de j a neiro el e 1762, e a prese n
tado em 14 de dezembro de •763 . P ol' todos e lles foi in formado 
o Illm. e Exm. Sr. Manoel Bernardo de Mello Castro; que no 
l ogar, em que está s ituaLla a reside.ncia dos commandantes . 
se podia erigir urn reclt1cto, que defendesse o passo , l'io aci ma, 
e pela margem do norte; o que se J;~ão podia esperar da casa 
f'orte estabelec.ida na ilh a . Por or dem sua subiu a er igil-o, em 30 
el e janeir ·J do dito anuo, o allemão Felippa S trnm, c<tpitão 
engenhei ro . Constru iu-o de pau á pique, com dous balLtarles 
na fren te para o rio, e es ta foi a fortificação que fez . a 
subsistiu até ao an no de 1'765 . Commandar a m- a officiaes dis
t inctos em patentes, talentos e serviços .. . Pelos fins de 1775 
se deu pr incipio ao que h oje existe ; desenhou- o o capitão 
enge nil eiro, mas não o conclu iu, porque se r etirou para 
a diligencia do R io Branco . P assaram a commandantes 
os officiaes subalternos, entre os quaes .•• Com mandaram- o 
depois ... e· o t e nente Marcellino Joseph Conlei ro, que é pe la 
segunda vez seu commandante actttal . Eu inj ur iari a o sen 
mereci men to, si pretendesse informat• clelle ; os . seus ser viços 
são as suas informações; pelo sen zelo foram estabelecidas as 
povoações das Caldas no rio Cauahuri, e de S . Mar celi no no 
outr o rio Ixié; a de S . Gabr iel tem s ido augment.ada, a f ron
t eira guarnecida ; as orde ns de V . Es:. executadas, a expe
dição de limites soccorricla ele fa rinhas , e o novo encaro·o elo 
anil desem penhado . No d ia 3 de maio de 1784 chegou á for ta
leza o cor onel Ma noel da Gama Lobo de Almada, na qualidade 
de. commancl.an le ger al, da pa.t·te superior elo R io Negro: aquel!<J. 
fo1 a pr1me1ra vez, que subta a com manda l- a ttm offic ia l da 
sua pat~nte . Vigarios_, que pa rochiaram as duas ft· egs . de 
S. Gabnel das Cachof'u as, e S . Joseph de Marabitanas, an tes 
ele ser em divididas, contam- se o:ete , desde frei Joseph de Santa 
Ursula, religioso franciscano, a té ao padre Mar~nbo Pereira 
Lima, presbitero secular ; depois da divisão qua se fez n o anno 
de 1774, contam-se qua tro , desde frei Domingo;; do Rosario , até 
fre i Manoel do Monte Carmelo, ambos r eligiosos carmelitas . 
A pop . é a que consta ela divisão 8" , os inclio> moradores 
são Barés, Mapur is, Juripi:mmas, etc. Até outubm do anno 
passado experimentaram es tas e as ou tras povs . subalternas 
consid~rave is deserções lle inclios empregados nos reco nheci
mentes do Uaupés ; conta ram·se 641. ausentes : tanto foi o 
horror que conceberam ás sezões elaquelle rio ! Com a suspensão 
interina da mencionada diligeucia vai-se conseguindo a sua 
efl'ectiva r eversã o; persuado-me, que j á no mez de dezembro 
fa ltavam pa ra l"ecolher-se 400 almas; fica evidente o influxo, 
que as ditas deserçõesdeveriam ~er, com o com effeito tiveram, 
sobre <J.s :oças de mamba; c.on jecturo, que reais diminuta é a 
exportaçao deste a n no . As terras de S . Gabriel nada tem de 
proprias para a sua cultura ; a saúba a pel·segue, e por isso as 
r oças são fe it<J.s longe da pov., e a far inha que se exporta é 
t i rada Llas tenas, que medeimn entre o Camundé e o Camanáo. 
"Nas vizinh a nças da for tal eza apenas se cultiva a de qn e se 
susteut.am os morador es ; quanto ás outt·as commodida des do 
passad10 segne os mesmos termos; na enchente do rio ha muüa 
falta de pei:<e, e na vasante não se pesca q·1an to é preciso ; o 
destacamento com muita difficuldade se sustenta á boca ela 
a rma ; a caça está tão batida, que raros são os veados que 
apparecem . Algumas cabeças· de gado vaccum se conservavam 
ao tempo que nelle res idi; ficava a plantar-se n as terras do seu 
distric to o a rroz branco, de cuja cultura enearregon V. Ex. ao 
commandante, r emettendo-lhe a seme nte . P ar ece que medra
vam n~llas o café e o algodão •• , ,.- No Ensaio C'horog•·aphico 
do P ará, por Baena, lê- se o segaiute, a r espeito elas condições 
defensivas dessa'fortaleza: « E' de fig ura pe0;tagonal ir~egular, 
CUJO mawr lado, que deft·onta com o rio, e uma cortllla que 
prende dous meios baluartes; no meio está a porta, que simul
taneamente serve ao forte e ao quartel, o qual com o calabouço , 
corpo ela gua rda e armaria abraça tod~ a cor tina. Os l ados 
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menores não tem fianqueamento, e são uma s ingela parede de 
peclt·a e argi!ra , que é o material ele. t oda a fot·tifl?ação. F a ~ ta
l he o fosso, explanada e obra exterwres ; tem 1o canhonetras 
pa ra calibra infel"ior ao mediano e portant o i ncapazes de 
contraba ter. O estado elas paç!l.s , das car r e tas e ele tudo que são 
annexas ao forte , como o quar tel, ar mazens e ribeira , é las 
t imo so. Quanto· ao exte r ior elo forte, na SLta esp_a l da surge 
perto uma serra, que é um ponto .dom ~nante ; cuja s tt uação 
parece apta para de fende~ o passo ao llllmtgo; por entes bar com 
a t2a cachoetra, que all att•avess!l. o rw, form ando um bo 
quei rão, que a veia ela agua passa a eremessanclo-se com 
max imo impe to frem ente; cuj a cachoeira ele al gum modo em 
baraça um inimigo inexpert•J em passar estes obstacul os, porém 
elle pôde il lud it• esta arcluiclacle sah inclo em terra , sem risco , 
por c im a elo Jogar chamado Galdei?·ão, e cl'a hi descer embuçado 
ao abl'igo d" espess ura . Ora es te logat• elo Calcle it·ão nunca teve, 
nem tem um reclucto el e faxina que o defend a; portauto o 
forte sem esta obra llc .t in snffic iente; be m ~omo no tem po ela 
de fe sa é multo prt?c iso . levaata r uma bateria n o dito ponto 
dominante, elo qua l se descobre o interior do forte até á rai z 
do muro, e se div isa m os defensores , que em taes ci r cum
stancias estão como nós ele antepa t•o . Ha in da ou tra r azão de 
conveniencia para deve t· occnpar o dito ponto, e é, que delle se 
descortina uma grande extensão elo rio, e por isso é um opLimo 
logar de atala ia »- o· capitão -tene nte Araujo Amazonas, n o 
seu Diocionado, d iz : «S. GABRIE L (Forta leza de): na ma rgem 
septentt- ional elo rio Negro, em Ii.·ente ela cachoeira Croco bi, 
196 leguas acima ela confluencia do rio Neg·ro e 274 d õl! foz elo 
Nhamundá, sob a linha equinoxia l, cortada pel o mer idiano 
33o 08' ele Olinela. Fo i fun dada· e m 1763 de Ol'dem elo gove r 
nad0r elo EstMlo, Mano2l Bernardo ele Mell o e Castl'o. Se t· ve 
de veg i~ht· o à navegação do ri o Negro. He hum pentagono Íl'l' e
gular, cujo maior l ado, extl'emado p0r clous meio-baluartes , 
eleita para o rio : os dous pequ enos l ados n ão passa m de s in
ge los e fracos muro.~ . Dezeseis can hone iras para insig nifican te 
<.wtilheria , tres g ua ritas fazem toda sua impor tanc ia , qne além 
do l astimoso es tado a que está reduzido se lorna ain da nulla 
por ser dominada por huma col linaque devêra abranget· , e que 
lhe proporcionaria hum ponto ele vig-ia de longo a lcance,. - No 
R d cot . el a Comm issão braz ile ir<J. ele li mite~ com Venezuel a 
lê-se « De todas a s povs . do Rio Negro, S. GC!b?·iel é a 
melhor. Acha- se s ituada em uma linda posição, na mat•gem 
esq. do rio, em ten eno bem elevado, desde a p,·aicb G?"Mule 
a~é o logar do Forte. Foi muito prospera ou lr 'ora ; hoje conta 
2" casas e uma egrej a co !locada na posição mais elevada e JUnto 
ao F octe. O Forte, que (oi construido e m H53, por ordem elo 
ll'e r;ter al ~do Pa r á, Manoel Bern ardo de Mello e Castt·o, acha- se 
hOJe.d8t9-i880) em rumas; com suas peças desmontadas, sua 
cor trna arrazada, seus salien tes desmoronados e seus anLigos 
edifi cios em um montão de pedras . Representa elle uma lune~a 
de figura irregular, cuja góla, que é uma fre nte a balua rtada, 
defronta com o rio. As paredes de pedra e bar ro simples mente . 
Já não exis tem sinão os vestígios elo a ntigo Quartel, elos ar
mazens para material e guarda da polvora. No exte rior segue-se 
perto um morr o , que domin a todo o Forte e donde se eles cor
tina ao longe uma g rande extensão elo ri o » O m ajol' Hi!ario 
Gurjão, que fallece u no pos to ele general em Itorot·ó, em uma 
Desoripção de via-gem pelo Rio Negr o (1854) e publ icada n a Rev . 
do l nst. Hist. (1855, 2°), faz grandes elogios á pas ição occupacla 
por este fOl·te, por domina r perfeita mente a navegação do ri o 
nesse ponto. E: ' em ft·ente ao fo ete de S. Gabr iel que o ri o Negro 
diminue muito consideravelmente de l argtua , não chegando a 
ter 300m ele uma a outra margem. 

GABRIEL (S.). P ov . no 2o dist. ela Est\·ella elo Es tado do 
R . G . elo Sul; com um a esch . publ. mixta , ct•eada pela Lei 
Prov. n. 1.5'17 de 26 de no vembro de 1885 . 

GABRIEL. Ponta no linoral do mun . de Cabo Frio do 
Estado do R io de Janeiro ; separa o Sacco do Pontal da en: 
seMla elo Sacco Grande. 

GABRIEL (S.). Morro no mun . da Estrall a elo Esbado do 
R. G . do Sul. 

GABRIEL (S.). Serra do Estado da Min as Geeaes, n o mttn·. · 
do Rio Preto. Dá origem ao rio do sen nome ou Tres Barras 
e ao Santa Clara, ambos tribs . do rio Preto. 

GABRIEL. Ilha do Estado do E . Santo, na bahia des te 
nome, prox ima á margem N. e a O. da cidade da Vicloria . 

GABRIEL. Riach o do Es·tado do Cef).r á , affl. elit·eito do rio 
Araca.ty- assú . 

•• 
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GABR I EL (S.). Ribeirão elo Estado ele Minas Geraes, ai'f. 
c! o rio Preto, que o é do Parahybuua. 

GABRIEL (S.) .. Ribeirão do Estado de Minas Geraes : banha 
o territorio da freg. ela Vargem Grande e desagua no rw deste 
nome. 

GAB RIEL (S .). Rio elo Estado de. Min~s Geraes, ~a·. da 
marge:n esq . do rio Pomba. Recebe o r1be1rao do LaranJa.l. 

GABRIEL (S.). Banhado do Estado do R. G . do Sul , no 
mun . do seu nome. 

GABRI E L (S . ) . Cachoeira no rio. Tapajós, entre as _da Do~ 
bração e de S. Raphael. O canal é a esc1.; passa- se a me1a 
carga. De ram-lhe o nome os exploradores Castro e França 
em i8i2 . 

GABRIELANTUNES.Ribeirão do Estado do Matto Grosso; 
é uma elas cabeceiras elo Guaporé, em cuja margem clir. entra 
acima da ponte e es traclá geral pfl.l'a Cuyabá . 

GABRIEL CORRÊA. Corrego elo Êstado ele Goyaz, banha 
o mun. de Santa Luzia e clesag ua na margem e5q. elo rio Pa
racaujuba (lnf. loc.) . 

GABRIELLA (D.) Rio do Estado de Santa Catharina, aff. 
elo Cubatão, que o é elo S . Francisco ( ln f. lo c . ). 

GABRIELLA (Santa). Nucleo colonial do Estado elo Pa
ran á, fundada a 8 ele fevereiro de 1886 em terrenos compra?os 
pelo Estado, no muo. de CuL·.ytiba, distante da c1_~ade i2_ l~Ils. 
Colhe-s neUe centeio, milho, feijão e batatas e Ja se lDlCla a 
plant<tção de vinha . 

GABRIEL LOPES. Riacho do Estado do Matto Gro'sso, 
aff. dit·. elo Apa, entre os da Tapera de José Carlos . 

GABRIEL MARIA. Ribeirão elo Estado ele Santa Catha~ 
rina, aff. ela margem esq . elo Limeira, q <te é t!'ib. do ltajahy
mirim. 

GABRIELSINHO. Col'l'edeira no rio Piracicaba e Estado 
ele S. Paulo. 

GABURÚ. Serra elo Estado dó Rio ele Janeiro, entreVas
souras e Parahyba elo Sul. 

GADAIAS. Log. elo Estado elas Alagôas, no mun . ele Viçosa. 
GADELHA. Log. elo Es·tado elo Ceará, a seis kils. el a cidade 

ele lgatú. I-Ia ah i uma lagôa. . J 

GADELHUDO. Serro~a do Es~aclo do Ceará, no mun. de 
Sant'Ann:t (Iuf. loc.) . 

GADO. Serra elo Estado elo R io ele Janeiro, no mun. ele 
S. J oão Marcos. 

GADO. Ilha elo Estado do ill. Santo, no rio Doce, entre a 
pov. ele Linhares e o porto do Tatú . 

GADO. Riacho elo Estado elo Ceará, trib . ela mat·ge. m dir · 
elo ri o Macaco, aff. do Acarahú, no mun. ele Santa Quiie
ria. 

GADO. Riacho elo Es tado do Cea rá , afl'. do riacho Cupim, 
trib. elo Vertentes, q11e o é do Poty. Recebe o S. · José . 
Nasce na fazenda B:.tlanças, ao N. ela villa ela I ndependencia . 

GADO . Ribeirão elo Estado de Minas Ger aes, ·banha o 'mun . 
do Abaelé e desagua na mar j!em esq_ . do rio . S . Francisco. 
E' tambem denominado Nazareth (Inf . loc . ). 

GADO. Lngôa no mun. de Bom Conselho elo Estado de 
P e1·nambLLCO (In f. lo c.) . 

GADO BRAVO. Pequena pov. elo Estado do Maranhão, na 
freg. ele Anajatuba. 

GADO BRAVO. Log. elo Estado de Pel·nambuco, no mun . 
do Bom Jardim . 

GADO BRAVO. Pov. do Estado das Alagôas , no mun. do 
Penedo. 

GADO BRAVO. Serrote elo Estado elo Ceará, no mun . ele 
Santa Qui tel'ia . 

GADO BRAVO. Serra elo E s taclo da Bahia, no mun. ele 
Campo Fot·moso. 

GADO ERA VO. Ilha no rio Balsas, afl'. do Parnahyba, 
no Estado elo Maranhão . 
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GADO B RAVO. Riacho elo Estado ele Minas Ge.raes, no 
mwn. ele Bôa Vista do T1·emedal. 

GADO BRAV O. Lagôa do Estado do Ceará, no mun. elo 
Li moeiro . Mede ce rca de seis kils . de circumferencia, consti
tuindo cer ·to fundo cl'agua de maior ou menor duração. 

GAETA . Anco radouro proximo ao forte de S. Francisco 
Xavier ou de N. S. ele Nazareth, no cabo Santo Agostinho, 
no Estado de Pe r nambuco. 

GAGÂO. Serra do Est:J.do da Bahia, continuação da do 
Cocal. E' diamantina. Segundo affiram o Dr. Benedicto 
Acauã, clella nasce o rio A lpargata . 

GAGEIRO . Carrego elo Estado de Minas Geraes, aff. ela 
marg.,m esq . · elo rio Caranclahy. 

GAGIRÚ. In s ignificante pov, no mun. de Abrantes elo 
Estado ela Bahia, n o liltoral. 

GAHY. Arroio elo Estado elo R . G. do Sul, banha o mun. 
da Cruz Alta e desagua no rio Jacuhy. Tambem escr:evem 
Ingahy. 

GAlA. Morro do Estado das Alagôas, na margem esq. elo 
rio S. Francisco, quasi defronte do pov. elo Amparo. 

G AIA . Pequeno rio do Estado de Minas Geraes. aff. elo 
Sabará. 

GAIBÚ. Pov. elo Estado de Pernambuco, no mun. do Cabo; 
com uma esc h . mixta, creada pelo ar t. I § III da Lei Prov. 
n. 1. 529 cle2ô ele abril ele 18Si e uma forLalezaem ruinas . 

GAIBÚ. Pov. elo Estado ele Minas Geraes, incorporado ao 
mun. ele l\1anhuassú pelo a t·t . II ela Lei Pro v. n, 2. 407 ele 5 ele 
novembro de 1877, que elevou-o a dist. ele paz . . 

GAIBÚ. Anco1·aclouro entre o cabo ele Santo Agostinho e a 
P onta de Peclt·as, no Estado ele Pemambuco. Vital ele Oliveira 
no seu Rotei?•o cliz : «A enseada fol'm :.tcla pela ponta das Pedras 
Pretas e pelo Cabo é denominada ancoradouro elo Gaibú. 
Tendo-se altenção com as ba ixas que se p1·olono-am das Pedras 
Pretas, o r es to cia enseada é limpo e ofl'erece fra~co ancoradoul'O 
com 24 e 32 palmos, lama ; somente no fim da enseada e já 
perto ela praia é que ex iste o cordão do recife, que menciona
mos, o que faz com que a communicação ahi com a tel'l'a seja 
sempre elifficil em vütucle da arrebentação do mar, principal
mente quando o vento passa elo Sill. para o !il'. No ·tempo de 
inverno, o abr igo que offerece é seguro, mas não acontece o 
mesmo no verão, por ha ver semp<·e gL·ande vagalhão. E' clef~n
dida a enseada no extremo sul, já em terrn.s elo Cabo, por um 
pequeno forte denominado N. S. elo Carmo ou S. Thomé. 
Nenhuma indicação especial necessi·ta fazer- se para o funclea~ 
douro do Gaibú, porquanto é a enseada to_da aocoravel, con
vindo porém fundear-se sempre mais pro·umo do Cabo a não 
set· em tempo ele verão. » O pratico Philippe diz : «Na ~oseacla 
elo Gztatbú, onde está a fortaleza deste nome ha um bom a nco
radouro junto á mesma para navios de qualquer ca llaclo. Este 
afi:coradouro é bas!ante abrigado parn os ventos S. e SSE., 
re Lnnnles na es·taçao 10vernosa, desabrigados para os ele E. 
e NE. q~e, po1· serem ordinariamente bonançosos, não causam 
gL"ancles mconvemen tes e transtornos aos navios ali anco
rados». 

GAIGúA YA. Rio do Estado do P araná, vem da gargantn 
do seu nome e desagua no rio Pira quara, aff. do Irahy. 
_GAlO. _Pov . do Estadocle MinasGeraes, no mun. de Cara· 

tmga. F o! elevaclo a cl ist. pe I a Lei Pro v. n. 2.407 de 5 ele novem
bro de 1877. 

GAIO. Ilha no Estado do Pará, no âist. do Mosqueiro. 
GAIOL A. Pequeno pov. do Estado elo Mar anhão, na margem 

esq. elo r io Mnnim; notavel pelo destroço que em 1840, soffre
ram os rebeldes Balaios, quando cam inhavam para a vil! a de 
Hap!Curú, a fim de coadjuvar a ·revolta mi li tar, que abi teve 
Jogar em 14 de junho elo mesmo anuo. 

GAIOLA . Carrego do Estado ele Minas Geraes, entre Retiro 
e Sant'Anna do Sapucahy. Vae para o Congonhal. 

GAIOLAS. Morro do Estado ele Santa Caiharina, na eatrada 
ele Lagos . 

GAI PAB O-ASSÚ . Morro elo Estado elo E. Sa1lto . Vide 
Gt1aipaboçú . 
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GAIPIÓ (S , ,Tosé de) . Dist. de subdelegada do termo da 
Escada no Estado da Pernambuco. 

GAIRIRÚ. Serra do Estado ela Bahia, no mun. do Cur
ralinho. 

GAITA . Serra do Estado de Minas Geraes, entl'e Passos e 
Jacuhy (Lei n. 2 .265 ele 1 de julho de 1876). 

GAIVOTA. Serra do Estado do Rio ele J ane it·o, no mun. de 
Macabú, 

GAIVOTA. Ilha do Estado elo Paraná, em fl'ente ela bahia 
de Guaratuba. 

GAIVOTA. Igarapé do Estado do Amazonas, no dist. de 
Codajãs. Vae para a margem esq . do Solirnões. 

GAIVOTAS. Log. do Estado do Amazonas, no elist . de 
Hyutanaham. 

GAIVOTAS. Pharolete na ilha das Gaivotas, no ffistado do 
Pará. Começou a funccionar em 25 de julho de 1880. E de 6a 
ordem. Dioptrico, luz branca, visíve l em todo o horizonte, com 
alcance ele nove mi lhas. Jaz na lat. S. ele Oo 35'2011 e long. de 4° 
52' i011 O. do Rio de Janeiro ou 48° 1'1011 O. de Greenwich . 

GAIVOTAS. Mort·o do Estado de Sergipe, á. margem dir. 
do rio S. Francisco. 

GAIVOTAS . Ponta no li ttora l do mun . de Cabo Frio e Es
tado do Rio de Janeiro, a O. ela ilha de Cabo Frio, onde começa 
a enseada de Thetis. 

GAL 

GALERA. Ribeirão do Estado de Santa Catharina, atf. da 
margem dir. do rio Tijucas. 

GALERA . Rio do Estado de Matto Gt·osso; nasce na serra 
dos Parecys, seis kils. ao N. da origem do SaraL·é .e desag':la no 
Guaporé pela margem dir . , cerca de H4 k.Ils. ab~Ixo ela cidade 
de Matto Grosso. Apresenta em seu traJecto nao _poucas Cll;
choeiras. Recebe á. dir, os ribeirões Pinguella, Seuao, Sabara, 
e Vae-Vem; e á. esq . o Maguavâré e o S. Vicente.« ~io .a tr. do 
Guaporé, ~utr'ora celebre pelas rique_zas ~e seu t~rt·ltorio; vae 
lançar -se ·a margem di r., cerca de oO lula . abaiXO da foz .do 
Capivary . F oi em suas cabeceiras que em '1767, Bento D1as 
Botelho descobriu, á distancia de uns 110 ktls., a NO,, 
de Villa Bel la, as afamadas minas que trouxeram o estabeleci
mento do anaial ele S. Vicente, o uHimo que p~relurou de ~o~os 
quantos pulularam nessas regiões do omo, até ser destnuclo 
pelos cabixys. Forma-se o Galera de quatro principaes cabe
ceiras; S. Vicente, Maguavaré, Tamaré e Samburá, todos 
caudalosos, elos quaes deste ultimo l'ibei rão , que é o mais septen
tl'ional, fica á ce1·ca de uma Jegua da mais oriental fonte do 
Juhina e o Tamaré uma legua ao nor te elas vertentes do Sa
r aré . E' c01•rente maior ele 200 kils . R~cebe á dir . os t•ibeirões : 
do Sambnl'á., engrossado pelo riacho do P aiol de Milho, o Vae
Vem, Seixões, Pinguella; a a esq. o Maguavaré, formado pelos 
corregos Brandão, Bimbuella (que receba o Sujo) Quebra Greda, 
fol'mado p elo Jabuty, José Manoel a Cassumbé; e o S. Yi~enta, 
vindos de juntos do arraial de que tomott o nome. Stta ultima e 
mais sepleoirional cabecei ra dista seis kils . mais ou menos das 
fontes de Juhina. 

GAIVOTAS . Ilh a do Estado da Bahia, no rio S. Francisco, GALÉS. 'l'em esta denominação na foz o rio Sarapuhy, elo 
no mun. do Pilão Arcado . Estado da Bahia. 

GAIVOT AS. Corrego do Estado ele Goyaz, clesagua no rio GAL ÉS. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, aff. tla 
Araguaya, pouco acima da ilha do Bananal. margem esq . elo l'io Carandahy. 

GAJÃO. Serra do Estado ele Minas Geraes, no mup . da GALGA. Pico elevado ela serra das Vertentes, no Estado de 
Leopolclina. · Minas Geraes, proximo á cidade de Oliveira . Fica cérca de 

GAJURÚ. Riacho do Estado das Alagôas, aff. dos. Fran- L300 metros acima do níve l ch mar . Fica proximo da serra ela 
cisco. Tambem escrevem Gtwjurú, Cebola . 

GALALAU, s. m.(Bahia): homem de elevada eslatma. Corres- GAL HARDO. Log . elo Estado das Alagôas, no mun. elo 
ponde ao lvlanguary de S. Paulo. Triumpho . 

GALDINO. Monte no mun. ele Mangaratiba e Estado do Rio GALHARDO. Pequeno rio do Estado do R . G. do Norte, 
da Ja neiro. E' assim denominado em honra do talentoso banha o mun. da Canguaretama e desagua no rio Calú 
Dr, Galdino Pinheiro. (In f . lo c. ). 

GALÉ. Ilha do Estado de Santa Cathat·ina, a quatro milhas GALHEIRO. Rio do Estado de Minas Geraes, banha o mun. 
da ponta das Bombas. d·a Boa Vista e desagua na margem esq . do S. Domingos, 

aff. do Verde. Tem cerca de 42 kils. de extensão. E'tambem 
GALEL Rio do Estado da Bahia, distante 18 kils. da cidade denominado Bom S?tcccsso (Inf. loc.). 

de Valença. Só é navegava! por pequenos barcos. 
GALHEIRO. Pequeno rio do Estado de Minas Geraes. aff. 

GALEÃO. Pov. do Estado da Bahia, no mun. de Cayrú, na do rio Preto, que o é do Arassuahy. · . 
ilha do Morro de S . Paulo, com duas eschs . publs. de inst. 
prim., creadas pela Lei Prov . n. 495 de 29 de março de 1854. GALHEIRO. Rio do Estado de Minas Geraes, aff. da 
A pov. elo Galeão, escreve-nos o vigario de Cayrú, foi princi- margem dir. elo rio Parauna. 
piada por dous irmãos proprietarios elos terrenos dessa locali- GALHEIRO. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, na 
dade, os quaes, ali morando, fizeram uma pequena capella no estrada que da cidade do Araxá. vae a Dores de Santa 
!ogar mais alto em frente ao rio Una, para collocarem uma Juliana. 
Imagem de S. Francisco Xavier, que ahi encontraram, Não GALHETA. Morro no Jogar Ponta Negra, mun. de Maricá 
existe mais assa capalla tendo sido edificada uma outra no e Estado elo Rio de Janeiro . Ah i existe uma estação tele

0
"'ra-

mesmo lagar. Ha na pov. uma fonte com o nome do mesmo d d 
santo e cuja agua passa por milagrosa. ph ica marítima edificada em terreno ele marinhas arren a os 

aos frades ele S. Bento. 
GALEÃO. Serra elo Estado do Rio ele Janeiro. nas divisas ~ 

do mun. de Petropolls . · GALHETA. Ponta na costa do Estado de Santa Catharina; 
entre essa ponta e a ilha das Aranhas, na praia da Lagôa, 

GALEÃO. Nome de uma praia ela ilha do Governador, si -
tuada na bah ia do Rio de Janeiro , . . 

GALEÃO . Ilha na bahia ele Nyterõi ou do Rio de Janeiro, 
ao NO. da ponta da Armação, . 

GAL EÃO. Ilha no rio Parahyba do Sul, mun . desta nome a 
Estado do Rio de Janeiro . 

GALEGO. Ilha elo Estado do Maranhão, no mun. de Tury-
.assú. 

GALEGO. Cort•ego do Estado de Minas Geraes, aft'. da 
margem dit· . do rio das Velhas, entre Raposos e Sabará. 

G-i\,LEGO. Pequeno rio do Estado de Minas Geraes, banha o 
mun . de Minas N'>vas e dasagua no F a nado (In f . lo c.), 

GALENA. Ribeirão do Estado de Mimu Gerae~, banha a 
pov. do Chumbo e desagua no rio Abaeté. 

DICC . G-EOQ . 9 

existe um es:r.ellente ancoradouro. · 
GALHO. Ribeirão do Estado ele Minas Geraes, no mun. de 

Caratinga . 
GAL HO DA FIGUEIRA . Log . do Estado elo Rio de 

Janeiro. na freg. de S. José do Rio Preto do mun. de Sa-
~ctia. · 

GAL H O DE PEDRAS . I"'arapé elo Estado do Pará., no mun. 
da capital. 

0 

GALHO DO MEIO. Log . do Estado das Alagôas, nos 
muns . de S. Luiz de Qu it•mcla e Pilar . 

GALHO DO ME:IO. Riacho elo Estado das Alagôas, trib. 
da margem dir . do rio Camaragi be . 

GALHOF A . Log . do Eslaclo rlas Alagôas, no mun. desta 
nome. 
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GALHO MAIOR. Igm·a pé elo Estado do P a rá, n o num . da 
capitttl: 

GALHOS DE IRAPUÁ. Log . cl@ Eslado do R. G. do 
Sul, no muu . de Caçapava; com um a escb. publ. ele mst. 
pt·imaria. 

GALIUTA. Rio do Estado do Pi auhy, desagua no rio P ar
nahyba, ii. cut·ta distancia do morro da C'huva. 
· GAL'IZA. Po1•,do Estado do Ma r a nhão, uo lllLlll. de San~o 

Ignacio do Pinheiro . 
GALLINHA. IJ'ha no rio S .Fran eisco, proxima da foz e ela 

ilb 'a elo Matto . O e ngenheit·o Halfel d, que ciel1a dá noticia, 
recommencla o maior cuidado a quem ~ntrar pelo braço elo rio 
entre esses d uas ilhas, a fim de não tocar sobre os baixios com 
fu ndo de ;uêa, que ex- istem prox imos iÍ. ilha ela Gallinb a . 

GALLINHA. Ilha elo Estado do B. Santo, no porto ele 
Gu a rapary. 

·GALLINHA . Ilha elo Estado de l\1inas Geraes, no rio São 
Franci;;co e mun. ele Abae'té (Inf. loc .) 

GALLINHA . Rio elo Estado elo R io G. elo Sul, nos limites 
E\o mun. el a Conceição elo Anoio com o ele Viamão . 

GALLINHA. Correo-o ·elo Es ta do ele Minas Ger aes, nas cli 
Yisas ela fl·eg . el e N . s~ el a Gt•aç31 elo Tl·mneclal. 

GALLINHAS . Ilha elo Estado das Alagôas, no rio S. Fl'an-
cisco e mun. elo Pen:eclo. / 

GALLINHAS. Ilha do Estado el o E. Santo, no rio Doce, 
entr a a po1•. de Linhat•es e o porto do T a tú . 

GALLIN HAS . Cachoeit-a no l'io Partlah ybà, acima ela barra 
do Gurgue ia e ela cachoeit·a elas Melancias e abaixo elos re
man sos denominados Coque iro e Mrrcacos . 

GALLINHAS . Cort·eeleira no rio das V elh as, af!". el o São 
l1' rancisco , ·en tre a Cachoeira Geancle e a coneeleit·a ela ilha 
elo PaioL Consiste em clous 1 r aves~ões de pedra com um 
o-ranele baixo ou ilh a ele cascalho. Não d á passagem senão 
~1u i to clifficiltí1ente a es treitas canôas. 

GALLINHAS. R iacho elo I<.: stac1o elas A l agôas, clesag-ua na 
maro·em clil' . elo rio 'l'l'aipú . Corre ele l\0. para SE., na; ex
te nsRo ele 49 kils., desde a nascen!e no olho d 'agua elo mesm o 
nome ;:tté á confluencia no ponto chamado Sitio . 

GALLINHAS . P equeno rio do Estado do Rio ele J a neiro. 
lrib . elo S. Ped ro ; na freg , ele Sant'Auna ele Palmeiras. Re~ 
cebe os riach os : Posse, Grota, Tinguá, Serra ; Tamancas, 
a lém ele outros. 

GAL LINHAS. Porto em distancia ele i-2leguas elo ela c idade 
elo Ree i f e. E' formado por 1Jl11a pequena enseada na costa u m· 
pouco ao N. ela Barra ele Maracaipe. O seu ancoradout:o é pe
queno, tem ba.shnte profunclic1acle, porém fica mui distante elo 
con tinente pot• ser muito espr aiado . Sna en·tracla é b>astan te 
franca porém a falta de com munimtção daü i pata b int·erior, 
e a pro'ximiJacle dos outl"Os portos não permitte!n desenvolver o 
commer cio nesse laga r. (Rela.t. ela Dzr, cta?·2a ele Ob1·~~s P1t · 
b'i r;:;~s ele 30 ele janeiro ele 1854) . 

GALLINHE:ERO . Cot•z·ego elo Est31do ele Goyaz, a íf. ela 
m a r'aem cliL· . elo ribeirào Mesquita, t,rib. el o rio S . Bartholo
meu0(luf. loc,) 

GALLINHQS. PorLo no mun. de Touros do Es tn.clo d o R. 
G . do Nm·le (InL loc. ) 

GALLO. Um elos clistrictos elo nucleo do P oPlo elo Cach oeira , 
pel'tencente á col@ni~ ele Santan ~eopolclin a; no Estado elo~. 
Santo. Occupa uma at•ea ele 9 . .:>7~.000 bPaças qnacleaelas, dtn
cl.iela em 150 lotes. 

GALLO. Log . d o Estado elo E. Santo, no mun. d a capital, 
so bt•e o rio Jucú, guu ahi tem uma ponte. 

GALLO . P ov . do E stado ele Minas Ge!.'aes, a 1,2 bis. ela 
ü·eg. do Carmo elo Campo Gt·ande, no mnn. de 1'res Pontas . 

GALLO . R ibeirã o do Esta do elo E. Santo, nasce na pa rte N. 
chl es tracb ele S. Peclt'o de Alcantat·a e elesagua lllO vio Jucú . 

GALLO. Um dos canaes form ados pot• diversos bancos de 
<:tl'eia existentes na ilh a Marajá . Fica ao NE . elo banco Grande 
e é formado por este e pelo Jagodes. Vae desaguar no canal que 
passa pela parte N. ela corôa Kiriri. 

GAVP ÃO, s . m. (R. G. el o Sul): va ra nda., a l pandt·e, ou ma'l.e eia. 
~ b<n·ta aclherente a. uma casa ele habüação: Sob a fórm a ~alpo n;. 
e usual em todos os estados america nos ele ori<>em hespanhola 
e}oi delles q~re o r ecebemos. - E tym .: E' voe. "'cta lín g ua aztec~ 
(Zorob Rocl rz g uez. ) 

, GALPÃO. Log. elo Es tado do R . G . do S ul, no mun. ele 
S. João Baptista d e Camaqu an: 

GALPÃO DO TELHO. Arroio elo Estado elo R. G. elo Sul, 
tnb. d a lagôa .Mirim pelo lado or ie ntal , 

GALVÃO. Log. na freg. elo Pilar no Estado elo Rio ele 
Janeiro . 

GALVÃO. Iga r a pé elo .E s t<tcl o do Amazonas, n o mun. da. 
capital. 

GAL\!':ÃO . R ibeirão elo Estado ele S . Pattlo, nasce nos Campos 
elo Jo relao, no Joga r Peclt·a Bn1n ca, banha o mun. de G uat·atin
glle lá e desagun. uo rio Pat•ahyba. Le ndo um percm·so ele 28 kils . 
ma is ou meuos . E' tambem el enoi11inaclo PuLim (Inf. loc.) . 

GALVEAS. Com este nome existio un~ dest :1c~mento acima 
ela então vH!a_ e lwje cidade d3 S . Matheu s, n a ma rgem elo rio 
deste nome, fundado com o íl.m ele im pecl!r a> in vasões dos· 
se J..'V a~ens e dar p,·i·ncipio a uma povoação. Ayres ele Ca'tal d:í 
nottcta desae cles tacamento. O Dica. Geog•· . de Cesar Marques dá 
um qua rte l com esse nom e SJtuacln na m ar o-ç m clir. do ri o 
Doce. 0 

GAMA. P ov . elo Estado elo i\l at•nnhiio, no m un . ele Santo 
Ignacio elo Pt nbeit·o. 

GAMA . Dist . do m un. el a Vi çosa. nJ Estado ele Minas 
Geraes. Fo1 areado por Dec . n . 227 ele 6 el e novembt·o ele 1890 
Ora go S. Vice nte . · 

GAMA. Pov . do Estado ele l\Jinas Geraes. em Pt·aclos com 
uma esc h. pnbl. ele inst. pr im., cr ~ ncla pela Lei Pro v. n.' 3.396 
ele 21 ele Ju lho ele 1886. 

GAMA. Set-ra elo Estado de Minas G~raes , en tre Cattas Altas 
e Antonio Dz as. 

GAMA. O mais ele varlo dos monos ela: Insua , montanhas. 
en·tre a Guahyba e o no Pal"aguay ; Jlo Estacl o ,elo Matto Gr osso . 

GAMA: Ilha d o Es~ado da Bah ia, ao N . ela v illa ele Santa
r em, a CUJO mu n. pertence . g: quasi incu lta , t~ranclo-se porém 
ele suas mal tas a l~tnm a ~na.clemt rl ~ co n s~rucçao e pouca pia
sava . -Suas t~ rras sao assas lerte1s. E' essa llha lzg-ad ã ao co n ti 
ne n te pel o lado elo O. por um J;anco ele peclt·a e a r eia com ta lvar. 
40 metros ele extensão. 

GAMA. Rio. elo Estado ele li•Iinas Ger aea , clesagua no Sa nrto· 
Antonio, que é tri b. do Hapecerica. Recebe o Vermelho, Atra
vessa a esbracl a que ele S. J oão cl'El-Rei vae pat•:t Itapecerica. 
(Tamanduá). · 

GAMA. Carrego elo Esta d o de Goyaz, nasce no centro ào 
1Jl<:1toau que lhe dá o, nome e cleaagua na mar o-em c]it•. elo ribei" 
rão Fundo, trib. do rio S . Ba rlholomeu. Recebe á die . o Cabeca 
de Veado e Roncado t· , tornan do-se muHo cauda loso porque é· o
esc•)aelour o ela~ aguas ele murtos e extensos pant,anues (Inf. Joc). 

G~MA. Caci:oeiea, no rio Paracatú, tt-ib . elo S. Francisco, 
nq l~studo cle M•nas C.eraes, clzstan te:a kils . da elo Sabãosinho. 
Tem, segundo Halfed, um palmo e seis polle gaclas ele altura 
com se1s pollegadas do ve locidade . 

GAMARRA. Log. elo Estado ele Min a;; Geeae>, incorporada 
ao tet·mo ele Baepsnely pelo H•l" t.' f el a L ei Prov. n. 2 .659 ele 4 ele 
n~verqbro ele 18:\0 . 

, GA~ARRA. Pov. elo K;taelo de Minas Geraeo, na fl' ag . 
cl. Alagoa e mun. ele Ayueuoca (Inr·. loc.) . 

GAMARRA. Serra elo EstMlo ele Minas .Geraes, no mnn. ele 
Baepencly «U m quael t·o encantadot· é o que se apres en t.a• aos
olhos .. elo obse_r vaclot•, rpra nclo , do pico do Cachambú, contem~ 
pi a a cordtl'hetra cl0 Gamarra. Sua confi o-uração de zio--zag fn,z 
tantas e tão variadas illusões que, dentre ~!las, ve-sa u~a fi o-ura 
huma na ele proporções g igantescas , adormecida , e quiçá sonh~nelo 
com o fuluro abençoado ela terra de Tira dentes » Gerber diz 
fi.c_ar esaa serl.'a eu tre os aftlue-n tes elos rios Verde e Grande pro
pnament~ dito , e ser uma ramillcação NO. da Mau tiqueir·a _ 

GAMARRA. Rio elo 1!lstaelo de Minas Geraes nasce na 
encosta orienta l ele um dos contrafortes ela serra d~ Garrafão, 
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"}lercorre a parte occiclental ela freg. da Lagôa, entt·a n a ele Bae
pencly, onde depois ele nm percurso ele E. a O. na dishtn cia Gle 24 
.kilB . re,me- se com o rio S . P edro para formar o Baependy. 
Rece~e os corre..s.:os Pata!, Velhas, Ma tto Den tro, Cap ivar a , Bo
queJrao, Bento veloso e Itacolomi, a lém de outros. 

GAMBÁ. Log. elo Estado elo Rio Gle Ja neiro. na fr eo- . ele 
CoPde i\·os e mun. de NyLerõi E? at r avessado pelos ria ch~s elo 
·seu nom e da Boa Perna . 

_GAMBÁ. Log. do E stado elo Rio ele Janeiro. no mun . de São 
FHlelis, i margem elo Pamhyba ; com um a esch. publ. -de 
'mst. prim., creada pel a L ei Pro1•. n. :l .9oS rle 1873. 

GAMBÁ. PoY. elo Estado de Minas Geraes no mun. ele 
Bom Fim . Foi el evada a elist. com a clenomin~ção el e Sant-a 

-Crwz das Aguas Claras peh Lei Pt"D v. n. 2.665 ele 30 ele no vem
bro ele 1880. 

GAMBÁ . Morro elo Estado do Rio de Janeit•o, no m 1:n . ele 
<Campos, <Í. margem do rio Parahyba, <.1a estrada ele S . Fidelis 
.a Campos. 

GAMBÀ . Serra elo Estado ele Minas Geraes, no mu n . ele 
Entre-Rio3, n~s proximidades do rio C<\mapuan. 

GAMBÁ. Carrego do Esta do de S . Paulo, banha o num. 
elo J 1t botica bal e desagua no ribeirão do Tijuco . 

GAMBÁ . Con ego do E st<\do de Goyaz; é uma elas cabeceiras 
do rio dos Bois, ail:l. ela margem esq. elo rio Paranan. 

GAMBÁ . Col'l'eJ O do Estado ele Goyaz, r ega o mun . de P yri
n opoh s e desagua no r io da.s Almas (Cunha MaLtas . I tine1·ario). 

GAMBÁ . Col'l'ego elo Est~do de Goyaz, ali. ela mat·o-em di r. 
elo rio Trahiras. (Uunha Mattos . It in.e~·-' Ciil'io.) " 

GAMBÁ. L:tgõa nas proximidades ela cidade ele Ouro P reto , 
captbl do Estado ele Mi11as Geraes. 

GAMBELL A, Ponta na costa do mun. ele Angea elos Reis. 
no E stado do Rio de Janeiro. · 

GAMBJ:RÁ. Igar apé elo Estado do Amazonas . aff. ela 
·margem esq . do t•io P aclauiry , t l"ib. elo r io Negr·o. Sua foz li ca 
proxtma ela elo igarapé Paraná-Pixuna . 

GAMBÔA, s. f. (littorc~l) : pequeno estei t•o que enche com 
o fluxo elo mar e fica em secco com o r eflu xo. Em Pet·nambuco 
como em Portugal, chamam a isso Oambôa · e no littora l cl~ 
Pyauhy e M_ara nhão! I.c;a,·c•pé. Em Portugal' Gambôc• é a fr ;1cta 
elo Gamboetro, Yanedade elo Marmeleiro (Aul e·te) . Gamb6a : 
Caneiro que se faz cl~ ntro d'agua, onde se toma o peixe, ta
p a11Clo a entrada quando a maré Yasa pa.ra despescar a gambóa 
ou cambôc .. i\1oraes cit. - Etyrn: derivado da lingua abafieê, 
onde se póde explicar por cercar/o cl ' c~glta , atalho elo rio Jllt ra 
des ignar o cun·al elo Jleixe . B. Cae tan o, Rcv- Bras . cit., T 3°, 
v: 26. (l?aulino Nogueira. Vocab. cit.) Vide Cc~mbôa . 

GAMBÔA. Log. do Estado da Bahia. uo mun. de Cayrú. 
E' habitado por pescadores. 

GAMBÕA. L og . do E~taclo do Rio ele Janeiro, na freg . ela 
RtbeJt' ,t elo mun . de Angt•a elos Reis . 

GAMB ÔA . L og. elo Districto Fedet•al, á beira-ma r . T em uma 
extensa . pon·te e annazens para deposito elo cafe ·transpor tado 
elo mterwr pela E. de F . Central elo Braz i !. Da estação ceutral 
dest'L estrada pa r te 11m r amal ele 1. ·123 kils . para a Gambôa, o 
qual atravessa o morro da Providencia sob cl0us tunneis. Linhas 
ele boncls poem em constante communicacão essa l ocaliclac\e 
com o centro ela Capita l. Ahi fteam: o Hos]iicio da Sr..ucle, ·onde 
costumam _ser reco lh idos os va1·iolosos, o cemiterio dos Inglezes e 

.. uma estaçao elo Corpo ele Bombeiros. U ramal- ferreo da Gambôa 
fg l 1?augurado a 25 ele ont.tbro rle 1880. Per tence á frerr . de 
SantAnna. o 

d 
GG~MBÔ1A . Log . do Es tado de Santa Cat:harina . na freg . 

o a ropa Ja . · 

GAMBÓA (S . Paulo ela) , Fortaleza do E s tado da Bahia; 
coll·Jcada ao S. ela ctclade e á b~i t·a elo ma1·. E' uma das poucas 
~ue podem prestar serviço em caso ele necessidade. 'l'em a fórma 

e um rectangulo c~m m,uito pequeno fundo, que encosta ao 
~O~lte de S. Pedro, e é dominada pelo por to deste nome. Sua 
a;Llth~rm1 composta ele i8 bocas de fogo dos cal ibres de 32 a f4à a~ra a barbeta, defendendo a aproximação da ciclªele pel o 
· a 0 a ma;·tnha. Depoi~ ele repa ros que soffreu, foi pelo Aviso 
de 30 de março de 1875 classificada como de 2a or clem -(Fausta 
.de Souza . ) 

GAM 

GAMB ÔA. Nome ele uma r estinga existen te no porbo da 
Bahia de Todos os Santos, no Estado deste nome. Em um elos 
seus extremos acha- se uma baia e proximo w ella o fo rte da 
Gambôa. 

GAMBÔA. Pontal na costa do Estado de Pernambuco, 
eo-ualmente distante do cabo Santo Agostinho e do pontal do 
C~1p~ . E' apenas notave l, seg-u nclo Vital de Oliveira, por fechar 
a bacia que formam as te rras que se recolhem elo Oa bol onde 
desaguam proximo deste , os rios Sttape, '!'atnoca, Ipo]ttca e 
Merepe. 

GAMBÔA . P equeno rio do E stado elo Rio de J a nei!.'o ; de3· 
ag ua n a enseada de Jurumirim. 

GAMBOS . L og . elo Estaclo ela Bahia , á . mar gem elo rio i'via
r ahu, na com . de Camam ú . Ex istem a bi deposito.; beLn m.i
nosos ele g r1tncle riqueza e variadas applicações. 

GAl\IIE LLA. Log , do Estado elas Alagôas, no mun. cle Por·to 
Calvo , com dru;s eschs. publs. de inst . prim., cre:J.das 
pelas Le 1s Pro's. n . 48 de 1846 e 264 ele -l 8ô4 . Fica ao S. ela 
pov. cht Barr<l Grande . 

GAMELLA. Ilha no rio S. F1'ancisco, abaixo da villa de 
Chique- Chique, perto el a. ilha elos Paús Brancos. 

GAMELLA. Ilha elo Estado elo P a raná , n a. bahia de P at·a 
naguá, ao lado da ilha Rasa. 

GAMELLA . Pon~a na casta do Estado de P ernaml; uco , aos 
8° 38' 47" de Lat . S . e so 3' 44" de Long.E. elo Rio de J aneiL"o, 
cerca de t res kils . distante do po nta.l do Manguinho . 

GAMELLA . BarL" a d is tan te cerca. tl'es milit as pot· 42° SO. 
elo ex ~remo su l ele Sa tl lO A leixo, no Est:Hlo ele Pem :unbuco . 
E' a e ntr ada prin cipal da foz elo rio Formoso, rlue fica milha 
e meia ao sul. «A barra do Gamell a , di z Vital ele Oliveirw, 
facilmente se reconhece pela p1·o:dmidaele em que está da Hha 
de Santo Aleixo." 

GAMELLÃO. Morro elo Estado de S . P<11ulo, no mun . ele 
Brotas (In L l o c.). 

GAME L L AS . Selvagens elo Estado elo Maranhão. Ayl'es de 
Cazal da ndo delles noticia diz : "Eram as sim ch a mados em 
razlio elo extr avagante costume de fttrarem e dilatar em o -1abio 
inferior com uma r ocle lla de càbeça ou de paú, fazen do-lha 
tomar a fórma de gamellinha . Cultivam variedade de comes
ti,•e-is,e teem cabanas onde habitam qua ndo não andam a c<:_rso, 
em busca ela caça e das fmc tas silvestres. Sua,s a rm as sao o 
arcol a fl echa e uma maça de pau rij o, denomin ada mataranna , 
esq mnada na parte grossa, e aguçada na delgada. Muitos 
conhecendo a ridicu!laria (ou talvez a mofa que os christães 
faz~m) do botoque , já não usam dell e, nem furam o baiço aos 
pequenos, , 

GAMEL LAS . Serrota do Est<'clo do R. G. elo NorLe, nos 
limites ela ft• eg. ele S . Miguel ele Ju curtttú (Lei Prov·. n . 707, .. rle 
1 ele setembro de i 874 . ) 

GAMELLAS. Serra do , Es tado elo Parahyba do Nor Le, HO 

mun, ela cidade elo Soma. 

GAMELLAS. Mor r o do Estado elo E . Santo, no mun. ele 
Nova Almeida . Foi ass im denominado pelos indios por causa 
de m uitas gamel las que nelle se faz ia m. 

GAMELL AS. Cu t• t•ago elo g stado ele Goyaz, aff. da mn.t·gem 
d it·. do rio das Areias, trib . de Corum bá ( lnr. loc.). 

GAMELLEIRA. Villa e mun . do Estado. de Pemambuco, 
no com. de seu nome, ba nhada pelo rio Serinhaem e a traves
sada pela E . de F. do R~cife ao S .' Fra ncrsco, cl.is ta nte da 
~scada 42 kils ., ele Serinhaem 50, Pa lmares e Agua PreGa 42 e 
do Bonito 72. O cago N . S. da Penha e diocese ele Olinda . Era 
um simples pov. da l"reg . de Serinhaem, da q11al o art. I da 
Lei Pro v. n . 763 de 1i ele j ulho de 1867 desmembrou para 
elevar á categor ia ele parochia. Foi e levada á villa pelo 
art. II da ele n. 1.057 de 7 de junho ele 1872 e ius ta llada em 
i 3 ele dezemb1·u de 1873 . Incorporada á com. ela mscada p~lo 
art. I d1t Lei Prov. n . 1.093 de 24 de maio de !l873. O mun . é 
r egado pelos rios Set·inhaem, Ma lheus, Amaragy, Ribeirã0, 
T 1tq uara, Caboclo, Cacahú, Cuyambuca·, Bom Successo e a l grms 
otltros . La vount ele canna de assucar, milho e fe ijão. 'l'em 
agencia do col'l"eio e duas eschs . pttbls . de inst. prim. Sobra 
suas div isJs vide, entre ou tras as Leis Provs. n. 763 ele 11 el e 
j 1tlho do 1867, n . 825 de 22 de ma io ele •1868 (art. I}, n. 870 de 
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12 de junho ele 1869, n. 9·10 ele .22 ele junho 1870, n. 1.138 de 2 
de maw de 1874, n. 1.241 de i de junho ele 1876, n. i.445 de 
5 ele junho de 1879. E' com. de primeira enir.creada por Acto 
de 8 de j11lho de 1890 e class ificada pelo Dec. n. 53 de 10 do 
mesmo mez e anno. 

GAMELLEIRA. Pov . do Estado do Ma1·anhão, no mun . 
de Cod6, á margem dir. do l Lapecurú, 30 ki!s . acima daquella 
vil!a .• Eiporia muito algodão. 

GAMELLEIRA. Log. do Es tado do Maranhão, no termo 
de Anajatuba. 

GAMELLEIRA. Log. do Estado do Piauhy, !l O mull, de 
S. João d o Pia uhy . 

GAMELLEIRA. · Log . á marg~m dir. do rio Parnahy ba• 
no E stado do Pia uhy ; en tre a tapara de Sussuapara e a ponta 
m eridional da ilh a dos Mutuns . 

GAMELLEIRA. Pov. do Esta do do Ceará, na Serra Grande 
e freg. do Ipú. 

GAMELLE IRA. Pov . do Estado de Pernambuco, no t ermo 
do Buiq ue; com uma esch. publ. de inst. prim., creada pela 
Lei Prov . n . 9.25 de 28 de maio de 1870. Agencia do correio, 
creada pela Portada de 17 de julho de 1885. 

GAMELLEIRA. Logs. do Es tado de Pernambuco, nos muns . 
do Bom Conselho e Limoeiro (In f. loc.). 

GAMELLEIRA. Pov. elo Esta do das Alagôas, no mun. do 
Parahyoa , a 36 ki ls. da séde da villa de Ata laia ; com u~a 
capella de N. S. elo Patrocínio e uma esc . publ. de inst. pl'l
maria . 

GAMELLEIRA. Pov. do Es lado de Serg ipe, no mun. de 
Itabaianna . Para ahi a Resolução Prov. n. 1.278 de 4 de se
tembro de 1833 transferiu a esch . publ. elo ensino elementar 
mixto que estava no Guandú ou Serra Gra nde. 

GAMELLEIRA. Log. do Estado da Bahia, na freg. do 
SS. Sacramento ele ltapn.rica, com uma esc. publ. de inst. 
pr im., cr<~ada pela Lei ~rov. n . 2 .121 de 26 de agosto de 1880. 

GAMELLEIRA. Pov. do Estado da Bahia , n o termo do 
Bom J esus do;; Meiras ; com uma esch. publ, creada pela Lei 
Pro-v. n. 2.697 de 24 de julho de 1889. 

GAMELLEIRA. Pov. do Estado da Bahia, no mun. de 
Brotas. 

GAMELLEIRA . Com esse nome dá Ayres de Cazal not icia 
de um arraial no Estado da Bahia, situado junto ao rio Jacu
bype e com uma ermida de Nossa Senhora da Graça. 

GAMELLEIRA. Log. do Estado de Minas Geraes, na freg. 
de S. Josê do Gorutuba e mutl. de Grão-Mogol. 

GAMELLEIRA. Pov, elo Estado de MinasGeraes, nomun. 
da Bagagem :com uma esch . publ. de inst . primaria. 

GAMELLEIRA. Log. do Estado de Minas Ge 1· aes, no dist. 
de Santa Mar·garida. 

GAMELLEIRA. Uma das estações da E. de F. do Re~fe 
ao S. Francisco; no Estado de Pe rnamouco, entre as estaçoes 
do .Ribeil'ão e de Cuyambuca, no kilometro 104,02om. 

GAMELLEIRA. Estação da E. de F: das Alag~as! no 
Estado dest9 nome, no ramal ele Assemblea, entre CaJUeiro e 
Viçosa. 

GAMELLEIRA. Ponta na costa do Estado do. R . G . do 
Norte, na parte da costa desse Estado, comprehendtda entre o 
cabo de S. Roque e a ponta do Calcanhar . E' de terreno are
noso. Em frente della, cerca de 400 metros, ha um gt·ande 
recife que está descoberto em todas as marés. 

GAMELLEIRA. Serra do Estado do Ceará, nJ mun. da 
Palma. E' uma ramificação da lbiapaba . 

GAMELLEIRA. Serr a do Estado do Piauby, no mun. de 
Itamaraty. E' um a ramificação da serra elos Mattões. E' tam
bem denomidada ser!'a Velha (Inf. l oc.) . 

GAMELLEIRA. Serra do Estado àas Alagôas, no mun. do 
Pão de Assucar. 

GAMELLE1RA. Morro nas divisas dos Estados da Bahia e 
Minas Geraes, na margem esq . do rio Jequitinhonha, defron
tando com o .morro do Italiano e pov. do Saho, quQ ficam na 
margem d1reJta, 

GAMELLEIRA. Serra do Estado da Bahia, no mun. de 
Campo Formoso. 

GAMELLEIRA. i\•forro do Estado ela Bahia , no mun. do 
Riacho ele Sant' Anna. 

GAMELLEIRA. Ilha no rio Ba lsas, aff . elo Par nahyba , no 
Estado elo Maranhão. 

GAMELLEIRA. Ria.cho do Estado do Maranhão; na&ce na 
fazenda do Bacttba e ayós 72 . kils. ~e curso, el~sagua pela mar
gem dir . no Itapecuru, 42 ktls. ac1ma de Codo . 

GAMELLEIRA. Riacho do Estado do Piauh y ; desagua na 
margem dir. do Canindé en tre a foz dos riach os Rancha ria 
e d'Arêa. . 

GAMELLEIRA. Riacho do Estaelode Piauhy, banha o mll.n. 
do Alto Longa e desagua na margem dir. do rio Poty . E' de 
curso perenne e agua po ta vel. R ecebe o riacho dos Canudos . 

GAMELLEIRA. Riacho elo Estado do Piauhy, nasce na· 
fazenda Sacco dos Bois ao pé da serra Vermelha , banha o mun. 
de S. Raymundo Nona to a desagua no rio Itaquatiara, aff. do 
Piauhy (lnf. loc.). 

GAMELLEIRA. Rio que banha o mun. de Ipueiras e des
agua na margem esq. do Macambira, aff. do Poty; no Estado do. 
Ceará. 

GAMELLEIRA . Riacho do Es tado de P ernambuco 
banha o m un . de Bom Conselho e desagua no rio Parahyb~ 
(lnf. loc.). 

GAMELLEIRA. Riacho do Es tado de P ernambuco, aff. da 
ma rgem esq . do rio Capibaribe . 

GAMELLEIRA. Riacho no Estado das Alagôas, a íf. do rio 
Parahyba . 

GAMELLEIRA. Rio do Estado elas Alagôas, desagua na 
margem esq . do Mundahú, abaixo da· foz do Branquinha . 

GAMELLEIRA. Riacho do Estado de Sergipe, banha 0 
mun. de Santa Luzia e desa g ua no rio Guararema (luf. loc.), 

GAMELLEIRA. Riacho do E~ta jo ela Bahia, atf. do rio 
Quiricó -mirim. 

GAMELLEIRA. Carrego do Estado da Bahia ; nasce no 
morro do seu nome e desagua na margem esq. do rio J equiti
nhonha, proximo á cachoeira da Gamelleira. 

GAMELLEIRA. Rio elo E stado da Bahia, nasce n a Serra 
Gi·a llde, banha o mun . do Campo Formoso e desagua no rio 
deste nome . 

GAMELLEIRA. Rio do Estado da Bahia, no mun. de 
Monto Alto. Em uma parte do seu curso toma o nome de An.-. 
gicos e depois que r ecebe. o rio ,do Gentio vae ~ormar o rio · 
das Rans, aff. do S. F1·anc1sco. E tambem denommado Hospi
cia (Inf. loc.) . 

GAMELLEIRA. Riacho do Estado da Bahia, aff. do riacho 
Sant'Anna, trib . do rio Corrente. 

GAMELLEIRA. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, nasce 
na serra Vermelha e desagua no rio S . Francisco. Banha o 
mun. de Dores do Indaiá. 

· GAMELLEIRA. Carrego elo Estado de Minas Garaes banha 
o territorio da freg. de S. Miguel do Jequitinhonha e desagua 
no rio deste nome. 

GAMELLEIRA. Riacho do Estado de Minas Geraas, banha 
o mun. de S. Romão e desagua na margem dir. do rio São 
Francisco, proximo á foz dos riachos Jatobá e Guaribas. 

GAMELLEIRA. Carrego elo Estado de Minas Geraes, na 
estrada União Mineira; nasce na serra elo Macuco e desagua 
no rio Parahybuna. 

GAMELLEIRA. Col'l'ego do Estado de Minas Geraes, afi. 
da margem esq . do rio das Velhas (Liais). 

GAMELLEIRA. Rio do Estado ele Minas Geraes, banha o 
mun. da Bôa Vista do Tremedal, e !!lesagua no rio Paqui. 

GAMELLEIRA. Ribei!'ão do Estado de Minas Get•aes, aff. 
do rio Vieira, quo o é do Verde Grande, e este do S. Francisco. 

GAMELLEIRA . Corrago elo Estado de Minas Geraes, atf. 
da margem di r. do rio Mut·iahé. Nasce na fazenda de D. Maria 
Gusmão. 
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GAMELLEIRA. Corrego do Es~ado de Min:ts Gar"-e>, aff. 
do ri beirão da Pedra Branca, que o é do rio S . Fran ci>c o e 
este elo rio Grande . Fica nas div isas elo mun . do Oa t·mo do 
Fructal. 

GAMELLEIRA. Oouego do Est:;~.do ele U i nas Geraes, banha 
o mun. do Cur vello e desag ua na margem dir. do rio da8 Ve
lha.s (Vigario Almeida Rolim). 

GAMELLEIRA. Rio elo Estado ele Minas Geraes, aff. ela 
margem di r·. do rio Paracatú, abai:l::o da foz do l'io d0 Som no. 

GAMELLEIRA. Corrego do Estado de Minas Geraes, banha 
o mun . de Ponte Nova e desag u~. no ri beirão S. Bartholomeu, 
a Jl". do rio Casca (In f. l oc .). 

GAMELLEIRA. Ribeirão do Estado de Goyaz, aff. do rio 
Manoel Alves . 

GAMELLEIRA . Rio do Estado de Goyaz, une-se a o Montes 
Claros e juoctos formam o rio das Pedras, braco esq . do Bezert·a. 
Recebe os corregos do Macaco e dae Almas (Cunha Mattos . 
l tinercwio). 

GA~ELLEIR.i\_ Corrego elo ~ staclo de Goyaz, aff. ~a mar
gem drr . d~ l'tben·ao Santa Mana, tnb. do rio Corumba (Cunha 
Mat tos . lttnerano) . Do mun. ele Santa Luzia fazem-nos 
menção de um cor rego desse nome,. aff. ela mar.,.em dit· . do rio 
S . Bartholomeu. · " 

GAMELLEIRA DO ASSURU Á. Villa e mun. elo Estado 
da Bahia, na com. do RioS. Francisco si tuada num vali e das 
s7rras do Assu ruá . O mun . é atravessado pel o rio Verde e pel os 
rrach os do Brejão, Guaribas e Quatorze Passagens . Lavoura de 
f~mo, canoa e cereaes. D1sta i 20 leguas ela capit;t l, 60 de Len
çoes, 50 do Campes tre, 60 da Jacobina , 40 do Mono do Chapéo, 
18 d~ Beotas de Macahubas , e i2 de Chique-Chique e ela Barra 
do R IO Grande. Fo1 cr eada villapor Dec. de 9 de julho de 1890. 
T em duas eschs ._publs .. A villa é composta de casas tel'reas , 
que formam quat;o ruas e duas praças : Piedade e Commercio. 
Na pr1merra esta s ituada a egr2ja matriz de Sant'Anna. Os 
h abs .. deste m~n. appl icam-se á. lavoura da canoa, fumo e 
Ip~nd_toca, fa br1ca m a lguma aguardente e occupam -se com a 
cnaçao, bem como com a mineração de di ama ntes ouro e 
salitre . ' 

GAMELLEIRA DOS MACHADOS. Arraial do Est~do da 
Bah1a, na f reg. do Bom J es us dos Meiras. · 

GAM:ELLEIRAS. Corrego do Estado de Minas Ge r aes afl'. 
da marge m esq. do rio Pará, trib . do S. Francisco. ' -

GAMELLEIRAS. Carrego do Estado ele Minas Geraes · ba
nha a cidade de S. João d 'El-Rei e desagua no rio ela P;aia. 
T.am em seu curso umas banheiras naturaes , muito procuradas 
p ara banhos . 

GAMELLEIRO. Pov. do Estado ele Sergipe, no mun. do 
L agarto. 

GAMELLO. Morro do Estado de Minas Geraes, na freg . de 
S. Gonçalo do Rio Preto (Padre Ama.dor doa Santos). 

GAMON. Vide Salto do Theotonio, no Madeira. Gamon 
passa

1
por ser o nome que lhe dão os aborígenes, par ece- me mais 

~ste hano: OsJesuitas chamavam-o P adre Eterno. (Dr. S. da. 
onseca Dtoo. cU.). 

GANCHINHO. Rio do Estado do P araná n as divisas do 
mun. de S. José . ' 

GANCHO. Ilha e paraná do Estado do Amazonas no mun 
de Borba, no rio Madeira . A ilha mede i.500 metrbs de pari~ 
-metro sobre quasi 500 de la r gura . 

p G~CHu. E' assim denominado peloe brazileiro3 o T ehua na-

(JaraEn a, aff. da margém esq. do rio Teffé, trib. do Amazonas 
• • Wappoous). 

GANCHOS. Arra ial do Estado de San ta Catharina. Foi 
pela Lei. Pro v. n . 468 de i8 a bril de i859 desmembrado da freg. 
dde S . M1guel para constitwir com o arraial da Armação a freg. 

e N . S. da Piedade . 

F~ANC.a;os. Pon_la ~a costa do Estado de Sa~_(a Catharina. 
o r ma com a ponta dos Zimbos a enseada 'de T!Jucas . 

GANCHOS. Ilha do Estado do R io de Janeiro , na hahia de 
P ar.aty, de rronte da ponta de F ór a . Está a 20m de altura sobre 
o mvel do mar. 
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GANCHOS . Elnseada no Estado de Santa Ca tln rina, a O. 
da ponta do mesmo nome . E' abl'igada. dos vent"s do quadran ~e 
Sul. O fu ndeadouro é a ci nco a.m arras da praia e fnnclo ele 
lôdo mos tr ando a sonda cinco a duaB e meia braças . O Sr. 
Hen ;·iq,ue Boiteux diz: ~A ens eada dos Gancho s , s iLUada a o S. 
da de Tijucils, é formada por duas pontas ele terra de que ti r a 
o nome . Offer ece um esplendido ancor ado ur·o a n av1os de 
qualquet· calado : á beira- mar encontra.m-sz se ts a oito melros 
de fundo . Eleva:.se · llO fundo desta enseada a futurosa f reg. 
de N. S. dos Navegantes», 

GANDARELA. Log. do Estado de Minas Geraea, no mun. 
de Santa Bar ba r· a, bacia do Ri o Doce . Tem -se extrahido da h i 
mar mores de côr, cuja> amostr as , expostas em 1884 n a r ua elo 
Ouvidor, ap r•es2ntavam um as largas l istras bran as e pretas; 
ou tr as eram regu larmente mosqueadas de preto; n'outras as 
t:>intas eram it·regula res . te11do al em d'isso algumas pequenas 
l!stl' as tam bem pt'etas e aq- ti, a lli, a lg umas pintas ve rmelhas , 
outras fir:talme n te er am de um ver melh o vivo todo egualou com 
listras brancas, que lhes davam a apparencia de madeira . Es
tando as p.ztdas a quatro leguas apenas ela eslacão de Santo 
Anton io do R io Acima, do prolongamento da E . ele F, 
Centr·a l .do Bl'aúl, poderão ser trazidos os rnarmores pa r a este 
mercado com pres teza e sem g t·anele despendio. 

GAN.DÓ. Pov. do Estado ele Minas Geraes, no rnun. da 
Conce ição do Serr o . 

GANDRA. Log . do Estado de S. Paulo, no mun. do Cunha . 

GANGÃO , s. m. ( Bc!hia): espiga de milho atrophiada, con
tendo poucos gr ãos, e esses disp ~ rsos pelo sabctgo. Tambem lhe 
chamam Dente de ve l .~a , e Ta-mbv-~il ·a . No R io· de Ja >1eiro 
dão-lhe o nome · ele Catambuê!·a , que entretanto se estende a. 
todos os fructos vegeta.es mal clesenvolvi.los. (B . Roha n. Dioo. 
cit .) 

GANGES. Ribeirão do Est<.tdo de Minas Get·ae;;, no mun. de 
S. Miguel de Guanhães ; desagua no rio deste n ome . 

GANGÓR'RA, s. f· (Rio de Jan . e outros Estados): nome d e 
um appa1·elho destinado ao divertimento de rapazes, e cons iste 
em uma trava a poiada pel o meio em um espigão, sob t•e o qu a l 
gira horizonta lmente e em cujas extremimidades cava lgam. Em 
Portugal lhe chamam Arreburrinho; no Ceará e outros Es 
tados do no rte João- (}alamarte ; ' em Pernambuco Jangala
maste; e em Minas Geraes Zangaburrinha. - Moraes men
ciona Gangorra como termo obsole·to ele sigaificação incerta ; 
talvez_ des ig nand0 alguma molest ia, o que não me pal'ece de bo_:n 
concei to. G. Soa.res , na disc ripcão das madeiras de const rucçao 
ela Bahia, fa lia muito da Gangorra como de peça necessaria 
nos engenhos de assucar . Attenternol-o no seguinto trecho. 
« J uquitibá é ou tra arvo re real, façanhosa na grossura e com
primento, de que se fazem Gan.qo•·ras, mesas de engenhos e 
ou~ras obr as, e mui to taboado ; e já se cortou a rvore destas 
tão comprida e grossa, que deu no comprimento e gl'ossur a duas 
Gangorras , que cada uma, pel o mell'Os, ha ele ter 50 palmos de 
comprido, quatr o de asse uto e cinco de alto.» (B. Roha.n Dioo. 
ci t . ) 

GANGÔRRA, s. f. (Piauhy) : especie ele a t•maclilha que, 
pa ra prender os a nimaes bravios, se estabelece ordinariamente 
entre desJi ladeiros e boqueirões, Consiste em um pequeno cur ral 
em r edor de uma cacimba ou ag uada, com uma entt·ada 011 por
teira por onde facilmente entra o an imal, e com um a sahida 
que é pa ra e lle um labyrin tho. O animal engangol'ra_do, ou se 
deixa pegar, o:~ terá de romper ou de saltar a cerca (J. Co l'iola no). 

GANGORRA. Log. elo Esrado rio Ceará, no mun. de Mi
lagr es ; com terras para plantação de canoa e legumes e par a 
criação de gado. 

GANGÔRRA . Log . do Estado do Para hyba elo Norte, no 
mun. da t;ampin a Grande 

GANGÔRRA. Pov. do Estado de Pernambuco , no mun. de 
Gravatá. · 

GANGORRA. Log. do Estado de Minas Ger aes , no dist . 
da Chapada e mun. de Minas Novas. 

GANGÔRRA. Riacho do Estado de Pernambuco, enbre Li
moeiro e Granito. 

GANGÔRRA . Riacho de Estado das Alagôas, ref?a a com. 
de Paulo Affonso e desagua no rio S. Francisco. E atr aves
sado pela E. F. de P a:ulo Affonso . Tem uma ponte de 10m de • 
extensão. 
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GANGORR A .. Riacho 110 EstacL.l da Bahia , clesagn(t 110 São 
F rancbco j ttncLo i cachoeira ele P a ulo Afl:'onso . 

GANGOR R A. Col'l'l'gn clo E s tado ele l\Iinas Get·aes, no mu n . 
de 'l'h eoph ilo Ottoni, 

GANG) RRI .NH AS. P ov , elo E stado ele Minas Geràes, no 
m un . d e :i.l'ass uah y . 

G AN G6RRINH AS . Coerego elo 8st•1clo de Minas Get·n• s, 
banha 0 tel'ri tor io da f reg . el e S . J\ligu~ l do J equtLi nho11ha e 
de. ngu t 11 0 ri o des te n ome . 

GANGÚ . R io do E s tado da Bah ia , aff. cl0 Pericoa t·a , que o 
é elo ll a pecnn:t. 

GaNHA MOROB JL H.io elo Es ta do el e Serg ip?. , aff. do r io 
deste nome : 110 mu n . de i'.iat•oim . E ' navegave l a té tt c id ade 
deste ultimei 110m ~ . Encon tra- se ·tambem escr ip'to Gt~nlwmoi':Lba• . 
Nasce no e ng<nh o tll a t to Gro -so de Cim a . E ' de curso s inuoso, 
te ndo ma t·ge ns ada p tadas á pl antação ele c .w na . '!' em cct·c .t 
el e nor e kils . el e cur iiO e des ~ g tta pel'to do l nga r P or to d a~ 
Redes . 

GANHOAO . R io do Es tado do Pará, nasce nos i'v!ondon gos 
e b:t nha. a illla Ma rajó . T em bal'l'a fl' a nca. Sett cnt'.>O é pouco 
e> Lenso e nnti s inuoso, presta ndo- se por isso mui p Juco á 
na vegaçilo a vapJt' . S~gue g-er itlmen te o r a mo de S . a N. 

GAN J A , s . {: va idade, pr esumpção: T na g a11jc& nã•J tem 
r.1zão ele ~.er . Deixa- te dessas gc&nja s, qu e ma l ca bem a um 
h J mem seri o . Nü.o eles qa,njc& áquell a mul her, j á tão dispos ta 
a s ::> p l ga r o pt' OLot ypo · ela · P,er feição . Obs. Moraesnão men 
c iO !l <t r.s \3 yoca bu lo . Anl e:e da-o como n ome el e res1na extt·. t
hi da de uma especie de ca nh a mo, e é a base do h aschisch. Isto 
nacla te rn que ver co m o nosso vocabnlo, elo q ua l é apenas o 
l tomonymo (B . R ohan. Di cc. cit). 

GANJ Ã O. Se r r<~. elo E stado ele Minas Geraes, no mun . cia 
LeJpol cl ica·. 

GANJENTO , ·a cl,i . : vaidoso pr esum ido: Depois que o irmão 
e: ttt·ou pat'a o mi ni sterio , fic~u José tão ga,nj~nto q Lte m_al o 
po dem a bot·cla r seus ami gos . M1nh a fi lb1nha. esta toda gc&n.1~ 11ta 
com o vestido que l he deu ele festa~ m a dnnha._ O ~s . Moraes 
escr eve ga,ngento; mas, como o rad1ca l deste. adJeC(l VO é segu
·ramen te ga n,ia, parece· me que a or thograp hta que adoptJ é 
m<J i s razoavel. Es te a uctor não menci on a este vocabulo como 
. e xcl~s ivame nte brazileiro; máS Aulete o supprimiu, o qu e me 
faz pensa 1• que não é u;;ado em Por tugal . (B . Roh an. D icc. 
cit.). 

G ANSO . Ri acho do Estado de P er nam buco, aff. do rio 
. P it'a ngy, 

G.ANZULA. Log- . elo Estado ela Bahia, sobre o r io Jaguaripe . 

-GAPENO. Igarapé do Estado elo Amazonas, a ff . da ma r
g em dit•. do 1• io PMiani ry , tr ib . do Negt•o . Sua foz fica enLre 
a r!os iga rapés In ahi e Ar aujo . 

GAPUIA, s . f · (Valle do A.maz. J: ,mocl<? ele pescar que con
·s is te em fazet' 0 q t1e chamam 1l!lucuoaa, 1sto é, a Lra. vessa r o 
<riacho com a n i nga e t ujuco encostados em pa us c •ava~os ,a 
u;ramo, a fi m de não passa r toda a agua; e em ba ter o .t nnhu, 
1nra faze1• sohr?nacla r o pe ixe . s i ~ l oga t• é a lgum ta nto t undo ; 
e si o não é, t oma-se o púxe a mao, sem o <tux d to cb ttm bó 
(BM na) . 

IGAPUIAR , v . int1• • (Vc~lle cio Jlma,z-., Jl[ai'C&?ü:ã~ ): p3~~- ~u· 
nos b:\ixios um poctco ao a caso, la nçando o ~atpao pa t ,t _o 
,pit·arncú fiU a flecha pat·a o ta m baqui , w cunare e outros pet
:,_es aqui e alii ; a panha r cam a r ?es em cestos nas. ~eq·~te n~ s 
aae::'lns: toma 1· pequenos pe ixes 1t aventu t·a nos ba txos .' pt o
•c u~· ar li ma ca usa q ua lquer a o acaso da sor te ( J. V<: r tssJmo ). 
EsgJta r a agua que re'sl a na vasa n te d? pequeno n o t!lpa do, 
por meio do p"~'·i, para p~ga t• o peixe mt udo que _ nell e Íl ca (B . 
de ,Ta1·y). Esgotar. u mn. h tgôa , par a de ixar o peuce em secco . 
Extrahit• a agaa de peque nos poços ou l'lachos, co m o fim de 
apanh tl l' o p~ i~ e (Seixas) . 

GARA.J .ÁU, s. m .( Pe1·n.): especié d e_ cesto oblongo e fech ado, 
e m que os camponezes conduzem gall1 ~ ~ as e outra s avos ao 
me1·caclo . No R . G. elo Nor te é o GINI'C&Ja tt um a pparelho pa ra 
conduzi r p9ixe secco. Com põe-se de_ dnas peças chat~s e qua 
drang ula r -a s , com c~r0a ele 65 ce nttmett·os ele comprunento e 
5) de la rgtwa , for macla_cacl a peça por quatro_ va r as presas palas 
t:Xt l'emidacles , cheio o mten <~Uo com embll'a~ ou pa lhas ele 

carnah uba tecJLlas em mul h<t s la r gas . Sobre u ma dessas peças 
deuacla no chao a r rum a m cuida dos a me nte o p eixe secco e o 
c~b r em com a. ou t t·a peça , aLando P.S extremidades , pa r a que 
n<tO se des liguem clumn te a ma r d ta (Me ira). Mot•a es menciona 
Ga,·a,j(b e Aulet.e Gcwa,jci·L~ : o pt'i mei t·o co mo ave maríti ma ela 
costa ~\e G tt iné ; o segundo COJ? O ave pa l mi pede, com o nome 
zoolog1co Ste1'1W fluuwttlts . N 110 lhe enco ntt·o a na logia po ss ível 
com o no>so voca bulo. (B. H.oh a n . Y oc . cit , ) . 

GARAJÚ S . V ide Qua?·ajú; . 

GARAMBEU. Pov. elo E s tado ele i\lin as Get· aes no mun . 
de Lima Duarte . Orago. Sa nL'Ann(l, ' 

GA RANHUNS, Cida de e mun . do E s ta clv ele P er nambuco, 
:1a com . elo se tt no me-, no c,entt·_o de um g t'atH!e pl a na l to, j un to 
as nasce ntes do no Mu ncla h u, 84;:,m a ctm a elo n tvel do mar · clima 
temper ado e sal ubre; tel'l'enos ele um a li.n· tiliclade procli'g iosa; 
a gttas a bu nda ntes e magntftcas . « A com . ele Uar at~ hun s , 
di z o S t•. P ere i t•a ela Cvs ta, é u ma da s que ma is promeHem 
co m o es la beiecimento el a v ia- ferrea , por seus remtt·so s na ttt·
raes, p .da sua riqueza, e pela sua zona [l l'i vileg iacla. Dividiã a 
e m tt·es p1 r ~ es cl istinc tas : maLLas , ca tin gas e agrestes , d ispõe 
de terrenos magnificos, ele gt•an cl e t'e t' Lili da cle, que se p res ta.m 
n5:o só tt va r iadíss imas proclucçõe.> e1grico las, como a i nda á 
cl'lação ele gado ele toda espec ie , e t.a m bem V. cul tura elo t t· igo 
e o·.t tt·os ce t·eaes do meio-di a da Europa ; flora riquiss im a , clima 
mag ní fico . A boda;; essas vanLage ns reu ne a inda a ele sua 
l'iqueza mineral, que a peza l' de n enhu mas explor ações a r es
pe l to , sabe-se cQm cer teza ela existencü el e ch r yst.a l ele r oclla 
na se n·a el o Bul'gos, de calca reo e ma r more na Peclt•a Bra nca, 
pr esumindo-se h a vet· no Jogar 'l' rahiras uma im pol' tante jaz ida 
ele cobre . Rela t iva mente á vat'ltagem q ue ofter ece a local idade 
p elo seu clima, bas la o res ultado de a lgu mas obse rvações me
tcorologicas, feitas em j a neiro ele 1872, q na nclo o ca lor em P er
n ambuco é mais pron unciado, em q ue o the r momett•o centi crr ado 
marcou 17o ás se's l~o l'as ela manhã , e n unt a excedeu ao m~x imo 
d e 24° às sei ii h oras el a tar de. Taes va nta n-e ns far ã o cP. r ta me n te 
conve1'9 ir pa r a _Ga ranhuns u ma_ gm ncfe pop ., c:tnanclo_ che
gar ate l á. o carnm ho ele ferro, pots ah encontrar ao os l mmi
~ran t ~s europeus todos os r ec ttr sos par a a sua prosperidade . , 
o::;u a eg t·ej a m~.t l'iz tem a in vocação ele Sa nto Anton io e depende 
ela d iocese de Ol incla . Foi creada par och ia pelo Alvará de 16 ele 
a gos to ele 1800 . Vi lla pel a Carta Rég ia de 10 de mar ço de 1.811; 
ins ta llacla em 17 de dezembr o de 1.813 . Cidade pol' L ei P ro v • 
n. 1. 309 ele 4 de fevereiro de 1879. E' com , de pr imei r a en tr . 
creada pela L ei Pro v. n. 22 de 6 ele j un h o de 1836 e classifteacl a_ 
pelos Decs . ns. 687 de 26 de julho de 1850 e 5 .139 de 13 de no
vembr o ele 1872. Tem agencia do co rre io e clttas eschs . publs . de 
inst . prim a.ria . 

GARANHUNS. Es ta ção ela E . ele F . do R ecife ao S . F t·a nr 
cisco (prol ongame':to), a 267 . kils . elo Recife e 142 ele P al
mar es ; a 880 111 a c1rna do n tYel do mar . F oi in'auguracla a 
28 de se tem bl'o de 1887 . 

GAB>ANHU NS . Sel• t·a elo Estado ele P ernam buco, estende-se 
pelas clid sas do Estado com o de Alagôas . Faz -pa rte ela cor
d ilhe ira Borburema e clít or igem a diversos rios. E ' coberta de 
mattas, 

GARAPA , s . f.: no me commum a di ver sas bebidas refrige
rantes . E m S . P a ulo, Goya z e l\Iat to Grosso cl ã o esse nomev ao 
caldo da ca n na, e t 1m bem lhe cham a m Gum·ap a . Em a lg uns 
Estados el o norte Ga ,·a.p a pica.clc& é o ca ldo da cá.nna fe t·men
taclo , e o nome de Gá•·apc& se applica tambem a qua lqu er 
bebid a adoçacla com melaço. Seg undo Si·mão ele Vasconcellos, 
Garc&po- é o let·mo com que os Tn pinambás desi gna vam um a 
ce t· ta bebid a fei ta com m el ele abdhas. Em Angola, no d izer 
ele_ Capello e l vens, entende -se por Garapa uma especie de cer 
veJa feita de mil ho e o utras gra m íneas, á q ua l dão tambem os 
nomes ele Ualúa e qttimbombo, con fo r me as terras . « Gc&rapc&, 
agu a com mel de a bel ha , ou com ass ucar , limã o, ou com o 
sueco de fru ctas ac idas , comq tama ri ndos, l at·a njas azedas, 
ma racuj ás , ele .~ E ntr e nós é especia l mente a calda de can na 
de ass ttca r. Com esta s i n- nificaç5.o C. Aulete escre ve, sem fun
damento, g ua?·apa . - Etym .: o liquido escorrido , ele -i,qa,·apa , 
geruncl iodo iy- a r c&b ( i - y ar-ar colhet• a agua qtte ca l~e ) apa nhar 
o escorl'lc\o, o dis tillado . B . Cae La no. Voe . c1t . p . 212 
(P . Nogueira ) . 

GARAPA . L og . elo Es tado du.s Alagoas, na Bt•anca. 

. GARAPA. Mort·o do Estado do Ma r a nhão, á ma.r gem esq. clo-
1'10 Parna hyba, aba ixo elo Curr a lmho . 
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GARAPA. Ilh n, no r io Pat•nn,hyba, entl' cl o 1·emanso do Com
boeiro e a foz elo riacho Pinguela. 

GARAPA . Rio do Estaclo ela Bahia, afl:'. elo Sa nto .'\nton io, 
q_ue o é elo Paraguas;,ú . · 

GARAPA. R io elo Estado ele Minas Ge t•aes, arT. ela margam 
eli r . elo Gaviões, trib . elo Mnriahé. 

GARAPA. Ribeirão elo Esta do ele Goyaz ; nasce na cllapacla 
elo Mesquita e clesa 5ua na ma.rgem esq . elo ribeirão ele Santa 
Anna, aff. elo rio S. Bartholometl. R ecebe pela clir. o Capneil·n, 
Grande , 'l'aquary, Roncaclor, Pedt•as, Açude, Se t•t· o t~ . Pa~ol 
Velho e Capitão Gt·ancle ; e à esq. o Capuéirão (J oseph ele Mello 
Alvares) . 

GARAPA. Lagôa elo Estado da Ba.hi>\, no mnn . elo BL'ejinho, 
distante dons ki ls. elo l'ad.mirim. 

GARAPAS . Log . elo Estado elo P ianby , no termo ele S. João 
· elo Pia uhy . 

GARAPIRÁ. Ilha elo Es.t<tclo do P ar á., na pa l' te ela costa 
cornprehenclicla entr<~ <t bahia de Caeté e as Salin a.s . E' p~quena, 
coberta. ele ma ngues e tem o O. a ba.hia elo Ca ty-put·ú . 

GARAPIRÁ. llha elo IJ:s ta clo elo i.Vüu·anhão, em ft•ente da 
ponta el e I taqni . Enlre essa ponta e a ilha ha um bom ancom
clouro com fundo ele i5 a i7 pllmos para navios ele gmncle 
calado 

GARAPIRÁ. Rio e porto elo Estado elo Ma ranhilo, pi· .. xi mo 
do pontal elas Palmeil'as. O rio dá entra.da a navios ele 12 pés 
de C<J laelo pot· um fundo ele 12 a 14 pés até um pouco além ela 
sua foz ; deste ponto pat·a cima apanas encon tram·s~ sete pés , 
pel o que só aclmitte ba t·co s ele pequeno c:l la do, os q uaes podem 
subir por elle a té o porto ela enseada Muriciatb'l 0~1 até á bJca 
elo Jambuca . Sobre a entt·acla ela lmua elo Ga rapir{L observam-se 
as ins tr .teçõ~ s recommenclaclas pe lo pr;t tico Philippe Cot·r•h ela 
Camal'a no seu Rotei1·o clcL OJstn cl:'! B?·az:il. 

GARAPOCAIA. Bairro no mun . de Villa Bel b , elo l~ stado 
ele S. Paulo . . 

GARAPUHÁ. Log. elo l~ staclo ela Bailia , no mn1. ·de 
Cayrú. 

GARARÚ. Vi lia e mun . elo Estado do S?rgipe, na com . ele 
seu nome. Orago Senhor Bom J es us elos . •fflictos e diocese 
archiepi scopal ele S . Sal vador. Foi creacln pnrochin cqm o 
nome ele Curral ele Pedr as pela Lei Prov. n. L 003 ele 'lO de 
abri l ele 1875 e elevada á cate~to1·ia ele villa pela de n. 1.047 ele 
:L5. ele m arço ele 1877 . Gomprehende os povs. denominados Es
Cl!t'ial Lagoa Redonda, Panellas, Antas, Genipatuba, Tn tans e 
Bocca ~la Matta . T em cltta s eschs. publs. ele ins t. prim., creaclas 
pelas Leis Provs. ns . 5:JS ele i6 cl~ junho de ·1858 e ele 15 de 
maio ele 1871. Sobre suas chv1sas v1cle : Let Pro v. n. 1.038 ele 
28 de março de :1876, n. L0!7 de i 5 de março ele 1877 . Seu m un . 
é regado peloa rios Garani, Pedra, Capivara, Porteiras e otltl·os. 
'l'em Agencia do Correio. A vi ll a ü.ca na margem esq. do 
S . Francisco. O mun:. é atravessado pela serras Queimada, 
·Ta'illancluá e Tabanga . Lavoura ele a rroz, fe ijão e _milho ; -~ o i 
creada com. pela Lei Prov. n. 1.0J9 ele B ele abl'!l de 1811 e 
Lei n . 39 ele Hi de dezembt·o ele '1892 e cbss ificad<t ele pt·imeira 
entr.pelo Dec. n. 6.685cle 19 cles ~ tembt·o de i877. 
- GARARÚ. Riacho do Estado ele Se rgipe, afr. do rio S. Fran

C'i:sco, no mnn . elo seu nome. Seu C!trso ó de 60 kils . · 
GARATUBA. Vide Gua?·at·!tba . 

GARAÚ. L1g. na c·>sta elo Eshclo elo P a.rahyba elo Nol'le, 
per to de Tambaba, -14 leguas diatanle ela Capita l. 

GARAÚ. R iach!il d·) l!;stado elo Par"Lhyba elo No~·ta ; ele;~gcw. 
no Oceano. Candiclo j\:I <: ndes escreve Gmú. 

GARAÚ. Corrego elo Es tado ele S. Pwulo. nos suburbios ela 
cidade era !Lú. · . . 

G-ARAUN A. Rio do Estado elo Rio de Janeiro, atr<J,vessa o 
mun . ele Paraty e de~ao-ua na enseada deste nome, proxim o á 
foz do rio P equeno. En~ontra-se lambem escripto Gn:Htna. 

. GARAYOS. Cet•ca. cle 50 kils. aba ixo elas 'l'ot·res, notave l 
curiosidade natural á margem escl. c)o Guaporé, eleva-se a riba 
opposta num vasto descampado c e uns quatro a c1nco mett•os 
ele a,ltura sobre as enchentes orclinarias . Tem esso descampB.clo 
o .nome ele Campos do Páo-Cerne; e por índios elo Pá.o-Cerne é 
conhecHla a nação que habitt\ as margens daqne'lle fot•mo~o 

rio numa zona ele quas i 250 kil s ., desde além das Torres até 
a barra elo Par agahú e o morro ele Gar aj uz, quasi •13°5' sul. 
As 'l'o rl'es são um agglomet·aclo de blocos mats ou meno a t•ecta.,n
gu laras, dispostos tle modo tal que appmt·ecem. ao navegante 
como as ruina~ ele lllll obe ltsco ou uma veeclacletl'<.t tor re qua
dt·an"'tdar . Cercam- a mont ictt los de outros setxos 1 guae~ : uns 
dellac cahiclos, visto que stm apparencia actual muito difi'úe elo 
descri pio pelos ant igos exp loraclo t•es ; e o t ~tt'O'l qu:, talvez for
massem uma segunda torre , c_onforme n ol-a d~ ·a s~ppôr a. 
denominação piural• com qne taL sempre conheclCla es.a loca 
li dad e . .Acceclito serem os Garayos os mesmos Ga:·~JllZ eles 
a n ti,.os e c•.tjo núm& perdura ainda nos morros au r1 le ros e no 
p J rt~ el~s mi'nns descobertas· ém meio do seculo XV ~lf , e o ncl :\ 
mois tal'Cle Lu iz de Albuquerque estabelecernt a hoJe exttncta 
pov. ele Vi seu . Formam eli vet·sos al eleam e ntos, a lgtt os t• ett
raclos ele Gttaporé, e outros ás suas marg-eo5 . C:tlculo a llOL 
destas em mais el e 40~ ab1as e no clol>t·o o totwn ela tni.J,J. 
Desc<nclo o Gaapot·é em i 877 tlve occasião ele vet· as a lde ias 
ribeit·inhas. São cinco: Flechas, Gua t•apiranga, Jan g·acla, 
Veado> e Acoriza l, todas derivan ~lo seus nomes elos ela loca.!t 
el a cl e, excepto a s2gtmcla1 cujo sitio ~ conh ecido p~ t· Pared ão 
Vet·mel ho , traclucção ele guarapil'anga que e o nome chclo por 
essas incl ios ás ba t•t•anca.s ele a rgilla Glaquellu. coloração . Com 
[JÕ3- se cad a uma ele poucas palh oças , algum as mui! o extens as , 
al oas c l:ll·gas ; todas cobet• tas cbs ler1ues ,ela uauas;-ú, a pa ' 
meira das folbas g igantes . Cada. aldeia e govemacla por um 
cap itiio , qnast independen-te , mas que Teconhece a pr t mD.zt a 
c1e outt·o. o ela alde ia Cayá , uma elas elo wtertot· . Cultt val1l 
milho, f~ ij ão . b a nan<~ s , que ch a mam baey, manrliocas e a tp lm , 
batatn, doce e inhame, pimentas, rnelões, melan cias , abobs ~ 
r as, e tc. Como na maiol'ia cbs naçõ ~s selva gens , a colhetla e 
commum a todos , mas nestes a cultura pert ··nce excl us i
vament.e ás mulhorcs. Os homen'l caç.am e pescam, talvez por 
clesenfaclo cb sua habitual calap ri a : pa nt :t pesca ,-ão ?t' cl! 
nat·iamente acompanhado'> ela mulher e elos _fi lhos, em m nts Cle 
uma canôa si todos não cabem nnma. As.>lm, encont.ret nos 
dons portos da Guarap irnngn, abicacla uma boa dttzia ele ca 
nõ,ts , o que, ele mome11to, f'ez-m e r acor :lar ela crclade cl?ncle 
vinhamos, comparando com tl'lstezn essa tal ou qnal anu11H· 
çiio e vida desse ]J Drto e cle ~ses h omens se lvagens , com a apa 
thia e desa nim o dess<\ antlQ'a e rt ca capital. em CUJ O pot· to 
hoje, nem sempee se av ista -uma canô<t. . A? apot•ta rmos a 
primeira a lde ia vi mos cheo-ar 0. ba:rra nca 36 mclws, dos CJ naes 22 
m ulh eres, e uma trin ten~ de crianças de todos os tamanhos . 
Os Ga t•ayos sâio bonitos, ainda q t:o não po~suam a el eg_a~c i a 
elo pot•te e a belleza elos t ra ços physionom1cos elos Ca~l~ueos , 
tl'ibu dos Guaycur t'ts , os mais form osos ii1di0s. _que p v i . 
Ntuna ·cauôa que veitt .vis itar-nos, vinha umn. fam llta composta 
de um rapagão e sua companheir a, o pae daquelle e a mãe desta. 
A moça era n, mais gen uina expressão, o typo iel~ al da inclia 
americ.a na , joven a inda, talvez ele i6, .talvez ele 25 c in co an
nos era bem formosa, ele fe ições ~nas e regt!lares , alta, esbelta, 
de 'rórmas esculptmaes . Seu cabello ata;do em c~ nas longas 
tranças : o corpo todo vet•melho ele urucu, fafu larm selvagem 
que praticam peincipalmente CJuando esperam on sabem que 
se apr oxi mam viajantes, e que e mpregam desde o proprw ca
bello até os pé;. Seu companheiro r epl'ese nla,va 20 a 25 
annos. a l to tambem, f urte e musculoso como t odos_ os homens 
que a lli vimos, t E~ndo mui desenvolvid~ a musculabuea . ~l o tron
co e elos membros t hora-xicos, o q tte e geralm"nte 1ncl tcto elas 
tl'i bus canoeiras, e motivado pelo exe t·cicio c~o r<;_mo. Os on
tt·os rlous, homem e mu~het· , mais pat·ec tam 1rmaos q~e paes 
do casa l : e ao v el- os tao moços, ta o agats e fo rtes , n mguem 
os terii1 · por maiores ele 30 a 33 anrl!los . S:i:o descendentes 
Ie<>i Um os da "' L" anele fa mil a tupi; o seu c~alec.to é o. guarany 
qt~asi puro. 

0

Seus principaes inimigos sao ~s Cab tx_ys, . s~ ~ 
nhOt·zs das matas e campos elo Alto- Gnapo t·e c seu, tnb,, 
e é princ_ipalmente pa rn combatel- o~'- ou quanc!o se re_unem 
em conselho que obedecem ao capt tao elo Ca ytt , (Srn · D"' 

F oNsECA .) , 
GARÇA. Sert•a do Estaªo ele Minas Gerae:; , ~~~ J~llll.' elo 'lt~rl 

v o. E' uma das denominaçoes locaes ela. serra elo I tH v o , e nota,.e 
por sua elevacão e côr a lvacenta . Do seLt ctmo, onde e:uste 
nma 'fonte ele ãgua pttra e chrystalina, goza-se ele nm extenso 
e lindo p!1 norama . 

GARÇA. I$arape elo Estado elo Pará ; banha o mun. ele 
Muanú. e desagua no rto deste nome. 

GARÇA. Carrego do Estn,do cte Minas Gera es_, banha ? mun. 
do Curvello e cleoagua na margem esq . elo r to das '\ elhas . 
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GARÇAS. Pov. elo Estado elo R. G. elo Norte na pa rte 
ela custa desse Es tado comprehenclida entre o cabo S. Roque 
e a ponta elo Ca lcanhar. l!J' pequena e insignificante. l!Jm 
frente della e á distancia de 600 metros, estão as pedras 
elas Garças, que perm ;;, necem cobertas em todas as marés , 

GARÇAS. Ilha do Estado do Pará, no l ago A rapeeú, que 
fica na margem esq. do Trombetas . 

GARÇAS . Ilh a elo Es tado da Bah ia , no mun. ele Marago.,.ipe. 
E' clesba bi tada e esteril. " 

GARÇAS . Ilha do Estado ela Bahia, a ba ixo ela villa elo 
Capim Grosso, no rio S. FranCJsco 

GARÇAS. Ilha do Estado ele Minas Gerae~ . · na freg . do 
Ca1·mo ela Escaramuça. Cons iste essa ilh a em mi1 terreno cir
culado por dons br a9os elo rio Sapucahy e que tem aproxi
madamente de supedicte 2.000 br aças quadradas, coberta ora 
de grandes e amov1vel~ rochedos, or a de arvo res frondosas e 
seculeres. «A Ilha,_stlenciOsa e deseL·ta em parte elo aono, 
vê-se em certa estaçao delle r epentinamente povoada por mi
lha res ele aves aquattcas e especialmente por um a a lluvião de 
ga rças que, immig t·anda de pon tos diversos e longinqnos, fazem 
daqne lie fo~mosis ·imo sitio uma especie de retiro .sa_udoso , 
onde dtr-se-ra que veem todas entristecidas pelas soltdoes do 
ermo, mitigar saudades ou pe rmuta r affectos doces e ainda 
mais clcces blandicias , . 

GARÇAS. Rio do Estado do P a ran á, no mun. de Gun.ra
tuba; clesagua na margem esq. da bahia d es te nome (Inf. loc.) . 

GARÇAS (Rio das). Seguindo uma antiga tradição dá o 
Dr. Couto Magalhães esse nome a um rio que, n ão somenoi 
um cabedal de aguas ao Barreiros, affiue á margem dir . deste, 
meia legua abaixo da pon te que se conslruio sobre o mesmo 
Ba1·reiros, no novo caminho que se a brio em '1867. Seu cuL'SO 
é pouco ou uada conhecido. I-Ia toda a r azão de presumir- se 
que é contravertente do rio ltiq~tirct , aff. do S. Lourenço (B . 
ele Melgaço) . 

GAROAS. Lago do Estado do Amazonas, no mun. da Vil! a 
Nova de Barreirinha. 

GARÇA TORTA . Log . do Estado das Alagôas, em Pioca. 
GARÇA TORTA. Pontal na costa elo Estado das Alagôas, 

a os 9o 36' 47" de Lat. S. e 7° 29' 8" de Long. E. do Rio de 
.Janeü·o, a pouco mais de seis kils. do pontal ele Santo Antonio 
Mirim. Proximo a elle desagua o pequeno rio do mesmo nome. 

GARÇA TORTA. Riacho do Es tado de Alagôfls, ao N. da 
cidade de Maceió; desagua no Atlanti~o. 

GARÇA TORTA. Rio do Estado elas Alagôas, clesagua na 
margem dit·. elo l\!Iunelahú acima do Satuba . 

GARCIA. Log. na freg. elo Bom Sucesso elo Cambriú, no 
Estado el e Santa Catharina . ProJecta-se erigir ahi uma capella 
da invocação de Divino Espírito Santo. ' 

GARCIA. Montanha do Es tado ele Santa Cathariua, no mun. 
de Blumenau (Inf. loc.) . 

GARCIA. Ponta no littoral ela bahia de T odos os Santos . 
Entre ella e a extremidade S. de Itaparica fica a ba rra do Ja
guaripe . 

GARCIA. Rio do Estado de Sergipe, banha o mttn. ele Cam
pos e desagua no Jabebery (Inf. loc.). 

GARCIA. Ribeirão do Es tado elo Rio ele Ja neiro, aiT. · do 
rio Preto, que o é elo Parabybuna. 

GARCIA. Ribeirão do Estado elo Rio ele Janeiro, aff. da 
margem dir. do rio S. Pedro . 

GARCIA . Pequeno rio do Es·ta elo ele S . Paulo, na ex- colonia 
de Cananéa . 

Q-ARCIA, Rio do Estado de S . Paulo, no mun . de Sant'Anna 
do P a rnah y ba (Inf. loc. ) . 

GARCI A. Rio elo Estado de San~a Cathaúna, aff. elo rio 
Itajahy- assú. Recebe, entre outros, o Caeté, Fresco e Bom 
R etiro. 

GARCI A. Rio do Estado de Santa Cathavina, aff. do Ti
jucas . Recebe entl'e outros o Mundéos, Enga no e ribeil·ão do~ 
Coqueiros . Do Estado escrevem-nos dizendo ser esse rio o 
mesmo Tijucas, que toma no seu percurso esse nome e cli..,er.sos 
outros . 

GAR 

. G~RCIA. Carrego do Es ta do ele Minas Geraes, ba nha o ter
ntorw ela freg. do Ouro Bran co e desagua no rio da Var.,.inha. 
E' tambem denominado Barroso (Inf. loc.) . c ~ 

GARCIA . Cachoeira do rio 'l'ieté, no Estado ele S. P a-ulo, 
entre a de Pilões e a de Ma thias Pe1·es. 

GARCIA. Lagôa do Estado do Rio ele J aneiro, na freg. ele 
S. José ela Bôa Mode. 

GARCIA D'AVILA (Torre de). Antiga villa do Es~ado da 
Bahia, fundad a por Garcia cl'Avi la, 12 leguas ao NE, ela ca
pital. Ahi parou Bognuolo, quan do, em i637, r et irou-se ele Porto 
Calvo perseguido por Mauricio de Nassau. 

GARCIAS. São assim denominados dous montes s ituados 
ao N. e a pequena dis tancia ela freg . de Canna Verde e mun. 
de Campo Bello, no Estado ele Minas Geraes. 

GARCIAS. Riacho do Estado de Minas Geraes, aff. elo rio 
J acaré, que o é elo Rio Grande. Rega o mun. de L::wras . 

GARCIAS. Corl'ego do Estado ele Goyaz, banha a com. ele 
Monte Alegl'e e clesagua no ca rrego S ucury. Denominava-se 
Dous Ranchos. 

GARFOS. Rio trib. da mat·gem diL•. do rio do Som no, 
aff. do Tocantins. Nasce ela serra das Mang-abe iras (Candido 
Mendes). 

GARGAHÚ. Pov. do Estado elo Rio de Janeiro, n a freg . 
ele S. Fra ncisco de Paula elo mun. de S. João da Barra 
ba._nhaela pelo rio elo seu nome ; com uma esch. publ. ele inst: 
pnm., creada pela Lei Prov. n. i.955 de 22 ele novembro 
de i873 . 

G.\RGAHÚ. Riacho elo Elstado elo Ceará, ail . do lago ela 
Barra Nova. · 

GARGAHÚ. Rio elo Estado do Parahyba do Norte; desagua 
na foz do P arahyba pela margem esq. Segundo assevera 
v,·tal de Ohvelra, tem esse rio lO a 1i l eguas de CUL'SO. Na foz 
divide-se em. dous braços, um que sahe logo em frente com o 
nome de T1r1ry, outro com o nome ele Paripuei)'(» sabe no ca
nal que sepa ra a ilha da Rest.inga do continen te e fórma a 
pequena ilha de Stuart. ill' ~un~o no .começo e navegavel pot• 
barcaças por espaço de sers ktls. V !tal de Oliveira escr eve 
G.twgaht~ ou Gtuwahú e o pra tico F'elippe, G1•agahú. ' 

GARGAHÚ. Enseada no littonl elo Estado do Rio ele 
Jaueit·o, formada pela ponta dos Manguinhos com a cos ta que , 
do lado do N. da foz do Parahy ba, recua para o O. A pt·aia 
arenosa que fórma esta enseada prolonga-se por debaixo d'agua 
até onde a sonda encontra ci·nco me\ros de profundidade 
depois a arêa a pparece mis tm·ada com lôdo, e na profundi
dade de oito me tros 'lôdo sem mistura . «A presença elo lôclo 
diz o DL·. Borja Castro, pl'Ova que as aguas nesta parte d~ 
enseada não se acham muito agitadas, porque a arêa não póde 
como o lôdo conservar- se em s uspensão nas aguas e portanto 
ser levada par~ lagares em que não ha agitação n otavel. » 
Nessa enseada dao fundo as embarcações quando o vento é rijo· 
e do q uad~·ante sul, o !JLle indica , em gera!, ma u tempo. T em 
ella suffictente profund tdade pa ra os naviOs mercantes que 
,frequentam o porto formado pelo rio E'arahyba , e poss u~ bom 
a.ncoradouro abrigado pela ponta ele terra formada pelo mesmo 
l'!O. O Dec. n. 4.929 ele 22 de abril de 1872 au torisou a 
construcção de uma ponte artificial nessa enseada. Ha um 
no com o mesmo nome . 

GARGANTA. Col'l·ego do Estado de Minas Ge t'aes; banha 
o terl'ltorio da f reg. ele Dôr es ela Victor ia e vae para o rio 
Muriabé. · 

GARftANTA. Cachoeira no rio S. Francisco, proxima da 
do Sacco das Aboboras e pouco acima ela foz elo rio Xingó. 

GARGANTA DE S. MANOEL. Log. do Estado de Minas 
Geraes, nas cabeceiras elo rio S. Manoel, na serra das Cara
monas. 

GARGANTA DO VALLO. Ponto notavel na E. ele F. 
Mogyana do E~tado de S. Paulo, a 1 .282'n de a ltura sobre o 
n1vel do mar. (Mappa da Prov. de S . Pattlo por M. R. Lis
bôa. i884). 

GARGANTÃO. Ottteiro na fl'eg. de N . S. do Rosario ela 
Varzea, no mun. ela capital do Estado de Pernambuco, 

i8.937 
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GARIMPEIRO, s. m. (J.IIinas Geraes): nome que se deu 
o;It~'ora a uma espec[e de contr_aband[stas, ruj:1 industl'ia cJn
Slstla em catar fm·ttvamente cllaman·tes nos d[sLrictos em que 
era probibida a entrada de pessoas estranhas ao serviço le"'al 
d_a mineração. Para exerc~rem seu arriscado officio, os ga
r1mpe1ros penetra vam em magotes nos loaares mais ricos em 
diamanL~s e os procuravam. Emc1uanto 

0
uns executavam es te 

se r v'iço, outros se postavam de sentinella nos pontos altos, 
afim d e av1s~.l-os da aproximação de soldados , Então se 
refugiavam nas montan hn mais escarpadas, onde não podiam 
ser ~lcan.çados : Etym: Pelo que diz S t . Hilaire, o nome de 
Gatrtmpetros nao é ma1s do que a corrup te la de G-rimpeiT·os, 
que fo1 dado a e;sses aventureiros em allusão á !J•·impa elas 
montanhas em que se occu ltavam . Aulete, mencionando esse 
vocabulo, o dá como pouco usado, mas nada diz a respeito d'l 
sua nacionalidade. 

GARIMPO. Pov. do Estado de Minas Geraes, na fre"'. de 
Abre Ca mpo. Orago Santo Antonio; com uma esch. pub'l . de 
inst . prim., creada pela Lei Prov . n. 3.396 de 21 de julho 
de 1886. 

GARIMPO DA INGAZEIRA. Pequeno rio do Estado de 
Minas Geraes, banha o num. do Abaeté e desagua na mar"'em 
eSCf. do rio deste nome (Inf. loc .). " 

GARIMPO DAS CANOAS. Parochia do Estado de :Minas 
Geraes. no mun . de S . Sebastião do Paraizo. Diocese de São 
Paulo. F oi o pov. elevado a clist. pela Lei Pro v. n . 1.293 ele 
30 de outubro de '1866 e a parochia pelo a r t . I da de n. 2 .762 
de. 12 de setembt·o de 1881. Tem duas eschs. publs . de inst. 
pl'lm. «Ao O. e a 3 t/ 2 leguas de Dores do Aterrado, na ex
t rema da prov. de Minas, s2paraela a hi da de S. Paulo pelo 
r1acho elas Canóas, está situada a pov . do Garimpo . 'l'em 
um a feliz e agradavel collocação este logar, cercado de terras 
uberrtmas, CUJa vegetação luxuriosa dá á localidade o mais 
aprazível e attrahente as pecto. Em tempos que ainda não vão 
longe, fo ram descobertas aq_ui r icas _minas ele diamantes, que 
mutt.o _produ.zu·am e que amda hoJe sat isfazem em parte a 
amb1çao dos exploradores . Desse facto e da visinhauça elo 1·io 
das Canôas, provém o nome de Garimpo das Ganóas, com que 
é conhec1do este logar. >> T em a pov . uma egreja consa
grad.a a~ Dtvino Esp irito Santo, padroeiro. Cul lura de cann'l. 
e cr1açao de gado . 

GARIMPOS. Log. do Estado da Bahia, no mun. ele Campo 
Formoso . 

GARÔA, s. f. (Estados merid .) cbuvisco.-Etym . E' vaca
bulo de ori.,.em peruana . No Perú dizem GMúa, e assim 
tambem no C'hi le e em ou tros paizes hispano-americanos. 

GAROP ABA . Vi lia e mun. do Estado de Santa Catharina, 
na com. de S. José . Orago S. Joaquim o diocese de S. Se
bastião do Rio de J a nei ro . «O aspecto desta parochia, escre
ve- nos o respecti vo vigario (junho de 1888) é a legre, ofl'erecendo 
á vista um magnífico panora ma. '!'em a E. um mono ele al
tura regular, denominado Garopa1ba, na extensão de uma legua 
mais ou menos, o qual se estende de S . a N, acabando na 
ponta da Vigia. O local onde acha-se si·tuacla a matriz fórma 
uma pequena elevação, donde se descot·tina a barra elo sul da 
ilha ele Santa Catharina, na distancia, talvez de cinco Jeguas, 
e o morro do Siriú até o logar chamado Penha . Desde a praia 
do mal.' até á pat·ochia de Sant' Anna do Mirim tudo é vargem , 
regulando sua largura 900 a 1.000 bracas dilatando-se cad,t 
vez mais á medida que se vae para o sul~>. Foi creada parochia 
pelo Dec . de 9 de dezembro de 1830 e Lei Pro v. n . 231 de 13 de 
maio de 1.!\46; annexada ao mun . ele S . José pela Lei Prov. 
n . 253 de 5 de a bri l de 1848; elevada á categeria de vi !la pela 
ele n. 835 de 30 de abril de 1817 : rebaixada dessa cate.,.oria 
pela de n . 850 de 14 de janeiro cle .d.S80 . Lavoura de fa1·inha de 
mand1?ca , feij~o milho e algum café . Nella ficam as lagôas 
den?mmadas Cap;varas, Siri ú, Sorocaba e Garopaba; os rios 
e _rJachos Imbahu, S. Joaquim, além de outt·os ; e os ar
r ::uaes : Gambôa, Sorocaba, Paulo Lopes, Arraial, Bom R.e
tlro, Penha, Encantada, Ambrosio, Macacú, Siriú e Estiva . 
Tem 3 .000 habs . ; duas eschs. publs . de inst. prim . ; e agencia 
do corre10 . Sobre suas di·v.isas vicle, entre outras, as Leis Provs . 
n. 253 de 5 ~e abril de 1848, n . 328 de 6 de maio ele 185i, n. 610 
de 22 de abl'l l de 1869. [?oi de novo elevada a categoria de vil la 
pelo Dec. n . 6 de 7 de abril de 1890 . 

GARClP ABA. Rio do Estado de Santa Catharina nasce na 
serra do Cambirella, atraves.sa a lagôa do mesm~ nome e 
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correndo a rumo ele Leste, vaedesagu ar no Oceano . Sua barra 
é obstruida pot• bancos de areia. E' navegavel por embarcações 
de pequena tonelagem . 

GAROP ABA. Enseada formada pela )l•)nta do mesmo no'me 
e o continente, no Es~ado ele Santa Catharina. E' abrigada 
dos ventos do mar (Boiteux) «Regula ter ele fundo tres e meia 
braçr<s no ancoradouro dos hiates, a ugmen tando dahi por 
diante a profundidade. Estende--se ela ponta da Vis ia até o Ilhote 
e clahi até o costão do morro do Siriú . E' abdgada elos ventos, 
do quadrante S .; ficando desabrigada elos de NE .. " (TD:f. loc .• 
<<Serve de abrigo con tra os ventos ele S. e SO.; mas wfellzmente 
é mui exposta aos ven tos ele E., que reinam durante uma 
grande parte do an uo e muitas vezes com grande violenci_a. 
Fica ao 28o 2' 3" de lat . S. e 50o 57' 20" de long. O. (te ParJS» 
(Inf. loc .). 

GAROTIRÉS. Tribu selvagem do Estado de Matto Grosso. 
Muitos selvagens, de menor edade , pertencentes a essa tribu 
acham-se recebendo instrucção no co!leoio Satlta Izabel, fun
dado pelo Dr. Couto de Magalhães, no ~alle do Araguaya . 

GAROUPAS. Mol'l'o no littoral ' do Estado de Santa Ca
tbarina, é de fo rmação gra nítica . 

GAROUPAS. Ponta na entrada da enseada do seu nome; 
no Estado ele Santa Catharina. 

GAROUPAS. Um dos melhores portos elo Estado ele Santa 
Catharina, a 35 kils. a NE. da ponta elo Rapa, ao rumo ele 
SE . a proximamente da barra de Camboria.ssú e 10 milhas dis
tante . E' formado pela grande enseada da villa do Bom Jesus, 
a qual , pela sua configur ação, defende-a de todos os ventos do 
Nl!J., S . , e elo SO ., resguardando- o dos do quadra nte do N. a 
ilha das Palmas, situada em frente da dita v illa. A entrada 
desse pot'to é franca inteiramente entr e a ilha citada e a ponta 
das Garoupas, que demora ao NE. clella, variando as braças 
d'agua ele 20 a l:l , fundo de lôdo e conchas pequenas . O melhor 
logar para a ncora r é a O. e bem proximo da ilha elas Palmas . 
oncle ha mais fundo (ele cinco a ll•es e meia bl'aças, lôclo) e 
CQmpleta segurança. E' inteiramente abrigado ele todos os ven
tos e pôde conter gra nde numero ele nav ios. Entre a ponta das 
Gar oupas e a ilha elas Pa lmas fica a notavel bahia, denominada 
Caixa d' Aço, de alguma capacidade (com fundo de quatro a uma 
braças). na qual podem entrai' mesmo navios de alto bordo, 
encontrando-se alli, além da vantagem de melhor abrigo po~
sive l , inalteravel tranquillidade d'agua . E' tambem elenoml· 
nado P o1·to Belio. 

GAROUPEIRA, s, f. : especie de embarcação c1ue se em· 
praga na pesca da garoupa nos ba.is:os dos Abrolhos, e ela qual 
fazem granrles salgas , constiiuindo a inclustria capital dê 
P01· to-Seguro, e seu maior commercio ele e:rportação. E' a~_ 
macla com um mastro a meio, e um outro pequeno á pôpa 
onde se iça uma vela chamada burr'Íq?tete (Dica. Mar. Braz.) 

GARRA. Rio do Estado do P arahyba elo Norte, no termo 
da Princeza . 

GARRAFA, Ilha do Estado do Maranhão, no mun, de 
Miri tiba . 

GARRAFÃO. Log . do Estado do Rio de J aneiro, na serra 
dos Orgãos, entre a Barreira e o Alto da Bôa Vista, na es
tt• ada para Theresopolís, Ha a h i um a fonte mui procurada 
por ser a agua extremamente fria, leve e t r anspavente, ai nda 
na maior força do verão. Nesle logar fica o gt•andioso pico da 
serra dos Orgãos, den ominado Dedo de Deos . 

GARRAFÃO . Serra elo Estado do P ará, na margem dü·. 
do do Nhamundá, atf. do Amazonas. Prende-se á serra do 
Copo formando uma profunda enseada, qae t~rmina em uma 
ponta. mon tanhosa, deno minada serra ela Igaçaua-as~ú, que 
fór ma a foz do rio Pratucú, que ahi desagua. 

GARRAFÃO . Pico celebre no Es tado do E. Santo, a 910 ms. 
acima do níve l do m:1r , na margem esq . do rio Itabapoana ; 
a6.s 21o 14' de La t. S . , segundo .Mouchez, 

GARRAFÃO. Morro do Estado de S. Paulo, no mnn . ele 
Jacarehy , na estrada de Santa Branca, á dir. do rio Parahyba 
do Sul. 

GARRAFÃO. Serra do Estado de .Minas Geraes, no mun. 
de Ayuruoca. 

GARRAFÃO. 'Enseada na ilha de Cabo Frio, no Estado do 
Rio de Janeiro, entre as pontas da Pedr a Vermelha e Mara· 



GAS - 74 GAU 

motá. Para ella guinam os navios que passam por dentro do 
Cabo Frio com o fim de evitarem a pont'l. elo banco situado 
entre a ilha e o continente e logo depois ele transpol·em a 
ponta ele lV!at•amotá. 

GARRAFÃO. Corrego elo Estado ele Goyaz ; nasce na serra 
elo Lambary e clesagt1a no rio Arag·naya. 

GARRAFA QUEBRADA . Riacho do Estado ele Matto 
Grosso, aff. di r. elo Aquiclauana, uns 50 kils . acimé1. da foz . 

GARRINCHA. Riacho elo Estado de P ernambuco, banha 
o mun . elo Bom Conselho e clesaguil. no Balsamo, aff. do Para
h yba (Inf. loc .). 

GARRIXA. Insignificante pov. elo Es·taclo ele Minas Geraes, 
na freg. elo Furquim e mun . àe Marianna . 

GARROTE. L og. do Estado do CeaFá, no mun. da capital. 
E' muito arenoso. 

GARROTE. Log. do Estado do Ceat·á, no clistricto do So\U·e. 

GARROTE . Monte elevado elo Es·tado da Bahia, á distancia 
não pequena elo rio de Contas. Affirmavam os antigos ex isti1: 
nesse monte minas de om·o. 

GARROTE. Riacho do Es taclo elo Ceará, aff. elo lago ela 
Barra Nova. 

GARROTE. São assim clenomi nadas duas cachoeiras no rio 
Paraca tü, ·trib. elo S. Francisco, no Estado el e Minas Geraes. 
Uma dista um e meio kils. da cachoeira elo Cosme e outm nove 
da denominada Peclt·a de Amolar. Ambas teem, se.,.nnclo Hal
felcl, cinco palmos ele altura e 12 palmos e quatro pollegaclas ele 
velocidade . 

GARROTES. Pov. no mun. elo Piancó elo Estado elo Pat"a
h yba elo Norte . Ot•ago Sant' Anna. T em uma esch . publ. de 
inst. prim, creacla pela Lei Prov. n. 475 ele 20 de Julho de 1872. 

GARRUCHA, s. f., pistola de grande dimensão. Tanto em 
portugLlez, como . em castelhano, aquillo a que chamam _qM•,•zt: 
clw é cousa mtuto elifl'erente . No H.. G. do Sul a gcw,·uclw e 
o bacamarte de boca de sino, e Ilguraclamente dão esse nome á 
inclia velha (Cesimbra). 

GARRUCHOS . E' assim denominada uma das cachoeiras 
do rio Uraguay. 

GARUPÁ. Arroio do Estado do R . G . do SLJ.l; elesagua na 
margBm elir. elo rio Quarahim, trib. elo Uruguay. 

GARUSSÚ. Pequeno rio do EsLaelo da Bahia, no mun. de 
lVIaragogipe (Inf. loc.). 

GASPAR. Parochia do Estado de Santa Catharina, no muo . 
de Blumenau, á margem do rio elo seu nome, a 166 kils . ela 
capit;,.l. Ora.go S. Pedro Apostolo e diocese ele S. Sebastião . 
Foi creada parochia pela Lei Pro v. n . 509 ele 25 de ahrtl de 
186·1. Incorporada ao mun . de Blumenau e desmembrada ~o 
ele Itaj ahy pela ele n. 860 de 4 ele fe~ereiro de iSSO,._ Agencta 
do cot·reio. La vou r a ele canna, mandtoca, fumo, fetJaO, arroz, 
batatas e milho. Tem engenhos ele soccar arroz. e ele serrar 
madeiras . Dista 37 kils . úe Itajahy , 25 ele S. Lutz Gonzaga e 
15 de Blumenau. 

. GASPAR . Bairro a seis kils. da pov:. ela Borda da Matta, 
mun. ele Pouso Alegre e Estado de Mmas Geraes (Almanah 
Sttl- Mineiro. 1884). 

GASPAR. Serra elo J!:stado de Minas Geraes, no mun . de 
Pouso Alegre . 

GASPAR GRANDE. 
aff. da margem clir. do 
ele S. Pedro Aposto lo. 

Rio elo Estado de Santa Catharina, 
rio Itajahy-assü. Desagua na ú·eg . 

GASPARINHO. Ribeirão elo Estado de S-. Paulo, no cami
nho de 'rauba"t.é a Caçapava. 

GAS PAR L E I TE . Cachoeira no rio Cuyahá, no Estado de 
Matto Grosso. 

GASPAR LOPES. Dist. creado no termo de Angicos elo 
Estado do R. G. do Norte por Acto ele 20 de julho ele 1883 e 
pela Lei Prov . n. 941 de 21. ele março ele 1885. 

GASPAR PEQUENO. Rio elo Estado de Santa Catharina, 
aff. da margem clir . elo rio Itaja by-assú . Atravessa o mun. de 
Blumenan. Ao N. ele sua confluencia fica a freg. de S. P edro 
Aposto! o. 

GASPAR SOARES. Parochia do Estado de Minas Geraes 
no mun . ela Conceição. Orago N. S . elo Pilar e diocese de Dia 
mantina. Foi creacla parochia em 1810. Incorporada ao mun. ela 
Conceicão pela Lei Prov . n . 171 ele 23 ele março ele 1840. Tem 
duas eschs. publs. de iust. prim. e agencia elo correio . E' monta
nhosa em toda a exLeusão ao poente , em uma largura de mais 
de 12 kils., pa ralella á cordilheira do Espinhaço conhecida 
no Jogar com o nome de Serra do Cipó. A outra parte compõe-se 
de co li inas ou morros, ~ai~ ou menos elevados, na maior parte 
cobertos ele campos arttficmes, sendo aLravessacla na direcção 
NNE a ENE por uma serra cha mada cl'Agua Santa e 
Achupê, que sahindo da freg . da cida.de da Conceição elo Serro 
entra depois na ele Santo Antonio do Rio Abaixo. O territorio 
da parochia é banltado pelos rios Santo Antonio, Mata Ca
vall'Js, Picão, Preto, além de ou-tros ; é percorrido pelas serras 
elo Ouro Branco, Mata Cavallos, Teixeira, Acaba Mundo e do 
Rio Preto. A lavoura é insignificante, no entretanto, produz 
mandioca, a rl'o z, feijão, canna ele assucar, café, milho, etc. 
Reza a ·tradicção que o arraial foi fundado por Gaspar Soal·es, 
que interna ndo- se por esses sertões em demanchL elo precioso 
metal em companhia elo um seu irmão Lucas Soares, ahi ficou, 
seguindo este pat•<t ou-tras paragens, cl'oncle r esul'tou que 
Gaspae Soares foi o ftmdador ou o primeiro morador deste 
at'l'aial e Lucas da hoje cidade elo Serro, onde ainda existem as 
ruínas de urna ponte chamada a Ponte elo Lucas . A pop. do 
a rraial é de 550 almas e a de toda a fr eg . de 2. 850 . 

GASPAR SOARES . Morro do Estado de Minas Geraes, no 
mun ela Conceição . Deve seu nome a um dos mais antigos 
mineiros, que foi proprie·tario de suas l av r as a urifel·as . Poste
rim·mente ten·ta r am mudar-lhe o nome para o de morro elo 
Pilar, por ser deba ixo da invocação ele N . S. do Pilar que se 
edificou sua primeira egreja . Ficou conhecido pelos dous 
nomes. 

GATIU BA. Riacho elo Estado de Pernambuco, entre as fregs. 
ele Goyanna e Tracunhaem. · 

GATO. Pov. elo Estado do Maranhão, no mun. de Mil'itiba. 
GATO . Monte no mun. elo Iporanga do E stado ele S. Paulo 

(Inf. l oc . ) 

GATO . Mono elo Estado ele Minas Geraes, na freg. ele Ubá, 
muo. de ·Marianna. 

GATO. Ilha pet·tencente ao nvm. ele Miritiba elo Estado do 
Maranhão. 

GATO. Ilha elo Estado ela Bah ia, no mun . ele Camamú . 

GATO . Ilha do rio S. Ft·ancisco, aba ixo elo Juaseiro, 
GAT O. Assim €lenominava- se a ilh<t do Governador, na 

bahia elo Rio ele Janeiro . 
GATO. Ilha no littoral do Estado elo Rio ele Janeiro, entre 

as ilhas ele Itacurussá e ela Madeira. 

GATO . Riacho do Estados elas Alagôas, no termo da União. 
GAT O. Rio elo Districto Feclaral, na freg. ele Campo Grande. 

Desagua na margem e3C1· elo Guanclú-mirim . 
GAT O . Ribeirão elo Estado ele Minas Geraes, aff. da 

.margem dir. elo rio Ahae té, nff. elo S. Francisco . 

GATO. Cachoeira no rio S. Francisco, entre a ele Pa1üo 
Affonso e o porto ele Piranhas. 

GATO. Enseada elo Estado do Paraná, no por·to de Para
na.guâ. 

GAT OS . Log. do Estado da Bahia, a seis kils. ela villà do 
Riacho ele SauL'Auna (Inf. loc.). 

GATOS. Ilha elo Estado ele S. Paulo, no mun . de S. Sebas
tião, a pouco mais de um kil. do con·tinente, fronteanclo Boys
sucanga . 

GAUCHO, s . ??1 . (R . G . _elo Sul): habitan·te elo campo , ori
undo, pela maior parte. de tndtg~nas port~gnezes e hespanhoes. 
São naturaes não só elas repubhcas platmas como elo R, G . 
do Sul. Dão-se á criação de gado vaccum e cayallar: e são 
notaveis por seu valor e agilidade (B . Rohan . Dwo . ctt.), 

GAU ERECK. Log. do Estado do R . G . ~o Sul, no mun. 
de S. João do Monte Negro. 

GAU SSUP Y. Rio elo Estado elo R. G . elo Sul; de~ce da 
serra ele S . Martinho e engrossa o Toropy, . aff . elo Ibtenhy. 
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GAUVA . Pov. do Estado de Santa Catharina, no mun , da 
Laguna. 

G·A V AMIP AM. Rio elo Estado de Minas Get·aes . Vide 
G1twvamipam. 

GAVE A. Parochia elo Distt-icto Federal. creacla pelo Dec. 
n .• 2.297 de i8 de junho ele 1873. E' extensíssima e abrange 
uma zona assás fet·til. A salubridade elo seu clima, a pureza 
de suas agt~as e os meio ele locomoção de que dispõe, tornam 
essa paroch1a um elos pontos elo Distl'icto F ederal mais pro
curados , _princ~palmente pelos estrangeiros, que buscam con·tem
plar a opttlencta ele nossa natm~za sem rival. Nella acha-se 

·o Jard im Botanico com sua magestosa r ua de palmeiras, que 
debalde espera uma outra no mundo que a ella se assemelhe. 
E' linclissimo o panorama que ele todos os lados ahi se eles
cortina. O Corcovado, o Pão de Assucar , os Dons It·mãos e a 
famosa Pedra da Gave~. , são os pon tos mais e levados desse 
de licioso panoram a . Nesta ulLim a , que parece representar um 
rosto lmmano, existem gravados caracteres qtte tem dispertaclo 
a attenção dos sabias. Possue uma matriz regu lar, da invo 
cação de N. S . da Conceição e dependente ela diocese de S. Se
bastião ; lindíssimas chacar as com solidas e elegantes habita
ções. E ' ligada pelos bonds da Companhia do Jardim Botani.co, 
a Botafogo e ao centt·o da cidade. T em uma pop. ele 4 .712 
habiba n tes. 

GAVEA . Log. elo Distt'ic to Federal, na freg . ele Jacaré
paguá, 

GAVE A. Grupo ele montanhas ao SO . ela cidade elo Rio de 
Janeiro, na Capital Federal. Uma dessas montanhas eleva-se 
po1· cima elas O\[tras , sendo seu cimo pm·eciclo com uma forta
leza quadrada . Jaz aos 22u 59' ele Lat. e aos 45° 4-2' 58" ele 
Long. Occ. Stta altura é ele 748 metros acima elo nivel elo mar. 
Orientam- se pot· elle os maritimos para reconhecerem a entrada 
ela bahia elo Rio ele Janeiro, quando es tão ao largo. Numa 
das faces elo cimo quadrado parece ex.istir uma iuscripção qne 
tem .despertado a attenção elos sabios . 

GAVEA. Mouo do Estado ele Santa C,üharina , no mun . 
ele Araranguá. 

~AVIÃO . Parochia elo Estado da Bahia, no mun elo Ria
chao elo Jacuhipe, atravessada p2lo rio des te nome, em terreno 
elevado, pec.!_regoso, secco e ele pouca proclu.:ção . Orago N. S. 
ela Concetçao e diocese ele S. Salvador. Dista 60 k ils. ele 
Monte Alegre . Foi m·eacla parochia pelo art. IH ela Lei Pt·ov. 
n . 669 ele 31. ele elezembl'o ele 1857. Pertenceu ao mun. de 
Monte Alegre, sendo incorporada ao elo Riachão elo Jacuhipe 
pelo art . I da Lei Prov. n. 1.823 ele 1 ele agosto de 1878 . 
Sobre limites vide art. IV da Lei Pro v. n . 669 ele 3i ele de
zembro ele 1857. Lavoura ele mandioca, milho e feijão. Fo i em 
principio a fazenda elo Gavião pertencente a Miguel Gonçalves 
de Abreu . 

GAVIÃO. Log. do Estado elo Amazonas; é nm elos ponlos 
ele escab elos vapores ela linha ele Manáos a Marat•y no r1o 
Juntá. 

GAVIÃO. Log . do Estado elo Piauhy, no ·tet•mo ele S . João 
do Piauhy . 

_GAVI ÃO, Log. ao pé da serra Menwca e nas divisas elo 
dtst. ele Santo Antonio elo Iboassú ; no Estado elo Ceará . 

GAVIkO. Logs. do Estado elas Alagôas, em Palmeiras elos 
lnclios, Junqueiro, Branca e S. Braz, 

G~VIÃO.- Arraial_ elo Estado ela Bahia, no mun. ele 
Poçoes, na barra elo rw Gavião no rio de Contas. E' logar 
P_opuloso e destmaclo a ser entreposto de commercio, por ser 
ll!~Itado com os muns. elo Brejo Gt·ande e Bom Jesus elos 
Men·as. 

GAVIÃO, l!;stação elo Ramal Fert·o de Cantao-ali o no Estado 
elo_ Rio ~e Janeiro, entre as estações ele CantagaÚo e Santa 
Rlta, cl1stante 167k362 ele Nyterõi 21<500 ela de Cantao-alio e 
16k5Q2 da ele Santa Rita . ' " 

GAVIÃO. Morr.o do Estado do Parahyba do Not·te, no mun. 
de Alagôa elo Monteiro. 

t 
G:AVIÃO. Serra elo Estado elas Ala

0
o-ôas, no mun. ela Vic

-orta. 

. GAVIÃO . . Morro elo Estado de Ser~>ipe á margem clir , elo 
r1o S . Franctsco, defrJnte da foz elo ihacho Grande. 

GAV 

GAVIÃO. Monte no mun . do Monte Alegre, a SE.; no 
Estado ela Bahia. Denomina- se hoje Santa Ct·uz po1· causa de 
uma pequena ermida dedicada a Santa Cruz e muito venerada . 

GAVIÃO. Ser1·a nas divisas elo Estado do R io ele Janeiro 
com o de Minas Geraes . 

GAVIÃO. Ser ra elo Estado ele Minas Geraes, no mun . do 
R io Branco. 

GAVIÃO. Set•ra elo Estado ele Minas Geraes, no mun . do 
Patrocínio (Inf. loc.). 

G·AVIÃO. Serra elo Estado de Minas Geraes, na es trada ela 
DiamanUna á Matta elo Serro . Col'l'e ao S . ela freg. de S . Gon
çalo elo Rio Preto . Dá origem ao rio Arassuahy. 

GAVIÃO. Mol'l·o do Es tado de Goyaz, nas divisas ela freg. 
ele S. José de i\1Iossamedes e proximo do ribeit•ão elo 'l'ur1•o . 

GAVIÃO. Ilha no mun . de Souzel elo Estado d ·J Pará, no 
rio Xingú. E' tambem denominada Preguiças. 

GA V.I ÃO . Ilh a no rio Negro, afl". elo Amazonas; no Estaclo 
des~e nome; proxima das ilhas Muruy, Manacapnrú e 'l'aya
assu , 

GAVI ÃO. Ilha elo mun. ele S. João ela Barra do Estado do 
Rio ele Janeiro, no rio Parahyba. 

GAVIÃO . Igarapé do Estado elo Amazonas; clesag ua . no rio 
Urubú logo acleante ela Ponta Grossa . Em frente cl'elle, na 
margem elir, clesagua no mesmo rio Urubú um fut•o, que vem 
elo Amazonas com o nome ele Pirá-mirim. O igarapé Gavião é 
tambem denominado Urupany. 

GAVIÃO . Conego elo Estado elo Ceará, nasce na sel'l'a ele 
Maranguape e vai com o Tangueira eng1•ossar o Marangua
pinho . 

GAVI ÃO . Riacho elo Estado elo R . G. elo Nol'te, banha o 
mun . de Mat·tins. 

GAVIÃO. Riacho elo Estado de Per nambuco, aJf. do rio 
Tracunhaem . 

GAVIÃO. Riacho elo Estado elas Alagôas, aff. elo Mnnguaba. 
GAVI ÃO . Rio elo Estado da Bahia, aff. elo rio ele Contas. 

Recebe o riacho Caetétú . « Q Diccionario Topographico do 
lmperio, diz o Dr. Acauã, no seu R elatorio ele 1847, apresenta 
o rio Gavião recebendo o do An-tonio e depois desaguando no 
rio S . Francisco, quando elles nascem e correm sepa-rados, 
vindo este lançar-se no rio Bnunado, e aquelle no de Contas 
acima da passagem ele Sant' Anna, no logat• denominado -
Barra elo Gavião - » « O rio Gavião que nasce na serra elas 
Almas, nesta pt·ov., e mun. das Almas (N. S. ela Boa Viagem 
e Almas), atravessa o muo. de Santo Antonio ela Barra , divide _ 
este com o da Victoria, servindo-lhes de limite, e despeja suas 
ao-uas no ri o ele Contas, no arraial do Gavião, clepo1s de um 
c~rso mais ou menos ele 55 l eguas . E' navegavel de certa dis 
tanc ia por d iante a té 22 leguas d istante elo rio Pardo ( R elcH . 
do Director da Col. elo Rio ele Contas ao Presidente ela prov. 
ele 10 ele dezembro ele 1858.) «Nasce na S3rra elas Almas banha 
a cidade ele Condeub:t, corre ele O. a N. divide o tel'mo ele Po
ções com o elo Bom Jesus elos Meiras e entra no rio ele Contas 
acima elo arra ial do Al'eão duas leguas » . (lnf. loc.). Recebe 
pela margem di r . o Concleuba, Sant'Anna, Cannabrava, Barra 
ele Sant' Anna e Ressaca e á esq , o Poções, Gantios e Duas 
Passagens . 

GAVIÃO. Ribeirão elo Estado de S. Paulo, entre os muns. ele 
Dons Corregos e elo Jahú. 

GAVIÃO. C'Jrrego do Estado ele Minas Geraes, aff. elo ri
beirão elas Pitas, tl'ib. elo Paranahyba . Atravessa o mun. ele 
P a tos. 

GAVIÃO. Rio elo Estado de Minas Geraes, aff. ela margem 
esq . elo Mur iah é. Recebe pela m argem clir. o Olaria, S_apucaia, 
Garapa e o S. Manoel e pela esq. o Azedo, Cort·ego Grande e 
ribeirão d'Agua Limpa. 

GAVIÃO. Lagôa elo Estado das Alagôas, no mun. ela Pal
meira elos lnclios. 

GAVIÃO. Corredeira no rio Ti bagy, aff. do Paranapa
nema ; no E stado do Paraná, 

GAVIÃOSINHO. Riacho elo Estado ela Bahia, nasce na 
sel'l·a. do Periperi, limita o termo ele Poções com o ela Concptista 
e clesagua no Catulé, 
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GAVIAOSINHO. Corl' edeira no rio Mogy-guaij!SÚ do Estado 

GEN 

GENIPAHUBA. Por to no num. ele Guimarães ; no Estado 
elo Maranhão. Na p réa-mar pódem ahi fundear sumacas e 
hiates. 

de S. Paulo, a t re> k.ils. da corredeil'a elos Patdls. 'l'em 200 
metros de extensão . · I 

GAVIEIRA. Serra do Estado de P ernambuco:. no mun . de 
Gravatá ( lnf. loc .). i 

GAVIÕES . Pat•ochia do Esta do do Rio de Jane~ro, no mu~. 
do Capivary Jio-acla por uma estl'ada a Sant' Anna do i\!Iacacu . 
Ül'ago N . S. ~la Conceição e diocese de Nyt~ l'Õi. Simpl~~ 
povoado fo i em consequencta da Let Pro v. n . 862 de 30 ç.e 
agosto de 1S56,_ sécle da f reg . de N., -~ . elo Amparo de Cor~n
tezas . dispostçao essa que fot revogada pela de n . 1. o~ de 
22 de' dezembro de 1858. E levada a cm•aLo pela de n. 1.181 
de 28 de julho de 1860, foi creada parochi·a. peia de .n . 2 i 69 de 
31 de outubro ele 1879 . Tem duas eschs. publs. de mst. · prtm. 
tendo siJo a elo se.xo feminino et·eacla pela Le'i P rov . n, . 2.675 
de 6 de outubro de 1883 . Agencia do correio. ( 

GAHYBA. Lagôa do Estado de i\IaLto GrossÓ'. Vid'e G·!ta
hyba. 

GAYUVA . Log . do Estado de Santa Cathal'ina, ~a E. ele 
F. D. Thet·eza Christ ina. O leito dessa estrada att1nge a,h1 
um nível de 19 m . acima do ponto de par ~icla. { 

GÊ. Gentio que habitava nas divisas elo Maranhão. com o 
Pará. Seg undo Ayr es de C:1sal , era esse gentLO clt iv t~tdo em 
cinco tribus; Augê, Grangê, qannacatagê, Pontactbge e P cty
cogé quasi sem differença ele h nguaaem nem de cqstumes . 

' o . } 
GEJAVA . Mon te situado na ponta septen tr10 nal da baua 

de !capar a, em Igtiape, no Estado de S . Paulo . 
GEMIDO. Serra do Estado de Minas Geraes, Íla pat·ochia 

do Furquim e mun . de Marianna . 
Gli:NEBRA. Ilha no mun . ele Belmonte do Estado ela 

Bahia, no rio Jequitinhonha . 
GENERAL. Ilha no rio S. Francisco, entre o lagar deno

minado Pau da His·toria e Joazei ro, proxima ela ilha da Lagôa 
(Halfel d). 

GENERAL CAMARA . Porto no mun. de Iguape elo Estado 
de S . Paulo. Ha ahi uma ponte de emba.t•qne·. 

GENEROSA. R ibeirão do Estado de S. Paulo; desagua no 
Arê.a Branca, que renne-se ao Boni'to e este ao rio Mogy 
Guassü. 

GENGIBRE. P ov . florescente do Estado elo P ar ahyba do 
Nor te, no ~el'IDO de Guarabira, com uma esch. publ. de inst. 
prim., CJ'eacla pela Lei Prov . n . 339 de 27 de se·tembro da 1869 . 
Fica cerca ele 30 kils ao N. ela freg. de Guarabira. 

GENGIBRE (Minas do) . T errenos aurífer os proximos ao 
Brumado, no Estado de Matto Grosso. Fora.m ass im denomi
nados po~ algumas elas gr anetas ele ouro apresentarem as 
fórmas dos 1·hisomas daquelle vegetal. 

GENGIBRE. Cort·ego do E~taclo de Goyaz, banha o mun. 
de Santa L·.1zi a, e desagna na margem dit· . do ribeirão da Saia 
Velha, aff. elo l'io S. l3artholomeu (Inf. l oc. ). 

GENGIBRE. Nome que dá- se em Pet·nambuco ás mil!e
poras que vegetam s?bre os recifes, e~peci.a lmente. quando 
estes teem chegado mats ou menos ao ntvel da mare batxa . 
Receberam es>e nome em allusão á propriedade que ellas teem 
de queimar quando tocadas com a ltn gua. 

GENIPABÚ. Pov . do Estado elo R. G. do Nor~e, ne mun. 
do Ceará-mirim, defronte do mar. E: commerctal em pes
cado. Ety. Agua ele genipapo, de gerwpctpo , mudado e p em 
b, fructa,, e ~~ .abrevia·ttu·a de hu agua. 

GENIPABU. Ponta na costa dq Estado doR. G. elo Not'te, 
entre a barra do Rio Grande 

11 
e o cabo de S. ~Oii!ne, ao~ 5° 

42' 18" d e Lat. S. e '],o 5.2' 48, de J:ong. E .. elo R1o de Ja•nen·o. 
Duas milhas a E. de G.enLpabu estao os recifes d este no:ne e 
pelo N. clelles ha uma enseada capaz ~ar,'\ g.rancles na nos e 
abrigada d os ve~tos .do quadrante elo SE. Ne3sa enseada des
ao-ua o rio Ceara -mtnm. 

0

GENIPABÚ-ASSÚ. Rio do Estado elo ?ara, b.a nha ~ 
mun. de Bragança e cles'agua na ma!rgam dtr . do l'lv Ca.<ete 
(In f. loc.). . 

GENIPAHUBA. Pov no termo· de Gu'imarães do Est11.do 
do Maranhão, com unta esch. púli'l. de 1\nst . prím. , creada 
pela Lei Prov. n. 734 de 14 de Julho de 1865 . 

GENIPAHÚ-M[RIM. Rio elo Est ado elo Pará, banha o 
m un . de Bragança e clesagua na margem dir. do Gae-té 
(Inf. loc .). 

GENIPAPEIRO. Log . no mun. ele Pi cos do Estado elo 
Piauhy . 

GENIPAPEIRO. Igarapé do Estado d o Maranhão, desagua 
ao tiO. ela ilha ele Igoronhon, entre o ele F recheirinhas e o 
ele Frecheiras, distante deste dous a tres kilometros e daquelle 
perto ele clous . · 

GENIPAPEIRO. Riacho do Estado elo Ceará, banha o 
mun . ele Milagres e desagua na margem esq. elo riacho dos 
Porcos . 

GENIP APEIRO. Riacho do E~ taclo elo Ceará, banha o 
mun. d' Aurora e cles:tgua no rio Salgado . 

GENIPAPEIRO, Pequeno rio elo Es tado de Minas Geraes, 
banh ~. o mun. elo Abaeté e clesagua na margem esq. do rto 
S." Francisco . Ha a inda naquel le mun. uma Jagôa com o 
mesmo nome . (I nf. loc. ). 

GENIPAPEIRO. Lagôa do Estado do Maranhão, na freg. 
do Bu rity (l nf. loc .) . 

GENIPAPEIRO. Lag.la do E stado elo Ceará, ao nascente 
da cidade de Milagres seis kils . , ro t·m ada p ~l as aguas do riacho 
do seu n ome. E' muito abundante em peixes, principalmente 
ela especie elos chamados Curi matãs, 

GENIPAPEIRO CORTADO. L a,gôa do Estado de Minas 
Geraes, na freg . ele Matlo Verde (In f. loc .). 

GENIPAPO . (Genipa brcbsiliensis L.). Fr ,tc to ela a rvore 
gen·ip:;r,peiro, do tamanho e fe itio ele um limão g1·a ncle ; pardo 
por fóra, com a casca engelhada e molle quando madttro; 
tem dentro uma polpa amarellada agridoce e adstringente, 
muito substancia l e estomachal'. Quando verde applica- se ás 
rupturas para r ecoll1er o intestino, e sobretudo ás recentes 
para aperta r o anue! relaxado. Quando maduro ca be da 
a rvore especlaçado, donde clizt) r-se vulgarmente cahio como um 
genilxlpo maduro do individuo que deu uma grande e desas 
tt-acla qnéda . Dá tinta preta, e vem clahi chamar-se tambem 
genipapo a uma malha escura sobre as cacle1ras dos mulatos 
r ecem-nasciclos, o que é prova de não ser branco - Etym.:
nandi azeite e iba fructa ; ft·ucta de a,zeite. B. Caetano, 
V oca.b. cit. ps. 3 L3 e 569 - Chama-se já muito geni (abre• 
via·tura elo 'ttome), com que tambem já vai ~endo conhecida 
a gengibi,·r.a (b 3bida popular) por ser ?na1s commummen~e 
feita de gempapo (P. Nog ueu·a. Voca.b. c1t., p. 284 . ) - Jem
papJ, s. m . , ft·uc·ta do j enipapeiro, arvore elo generu Genipa 
clu. familia· das Rubiaceas, de que ha varias especies. Etym. 
E' vocabulo de origem tupi . No Pará lhe chamam }ani2Japo 
( Baena), e assim se encon·tra em algctns chronis tas anti.,.os. 
T ambem se tem escripto Janipab.J, e Genipapo (B. Rohan. 
D icc . cit .) . 

GENIPAPO. Era o nome de um a tribu tRpui a, que 
occupava a chapada ela serra de Baturité, e os se rtões ao S. 
della; .no Estado do Ceará (Theberge cil. T. I, p 5.) 
Elraasstm chamada porque pintava-se com a tinta preta do 
gempapo, pelo que eram tambem esses índios conhecidos por 
negros (Araripe cit., p. i 5) . 

GENIPAPO. Log . do Estado do Piauby , no mun. ele São 
João . ~lo. Piauhy. 

GENIPAPO. Log. do Estado ele Pernambuco, no mun. ~lo 
Bom Jardim. 

GENIPAPO. Lo oo . do E s tado ele P erna mbuco, no dist. do 
Bt•ejão e m,un . d'e G~ranhuns. 

GENIPAPO. Arraia l do Estado da :Jil'ahia, cerca ele i 2 kils. 
distante ela villa elo Cunalinho . Possue uma ·importante ca
.pella, ainda considerada [Ja tdm onio de uma famhlia, obr a dos 
Jesuitas e c1ue em algum tempo possuía grandes riq uezas, de 
que mui poucos vestigios r estam hoj e (In f. loo. ). 

GENIPAPO. Art·aial do termo da Cachoeira, no Estado ela 
Bahia; com uma esc h. publ. creada pela L ei Prov. n. 2.3.23 
de 14 de julho de 1882. 
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GENIPAPO. Um elos pontos de parada da E. de F . Cen
tral da Bahia, no kil . 53, entre Sapé e Candeia!, 

GENIPAPU. Serra do Estado ela Bahia, no mun. da Barra 
elo Rio de Contas . 

GENIPAP O. Serra elo Estado de Minas Geraes, distante 
. sei.;; .kils. da margem esq. do rio S . Francisco (Halfelel) . 

GENIPAPO. São assim denominados uns campos situados 
á margem do rio deste nome a cerca de 12 kils. de Campo 
Maior. E' o melhor logar elo Estado do Piauhy para criação 
ele gado. Ahi ferio -se celebre combate entt·e as forças nacio
naes , que pleiteava m pel a causa ela inclependencia , e as forças 
por~uguezas co:nmanclaclas pelo major Fiel i é. 

GENIP APO. Ilha no rio Madeira, aff. elo Amazonas. 'rem 
ce :·ca ele 12 ki ls. de exten são, com grandes praias e traba
lhosas correntezas. 

GENI P APO. Ilha no rio Parnabyba, acima ele Therezina, 
entre a bat•ra do rio elas Lages e a elo riacho Comprido. 

GENIPAPO . Ilh a elo Estado ele Matto Grosso . no t•io P ara
guay, unil 30 kils. abaiC\o de Coiml?ra. Tem cerca de cinco 
k ils. de comprimento, mas é alagaclLça . 

GENIP APO. Igarapé do Estado do Amazonas, no· clist. do 
Ta bocal e mun. ela capital. 

GENIPAPO . Igarapé do Estado do Pará, no mun. ele 
Obidos . 

GENIP APO. Igarapé elo Estado do Pal'á, banha o mun . ele 
Macapá e desagua na margem di r. do rio A porem a. 

GENIPA P O . Riacho do Estado do Maranhão, atf . do Par
nahyba, acima um pouco do cascalho do Capitão de Campos . 

GENIPAPO. Rio do Esta-:lo elo Piauhy, aff. do Piracuruca, 
pela margem direita. 

G ENIP APO, Riacho elo Estado de Pernambuco, banha o 
mun. do Born Conselho e desagua no Riachão. 

GENIPAPO. Riacho do EsLado de Pernambuco, na com . 
elo Bonito . 

GENIPAPO. Riacho elo Estado das Alagôas, aJJ. da mar
gem esq . do Coruripe , 

GENIPAPO . Rio elo Estado da Bahia, banha o mu.n , da 
Barra do R io de Contas e desagna no rio deste nome. 

GENIPA PO. Corrego do Estado do Rio ele J aneit·o, aff. do 
rio Macahé. 

GENIPAPO. Corredeira no rio das Velhas, aff. do S . Fran
cisco : no Estado de Minas Geraes, entre a correclei l'a das 
ilhotas e a elo Carahyba. Sua velocidade maxim~. é ele 1~,504 
por segundo (B . Franklin). Proximo a ella encontra- se uma 
ilha, cuja passagem é pelo canal ela di reita . 

GENIPAPO. Por to n o r io Parahyba elo S ~Il, mun, ele 
Campos e Estado do Rio de J ane iro . 

GENIPAPO. La~ôa no muo. elo Bom Censelho elo Estado 
de Pernambuco . (In!. loc .), 

GENIP APOOÚ. Log . do Estado do P a r á , na ilha Marajó, 
Abunda em gado vaccum . 

GENIPAPOOÚ. Rio elo Estado do Pará, na ilha Mar ajó. 
E' um dos fo r madores elo rio Arary . E' tão abu ndante nelle a 
canarana e mururé que imp~ssivel se torna recon hece.r-lhe o 
leito. 

~ENIPARANA. Igarapé do Estado do Maranhão, atr.ayessa 
a ll'ha deste nome e desagua na bahia de S. José . 

GENIPATUBA. Log. do Estado ele Sergipe, na margem 
dll'. do no S. Francisco, no mun. ele Gararú. 

GENOV E~ A. Corr ego do Estado de Goyaz, b:l.'llha o mnn. 
ele Santa L uz1a e desJgua na m.argem esq. do rio Corumbá . 
(Inf. loc.). 

GENTE DOBRADA. Cachoe ira do rio Pardo, no Estado 
de Matto Grosso. Vide Chico Santo . 

GENTIL. Rio que banha o mun. de Ipuei,·as e desagua na 
m argem esq. do Maca.mbira, aiT. do Eo.ty, .no Estado do Ceará 

GEN":r"IO. Parochia elo Estado da Bailiia, no mu.n_. de Caeteté; 
a i30 k!ls. da séde do mun. Orago N, S. do Rosario e diocese 

77 GER 

ele S . Salvador . Foi creacla pat·ochia pela LeL Prov. n. 373 de 
10 de novembt•o de 18!9. No Diario OfJicial de 29 ele fevereiro 
de i88i lê-se o segainie: ll'hN AS DE ou ao. - As minas de Oltro de 
Assur llit, segundo um memorial r ac- ntemente publicado pelo 
Sr . FL"ecl . M. Schubert, foram descobertas acer mt ele meio 
seculo «a 9J ]eO'uas ao Oesi~ da B:thia no logar chamado Gentio, 
comat·ca ele Ch'Llue-Ch ique; por e>sa occasião affi•Jiram mil hat·es 
ele pessoas ele toda a parte, priacipalmente ela beira elo Rio 
S . Francisco e cl<t provincia ele Minas, para trabalhar e ex
t L"ahir o ouro qn.~ ahi e nas vistnh1nças se achava erl?- almn
cla nc ia, á tlàt• ela tet·t·a, e assim ct·eo :1-se uma povoaçao c um 
commercio important e florescente. B;norme quantidade ele 
ouro sahin - pedaços de libras não eram r aL"os, e até cb peso 
de arrobas appareceram, e muii<ts furtunas se fizol'am e infeliz 
mente não ha estatística a respeito, porque o ouro extt·ahido 
fo1 em parte comp,.aclo pelos out·ives elo interior pal'a obras, e 
serv io tambem pl'incipa.lmente como pagamen to dos generos e 
mercador•as elos n3goc1aates ela B.thia, clon :le achou fellz
rnente cammho para a Em·opa, evitando assim os direitos e os 
impostos do governo sob re a expor taçãv do out·o , A descohert<t 
elas l avras ele c! ~amantes de S incorá , em 1842 ou 1843 clett causa 
ao abandono das minas ele Assul'ltá, pJl' ser menos' vantajosa 
esta elo q ;e aquella exploração, Não obstante a grande prospe
ridade cle>sas lavra$ , no anuo de 1857 uns '10 Ott 12 negociao tes 
elos Lençóes e ela Bahia, que conheciam o valor e a abLtnclancia 
das minas do Ass ~n·uá, insLitttit·am uma companhia e obtiveram 
nm privilegio por 90 annos. Em 1858 mandou a companhia dous 
agentes á Em·op,t contt•a tar um engenheiro pra tico na explo
r ação ele mlt1as e 50 operarios; em vez de 50, vieram, porém, 
20:J pessoas, inclu indo as fami lias; o que sobrecarregou por tal 
fórma a empreza que se não poude manter. A te rrível secca que 
assolotl essa parte da provincia concluiu a obt·a ela de.>trnição. 
Autorizada pelo governo a companhia suspendeu os seu~ tra
balhos ,, T em duas eschs. publs. 

GENTIO. Log . elo Estado de Set•gipe, no mun. de Dores. 
GENTIO. Arraial elo Estado ele Seq~·ipe , no mun. de Maroim ; 

com ·uma capella e uma e>ch . publ. ae inst. pt· ima1·ia . 
GENTIO. Igarapé elo 'Estado do Amazonas; desagua na 

margem ese1. elo rio Branco, logo abais:o do tàrte S. JoJqtLim . 

GENTIO. Rio elo Estado elo ~iauhy, aff . do Itahim, que o é 
do Canindé. 

GENTIO. Ri0 elo Estado ela Bahia, afl:'. elo rio Angicos, tl'ib. 
elo r io das Rans. Além ele pequeno, sécca durante o verão, clei
x~ndo, entretanto, muit.os poços em varios pontos do seu leito, 
E ·tambem denommado Volta (Lnf. loc.). 

GENTIO. Cor rego do Estado de Minas Geraes, proximo ao 
arraia l do Bello Horizonte . 

GENTIO. Ribei rão do Estado de Minas Geraes, aff. do rio 
Abaeté. 

GENTIO, Lagôa elo EsLaelo elo Maranhão, no mun. ele Loreto, 
junto á serra de Joá . 

GENTIO DO CHAGAS. Log . elo Estado ela Bahia, no muo. 
da Gamelleira elo Assurttá . ( lnf. loc.). 

GENTIO DO OURO. Pov. do Estado ela Bahia, no mun. ela 
Gamelleira do Assuruá, carca ele '102 ki!s. distante ào Chi(}tte

. Chique . Tem pouc.) ma is de 150 casas . 
GENTIO P EQUENO. Log. elo Estado ele Sergipe, no mttn. 

de Sil'i'ry. 
GENTIOS . Pov. elo Estado de Minas Geraes, na freg. do 

Quilombo, mttn . de Bar bacena, 
GENTIOS. Rio do Estado da Bahia, atf. da margem esq. 

cl.o rio' do Gavião que é tt•ib. do rio de Contas . 
GENTÍO.S. Lagôa do Estado de Minas Geraes, na fazenda 

Piraquara pet•tencente á ft•eg. do Bom Despacho . 
GEPUÁ. Nação in.iligena do Solimões, no rio Juruá (Capitão 

tenente Araujo Amazonas). 
GEQUITAHY, V ide Jequitahy. 
GERAES (Ceará; Piauhy ). Logares longínquos , er mos e 

invios onde não costuma panetrar gente. Perdi·m~ naquelles 
geraes', sem mais poder atinar com a direcção que me cumpria 
seguir ( J. Galen.o) . 

GERAES. Paro~hia do Estad J ela Bahia. no mun. de C ot•ri~ 
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nhanbn .Orago S. João e diocese a1·chiepiBcopal ele S . Salvado t·. 
Foi et·eacla pelo art" I ela Lei Prov. n . 2 .998 ele 18 ele agosto ele 
1880, que deu-lhe por séde a capella elo Aiegre . Tem agenc1a 
elo correi o, creacla pela Portaria ele 29 ele se.teml>ro de 1883 e 
duas eschs . publicas. 

GERAES . Parochia elo Estado de Minas Geraes. Vide 
Piedade dos Geraes. 

GE RAES. Corrego elo Estado el ~ Mina~ Geraes, aff. do rio 
elas Velhas. G;m frente fica- lh e a corredell'a do mesmo nome. 
«Esta coneclei r a , diz o engenheiro Benjamim Franklim, co n
siste e m tres travessões ele pedra ( schistos a rgilo sos um tanto 
calcareos, segundo cla ss ificação feita pelo illustraclo geologo 
Dt· . O. Det·by) que atravessam o r io em toda sua largura, em 
frente elo corrego elos Geraes . As aguas perdem-se pot· innum eros 
ca naes, .:ada qual ele mais difficil, senão impossível passagem. 
Actualmeute os canoeiros passam pelo canal ela esq. por ma is 
convir ao propuls or , ele que usam as varas.>> Essa corredeira 
fica proximo ela elo Lag3clo. 

GERALDO. Cor rego elo ~ staclo ele Minas Geraes, aff. elo rio 
Uberab:t, no m un. desde nome . 

GERALDO. Cone<ro do Estado de Goyaz. banha o num. de 
Sa_nta Luzia e .clesagu~ · n~ ma r~em esq. elo· r ibeirão Sumam
bata, aff. elo r10 Corumba (Inf.loc.). 

GERALDO (S .. ). Paro~hia elo Estado .ele Minas ,Geraes, no 
mnu. do Visconde elo Rio Branco . Fo1 elevada a dts t . pelo 
ar~. I ela Lei Prov . n. 2,975 de 7 de outubt·o ele 1882 e á ca te
gori a ele parochia pel a ele n. 3 .161 de 18 de outubro ele 1883. 
O art. I § III ela Lei Pt·ov . u. 2.847 ele 25 ele outub1·o ele '1.881 
creou ahi uma esch. publ. mi:da ele inst. prim . e os §§ I e li 
do art. I ela de n. 3.16.2 de 18 de outubt·o de 1883 duas eschs . 
uma para cada sexo. Ahi fica uma elas es tações da E. ele F . 
Leopoldina, Agencia do con-e i o. 

GERALDO (S .). Estação ela E. ele F. Leopoldina ; no . 
Estado de Minas Geraes . Está na r aiz da serra do seu nome 
e a 308m ele altura acima elo uivei elo mar. Della parte o 
prolongamento ela linha do centro cless~. estl'ada. 

GERAL DO (S.). Serra do Estado de Minas Get'aes ; di vide 
as aguas dos rios Parahyba e Doce e forma um extenso ramal 
da serra da Man·tiqueira, desde o arraial elo Mello do Dest.en·o, 
a té os limites elo Esta do elo E . Santo, guardando os rumos 
geraes, primeiramente E. até proximo de Ubá e dahi tomando 
a direcção gera l ele NO. 

GER AL DO (S . ) . Rio do Estado de Min as Geraes, nasce 
na serra elo seu nome, banha o mun. do Visconde elo Rio 
Bra nco e desagua no Turvo, aff. elo Piranga . 

GERALDO. Lagôa elo Estado de S . Paulo, no mun. de 
Mogy-g uassú. 

GEREBA. Log . elo Es·taclo das .A.lag-ôas, no mun. da 
Viçosa . 

GEREBA. Rio elo Estado ela Bahia, banha o mun . de 
Valença e clesrcgtta no rio Una. Forma em seu curso uma 
beJla cascata . 

GEREMOABO. Villa e mun. elo Estado ela Bahia , sécle 
· da com. ele seu nome, 4-13 kils. d istante ela Ca pital. OragCJ . 

S. J oão Baptista e diocese archiepiscopal de S .. Sal vacl.or . 
Foi cr·eada parochia em 1718 e elevada a categor1a ele v!lla 
pelo Dec . ele 25 de outubro de 1831. Incol'poracla á com. ele 
Monte Santo pelo art. I § li (\a Lei Prov. n . 650 de. 14 de 
dezembro ele 1857. Creada com. pelo art. I § IV da L e1 Prov. 
u . 1.311 de .28 ele maio de ·1873 (' classificada de primeira 
entr. pelo Dec. n . 5.3.28 de 2 ele julho elo mesmo anno e Acto de 
3 de agosto de 1892. Comprehencle o termo ele seu nome e.o de 
Bom Conselho. Tem H.937 habs'. e duas eschs. publs. de .mst. 
prim . Agencia do Cor1:eio. O mun . , além ela paroch~a ela 
villa, comprehenclia mais a ~!e Santo Ant~~lO da Glona ~o 
Curral elos Bois que pela Le1 Pro1·. u . 2.;:m3 ele i de maiO 
de 1S86 fei el~vada á categoria de 'Villa . Situada sobre o 
rio elo seu nome e a um quar to ele legua elo Vasa-Barri~, 
entre a serra elo Cavalleiro a E . e a. de Tho.mé Gomes a 
O. Compõe- se de casas pequenas e baixas, formando na 
real idade uma só rua interceptada no centro por uma praça 
onde se acha a matriz de S. João Baptista e a casa do 
Conselho, em estado regular. Nes3a mesma praça ha um 
barracão em frente á casa do Conselho, onde tem logar as 
feit·as se~anaes, Além cia egreja matriz ha, sobre o cume ela 

sena elo Cavalleiro, um a pec1uena capella, intitulada Monte 
Cal vario, logar ele romaria , e outra no cemilerio . Jun·to áquella 
capella ha uma inscl'ipção gravada nas .pedras, ele que se 
inferiu ter s ido fe ita pelo celebt·e Roberio i[)ias, incl ic!),ndo 
antiga occupação mineira. O commercio de Geremoabo é 
pouco cle;;envolviclo. Os habs. elo mun. cultivam can na, fumo 
e cereaes . Ha tambem ceiação ele gado, qne pouco pó ele me
drar palas seccas e inhospitaliclacle elo ·terreno . Seus vastos 
taboleiros estão coberto ele milh ares ele man gabeiras, ele que 
a pop. em seu beneficio podia extrahir a borra.cba , Origi nou-se 
ele um <t missão ele inelios , creacla em 170~ pelos franciscanos 
em tenas pertencente3 á casa ela 'l'one. Dista 80 legu<ts ela. 
capital, das quaés 34 são feitas por estradas ele ferro' até 
o Timbó. · 

GERERAHÚ. Log . elo Estado elo Ceará, na serra i\1aran
guape. E' muito afamado por suas l ar a njas . 

GERERÊ. Ilha elo Estado elo Paran{,, na bahia ele P ara
nagtní., entre es ta cidade e Antonina . Tambem esceevem Jereré. 

GERIBÁ. P onta na cos ta elo Es tado elo Rio ele J anei ro, no 
mun. de Cabo Frio. Fica ao S. ela po11ta ela F eu acltu·a . Com 
o mesmo 11o m e de Geribá é designada a praia que ahi fica . 
Entre ella e a ponta Emerencia ou Emeriua existe uma bella 
bahia de duas milhas ele extensão sobre otlLL'as tan~as ele pro
fttndiclade, denominada P1·aia Geriba. 

GERICINÓ. Serl'a elo Estado elo Rio de Janeiro, no nmn. 
de Iguassú , Nelia n asce o rio Sarapuby, formando pouco ac ima 
elas fraldas ela sen a uma cachoeira consicleravel. Dista seis 
kils . ela estação elo Rea lengo, no r a mal ele Santa Cruz. ·separa 
as ag·uas elo Sat·apuby, que corre para E . i[ldo desaguar dentro 
ela )labia elo Rio ele J aneiro, elas aguas elo rio Sant' Anna, mais 
tarde Guandú, que desemboca no Oceano. Nas fraldas desta 
serra fica a fazenda de Gericinó, que per~euceu ao visconde 
desse titulo e foi habHacla pelo marquez ele Barbacena. 

GERICINÓ. Rio elo Estado elo Rio ele Janeh·o; desce ela 
serra do seu nome e desagua no SaL·apuby . 

GERICINÓ. Cachoeira do Estado elo Rio ele Janeiro ; desce 
da serra elo Cabral formando o r io elo seu nome, Recebe os 
corregos ela Paquinha, elo Sacco Grande e do Saquinho. 

GER IMAUA, Ilha do ~staclo do Amazonas, no rio Solimões, 
a cima ele .S. Paulo de Olivença , proxima das ilhas clenom~
n adas Maracaoatuba, Urary e Tupencluba (Velloso Barreto). 
Na Ccwtc& do R io Am~&zonas, ele Costa Azevedo, acha -se essa 
ilha mencionada, m as com o nome de J erimana . 

GERIMÓ. Igarape elo Iilstado elo Amazonas, aff. ela margam 
dir. do rio Branco, abaixo ela cachoeira de S. Philippe , entre 
os igarapés Jarany e Mucipáu. 

GERIMONGO. Serra do Estado ele P emambuco, ao N. ela 
vilia elo Bom Conselho. Com.eça entre S. João e Catimbáo, 
segue na clirecção elo S., toma ndo as denominações de S. Pedro, 
Serra Grande, Att•avessacla,Leão, Mocós, etc . Nella fica o morro 
Grande de S. P edro (In f. lo c . ) . T am bem escrevem Jer-imongo. 

GERIM-q. (o.usurbitc& ma,jo?" sotunda): abobora. Ety·m.: cor
ruptela ele Yé,·zbu: o que faz agua, emer,.ir sahir ensopado 
ag •t.aclo, embebido (B; Caet;:mo, Vooab. cit.

0
p: 184e59.2) . A es: 

peet~ mat~ commum e o a?"W"a e a mais a preciada - o caboclo, 
que e com1cla, agraclavel com o leite (P. NoO'ueira Vooab cit 
p. 2~5). o ' • • 

GERrMÚ. Morro na freg. ele S. Lourenço elo Tijucupapo, 
no Es·tado ele Pernambuco. 

GERIMÚ. A meia distancia· entre a Ponta ele Pedras e a 
entr<:_da N · do. canal de ltamaracá (Pernambuco) h a uma intel·· 
rupçao no r ec1fe conhecida pelo nome de B arra. do Ger-im~'t. 
Tem Sm,6 de ftlnclo, segundo Mouchez . Vital da Oliveira M1 
as seguintes instrucções par a entrar- se nella «Para se cleman
clar esta barre la, em vir·tucle de ~na proximidade elos baixos ela 
Ponta ele Pedras, eleve-se procurar pl'imeiro a barra ele Ca
tl.lama. Depois de se ter montado o prolongamento elo baixo de 
fora, procure-se navegar ao NNE., entre o banco e o recife que 
se eucon~t·ará 10 a 12 metros . Quando nesbe rumo a parte 
ma1s elevada ela ilha de Itamaracá corresponder ao meio ela 
terra mais baixa elo Jaguaribe, figma nelo uma bóli:t, e o alto 
dos coqueiros d e Catuama de Dentro enfiarem os do ·morro do 
Carrapicho se navegará a 04NO. e assim se irá passar no 
meio da barra, onde se marca a Ponta ele Pedras por 28" NO. e 
a do Fun il por 75o SO. Não convem encostar-se para nenhum. 
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dos dous l ados da barreta, e logo que se estiver aquem della 
deve-se ancorar . As pequenas embarcações de cabotagem cos
tumam ftcar no Poço, ancoradouro mais p t•oximo da pra ia, mas 
a passagem é por entre corôas e muito estt·eita. Nenhuma im
portancia , porem, tem a barre ta e o ancoradouro de que aca
bamos de t ratar , pela pt•oximidade em que estão da barra de 
Ca.tuama » . 

GERIMÚ. Lagôa no mun . de Bom Conselho do Estado de 
P ernambuco (In f. loc.). 

GERIMÚ. Riacho do Estado das Alagôas, banha o mun .. de 
Anaclla e desagua no rio S. Migttcl. 

GERINGONÇA. Arroio do Estado do R. G. do Sul; banha 
parte da co lonia Santo Auge lo e desagua no rio Jacuhy. 

GERITACÓ . Pov . do Estado de Pernambuco, no tBrmo de 
Alagôa de Baixo . Tem uma capella que a Lei Prov. n. 444 ele 
2 de junho de 1858 to rnou séde da fl'eg . de Alagôa de Baixo . 

GERIV À. Vide Jerivá . 
GERIVAHU BA. Ribeil·ão do Estado de Matto Grosso, aff. 

dir. do Cipotuba. Per to de sua cabeceira, encontr aram-se minas 
auríferas em meados do seculo XVIII (Dr . S. da Fonseca. 
Dicc . cit. ). 

GERIVATUBA. Vide Juru-uaWba e Gerybatyba 
GERM ANIA. Pov. do Estado do R . G . elo Sul • ..-\. Lei 

~rov. n_. i.038 ele 9 de maio ele -1876 creou ahi uma f reg. com a 
mvocaçao de N. S. ela Canclelaria. Vide Ccmdelm·ia. 

GERMANO . Cachoeira no rio Branco, aff. elo Negro, que 
o é do Amazonas, no Estado deste nome. 

GERMANO DA BOCAINA (S .). Nome dado por Antonio 
Tho mé da França ás duas cachoeiras elo 'l'aquaralsinho e do 
Reboj o, DO 'l'apaj ós. 

GERTRU DES (D.). Rio do Estado ele S . Paulo banha o 
mun. ele S. · Sebastião e clesagtta no mar, no fim el~ praia do 
P~nlal ela Cruz . Ha nelle u rna excelleute ponte levantada sobre 
alicerces ele pedra. 

GERTRUDES (D.). Carrego do Estado de S . Paulo, ail'. 
da margem esq . elo rio Mogy-guassú. 

GERTRUDES (Santa) . Ribeirão do Estado de Minas Geraes, 
na estrada c1ue de Uberaba vae ao PrMa. 

GERTRU DES (Santa). Ribeirão do Estado de Matto Grosso, 
desagua na margem dir. do rio Brilhante, entre os ribeirões 
de Santo Antonio e da Cachoeira, acima do porto de Santa 
Rosa . 

GERÚ. Pov. elo Estado de Sel'gipe. Foi outr'ora villa sob 
a denominação de N . S. elo Soceorro elo Thomaz, sendo rebai
xada dessa categoria em virtude de seu estado ele clecadencia. 
Conservou-se na categoria de parocbia até 1878, sendo nesse anno 
supprimida pela LeiProv . n. 1.095 ele 12 ele abril. Grande par te 
de seus h abs . são iudios, ou oriundos desta raça . Sua pop. é 
de 600 almas . P arte elo terreno é fertil, e parte sómente se 
pr~sta á criação de gado vaccum e suino . Foi restaurada paro
chl~ pela Lei Prov. n.1.195 de H ele maio ele 188'1; essa dis 
poslçao fo1, porém, revogada pela de n. i.235 de 3 de maio 
ele. 1882. Tem uma esch . publ. de inst. prim., creacla pela 
Le1 Pro v . u. 1.221 de 25 de abr il ele 1882 e uma m ixta restau
r ada pelo art. III ela de n . 1.132 de 19 de março de 1880 _ 

GERVASIO . Igar apé elo Estado elo Pará, na freg. elo Mos
queira e mun . ela Capital. 

Gb 'ERV :A-SI O GOMES. Log . do Estado de Minas Geraes, 
so re o r1o Brumado . Ha ahi uma ponte. · 

GERYBATYBA. ~orne, diz Azevedo Marques, que o vul go 
c~r:ompeuna pron ~mc~a para o de Jttntba-tuba e · com que eram 
designados pelos mchos o terreno e rios frontei!' C'S á ilha ele 
S . Vicente, á esq. elo morro chamado elas Neves . O rio nasce 
gas ;ertentes oríen taes ela serra de Parauapiacaba, <:arrendo 

e }, . _para SO, e desagtta no l agamar de Santos. Sigmfica r iO 
~f CuJas mar.gens abunda a palmeira Gerivá (F r. ~aspa r, 

.em· pa>"a a h 1st: da oap . de s. Vicente. - Fr. Fra;nctsco dos 
Pbrazberes Maranhao, Glos. de palavl'asind~genas). Vtde. Jun'-
atu a. · 

GERYBATYBA. Lagôa do Estado do R io ele Janeiro, no 
mun. de Macahé . 
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GESTEIRA. Log . elo Estado de Minas Geraes, na estrada 
que ele Lavras ' Velhas vae ter a Barra Longa, mun. de 
Marianna; com uma esch . publ. de inst. prim. creada pela 
Lei Prov. n. 3 .03:5 ele 20 de ou tubro ele 1882. 

GETITUBA. Pov. do mun . ele S . Luiz, no Estado elas 
Alagôas. 

GETITUBA. Rio do Estado das Alagôas ; nasce na ser r a 
elo seu n ome e desagua na mat•gem dir . elo Santo Antonio 
Grande. Recolhe as aguas elo rio elo Peixe. 

GETY. Log. no termo ele Parnaguá elo Estado elo Pianhy; 
com uma escho!a . 

GIA. Serra do Estado ela Bahia, no mun. de Campo· 
Formoso. 

GIÃO. Log. elo Estado elo Amazonas, no dist . de Al'iman 
e mun . ele Canutama. 

GIARI. Pov . do Estado ela Bahia, n o 2° elist. ela freg . de 
N. S. elo Monte do Reconcavo, com uma esclt. publ . ele iust . 
prim . , creacla peb Lei Prov. n . 8.266 de 9 ele agosto ele ·188 L •. 

GIBA. Log. elo Estado das Alag·ôas, no mun. do Porto 
Real elo Collegio. 

GIBÃO. Especie de vesté de couro, ele que usam os vaqueiros
no exercicio de sua profissão. E' vocabulo portuguez., salvo a 
app!icação que lhe dão no Brazil. 

GIBIRI. Igarapé do Estado do Maranhão . Sahe do igarapé· 
Maracú para o l ago Vianna . 

GIBOIA. Pov . elo Estaelo da Bahi a, no mun. ela 'l'apera e 
com. de S . Feli x. Orago Sant'Anna e diocese archiep1scopal 
d_e S. Salvador. Simples arraial \ornou -se séde da !reg. ele_ 
N. S . da Conceição ela Tapera pela Lei Pro v. n. -L. H;:, ele 16 
de abril de 1870 e ass im conservou- se até 1880, anuo em que a 
Lei Pro v. n . 2.118 ele 25 de ag-osto r emoveu para o m·raial ela 
Taperaa séde clafloeg . de N . S . da Conceição . Fo i elevada á 
categoria ele parochia pelo art. II da mesma Lei n. 2.1.-18 , que 
incorporou-lhe o arraia l de S. Mi guel. Tem duas eschs . publs. 
de inst. prim . ct•eaclas pelas Leis Provs . ns. 2.-12-1 ele 26 ele 
agosto ele 1880' e 1.856 ele 17 ele setembro de 1878. Sobre suas 
divisas vide: Lei Prov. n. 2.'156 de 23 de maio de -1881. Incor
porada á com. de S. Felix por Acto de 3 ele agosto ele 1892, que 
designou-a para ~écle do termo ela Tapera. 
GIBOI~. Log. do Estado elo Ceará, a 36 ki!s. da matriz do 

Tamboril; com uma capella da invocação de S. ,Francisco. 
GIBOIA. Logs. do Estado das Alagôas , no Piquete, Pioca• 

Bello Monte e Palmei ra dos Indios. · 
GIBOIA. Log. do Estado da Bahia, no mun . de Campo 

Formoso. 
GIBOIA. Pov. elo Estado ela Bahia, .no mun. ele Poções; 

com uma !apinha. 
GIBOIA. Serra elo Estado da Bahia; estencle- se pel a margem 

clil' . do rio Paraguassú. 
GIBOIA. Espigão situado no limite S. da f reg. de N. S. do 

Carmo dos Arcos; no Estado de Minas Geraes. 
GIBOIA . Ilha do Estado do Pará, no mun . ele Vizen, pro

:x ima á ilha dos C!!.ranguejos, e ao furo elo Timboteua. 

GIBOIA. Ilha do Estado do Rio de Janeiro, no mun. ele 
Angra elos Reis. Tem cerca de i4 kils. de comprimento de 
S. E . a N .0. 'l'ambem escrevem Gipoia. 

GIBOIA. Riacho do Estado das Alagôes, atf. do riacho 
Canhôto, que o é do :·io Mundahú. 

GIBOIA. P equeno rio do Estado de Sergipe, aff. do Sal
gado. 

GIBOIA. R io do Estado da Bahia; fórma ~om o J,!quié >o 
rio Una, atf. do Paraguassú. Desce da serrania elo SIUcor a, 

GIBOIA. Rio do Est~tdo ela Bahia . E' formado pelas agu~s 
que correm da serra de Itabira pelo lado do Bom Jesus do Rto 
de Contas e desagua no rio d~ Cai:xa, DO Jogar Brenhas. Alguns 
0 mencionam como tendo or1gem na serra dos Catolés . · 

GIBOIA. Rio do Estado da Bahia, nasce ~a serra_ do Bonito, 
do termo ela Victoria, percorre uma d1stanc1a ele_ 1;:, leguas, e 
desagua no rio Pardo, tres legnas actma do Oach1mbo. 



GIN - 80 

GIBOIA. Riacho. elo Estad<.l do Bahia, no muu . do Remanso 
(In f. lo c.). 

GIBOIA . Ribeirão do Estado de S . Paulo, na sce no mun. 
de Piracicaln e desagna no Tietê pela margem dir. Separa 
esse mun. do de 'l' iété . 

GIBONGO. Log . elo Dist. Fedet·al na freg. de Guaratiba. 
GIBRALTAR. Baino no mun . do Parahybuna, do Estado de 

S . Paulo; com uma esch . publ. ele inst. pl'lm., ct·eacla pela 
Lei Prov. n. 3 de 5 de fevereiro de1884. 

GIBRALTAR. Nome que deu Antonio Thomé da França, 
ao salto de S. Simão, no Tapajós, Estado de Matto Gt•osso 
(B . de Melgaço) . 

GIBRALTAR. Ilha do Estado ele Matto Grosso, no rio 
Guaporé, cerca ele 42 kils. acima ela foz do rio Verde. 

GIÇARAL. Serra elo Estado cln Rio ele Janeiro, na freg. ela 
Ribeü·a e mun . ele Angra elos Reis . 

GIGANTE. Log. do Estado de Pernam buco, no mun. de 
Bom Conselho, na chapada ela se r t•a elo seu nome, com uma 
capella elo Senhor elo Bom Fim. 

GIGANTE. Serra do Estado ele Pernambuco, no mun . ele 
Bom Conselho. E' uma r am incação da serra da Prata. 

GIGANTE. Riacho do Estado de P ernambuco, banha o mun, 
do Bom Conselho e clesagtla no rio das Lages, aff . elo Gara
nhumsinho (In f. loc .) . 

GIGANTE. Rio elo Estado elo E. Sa,nto, trib. ela margem 
dh- . do rio Doce. 

GIJOCA. Grande la"'ôa elo Estado do Cear á, a 36 kils. mais 
ou menos da cidade d~ Acarahú. 'l'em perto ele 60 kils. de 
circumferencia; é muito piscosa, pelo que na ultima secca 
serviu de gra nde r~frigerio e al_i_mentação á pobreza . Ety.: -: 
ig (por mel athese g~), agtla, e JOGa lavar: agua que se presta a 
lavagem (P Nogueira Vocab. cit . ) 

GIL, Log. elo EsLaclo de Minas Geraes , no mun. do Bom 
Fim. 

GIL. Pov. elo Estado ele Minas Geraes, na freg . da Lagôa 
Santa (Iuf. loc.). 

GIL. Serra elo Estado ele S. Paulo, nos limites elas fregs, ele 
Arujá e Nazareth. 

GIL. Serrota do Estaclo ele Minas Geraes, defronta com a 
freg. do Brumado do Suassuhy (Entre Rios). 

GILBUÉS. Villa e mun. elo Estado elo Piatihy, C1'eada pelo 
Dec. n . 68 de 14 ele maio de 1891, que crmstituio-a com os 
terrenos que comp1•eheudem as fazendas S. Francisco, En
seada, Campos de baixo e Re~iro, pertencentes ao município 
do Conente, donde assim ficam desmembradas ; e dos t~rren?s 
que se acham comprehendidos entre a ~et-ra ~o PapagaH~ e rw 
Gurgueia a té a dita fazenda S . FranCLsco, a margem du•. do 
referido rio . 

GILÓ. Serra do Estado de Minas ·Geraes, nas divisas da 
f1•eg. de S. Domin gos elo mun. ele Marianna. 

GINDAHY . Riacho do Estado ele Pernambuco, aff. do rio · 
Tracunhaem. 

GINETA. Serra e ribeit•o elo Estado ele 'Minas Geraes, no mun. 
de Sete Lagôas. O ribeiro reune-se ao Macacos, tl'lb. do Pa
raopeba . 

GINETA. Sert•a e rio do Estado de Minas Geraes,_no mun. 
ele Caldas. « A serra ela Gineta é uma ramilicaçao da do 
Mat·anhão; della se admira o colossal rochedo do Itacolomy e 
as serras elo Machado e ela Bocaina. » (In f. loc . ) 

GINETE. Sert•a do Estado elo Maranhão, no mun. ele 
Lo reto . 

QINET·E . Serra do Estado ele Minas G.eraes~ no mun. de 
Tiradentes, nos limites da ft•eg . da Lage . com a do Desterro 
•d'Entre Rios. 

GINETE, Serra do Estado de Minas Geraes, no mun. de 
T1·emedal. 

GINGEIRAS. Log . do Estado do Pará, no mun. da capital. 
GINJA. Log. na freg. de N . S~ das Dôres de Macabú do 

Estado do Rio de Janeil'o. 
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GI-PARANÁ. Rio aíf. ela margem oriental elo Madeira, 
trib. ela mat·gem cUr. elo Amazonas . Sua foz fica a baixo da 
elo Jamary. Pelo seu thal:weg corre o limite ·septentl'ional do 
Estado de Matto Grosso com o do Amazonas. E' tambem deno· 
minado 1\r[achado elo mcw. Nasce, segundo a.ffirma o B. d.a 
Mel"'aço, na serra dos Parecis, um pouc0 ao N. do paralello 
1.2o,o têm consideravel cabeclal de aguas e com mais de 600 
kils . ele curso a NNO. vai desaguar pela lat . elo 8o. Os ·ter 
renos que rega produzam expontaneamente cacáo e salsa
parrilha . 

GIPOIA. Ilha elo Estado elo Rio ele Janeil·o, no mun. ele 
Angra elos Reis. T em cerca ele 14 kil-s. ele comprimento ele 
SE. a NO . , e um a e~ch. ptlbL T ambem escrevem Giboia. 

GIP Ó-OCA. Ilha do Estado elo Pará, no rio Capim. De· 
fr onte, mas na margem esq. desse rio, existe para o interior o 
lago Tachy, Essa palavra sifinilice- casa ele cipós. 

GH'UBA. Rio elo Estado elo Maranhão, no mun. de Gui-
marães. 

GIPURÚ . Canal na ilha Marajó e Estado do P ará; desagua 
no Aramá. (Inf. loc .) 

GIQUI. Especie de manga tecida ele cipós e taquaras; se rve 
para pesca e caça. (G. Dias . Dica, cit . ) ou covas afunilados , ás 
vezes com duas sangas, que ~e mette~ nos ?ar1_1eiros, (P . No
~uen·-a. Vocab. ctt, ) «'0 cop~m desfetto no g<qm é um dos me· 
1hores attrahentes do p~ixe ( Varnhagen, Hist . cit. T, I o 
pa . i17)- Ety. y ique- i o em que se en tra. (B. Caetano, Vocab. 
cit. p . 587). Já vem nos Dicos. de Moraes e Aulete. J . Veris
simo cit. p . 441, escreve Jequi. P. Nogueira, cit. escreve Giqt~i. 
Vid. J equi , 

GIQUIÁ . Cesto ou cavo pat·a apanhar pelx:e (P, Nog,Ieira. 
Vocab. cit. p . 286) . Ety: y igttiá o que entra, apa nha (B. Cae
tano, Voeab. cit. p 587.) Vid. Jequiá . 

GIQUIRI. At·vore ele folhas miuclas, ele espinhos curvos 
par'l. os dous lados, agarrando por ambos como os da cha
mada ttnha ele gato- Ety: y iqtti o que entr·a, e r-i muitas 
vezes, alluc1indo a forma dupla do espinho qne agarra.(P. No
gueira Vooctb . ct . p. 287) Vide Jequiry . 

GI RÁ U. Elspecie de grade de varas sobre esteios lixados no 
chão e mais ou menos elevadoa, sogundo o mister a que se deve 
prestar . Ora é destinado a leito de dormir nas casas pobres; 
ora serve de grelha para moquear a carne ou peixe, ora para 
nelle expõr ao sol q11aesquer objectos . Tambem dizem Jur átt . 
Em alguns Estados elo Norte applicam egualmente o nome de 
Giráu a um a es leira suspensa e pr~sa ao tecto da casa por 
quatro ou mais cordas, e que se t•ve para nella se guat:darem 
queijos e outros generos, que ficam desta sorte ao abr1go dos 
ratos e demais alima11ias damn,inhas.. ljltym . E' vocabulo da 
lingua tupi e parece corruptela de Ju 1·att. Tambem escrevem 
Jil-á~t . "Gnuu: casa ou tet•raço fe ito sobre forquilhas, serve 
de canteiro, paiél ou ventilador , G. Dias, JJicc. cit , ; ou sobre 
foTcados em siUos alagadiços, !Vlar tius cit. pag. 59- Na jangada 
é u-ma especie de- estrado onde accommodam-se os passageiros 
- Em geral é qualquer estiva elevada do sólo e suspensa em 
forqu·ilhas, J . de Alencar It·ac . cit . pag . 263 e C. Aulete clt. 
- Leito de varas sobre forquilhas; serve para guardar a louça, 
panellas, pratos e legumes, J. Galena, Lend e Ccrmç . Pop. 
pag, 395. Etyrn. corruptela ele yirab o que é para colher a 
comida, B. Caetano , Vocab . ciD pag . 59.3. - Moraes escreve 
jttráo. 

GIRÁU. Log . cloEstado doAmazonas, no mun. da Capital. 

GIRÁU. Log . no termo dJ Traipú do Estado das Alagôas; 
com uma cadeira mixta de inst. prim, creada pela Lei P1·ov. 
n . 9.2i de iO da julho de 1.883 . 

GI RÁU . Pov do Estado elas Alagóas, no mun . do Collegio. 
Ha oubt•os 1ogB. do mesmo nome nos muns. de Sant'Anna do 
Panema e ele S . Braz. 

GIRÁU . 'Riacho do Estado do Ceará. affl . elo S. IDomingos, 
entre Oraio e Barbalha . 

GI RÁU . Rio do Es·tado de Minas Geraes, affl . elo Tanque, 
que o é do Santo An tania, e este elo Doce . Recebe o r.ibeirão 
Corrente e nasce na sert•a de Itabira de Matto Dentt·o. Dão-lhe 
60 kils. de curso. 

GIRÁU. Carrego elo Estado de Minas Geraes, entre Inhaíuna 
e Santa Quiteria. Pertence á bacia do Paraopeba. 

19.233 
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GIRÂU. C01·rego do Estado ele Ma\to Grosso, afll . do 
Aguapehy . 

GIRÂU. Cachoeil'a no rio Cabaça!, logo acima da foz do 
Vermelho; no Estado de Matto- Grosso. 

GIRÂU. Salto no rio Madeira, a '12 kils ., do Caldeirão do 
In ~rno . «E' assim chamado, diz o aucLor das Noticias Gec
g>·aphioas da Capitania do Rw Neg,·o - poeque tem ele cons 
truit·-se giráos de madeira capazes de sustentar o peso elas 
canôas puxadas á mão, nive1Iaclo ele tal modo que facilite o 
transito » «0 corpo desta cachueira, ,·liz o Dr. Pinkas, const i
tue-se da uma só queda de cerca de oito metros de altura, for
mada por uma garganta estre ita, visivelmente cavada pelas 
8guas na rocha, que hoje fórn1a as margens elevadas desta 
parte elo rio . O extenso varado uro elas embarcações é na maior 
parte plano ; porém , ex1remamente pedregoso, põe em perigo a 
solidez das embarcações, que necessari amente tem de ser trans
portadas por terra, "Salto no rio hladeira, aos 9° 20' 45" S. e 
2-to 54' 22" O. do Rio de Janeiro; entre as cachoeiras elos Tres 
Iemãose do Caldeirão do Inferno . Um kil. e antes já · as agnas 
começam a ler-vilhar e correr velozes por entre os penhascos do 
rio, que já ahi vae es 1reito, uns 700 metros. Segue-se por. uns 
iO minutos á sirga, para passar uma corredeira diffic!l; e 
depois a remos, até clobJ·ar a volta do rio , ahi mui angulosa , 
e onde, perto está o porto do Salto . E' esta a mais forte de todas 
quantas cachoeiras temos passado, e a mais bonita, só te~do 
superior a elo Theotonio, que é a segunda logo adian·te . FICa 
·tambem a 45 kils . , da dos Tres h· mãos . Os antigos ele marca
ra-m-a aos 9° 21'; os Srs . Keller em 9° 20' 45" S . e 2·1° 54' 22" 
O. O rio, depois ele espraiar- se em quatro kils. de largura; 
estreita-se junto a uma pequena morraria de colliuas, n'uma 
volta a SE e desce por dous canaes, um a meio rio, ele cerca 
de 300 metros, inçado de abt·olhos e levantando formt
claveis escarcéos ou banzeiros, e outro encostado á margem 
dir . de 20 a 30 mekos de largo, que se precipita em 
varias saltos em escada , até um uHimo ele 10 metros, ma1s 
-ou menos de altura. Em tempos de cheia cobre todo o lageado 
da margem, e fôrma outro cana leta n'urna erosão que agora se 
-vê no pedregal descoberto. Ha Ires pa r a quatro annos, chega ndo 
ahi tres botes, o ultimo não poude, em tempo, encosta r no porto 
de cima, e quando, já a meio comprimento no remanso tinha 
ainda o resto na corredeir a , esta fel -o girar sobre si, arrebn \ou-o 
e foi clespenhal-o por este canaleta. Deu-se então um episodio 
-notavel, á ser exacto o que nos contaram: o patrão desse bote 
era filho elo chefe ela fro la que enlouqueceu ao ver o fi lho 
arrebatado · entretanto es\e salvou-se agarrando-se, no 
meio da fo;ça da corrente, a uma grurnixameira d'agua; e 
um inelio levado ainda com vida ao remanso opposto, poude 
.galgar um'~ pedra á esq. do salto donde ~oi t~mbem salvo . Se~ 
melhanta a quasi todos as outras cachomras e esta formada por 
uma es treita crista de rochedos, que ligam os morros elas mar
.gens, os quaes não distarão entre si _mais de. 500 metros; 
A' esq . elo rio elevam-se quatro ou mnco co limas e duas a 
di r . ; sendo maiores as que fic3m no prolongamento do saHo. 
O morro da dir. offerece nos flancos as duas obras que servem 
de portos para o va radouro. Este é de perto de 800 metros; 
bastante aspero e difficil na subida e perigoso na desc1da, 
de qua lquer modo que se o considere, pelo clec1i ve elo te rreno e 
pedregulhos que o atravancam , Cerca de 300 metros bifur
-ca-se o caminlio, seguindo o varaclouro, por uns 100 metros 
ainda e outro caminb.o para um terceiro porto, unico em que as 
embarcações podem carregar ; descendo á sirga, e . completa
mente leve, do fim do porto do varadouro, até ahi, na distancia 
talvez ele 500 metros . Os dous acampamentos do Sa lto são 
bastante feios e agrestes; no de cima lla ainda vestíg ios da 
aldeia de Balsemão estabelecimento de Luiz Pinto em 1768, 
com inclios Famas. Este capi\ão-,.eneral seguia elo Pará para 
tc;mar conta do seu governo ; com

0
elle vinham 422 pessoas, em 

4<> canôas nos va1:adouros, não o era menos no consumo elos 
mantimentos ; de que lhe foi de gt·ande socco rro a aldeia de Sal\o 
Grande estabelecida peJo juiz 'l'htloLOnio. A' imitação desta, 
fundou a daqu i: ordenando igualmente a plantação de !pandw· 
cas, mt lho, etc. , par a soccon imetlto dos navegantes. Ja porém 
qttasl tres annos an \es R.ollim ele Moura ao retirar-se do seu 
.governo, tinha lançado os fundamentos dessa pov., que tomou o 
nome de Giráo. Em '1775, dez annos depois era aba~donada ele 
todo por causa das tropelias e assaltos de outros gent10s.» (Dr. S. 
ela Fonseca . Dioc. cit. 

GIRÂU DA ITIUI3A. Log. do Estado das Alagôas, em 
S . Braz . 
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GIRÂU DAS EMBIRAS. Pov . do Estado das Alagôas. 
no mun. de Traipú. 

GIRÂU DO PONCIANO. Pov. do Estado das Alagôas, no 
mun . de 'l'raipú . I-Ia ahi um açude. 

GIRÂU GRANDE . Aldeia de inelios mansos, quatro mi
lhas ao NO . de Miranda, no Estado ele Matto Grosso. 

GIRIMUNHA. Barreta no Estado de Pernambuco, 5lefron~e 
da ponta de Pedras . Nel la podem entrar emb~rcaçoes, CUJ O 

calado não exceda de 10 pés. Encontra-se tambem escnpto 
Jirimun ha e Je•· imunha. 

GISSARA . Cor rego do S:stado de Minas Geraes, banha o 
terl'itorio da freg . de S . Miguel do Jequitinhonha e desagua 
no ri beit·ão S. Francisco, aff. do l'lO JeqULtmhonh a (lnf. 
loc . ) . 

GITIRANA. Logs . elo Estado das Alagôas, em S . José da 
Lage , Piquete, Santo Anton io ela Bôa Vista, Barra do 
S. Miguel e Muricy . 

GITIRANA. Serra do Estado das Alagôas, perto do Arrasto 
(Dr . Espindola Gcog. Alagoana). Fica no m un. elo Para
byba . 

GITIRANA. Riacho do Estado do R . G. __ do Norte, atr. 
do rio Apody . Encontrei tambem escr1pto Gztzrar.da . 

G ITIRAN A DA MADEIRA. Log. do Es'tado elas Ala
gôas, na Barra do S . Miguel. 

GITIRANDA. Riacho do Estado do R. G. do Norte, 
t rib. do rio Apody, nos limites da freg . de Porto Alegre. 

GITÓ Lo cr . do Estado de Pernambuco, no mun. elo Bom 
Conselho, c~rn uma capella . Fica uns 30 kils. ao S . ela villa . 

GITÓ . Log. do Estado das Alagôas, em Pioca . 

G ITÓ . R iacho elo Estado de Pernarn buco, banha o roun. 
elo Bom Conselho e clesagua no Balsamo, aff . do r to Para
hyba (Inf. loc .). 

GIZ . Morro na ft·eg . de S . Lourenço de Tijucopapo do 
Estado de Pernambuco (Inf. loc.), 

GIZ . Pon·ta na praia de Iguaba P equena, Es tado do Rio de 
Janeiro. 

GLORIA. Parochia do Distdcto Federal, considerada co~
lacla em 9 de agosto de 1834, tendo sido seu pl'i1'!"'eiro vigarto 
o conego Joaquim de Mello Castello Branco. Fo1 creada por 
Dec. n , 13 ela Assemhléa Geral ele 9 ele agosto de 1834, des
membrada da freg. de S. José. O Dec, de 30 de outubro de 
i834 marcou-lhe os limites. Confina com as fregs , de S . José, 
Divino Espirito Santo e Lagôa . E' atravessada pelo r io das -
Caboclas. Perlencerr.-lhe as praias do Russell e do Flamengo . 
A matriz ach a-se situada na praça Duque de Caxias, outr'ora 
Laro-o elo Machado ; é um templo de t•egular apparencia, porém 
de ~ma architectura confusa e. sem elegancia . Em freJ?le fica
lhe um bel! o jardim, tendo em meio uma rua de palmell'as que 
defronta com a porta pr incipal da matriz . E' essa parocbia 
uma das mais impo rtantes do Districto Federal, já pela pop. 
abastada que nella habita, já pelas elegantes e custosas 
const rucçÕes qne possue. E' atravessada pelos bonds da 
Companhia J ardim Bot:I.nico, _que ahi \em tres ramaes: o 
elo Flamengo, o das Lat•a n~e tras e. o de Botafogo . Nella 
acham-se situados alguns edd:icws tmportantes como a Els
chola Publica o hospi tal da Sociedade Por\ugueza de Benefi
cencia d i vers~s coJleo-ios particulares e as estações elos boncls 
e -telephonica. Nella teve residencia a Princeza D. Isabel no 
aprazi vel palacio Isabel, situado na rua guanabara e defr~nte 
dt1. i·ua Paysanclú. Sua pop . é de 44.1.0o babs . No el1a_ 1:> ele 
agosto celebra-se na poetica ermida ela G~ori a, q~e fica sttnacla 
no alio de um outeiro, a fest:1. daqtte!la 10vocaçao . 

GLORIA . Parochia do Estado ele Minas Geraes, no_ mun. 
do Carangolla.. Orago S. Francisco e diocese de Mar1anna. 
Foi creada paro chia pela Lei P1·ov. n . 904 de 4 de JUnho ele 
i858 e incor porada ao mun. elo Carangolla pelo§ VII _art. I ela de 
n 2 500 de 12 ele novembro ele 1878. ~ol)re suas dtv1sas vtde: 
a ;·t. VII da Lei P t·ov . n . 2 . 085 ele 24 de dezen~bro ele i8~4. Com
prehende o pov. _do Mar.anhão . Tem agencta de corre1o e duas 
escbs . publs. de tnst . prtmal'la. 

GLORIA. Pov. do Estado ele Minas Geraes. Foi dist. d:J: 
f~eg. ele Sant' Anna do Carandahy do termo de Que luz. A Le1 
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Prov . n . 767 de 2 de maio ele 1856 incorp1rou o dist. de N. S. 
ela Gloria á parochi a da Capella No·qa elas Dôres claquelle 
termo. A de n. 1.188 cle21 ele julho ele 1864 transferia pa1:a_ a 
capella el a Gloria a sécle ela fr~g . da Capella Nova; di sposJçao 
esta que foi r e vogada pela art . II! ela ele n. 1_.707 de 4 _ ele 
outubro de 1870 qu e tra n sferia a sede da paroch1:1. para o clist. 
ele Dores . Desmen'>brado da freg.cla Capella Nova e n nnexado á de 
Sant'Anna elo Cara ndahy pelo a r t . II d~ Le1 Pr?v· n, 2 . 72~ 
ele 18 cl~ clezem bro ele 1.880 . E levada a paro c lua pela Le1 
Prov. n. 2.944 de 23 de setembr o de 1882 . Tem duas 
eschs. publs. ele in st . prim ., creadas pel as Le1s Provs . 
ns. 3. H 6 dil 6 de Olltnbro de 1883 e 2 .0ô5 cle17 de clezembro 
ele 1874. · 

GLORIA. Parochia elo Estado ele Minas Ge1·aes, no mun. 
da Diamantin a . Orago N. S. ela Gloria e diocese de Diaman
tina. Co m o nome de PiQatrão foi um clist. ela freg. clB Cul'i
mata hy ; incorporada á pal'ocbia ele Gouvêa pelo a rt. X II ela 
L e i Prov . n . 1. 663 ele 16 de setembro de 1870, disposição essa 
que fo i revogada pelo art. XI da ele n . 2. 107 el e 7 ele janeiro 
ele 1875 . Crea da paroclün do mu n . de Diamantin a pelo ar t . I 
§ H ela Lei Prov. n. 2.145 ele 29 ele o u~ubr o ele 1875, que mu
dou-lhe a denominação de Piçan ão pela ele N. S. ela Gloria. 
Compre!Je nele as povs. denominada~ Go11'tage m e Vallo F undo. 
Te m duas eschs. publs. de inst. pl'im., uma elas quaes creada 
p ~ l o a rt. I § !I L ei P1·ov. n. 2.847 de 25 ele outu bro de i 88i. 
Agencia do correio, 

GL ORIA. Parochia do Estado ele 1vli nas Geraes, no mun , 
elo Muri ahé . Orago N. S. ela Gloria e dioces e ele Mariano a . 
Foi creada parnchia p el o art. I § X III da Le t Prov ... n. 47'1 de 
i de junbo de 1850 e inco rporacl::t ao mun . do Mur1ahé pela ele 
n. 724 ele '16 ele maio ele 1855. Sobre suas di visas vide : Lei 
Pro v . n. 2 .085 ele 2'i ele dezembro ele 1874 e n. 2.306 ele H de julho 
ele 1876. ·Tem duas eschs . publs . ele iust. prima;·ia e agenc ia elo 
corre io . 

GLORIA. P arochia elo Es ta do ele Minas Geraes , no mun. 
de P i umhy. Orago S. João Baptista e diocese ele Mar ianna . 
Foi ct·eaela parocbia pela Lei P ro v n. 812 ele '1 ele julho de 1857. 
E mq uanto curato per tenceu á pa r ochla de PasSO i elo mun. ele 
J acuh y ex- vi elo art . VII I §§ XI ela L ei P r o v. n. 334 ele 3 ele 
ab\· il éle 1847, pas sa ndo a perlencer á ft·eg . e mun. de Pinmhv 
pela ele n. 353 ele 27 ele se tembro ele 1848. Depois de pucchi a 
pertence tl ao mun . ele Piumhy, elo qual fo i desmembrada e 
incorporada ao ele Passos pelo art. I § VIII ela Lei Prov. 
n . 2. 763 ele 13 ele setemb1·o ele 1881. Finalmente voltou a p~r
t encel' ao mun. de Pinmh ypelo aTt . I § I ela L ei P r ov n. 3.038 
ele 28 ele outubro ele 1882 . Sua pop . é avaliada em 2.500 habs. 
que se occ upam noplanlio de cereaes; a lgodão e canna. A 
parochia es tá assente em terreno de boa qua l idade e é r egacla 
pelo rio Gra nde e por diversos ribeirões. Ageuci::t do correio. 
Tem duas eschs . publs. ele iust , primaria . 

G-LORIA. Anti ~,O arraia l do mun. do Mul'i a,hé, no Estado 
ele iVlinas Geraes . Elevado a. dist, pelo art . I! da Lei Prov. 
n . 1.42·1 de 24 de <lezembt•o ele 1867 . SLLpprimido pelo art. VII 
da ele u . 2 .085 ~le 24 ele dezembr o de 187'1, res taurado pelo 
.art . I cltt de n. 2 .306 ele 11 ele j ~dho ele 1876. Orago San ta Rita. 
Foi e levada á categoria de parochia pe lo a rt. I § 11 ela Lei 
Prov . n. 2 .905 de 23 ele se tembro ele 18.32. E' banhada 
pelo r ibeit•ão elo Pai Ignacio . Tem u ma esch . mixl a , creadtt 
pelo art. I § UI ela Le i Prov . n. 2.847 ele 25 ele ocltubt•o ele 
1881 . 
. GL ORIA (N. S. ela ): Cut·ato do TI:staclodoR. G . do Snl , 
elevado a essa categoria pel o :ut . I da Ler Pro v n . 1.573 ele 
24 de a bl'i l ele 1886 que deu-lhe por li mites os elo 3° dist. elo 
mun . ele N . S. elos Anjos de Gt• a vaLahy. 

GL ORIA. Log . elo Estado elas Alagôas, em Coruripa . . 

GLORIA . Bairr o do Di:gt . Fecleml , entr e a La pa e o Cat
te·te . á beira -mar a travessado pel os boncls da Com panhia elo 
JarcÜm Botanico. 'Possue bellas J?l'O~rieclacle .l , o ecl ificio da 
Praça elo Mercado hab i tado por htm1l1as pouco abastadas, a 
Secretaria elos Estt·ang~iros e um elegrtnte otlteiro sobre o 
<]ua l e rgue-se encan tadot· a a ermida de N. S . ela Gloria . tã o 
venerada pelos fi eis a 15 ele agosto . O Dr . Fausto de Souza 
em set t tt· abalh o .11 Be~hia elo R i o ele ./r.~ nei l'o di z : « Na 
segunda praça ela Glori a, nota- se a m ura lha, caes e praça elo 
Mercado, .cons~r niclos em 1858, que cons·tituiram um beneficio 
a esse barrro, o qual fic ou com m a is uma estt'a cla ele com-
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municação para o centro da cidade ; te rmina, a praia no pt·o· 
montorio coberto ele arvoredo, em cima do qual 

Como um prisma luzen te sobre um comoro 
Octog:ono, brunqueitt o ledo tem plo 
Que 'à Gloria de Maria , ou t'ora ern uera 
Devota dex tra , n.rre pendi~a, exang~e ; 

(B,·a::Wanas) 

capella ele pa l'licular devoção elos vice-reis e elos t estas coro
adas que t êm habi tado nes·ta Côrle , especialmente ela Santa 
Imper a triz L eopolcli na, que a h i se apeazia ele ir fazer suas 
orações, e <i sua p~droeira dedicou _a pdnceza primogeni ta , 
em 1819, clan.clo-lhe o nome ele Mar1a ela Glol'ia.. Mui tos via
jantes ·tem cel ebr1_1clo este gr_ac ioso e _ ?em situado templo, a 
qne Valsh clenom!lla ::t Jg,·eJa el e~.~ Niazs , os navegantes dedi
cam-lhe fervoroso ét!l to, ao qual allncle o poeta sagrado Fr. 
Franc~~co ele S. Carlos, nas segt!intes linhas elo poema .!ls• 
sumpçao : 

Aqui nautas vit·ão cumprir o voto 
Trazend o em l!om bi•os o velacho roto; 
Co 'a rou pa ma l enxuta, inda n.ssus~ado s 
Dos euros e escarceos encapellados ; 

e o povo do Rip ele Janeiro, no r! ia '15 ele agos to, se c! irige 
em roman a tt montanh a ela Gloria conduzindo valiosas 
offertas em signal el e gra ~id ã o pelo d~ferimento de humi ldes 
supplicas . Um distincto estrange iro D . J ose Guiclo secr e ta rio 
de .se u pai D .. 'l'homaz Guiclo, embai xador argenti~o , em um 
art1go sob o t 1 ~ul o Recue?"elos del ./aneiJ·o, publica do na Re
~!sta Ltttera?"U~ ele B u enos A.lf?'es , ele agos·to de 1874, diz 
acerca desta montanha o seguinte : « Hay otro monte no 
m enos bello que e! i\iena lo y e! Erymanto, au nque en ves ele 
l as ft ccwnes con qu e estas e L·an celebrados, el del J a neiro 
so>tJene en su est endida mes~ta la Igles ia ele Nuestra SenÕ L' (I, 
ele la Gloria . Es como una cesta ele flor es á orillas del ma t· · 
porq ne l os casa rios clesparr amados desde su base h asta s~ 
carona tienen. jar dines, á veces en forma de pensiles.» 
O 1llustre esc rtp ~o r J osé ele Alencar ::tch ava singula r encanto 
n a capell a elo Outeit•o, e de ixou - o consig nado em duas ele 
suas obras : n a L 1wzolc;, que começa po1· u ma el esc rip ~ão ela 
gea ncle roma~·ia, e no E ?·mitão cltt Glor·i :L , onde te n~a e-xplicar 
como r omanc1 s ta , a lenda cl ::t ft!nclação ela er mida por Antonio Ca
minha,_ em '1671 , a qu~ se r e fe re~. passagemhapouco citada, d as 
fl?·az!lzanas , de AraU JO Pol'Lo Alegre . O atllor do Sancturio 
Jl1aJ·ian no, no tomo X, tra tando ch im agem elo aHn r-mór 
eles l<t capell a,_ d iz, na phrase ]Jitto resca que lhe era fami li a r: é 
ele tam pe?•fezta escult1tNL, que pm•ece f'oi ob1·acla com ??Htito 
espi,·ito, 1Jois sah1·o tam formosa q~•e é t-.ma suszJcnsfio, e tam 
a grculavel que levct atrá.s ele si os cOJ'ctções e os c.ffectos . » 
O . intell ige nte Sr . V alle Cabral no seu. « Gttia elo 'IJ iajcm te no 
Rzo ele .Tanet?'O », cltz a !'espelto cl::t egreJa da Gloria o seo-u inte · 
«E' pequena , ~as soli damente cons trnicla e com elegaii'c ia .. Ó 
·templo. ac~ual foi .começado a ec!Jftca r-se pelos a nn os ele 17i4. 
l~a1·trctpa da arch1 tec~n ra. ele L!uz XV. E ' um polygono ele oi to 
faces . O se u port1co p l'lnc.tpa l e ele marmore e possue trabalhos 
~le esculptura . So~re. a egreJa h a um terraço arra mpaclo,.. 0 
1nle['Jor elo templo e s1mples . Possue d uas capellas l ateraes e a 
capellamó r. Nes t·1, á d ireita ela entmcla , vê- se um guaclro pin
tado a oleo em 1827 por F. E . 'l' a nnay, r epr esentando a queda 
elo cava li ? que detl D. Pecll·o I, pet·to elo P <tço de S. Cluistovão 
a 30. ch JUnho ele 1823. Na frent~ elo ·te mplo, er o-ue-se tt s ,1 ~ 
gyac1osa torre ... » Do 'terraço dP.ssn> egr eja clesc

0
ortina- se um 

hncl.Jss tmo panoramfl.. O outei~·o visto elo mar, á distancia, 
ofl'e1.ece u ma pa1sag-em verd~cle1ramer:t9 e ncantador a . Segundo 
o Dr. Mello_ i\Ioraes, a egrcJa ela Glona !oi, em principio, u111a 
s1mples ermtd;:, erecta pelo ermitão Antonio Caminha em 1761 . 
Morto o.erimtao, o DLC: Claudio Gurgel elo Amat·al, que e ra dono 
desse sJtw, fez doaçao por escnp tu r a publica ele 20 clé junh O< 
tle 1699,. ela _erm1cla e terras á confmria , qu e j á se achava nella 
est.aba lecJcla, Impondo-lhe a obrigação ele ecl iJÍ ca t• a egr eja, que 
hoJe vemos e foi con cluicla em 1.714. Sendo tom ado para res i
dencta elos fr ades elo Carmo o h osp ício ela Lapa , onde h a•bi
·tavam os ba r bacl inh os i ta lianos, foram est~ s mudados pa1·a as 
casas do3 romeiros da Gloria, da.hi para San to Antonio elos 
Pobres e fin a lmente pat·a o Cas tello . O illus tre esc J•iptol' a.t·gen
tmo .Er nesto. Quezacla em suas Nol.cts de vietgens sobre o Rio ele 
J anetro assim _ clesc ~·eve esse poet JCO ou teil'o:« . .. Assim, po r 
exemplo, nada e nn 1s cur1oso sob este po nto ele vista que o 
p1ttoresco m orro ela Gloria. Sito quasi110 co ração da cidade é 
tão agres te, que as suas ruas são ladeiras excessivamen'te 
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ingremes, pelas quaes não podem transitar carros nem animaes; 
as suas casas não dão pat·a a rua, ficam arredadas , e os Jardins 
que ~s rodeiam tem uma vegetação tão exhuberante, que as t re
paden·as cobrem os muros ele pedra que dão para a rua publica, 
e cahem sobre estas, como S I fc1ssem tapeçarias ant igas, ornadas 
de flores e folhas. A's vezes a propl'ia l' lta , sempre estreitíssima, 
cohre-se destas plantas, como se tivessem uma alfom bra na
tural. Sobem unicamente a essas alturas os que a lli moram 
separados volnntariamen te do resto elo mundo ela Côrte. E 
claquellas casas ve.!has porém lindíss ima~ . edi ficadas no alto 
do morro, domina-se a bahia inteira até {,· entr ada. ela bal'l'a; 
e pelo Olltro lado vê .se eotender-se a cidade em todas a.s clit•ec
ções, e contempla-s ~ , ela placidez daquelle retiro encantadot· , o 
ardente movimento dos que c ircul am pelas ruas, e todo esse 
co njuncto .especial ela viela ?as grandes capitaes. O ruído da 
VIda cltat• ta nunca chega ate alli; ouve-se apenas o continuo 
esbater das ondas do mar contra as pedras do morro. elevan
do-se em altíssimos pennachos ele espuma brauca. e perce
be- se o surdo rumt•l' da maré no aeu fluxo e refluxo. · Aquillo é 
imponente. O homem acha-se por um lado em presença da na
turezn., n.lcançando com n. vistn. ~ immensiclacle elo mar e os 
elevados cumes das montanhas que limitam o horisoote, e o 
ouvido só percebe o ruido magesfoso ela natureza: ao passo que si 
se volta para o outro lado, divisa a cidade. seu te ele lon,.e o afau 
incessante da vida , vê a gente que va i e 'vem, a fum~ça elas 
chaminés, os vehiculos que passam, e tudo isto, ela altura soli ta
ria em que pám !n Damos em Beguida um excellen te artigo que, 
sobre a festa da Gloria, publicou o Sr. Dr . Mello Moraes Filho: 
A .FESTA DA GLORIA. T1·adiações JlOpulares - A verde ci
meira elo morro ela Glo ri a cresci a elos mares espelhan tes ele 
s.o l, como um a esmeralda policia na sa lva ele ouro de uma oda 
hsca . Recentemente fundada a real cidade ele S. Sebastião do 
R io de Janei t· o, Salvador Correia ele Sá a compassava em ses
marias, que doava aos pelejaclores elos ultimas combates contr a 
os tamoyos e seus a lliaclos .. . E aquella montanha que se an-i
gan~ava couber a em partilha a José Rangel de Macedo, ~m 
segutcla a .seu filho Francisco Ran.;el, mais tarde ao capitão 
{}abn el ela Rocha Freire, e deste terceiro possuidor, consta da 
•escnptura que temos á vista, passara por compra ao Dr . Claudio 
Gur[?el d? Amara l, que em 20 ele julho ele 16Q9 a cecle11 em 
pat t'Imo nw a Nossa Sen hor a ela Gloria . Ainda coalhada elas 
flechas dos gentios mo rtos e elos destroces dos bata lhões l'ran
cezes, a bahi a elo Rio de Janeiro balan~Íava em suas aguas os 
navios elos piratas francezes e fl amengos, que transportavam 
p3ra suas terl'as o ou ro, as rezinas e o ·páo- brazil. A colonia 
ass im de5acatacla , a r mava o corso, dando caça e abordagem 
aos pechelingues, que resp iravam a la rgo pulmão na ath mos
phera ela rapinn. e da morte . Na vargem da ciclncle, no mor ro 
de S . Sebastião, os no1·os sesmeit·os opu letüavam- se de doações, 
ao passo que o idea l ele Deus e ela patria al entava-l hes o braço 
·e trabalhava-lhes fundo nos seios cl'alma. Em desenho ele esta
tua ria eis alguus traços elos tempos decorridos e a histeria 
patrimonin.l do outeiro ela Gloria , em cuja em in encia a lenda, 
~n·g uenclo nas t1·évas seu facho siclei·a l, projec·ta claridades se
r en as no campan a rio cleJ:l'ocaclo ela an ti "'a ermida. e alumia as 
som bras errn.ntes de t~ntos p3regl' inos , que outr'orà a buscavam 
na~ romn.rias cl<t. fé , E o archote dos myrrhos, ardendo na 
notte nos seculos , faz resaltat· o vul to imponent e do anacbo
reta 1\ntonio Caminha, que em i 67i . em cumpr imen to de um 
voto, f ~mdara a primitiva ermida de Noss:t Senhol'a cln. Gloria. 
Des de logo a igreji nha , per to elas nuvens, a os l a mento do mai· 
e a r esa dos ventos .nas pal meiras , tornou- se-lhe o a sy lo de paz 
e um a esc~cla mystiCa pot· onde a sua esper ança ia l'esplan 
decer n.9 ceo. Heconstruicla como se acha ac tualmente em 1714, hm razao ele ser doado o mol'l'o á Sagrada Virgem , no dia da 
i1 °l e a Ôurora encontt· ava sempre às s na s port<~.s a turma dos <t '!i ~ ~de o velho rei, et·a iraclicciona l na fa m ília rein auta 

0 razt o [ervoroso cult~ á Senhot·a ela Glori a. Assim, se
~anas clepots ele nascido, lhe foi apresentado no temp lo o 
i::ir . . D. P~dro II, orando lU neto 0 sabio D. Romualdo ; e rep t• o
cluz.lli-se tgual ceremonia com Sua Alteza <t. pr inceza rege n te , 
s ubmdo ao ~ulpito o eloquente monsenhot· Marinho. Co ntam os 
ân.ttgos que a nnssa elos sabbados ja ma is o primeiro imperador 
hen:ou ele compare·cer com seus filhos, e que, mesmo depois de 
daver o Sr. D. Pedro li aband0n aclo atraclicção pate m a, man-

av<l: as. princezn.s D . Isabel e D. Leopoldina assistir ao santo 
ô\crdficJo, qne tinha loO'ar nos dias mencionados, ás oito horas . 

.e ecenclo ao sentime~lto altamente r el i.,.ioso que a prendia á 
ml!'aculosa Senhora a fa.milia impertal co ncorria para o 
culto com preciosis;imas cladivas, taes como ala mpaclas de 

prata, corôas ele ouro e bl'ilhan te.s, mantos e tun icas de bro
cados, calices de ouro, ele. Como recordação desses estylos, a 
pt•inceza D. Francisca, em data poste rior á elo seu casame1~to 
com o príncipe ele J oinville, offereceLt á egreja da Gloria os para
mentos sace rdotaes pat'<l missa cantada . No tempo ele Pedro I 
as festas ela Gloria el'am o!Iuscantes elo brilho pelo lado ,·eli
gioso, ele grandeza desusada como pompa ~xtel'~or e ele vel'da
cleiro caracter principesco, como cooclusao a1·ts tocra ttca. Offi
ciavam bispos, prégn.vam oradores celebres, as mt ssas eram ele 
compos itores ela estatura ele Pedro Teixeira, Jos~ Maul'lclO e 
Marcos Portugal. Cantavam no côro <t.s vozes maiS afa madas; 
e os sopranos pertenciam a inda ao grupo elos ae\e castEaclos 
que o illu st re e tão desfavo rave lmente julgado D. Joao VI 
fizera vi r da Ita li a . A' noi te, os quarteirões do Cattete e ela 
Glor ia povoava m-se como nunca. Os musicos tocavam nos 
coretos, as cnsas a as r uas enfeitavam-se : illumioavam-se ; e 
os bai les da baro neza de Sorocaba, que es túavam nos cloumclc:s 
salões ele seu palace te da s ubi clD. do morL·o, eram honrados 
pelo primeiro imperador, cuja presença representava a mages 
tade da festa e a soberania elo amor. Em annos ma is feli zes 
elo segundo reinado, a fesúa elo que nos occupamos tinha senti
mento proprio, afinado pelo diapasão elas tendenci<lS devotas 
e nacionaes . A crença popular não conhecia medida ; o en·thu
siasmo publico ·transbor da va pelo que a r ú ig ião tem ele mai5 
p~etico e o coração ele mais nobre. A' se mel hança de um pas
sa ra a briO'ado sob a rama que cobre a ten a de perli11naela 
sombra, 

0

0 povo !'efugiava- se nas suas innocentes crendices e 
não se preoccupava inutilmente com as ondas subten aneas ele 
uma falsa sce.ncia que esteril isa , ou n ão se engolfava no incle
ferenLismo que asphyxia. A fes ta ela Gloria era u m exemplo 
palpitante; !'o i um ser que existiu e de que hoje vem.os apen_as 
o fantasma q tte se e5vaece, co roado elas rosas pahclas e la
nadas como as das visões ele Macbeth. O prologo ela aclmi
rav~ l festiv idade eram as novenas. No dia 5, ele manh5,, as 
aias ele Nossa 8enhora , naquella época moças da mais elevacht 
classe , bem como.-fls baronezas de Sorocaba e ele S . Nicolâo, 
D. Margarida Delfim Barroso e D. Matbilcle Delfim P eren·a, 
vestiam na sacr istia a sagrada imagem, que levavam para o 
alta r . Ao escurecet·, a egreja, toda n.rmada e circulada exterior
mente de lu 7.es em .,.lobos e a ra ndelas , campeava nos ares 
como um pharol á clistancia, dando aviso. aos devotos e aos 
marean tes elas r erericlas novenas ele que set• ta the:ltro. Desde 
logo os ap restos geraes começavam, as casas elos r omeu os 
atope tayam-se, as oll'e r tas á Santa nffiuiam e tudo estava a 
caminho. A cabelleira da imagem, mandada pentear por 
de,•oção por D. Margarida Delfim P ereira, j{• estava com o 
arm ador; e algum accessorio que faltasse viria até á vespera 
da fes ta, em que vestia-se pela segunda vez a padroeira do 
templo. No dia ele hoje, logo que am,., nhecia, os sinos repi
cavam, os carros tirados e dous e quatro cavallos desfilavam 
pelo cáes da Gloria, conduzindo devotos e curiosos, g randes 
senhores e nobl'es clamas. Bella> mulatas, lustr osas crioulas, 
ve lhos e cr iauças, homens e mulheres ele toda a casta, approxi
ma vam-se cnn~rictos, entupiam a ladeira, deixando após. s i 
"' t·ossas massas el e po vo, cJncluzindo a plttr aliclacle elos r omeirOs 
~elas de cêra enfeitn.clas de desenhos, ele fl ôt•es ele panno e vistosas 
fitas· braços, cabeças, peL· nas , seios e barrigas ele cêra branca 
ou cdloricla - pL·omessas de milag?"CS que nas horas alllictas ft. 
zeram fervorosos á vi rgem de sua invoc<tção . Antes das iO h oras 
ela manhã a musicn ele barbeiros marchava, in do pasta t· - se na 
baixada ela e"'rej a . Dessa banda, a pl'incipal, era clirector um 
certo Du~ra ~estt•e ele bat•beiros da rua da Alfa nclega, que a 
ensaiava e fardava pam as mais ruidosas funcções. Todas as 
figuras eram negros escravos; o u~tf?rme nao pnmava pela 
elegancia nem peln. qttahdade. 'Ira.pva.m Jaqueta de brtm 
branco, calça preta , clta péo bra nco ~Ho , e andaY<un clesc.alços. 
Os que não ,;abiam ele có r a parte, lt am-na pt·egacla. a alfin etes 
nas costas do companheiro da ft·ente! que servta de e3ba ute. 
A procut·a desses artis ~as era extt·aor chn al'la . A:n'!.a na notte 
antecedente a banda havia acompanha do a proc~ssao ela Boa
~Iorte . que salt ia ela egreja do Hospício, prociss~o obrtgacla a 
irmandades e a an jo cantor , que entoava a quadra: 

Deus vos salve, ó Virgem, 
1dãi Immaculada , 
Rainha de clemencia, 
De estrelas coroada, .. 

ao acompauh ameu to dos ba rbeiros, que realça~am o pie~oso 
cortejo. Na praça da Glor ta um coreto magm fico recebta a 
ba ncÚt militar; a Lapa, o Catlet~ e a ladeira fo t· migavam c: e 
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gente . Ba ndeiras e galbarcletes, colchas ele damasco, glo bos e 
outros pt"eparos da espleudicla illuminação compl etayam o ptt
tor-esco do s itio , qne, dia e noite, animava- se >1os sumptuosos 
festejos. Sentados sobre a muralha que circula o templo, hc,mens 
e mulheres , tendo entre os joelhos as crianças, abria m os cha
péos ele sol, que os protegiam elas verberações ardentes; sal
teados aqú i e ali, um ou outl'O tncliv~duo cavalgava o muro, 
deitava as pernas para a banda de fora, balançand? -as , e as 
crias bem vestidas, pt"eenchendo espaços vagos, espichava m a 
cabeça pre ta, arrega!ava.m os olhos v~rm elho s1 s urcllllclo por 
t rás ela murada de gt·anlta . Quem snb1a a l adeira, lastrada de 
folhas aromaticas e sombreada pelas colchas que fluctu:lVn m 
elas janellas, maravilhava-se ela original galeria, assnstava-se 
da saraivada ele foguetes que troavam e, a cada momento, o 
echo da cisterna elo pa teo ele pedra r epetia o ftm elas pa lav ras 
q 11 e pronunciavam-lhe á garganta e.scancaracla. E os archeit·os 
estendiam·se em a las. .. As carl'llagens , rodando intermit
tentes, p<tt"avam em baixo ; salta ndo ela boléa, os criados ele 
libré appros:imavam- se ela portinhola, descobriam-se, á eles
cicia dos altos personagens elo clero , elas gra ndes clamas da 
cô r te, de em baixadores, ela nobreza emfim, qüe se encami
nhavam para o outeiro. De r epen te innumeras girandolas 
varavam o ar, estourando pt·olungaclas. O hymno nacional 
executava-se nos coretos : ofliciaes e soldados da guarda na
cional e ele tropa ele linh a destacavam-se dentre o povo e os 
clous batedores do piquete elo imperador r el ampeava m ele per~o 
as espadas abrindo caminho. E Suas Magestacles e Altezas , 
com seu sequito opnlento e distincto, apeavam-se tomando a 
set'peante lade ir a, subindo os clegráos de mal'mot"e elo gracioso 
adro e clesapparecendo em breve no profundo da egreja. O 
aspecto interior do templo era deslumbt·ante: oul'o, gemmas 
p1·aciosas, damascos, flores, luzes. sem conta . .. Apenas en
travam, S uas Magestaclea e as pnncezas occupavam o doce!. 
Nas tribunas junto do altar-mót• fascinavam de riqueza e 
formosura as aias e as devotas de Nossa Senhora. No côro a 
orchestra preludiava os intt·oitos ela missa solemne, qu asi 
sem pre composição de José Ma ut·icio ou Marcos Pllrtug.tl. Fac
ciolti, Real e e Ciconi, os tres castl'aclos g ue se passaram elo 
primeiro imperio, l á se achavam - famosos sopl'a nos que iam 
casar s uas vozes á elos celebrados cantores do Lyl'ico e da 
Opet'a Nacional. E o alto _cle.ro, l:' epresentaclo pelas suas cu~mi
n ações , deu:ava a sacriStia ornada ele emblemas votivos, 
dando começo á missa . Na~uelles bons tempos prégavam ao 
Evangel ho -Sampaio, Mont Alverne, o monsenhor Marinho, o 
conego Barbosa F~ança, e .12 outros oraclor~s, para quem a 
tribuna sagrada fo1 verclade1ro «carro de triUmpho». T ermi· 
nada a festa, mesmo depois ela r etirada ele Suas Magestacles a 
egt·eja, o la rgo pateo e a esplanada ela ladeira clemorava m~se 
r epletos das multidões que se substituiam, persistindo a lufa
lufa, o prodigioso concurso, aLé depois elo fogo ele artificio, 
queimado ás 10 horas. A' n oite a festa da GJ oria, sem perder 
a sua carac teristic~t de pompa verdadeiramente real, interes
sava mais directamente ao povo. As ltuninari as no templo 
embandeiraclo, a illuminação ela frente ele todas as casas do 
quarteirão, os barcos reliectinqo na a gua as luz~s da prôa, as 
famílias sen tadas em cadeiras a porta elas halntaçoes, a s tocatas 
de v iolão e os bailes modestos alegravam aquel!a gente, que 
tinha fé e divertia-se na felicidade commum. O Te-Detem cele
b1·ava-,se com a grandeza dos estylos adm irave is , com ": assis
t encia ele Suas Mages tacles ; e quando os smos rep1cavam 
marcando o termo da solemuidade, parecia o écho enfraquecido 
elas salvas elas fortalezas, que algumas horas antes ha viam 
annunciaclo o final da missa cantada e festiva do Nossa Se
nhora ela Gloria. E Suas Magês Lades, descendo a mon tanha 
sonora das ondas do povo, sob um tecto listrado ele bandeiras 
e radia nte ele luzes, dirigiam-se ao palacete em que presente
mente funcciona a secretaria ele estrangeiros para tomar parte 
nos esplendorosos bailes elo ~ahia. Ninguem ima.gina as r!· 
quezas decorativas claquelle edJficw na nOite ele hoJe. Illnm t
naclo por dentro e por fóra, sulcado ele globos accesos o jardim, 
contornadas ele copos ele cores as duas pyram1cles, ao som ~a 
musica, á quéda elas cascata~, ao perfume das liores , como nao 
se elevaria o icléal do art1sta e elo amante naquelle amb1 to 
orien lalmente fantastico! Nos salões amplos e riquíssimos os 
cantores elo Lyrico faziam- se o.uvit· ao estrepito cl?s applausos ; 
a aristoct•acia troca va entre SI galan tews escolh tclos ; e pas
seiando n~ts salas, á e ;pera ela clansa , o corpo diploma tico, os 
membros do parlamento e os altos funccionarios elo Estado 
a diantavam- se com as suas clamas, adornadas ele perolas e 
brilhantes, que faiscavam ao brilho dos lustres de crysta l e 

84 - GLO 

elos candelabros ele prata e ele ouro maciss :J . As toilctles de 
remontado va lor e fino gosto ar·tislico, cor re na tradicção tor
navam m ais encantador ainda o sembla nte tlas est?·ella~ da 
noite, que era m h abi tua lmente a conclP.ss u. ele Merity , as mar
qtlezas de Abra ntes e ele Monte Alegre, Mme ele Saint-George, 
as Sras . J eronyma de Aguiar, Souza Ft·anco, Moller e Maga· 
rinos, a CUJO lado resplandecia divina a princeza ele S. Severino 
nobillissima esposa do ministro ele Naooles . E Suas Maaes .:. 
tades in augnravam o ba ile honrando a 'primei ra quadrilha~ e a 
sou ée desdobrava-se r aptcla e e_ncantacla , como o véo transpa
r ente de uma fada nas r egtOes dos sonhos e das fan tas ias . 
E mquanto no palacete elo Ba hia iniciavam- se quadrilhas e 
valsas, as mesmas scenas tinh am loga r em casa elo senador 
Cassiano, da l~roneza ele ~orocaba , de D . Rita .Pinto Ma gges i, 
que por clevoçao a Nossa Senhora da Glo t·ia festejavam-lhe o dia 
com ruidosos bailes . A's 10 h or as, caprichosos fogc,s ele arti
licio queim avam-se em tert•a e no mar, e a l uz elo logo 
nas aguas destacava na murada do caes e na e:.: tensão da r ua 
o povo em tropa, agrupando-se aqui e a li , para me lh or apr e
ciar o sot·prenclente espectaculo. E pouco a pouco as m ultidões 
dispersavam-se. Os bailes eu tl'a varo pela noite ad ian te , pela 
madrugada ... E' ela lenda , que, quando o ultimo baile elo Bahia 
acabou, um a luz u n ic ~ , que bl'u xoleaxa na torre ela egreja, 
r olando ao longo do muro como uma lagl'ima, apagou-se .• . E 
a fes ta ela Gloria passou á tradicção! , . 

GLORIA. Bairro na freg. elo Not·te da Sé, no mun. da 
capital elo Estado de S. P a ulo. 

GLORIA. Nucleo colonial elo Estado de S. P aulo inaugu
rado a 26 ele agos to ele 1877. Demora ao S. da cidade de's. P a ulo 
da qua~ dista 3,m~oo e com a qtta l communica-se pelas estrada~ 
Vergue1ro e Sant Anna. Occupa uma área ele S. 556,80Sm• . A 
cu ltur a consiote em bort::i.l iças, fe ijão e milho . 

GLOR:IA . Pov. ,do Estado elo R. G. elo Sul , na.freg . cl& 
S .. Do~mgos das rorres; com d uas eschs. publs . de inst. 
prim aria . 

GLORIA. Lo g . do Estado elo R. G. do Sul, na Estrella · 
com uma esch. publ. mixta, creada pela Lei Prov , n. 1.562 cl~ 
ele 16 ele abril de 1886 . 

GLOR!A . Pov. do Estado ele Minas Geraes na freg. cl~ 
Santa Rita elo Rio Abaixo. ' 

GL ORIA. Pov. elo Estado ele Minas Geraes, no mun. elo· 
Carangola. Orago S. Pedro. 

GLORIA (Santo Antonio elo). Dist . elo mun. elo Muriahé, no 
Estado ele Minas Geraes. Foi creaclo pelo art. IV ela Lei P rov. 
n. 2 .085 de 24 de dezembro ele 1874. Orago Santo Antonio . 
Tem uma esch . mixt a m·eada pela Lei P1·ov. n. 2 . 913 de 20 ele 
outubro de 1882. 

GLORIA . Serra do Estado de S . Paulo, a O. elo mun. de 
S. João da Boa Vista (Inf. loc . ). 

GL ORIA. Mol't'o. do E stado el o Paran á , na estrada da Gra
ciosa, perto ela capltal. 

GLORIA . Rio do Estado elo Mara nhão banha o muu . ele 
Mirittba e ·desagua no rio PI·eá . ' 

GL ORI A. Rib~ir-ào elo Estado elo Rio de Janeiro, na cidade 
elo Carmo . 

G L ORIA. Ribeirão do Estado de S . Paulo, a fl'. ela margem 
cbr . elo 1'10 Parahy ba. Rega o mun. do Bananal. 

GL ORI A. Rio elo Estado de Minas Geraes, nasce na serra 
ela Gramma e clesagua no Muriahé, qua tro kils. abaixo da cidade 
deste nome. Recebe entre o;ltros o S. João . 

G L ORIA. Rio elo Estado de Minas Geraes, banha o mun . ele 
Tiradentes e clesagua no rio do Mosquito, afl'. do rio elas Mortes 
«E m. cer-ta ~ltura , onde divid~ a_ f reg. da L age ela ele Santa Rita 
elo Rw Abatxo, chama-se rtbe1rao ele Santo Autonio, em razão 
ele. uma fazenda, que está na margem do r io e é assim cleno 
mtnacla. Depois que entl'a nos limites da freg. de S. José 
cle~omi n a-se rio da Gloria em razão ele um pequeno pov. que 
esta na margem elo rio, pertencente á freg. de Santa Riba elo 
Rio Aba ixo e onde houve em tempos idos uma capellinha clecli
cacla a N. S . ela Gloria, ela qual ainda restam ves tígios . Na 
fazenda elo Pombal, que fica á margem do rio elas Mortes da 
~,~ai tambem ainda h a v~sti~ios ~onde d izem que nas~el'a 
lirilclentes, faz o r1o Glona JUncçao com o elo Mosquito, en
trando ambos no rio elas Mortes .» 
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GLORI A. Lago do Estado do Amazonas, no rio Urubú, entre 
as ilhas Santo Antonio e S. Raymundo. Foi ass im deno
minado, em 1875 , pelo Sr. B. Rodrigues, que es:plorou aqttelle 
rio. 

GLORIA DAS VIRGENS . L~g . do Estaclo das Alagoas, 
~;m Pot•to Calvo. 

GLO~IA DE GOITÁ. Parochia do Estado de Pernam buco. 
Vide G-oitá. 

GLORIA DE MARIA PEREIRA. P11rochia do Estado do 
Ce:trá. Vide Maria l~e,·ei,·a . 

GLORIA DO CURRAL DOS BOIS. Parochia elo Estado 
da Bahia. Vide Antonio da Gloria,. 

GLORIA DO PASSA TEMPO . Parochia do Estado de 
Minas Ge1·aes. Vide Passa Tempo . 

GLORIA DO SAHY. Parochia do Estado de Santa Ca· 
tb arina . Vide Sahy. 

GLORINH A. Arroio do Estado do R . G. elo Sul, aff. da 
margem esq . elo rio Ibirocay, trib . do Jacuhy . 
. GL YC.ERIO. Assim denominava-se a villa da Campina 
Grande, no Estado de Paraná pelo Dec. ele 11 ele fevereiro de 
1890. Passou a ler a primitiv a denominaçãn pelo Dec n . 1 de 16 
de novembro de 1891.. Tendo sido d issolvida a assembléa des te 
Estado ficou nullo es te ultimo Dec . Vide Campina G?·ande. 

GLYCERIO . Estação da E. de F . Cen tral ele Macahé, no 
E!taclo do Rio de Janeiro, 224k851 distaot. de Nyterõi e lik610 
de Mundéos. 

.GOANACUÁS. Indios que habitavam a antiga aldêa de Cu
marú ou dos Ar apiuns, no Estado do Pat·á, 

GOCOY . R io do Esta do do Paraná, aff. da margem esq . elo 
rio deste nome. 

GODIANA. Corrego do Estado ele Minas Geraes , aff. do rio 
d'Agua Limpa, que o é elo Ilatiaia e este do Pil'anga. Banha a 
freg . do Out·o Branco ( lnf. loc. ). 

GODINHO. Morro do b:stado de Minas Geraes, na freg. do 
Furquim e mun. de Marianna. 

GODINHO . Cor rego do Estado de l\llinas Geraes, banha o 
mun. de Marianna e desagua no ribeirão do Carmo . E' tambem 
denominado Matuto. 

GODINHO . Porto no rio Vermalho, Estado de Goyaz . 
GODOY . Corrego do Estado de Matto Grosso, trib. do Sarar é, 

galho elo Guaporé . Afl!ue pela margem direita. 

GÓES. Pov. do Estado do Paraná, na freg . de Santo Antonio 
da Lapa . 

GÓES . Serra do Es tado do Ceará, galho da Serra de S. Bento, 
no mun. ele Lavras. 

GÓES. Praia na ilha ele Santo Amaro, Estado de São 
P aulo. 

GÓES. Riacho do Estado do Ceat•á , nasce no logar Mamões, 
no morro ela Forquilha e clesagua no rio Acar ahú, banhando 
o mun. de Ipueiras . 

GÓES. Ribeirão do Es tado da Bahia , banha o mun. do Conde 
e desagua no rio Itapicurú (lnf. loc: ). 

GOI ABAL. Log . do Estado do Rio de Janeiro , na freg . das 
Neves e mun, de Macahé. 

GOIABAL. Log. do Districto F ederal, na freg . de Campo 
Grande . 

GOIABAL . Ponta do Estado do Pará, onde ha um pharo
l~te fixo. elo mesmo nome. Ordem 6a . Dioptrico. Alcança 13 
kils. Esta em 1°37'S. e 6• 2' 45" O, do Rio de Jane·iro ou 
5i0 30' O. de Pariz . Acceso em julbo de 1860 . 

GOIABAL. Igar ,1 pé do Estado do P ará, desagua no rio 
Cap1m pela margem esq. entre os igarapés Auanh:ty e Ar
r ala!. 

GOIABAL. Rio do Es'tado do Pará. na ilha Cavianua. 
GOIABAL. Ribeirão do Estado de S. Paulo, aff. da mar

gem esq . de Tietê , 

GOIABAL. Ribeirão do Estado de S. Paulo, no mun. de 
Jacareby (lnf. loc.). Vai para 0 rio Parah yba elo Sul, 
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GOIABAS. Ilha elo Estado da Bahia, no mun. de Bel· 
mou ·te. 

GOIABEIRA. Log. no mun. de Missão Velha, do Estado 
do Cea rá. 

GOIABE:IRA. Log. uos suburbios ela cidade de Cuya bá, 
capital elo Es taclo de Matto Grosso. 

GOI ABEIRA . Ilha do Estado da Bahi:t , na foz do l'io Je
quitinhonha, proxima ela ilha do Porto Velho . 

GOIABEIRA. Rio do Estado de Pernam buco , oo ~ermo de 
Garanhuns . 

GOIABEIRA. Riacho do Estado da Bahia, ban lla o mun. 
do Barracão e desagua na 111 1rgem esq . do rio It~picurú . 

GO [AB ~IRA. Co nego do EstMlo de Minas Get•a es , banha 
o muu. ele Ba.ependy o d2sagua no rio S. Pedr o. 

GOIABEIRAS. Log . do Estado elo E. San~o, na fre,j . de 
Cat· a pina ; com uma esc h. publ. ele iu st . prim., c t·eada pola 
Res . P residencial de ·31 de j unho ele 1880. 

GOIABEIRAS. Pequeno pov. do E~tado ele Minas Get•aes, 
na freg . do Furqu im <! m ctn . ele Marianna. 'l.'em unta ca
pe lla . 

GOIABEIRAS. Riacho do Estado ele Minas Geraes , ba
nha o mun . ele Queluz e desagua no r1o Maranhão. clous 
kils. acima elo arraial de Congonhas . Nasce na súra elo 
Pires. 

GOIAPY. Rio do Estado do Par á, na ilha i\üt rajó ; nasce 
na lagôa Sao.la Ct·uz e desagua na margem esq , do rio Arary. 
Recebe pela margem esq . o tio Salgado . Os campos adjacentes 
ao rio Goiapy alagam todos no in ver no, de vido á obstrucção do 
rio, e no verão seccam toLtlmente, e o l'io cheio de ao.ingas, 
assacuseiros , etc., que já nasceram sobre o seu pt·oprio leito, 
não dá bebedouro ao gado. Assim a indttstri a pas toril defin ha 
no inverno pela i tJ undação das pastagens a no vet·iio pela falta 
d'agua. 

GOICANA. Hi acho do Estado de Pemambuco, rega o mun. 
do Rio Formo$o. 

GOIJARAZES . Sylvicolas que habita vam as margens do 
rio Amazonas . Eram divid idos em duas nações, uma caraote~ 
risada por sua estatura mediana e a outra pelo corpo ag i
gan tado. 

GOITÁ. Cidade e mun . do Estado de Pe rnambuco. na com . 
do seu nome, ex- termo da com. do Pau d'Alho, a 72 kils. mais 
ou menos da cidade do Recife, a 27 da estação de P au cl' Alho 
e a 21 da Victoria, banhada pe los riachos Salgado e Goitá. 
Tem cerca de 200 casas, a lgumas ele boa · cons trucção, egreja 
matriz, cemiterio, eschs. publs. de inst . prim., bi bliotheca 
mantida pela associação Olub L ittercwio Goitaense, etc. 
O terreno elo mun . é bastante ferti!; a c Jlh ra principal 
é a do algodão e da canna, seguindo-se a do fe ij ão , milho, 
mandioc1 e outros ge uer os, que chegam não só para o con
sumo da localidade, como a inda par a abastecimento dos 
merca1os visinhos. T em agencia do correio. O mun . foi pri
mitivamente uma insignificante pov . , em que edificou-se uma 
cape !la sob a invocação de N. S. da Gloria, em terrenos 
doados por David Pereira . Diocese de Olinda. Foi c•·eacla 
parochia pelo art . V da Lei Pt•ov. n . 38 ele 6 de maio de 1837, 
elevada á categoria de villa pela de n. i. 297 de 9 ele julho de 
i8i7, ins lallada em 10 de janeiro de 1878 ; e á de cidade pelo 
art. JI da de n . i.Sli de 27 dejuuho de 1884. A pop. do mun . 
é avaliada em ceréa ele 20 .000 habs . No mu:1. ficam as se rras 
claoomioadas Cannavieira, Palmeira e Guilhet·me; os rios 
Goitá, Salgado,, Camarim e Pil ão e a la goa da A lagoa Gr ande. 
Sob•·e suas cliv1sas v1de , at•t. V da Le1 Pro v. n. 38 de 6 de 
maio ele 1837 e n . 227 de 31 de agosto de 18<18 

GOITÁ. Rio elo Estado de Pern ambuco, rega o muu . do
seu nome e desagua na mat•gem dir. elo Cap iberibe . Seg.mdo 
0 conego Ilonorato , nasce esse rt o na se l'l' a elas Russas, na 
parte de::tominacla Serra Gr ande; te.:'-1 20 leguas de curso e· 
recebe os riachos Messaranduba, . Jo.ao Alfonso, Fantas1a1 
Cotunguanha, Pilão, Aratangy e CaJuetro. Do mun . ele G~lta. 
nos informam nasce t• esse rio na serra das Russas, ter 50 ktls. 
de curso e r~ceber no mun. o3 riachos Camarim , Colungu
hinha e Salgado. 

GOITACA. Ilha do Estado do Rio de Janeiro, no muo.. de 
Paraty . 
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GOLANDIM. Rio ,do Estado elo R. G. do Nor~e, bltnha o 
mun. de Canguareta ma e desagua no Curimatahú (Inf. loc. ). 

GOLFOS . Log . do Estado do Piauhy, no nnn. de Barras. 
GOLFOS. La()'ôa d~ Estado ela Bahia, no mun. elo R e

m ans o (Iaf. loc.) ~ 
GOMEATINGA. R ibeir ão elo Estado de S . Paula, banha o 

mun. de Santa Branca e Jesagua n o rio Parahyba do Sul : 
GOMES. Bair ro do Estado de S. Panlo., nafreg. do Bairro 

AHo. 
GOMES. Bairt·o ao N . e a seis kil. da f reg . ele S. Sebastião 

do Areado no Estado ele Minas Ge raes . Tem cerca ele 30 casas 
.( ,ollma.nc~h 'snl AI inei?·o, i88,1) o 

GOMES. Log· . do Estado ele Min as Geraes, sobre o rio Cor
rentes, na es~rada do Suassu hy . Ha a hi uma ponte. 

GOMES. Morro elo Estado da Ba hia, no mun. ele Chique
·Cbique . 

GOMES. Ilhas situadas nas proximidades elo rio J aptLrá, 
t t·ib. elo Solimões. Subindo-se o rio , são ellas encontradas logo 
:ac ima da ilha elo l ago Acapü e á esr1. cl<t J a raquy . 

GOMES. Igarapé elo Estado do Pará , banha o mun . de 
l\iuauá e clesagua no l.'i o des fe nome. 

GOMES . Corre"o elo Estado ele Min as Geraes, banh a o mttn. 
do Curvello e des;'g ua na mat·gem esq . do rio cbs Almas, ail'. 
do Melleiro, que o e do Paraopeba (Inf. loc .). 

GOMES. Col't'ego elo Estado ele i'I'Iinas Geraes; banha o ter
ritorio elo a rra ia l elo 'r abo lei r o Grande o desagua no rio 
Paraope b·a. 

GOMES. Carrego do Estado de Minas Geraes, no mun. de 
Ayuruoca . Col'l'e para orlo do Francez . 

GOMES. Lago elo Estado do Amazonas; sua foz es tá na 
na ma.t·gem cli't·. do rio J apur á , l ogo acima do paraná-mirim 
do l\Iapixat·y. 

GOMES DE MELLO. Log. elo Estado ele Minas Geraes , 
no mun . eles. Miguel do Piracicaba. 

GON. Vide Poço da C•·~tz . 

GONÇALA. Lagôa elo Es tado do Pa t•ahyba elo Norte , no 
mun. ele Faguncles . 

GONÇALINHO (S.). Log. ~o J!;staclo elo. Maranhão, á 
margem elo r1o Pat·nahyba, defron ta do ban10 denornmado 
Ca.roço ela Benedictct. 

GONÇALINHO (S.). Riacho do Estado do Maranhão, des
ag.ua na margem esq . do Parnahyba, cinco kils. abaixo ela 
embocaclut·a do rio Po ty. 

GONÇALO. Ilha na bahia ele Pat'anagniÍ. e Estado do Pa
ra n:i~ 

GONÇALO (S .). Antiga villa do Estado do R . G. do Nol'te, 
c t·eada peht Resoluç ã ~ de H de abt'il ele i 833 e conrtrmacla pela 
Lei Pt'O\', n. 25 tle 28 de março de 1835 . Sua matriz, com a 
mesma invocação , foi ct•aacla pela Lei Prov. n . 27 de 28 de 
ma rço de i 835. O muu. foi supprimiclo pela de n. 6:J4 de 
ele 11. ele março ele 1868, que incorporou seu ·territori o ao mun. 
ela Capital. Foi r es tau rada villa pela de n. 689 ele 3 ele agosto 
de 18H ; supprimi cla villa pela ele n. 832 de 7 ele feYerelro ele 
1879, que tt•ansferilt sua séde para a vrlla de Macahyba , e paro
chi a pela ele n. 876 de i7 ele mat·ço ele ~883 . A Let Prov. n. 613 
de 14 ele dezembro de 1871 c1·eo u a lü ·um a esc h . publ. ele inst. 
prim. T em age ncia elo co rreio. Em . outubt·o de 1890 foi de 
n ovo elevada á categot·üt de vllla. FlCa sttuada em uma pla
nície á nHll'gem di r o do Potengy. O mun . é regado por d1 versos 
rios, entre os quaes o Ut1nga, Rego-MeleH'O e Pl'ata. 

GONÇALO (S.). Vil! a e mun . d o Es la?,o do Rio de J ane it·o, 
n a co m. ele Ny terõi. Dioce?e de Nyte rOt . Um certo Gonça lo 
Gonçal ves diz monsenbor P1zarro, t endo alcançado uma ses
maeia na' mar<>em esq. do rio Gttaxincliba, mandou edifica r 
uma egr eja qu~ dedicou a S. Gonç.alo, a q ~al foi ,ct·eada paro
chia por Alvará ele iO de fevere tro de 1647 . E atravessada 
peb ]!; • de F . de Cant.agallo. O Relat. do visconde de 
Prados dá a e.>sa parochia uma superficie ele 51,86 kils. <Iua
oclraclos, uma pop. de 5 .973 habs. e tt·es eschs o publs . ele tnst. 
]Jl'lm. Foi elevacla á üategoria de vi lla pelo Dec. n. 124 de 22 
de se tembro de 18900 Foi in s ta llada em 13 de outubro de 1890. 

Rebaixada ele vi lia pelo Dec . de 28 de ma io de 189.2; restau
rada pelo Dec . ele i7 ele dezembro do mesmo a nn o. O rnun. 
c~mp1·e bende as povs . seguiutes : Neves, Sete Ponte~ , Porto do 
V ~l~o, Porto c!a Po nte, Colubar:clê, Roch a, Itaoca, Ar aal, Con
ce tçao, Cordetl'03, Paehecos , Alcautara, Ita itineliba , Ipihiba, 
Anaya, LanlllJ.al, Cabttçú, Ita ipti,. Jtaipü-assú, Engenho do 
Mt~tto, Pacrenc1a, Barra elo Pn·atm•nga, Cala-boca e diversos 
outros. 

GONÇALO (S.) . Parochia do l~s taelo da Bahia no num. de 
S. Fran cisco. Di ocese archiepiscopal ele S. Sal vac!dr. Foi creacla 
em 1696. Vide F1·ancisco (S.) . 

GONÇALO (S .) . P arochi a do Estado elo Rio de J a nei ro no 
mun. ele Cam_pos .. Diocese de Nyle rôi. Elevada à cap~lla 
curada em 1722, fo1 el'ecta em parochia amovi ve l pa r Edital ele 
li de se tembro rle 1763 e em perpetua por Ahar{t de 1i de ou
t ttbt·o de 17~5 .e Carta Régia ele H de n ove mbro ele 1797. Occupa 
um a supedtc1e ele 18.2, 24 ktl s . q uaelraclos , tem uma pop . de 
7.000 habs . e quatro eschs. Além ela matriz, possue as ca
pellas de S . Benedicto, Santo Amaro, N. S. elo Rosario, N. S. 
ela Co nce ição em Cam po Limpo, N. S. ela Conceição na Ver
melha, N. S . ela Concei~.ão na li'azenda Velha, Sa nto Iunacio e 
diver sas ot·ato rios particulares. Exporta assucar e agu~rdente. 

GONÇALO (S.). Dis t. elo mun. el o Paracurú do Es tado do 
Ceará. o F oi ann exado ao mun. do 1'eahiry e desmembrado do 
da Captta l pela Le t Pl'ov . no i. 759 ele 24 ele julho ele 1877 -ao ele 
Some pelo a rt. li dt, ele n. 1.946 de 25 ele agos to ele 1891 ~ao ele 
Paracurú pelo Dec. u. 73 ele 1 el e outubro de 1890 . T~m uma 
esc h . publ. de i ns·t. prim,, creacla pela Lei Pro v . n . 2.005 ele 
6 de se tembl'o de i882 . So bre su~s divisas vide a rt. II da Lei 
Pro v. n. 2.021 de i6 ele sete mbro de 1882 . 

GONÇALO (S.) . Dis t. elo termo de C<Lni nclé, no Estado do 
Ceará. Foi creaclo pela Lei Pro v . no 2.020 ele 16 ele setembro 
de 1882 . 

GONÇALO (R .). Dlst. creaclo no ter mo de Caic6 , no Estado 
do R. G. do No l'te, pela Lei P roy , n . 975 ele i ile junho ele 
1886 . 

GONÇALO (S .). Logs . do Estado das A lagôas , na Pioca, 
Porto cfe P ed ras, Paulo Ail'ouso e Porto Calvo. 

GONÇALO (S.) . P ov . do Estado da Bahia, á maPgem clil·. 
do rio S. Francisco, en tre o l oga t· Pau da Histori a e Joazeiro. 
A traz dessa pov. fica o sert"ote elo i\iendobim (Halfelcl.) 

GONÇALO (S.) . Pov . elo .illstaclo ela Bahia, na freg . ele 
Sa nt' Anua dos Bre,i os, a que foi incorporada pelo a rt . 2o ela 
L ei Pro v . n. 1.018 ele 2 ele ma] o ele 1868 . Tem uma esch, publ. 
creacla prlla Lei Prov . n . 1..856 de i7 ele seLem b,·o de 1878. 

GONÇALO (S .). Arra ial do Estado ela Bah ia, no muu. do 
Carinhanha. 

GONQALO (S .). P ov. do E;taclo da Bahia, n o mun . de 
Minas cfo Rio Gle Contas. 

GONÇALO (S .) . Log . no mun. de Pat"aty elo Es tado elo Rio 
ele Janeiro. 

GONÇALO (S . ). Log . elo Estado elo Rio ele J a neiro, no mun. 
de Barm Mansa . 

GONÇALO (S.). Bait·ro elo mun. ele Guat•atin"uetá no Es
tado de S. Paulo; com um a. esch. publ. ct·eacla pela r:ei n. 236 
ele 4 de se tembro ele 1893. 

GONÇALO (S.) . Dis t. elo mun. ele S>~nta Barbar a n o Es-
tado de Hinas Ge1·aes . ' 

GONÇALO (~ - ). L og . no dis t. ele Pedro Segundo elo mun. 
da capital elo l!;stado de Mabto Grosso. 

GONÇALO (S. ). F orte erig ido em -1775 na ma r "em elo rio 
P1rahny, perto elo. sangradouro da lagôa Mirim, co~n o fim ele 
guardar os de,JOS Jtos de Vl ve res ela commissão demarcaelora 
ameaçados pelos indios (Fausto ele Souza). ' 

GONÇALO (S.). ) l ha no rio Parnahyba, entre a foz do rio 
Balsas e a elo Urussuhy. 

GONÇALO (S.). Ilha elo Esta elo das Alagôas , no rio S. Fra n
cisco . 

GONÇALO (S.). Ilha na Barra Fals:t , em Itaparlca, uo 
Estado, da Bahia . 

GONÇALO (S.). Ilha no rio S. F rancisco, na parte com-
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pr ehendida ent re o Jog-a r Pau da Histeria e J oazeiro, proxima 
ela ilha do Coquei ro. 

GONÇALO (S .) . Ilh a no r io S . F r anc isco, j unto á cach o
e ir a de Paulo 'Affonso . 

GONÇALO (S . ) . Ilha p~ rtencente á f t·e.,. . d e Santo A maro d o 
Ca tú ; n o 1!is La do ela Bahia . .!J; xi ste ne lla um a bé\a mina de 
carvãO de pedra , a té hoje não expl or ad a . 

GONÇALO (S . ) . Ilha do Es tad o do R io ele J a nei ro na 
gr a nde ha hia si tuach eu tre a Ilha Gr a nde e o cont ine n te, ' pro
x t~a das t! has do Ced r o, do R ato e Comprida e defron te da · 
p t•ata de seu nome . 

GONÇAL O. (S .). P ec1uena ilha situada n o canal deno mi 
n ado R io Gl'ande e perto dv. cida de des te nome , no E stado do 
R . G. elo Su l. Exiate ahi u m paiol el e polvor a . 

GONÇAL O (S .) . Ser ra elo Es ta do de Minas Geraes , no mun. 
de S. Gonça lo do Sapucahy . E' ta mbem denominada do Paiol 
(In f. lo c . ) . · 

GONÇALO (S.) . Mor ro do Estado de Minas G~raes , á pe
quena d ista ncia da cicl ade de Sahar á . Do seu cimo av ista -se 
para O. a cord ilheira qu e fó r ma a ser r a d o Curral cl'El-Re i e 
o pequ eno a rra ial desse nome, e para E. o a l tí ss i mo pico ela 
Piedade , e nct·ista do por <t nti ga erm ida . O r io elas V elhas con
t or na e soe mo rro . 

G ONÇALO (S . ). Assim de nomina va-se o mo nie de D. F r an
cisco, si tuado a les te da cidade ele Goyaz. capital d o Est ado 
d este n ome . · 

GONÇ A L O. Iga ra pé do Estado do P a r á , a·tt•avessa a i lha da 
Atala ia e clesagua no F'uro do Infer no . · 

GONÇALO (S . ). R iacho elo Esta do elo Ceará. afl'. elo Ver-
tentes , q ue o é do Po·ty , · 

GONÇALO (S . ). R io do E s ta do d o Cear á ; tem a pr incipio 
o nome ele r1acho el a Monguba , nasce na serra do La .,.eclo 
uma das r amHiua ções da de Baturité, lado N ., nos ~i ti o~ 
S. Bento e Mc. ng uba , r ece be a s aguas da Set·m Verde, dos 
Poct nhos , banha o peq tteno valle el o Rato , passa na pov . el a 

· Cr uz, cor r~ pa ra N . , passa janto aú> s ~n o t es do Boticario e 
Sa nta L uzm, banh a i:litios Novos , passa pet·to da pov. · d e 
S . Gonçalo c dese mboca no ALlan·t ico 14 leg t1as ao NO. da 
c1clade d a F ort.tleztt. São- lh e t l'i bs . o riacho Sa n ta L uz ia a 
E. e o do Mocô a O. (Dt· . Stu dart . Rev . T dm . do In st . do 
Gawá). 

GONÇALO (S . ). Riacho elo E stad o elo Cear(t, a ff . do Bana
buihú. Corre pelo mun . ele Ma ria Pet•e ira . 

· GON ÇAL O (S.) . R iacho elo E stado ele Sergipe, n o mun . ele 
Habaia na . 

GONÇAL O (S . ) . Rio elo Es tado el a Bahia , aff. el e J equi 
tinhon ha . 

G ONÇALO (S.) . R io do E stado elo R io d e Janeiro; banha 
o mun. de P a r a ty e clesag ua n o m a r, entre a foz do rio Mam
bucaba e Taquar y . 

GON ÇA L O (S .). R ibeir ão el o E stado ele S . P a ulo, a tr avessa 
a estrada do Gado, banha Gt!a ra t incr netá e clesa,ua n a ma r <>em 
clir. do rio Parah yba . T em d i vers a~ cl enom ina~õe s til' ad as 

0
clos 

ba~rro s pol' on de p assa, taes como r io das P edras , Cachoeil·a 
e S . Gon çalo. 

GONÇA L O (S .) . Corrego do E s tado ele Minas Ger aes , ban ha 
o mun. elo Curvel!o e des a<> ua n o r io Picão a fi' . do l'i o das 
Vel has . o ' 

0 
(?NÇ~LO ( '.) . Cort·eg-o elo Estado ele Minas Geraes, btt nba 
e[ rJl

1
ot Jo el a f reg . ele S . Mi guel do J equiti n honha e closa n-ua 

no r1o c este nome . " 

GONÇAL O (S . ). R io elo Estado ele Minas Gel' a es, nasce na 
ser r a ela l\I a tb ela Cord a e vae pa ra o Abaeté . 

GC'lNÇALO !~l. l: Con ego elo Estado de Goyaz, aff. da ma r 
gem esq. el o n o S . Barth olomeu (l u!'. l o c.) . 

~ONÇALO (S . ) . Can ~l do rio que lig i1 as b gôas elos P a tos 
el 1 ll'l!n, _no 'Es taclo elo R, G . elo Sul. Tem cet·ca de 66 ki ls . 
c ed co

1
mpr1me nto . Em sua mar o-em occicl0ntal está assen te a 

01 ac e ele. P elotas. · Til ' n r,v e<l'a~lo em toda sua e xtensão por 
grande ~um~ro de nav ios qu~ se deõt in a m ao commercio de 
expor ta ça o e tmpot· tação elo e:s:ter iot· e ela cidade el o R io Gt·ande 

com os mercados ele P elotas, J ag ua rão e os cen tt·os elo sul el a 
campanha . Nelle ele~ag~am entre Ollll'Os os a rroios e rios se
guin tes : P el otas e P tra tmtm . 

GONÇALO DA CONTAGEM (S.) . Pa roc hia d o Es tad o d e· 
Min as Cíaraes . V icl. Gm ta.pem . 

GONÇALO DA PONTE (S.) . Pov . ~lo Es lado de Min as
Geraes , no m un . de Bom F im, sob l' e e rto P ar aopeba, h gada 
áqnell a cida de por um a es tra da cortada pelo r io lVIacah ul:\as . 
F oi elevad :t á par ochi a pala Lei P ro v. n, 816 ele 4 de JUlho 
de 1857 ; t r a nsferida para o clist. ele Sant' An na elo Paraopeba 
pela ele n. i 254 ele 25 de novembro de 1865. T ol'llou-se séde 
des ta ul t im a par ochi a pe lo ar t. I ela d e n. 1.667 d'e 16 ele se
t em bro ele 1870 ; tra ns fe t· ida el e novo pa ra San t' Anna d o· 
Para ope ba pelo art. I § Il da ele n, 2.706 de 30 de novembr o 
de 1880 . T em daas eschs . pub is . de i nst. prim. Agencia el o 
Corr eio, c t·ead a em i 887 . 

GONÇA L O DA SERRA DOS COCOS (S . ). P a t·ocbia elo Es ~ 
ta do do Cea rá . Vi de Sc>·ra dos Cocos. · 

GONÇA L O D A S TABO Ç)AS (S .) An·tig-o dist. da fr eg. do 
Bom S uccesso e Alm as elo R10 elas Velhas n o Estado ele Minas 
Geraes . Trans fe rido p1ra o mun. elo Cu;· vello p~ l o a rt . V da 
L ei Pro v. n , 2 . 1.07 ele 7 ele j a neiro ele 1875. 

GON ÇALO DO BRUMADO (S.). Pov. d o Es ta do ele Min as .. 
Gera~ s , no m u n. d e S. João d 'E l- R ei; com u ma esch . pub l.. 
ele in st. prim . , ct·ea da pela Lei Pro v. n. 2. 925 de 4 de ou 
tubro de 188.2, 

GONÇALO DO MONTE (S .) . Dist. cr eado na freg . do R io· 
elas Pedras do mun . c\ ~ Ouro P reto pelo a r t. I § Ir ela Lei Pr ov. 
n . 2.169 de 20 de novembro de 1875, no Estado ele Minas Ger aes
E ' l igado ao .R io elas Pedras por uma est ra da a li·aves·sa cht pel o 
rio elas Velhas , que te m a hi uma pon te no logar denomin ado 
Ponto elo P ovo . T em um a esch . publ. de inst . p l' im. para 
o sexo mascul ino , cr eada pe la Lei P r ov. n. 2.065 ele 17 de el e- · 
ze m bro ele 1874 . 

GONÇALO DO R I O ACIMA (S. ) . Pov . el o E s ta do de Mi M 
n as Get·a es , na freg . ele S. Jo io do Morro Gra nde e mun . de 
Bar bace na , com um a esch . pub l. de ins t. prim. , creada 
pel o a r t. I § I ela Lei P rov . u. 3 .038 ele 20 ele outubr o ele 1882 . 

GONÇAL O DO SAPUCAH Y (S . ) .. Cida de e mun. elo Es tado· 
d e Minas Geraes, na com. do sea r.ome, sobl' e o rio Sapucahy .. 
« No cen tro de u ma profunda de pressão pt·ocluzida por cons 
t a n tes escavações , ond e a in sacia vel sêde dos p rim eiros ha bi- · 
t adores deste l ag ar . ia descobl' il· prodig iosos e i nexhau r iveis 
t hesour os, acha-se situada a ft·ag . cujo a spec to t r is tonho não · 
offe rece aos olhos do. obser vador u ma ap razivel e ri s onha pers-· 
pec t1 va . Entre seus r 10s m er ece p a r t icttl a r m en ção o Sap ctcahy 
e entre suas serras a de nominada i \![ãi d'Agua, qae atravessa a . 
f r eg . ·tomando e m par te el e sua e:s: leusão o nome de Gonguê: 
para m ais ta rde perclet· este nom e toma ndo o ele Qu,·o- Ronca 
com C]u e c ontin~a até termin<tr no Sapucahy . Des t a s e r t· ~ 
pa rtem r atmfi.caçoes, c1ue atravessa ndo os logares rl enominado s 
Roseta e Conquista . t oma m es tas denominações aM t enui na 
r em n o P a lmella . Mar ece a inda mençã o a sena d e S. Y ioent e 
que, d i vi dindo - se e m r am iucaçõ'l s atravessa e con torna a freg . 
.!J; n tl'e os m orros são nota ve is o Grcm cle, Santa C>·w ;, ela P ra za 
e o c a,·angola . Quatrto á l avoura , r epartem- se os la vra dot·es 
p or d i ve rsos ramos ele cnlLu r a , occupa nclo o pt· i meiro Joga r pel <t 
alta esca la em que é pla nta d a , a ca nn a ele ~tssu ca r ; vindo de 
pois o c:.~fe , que cl ispata o pri meir o pela g l'ancle qu a n tidade 
em que é axporta do . Cul tiva - se la m bem fumo, alg odã o e ce
r eaes. O mais impol' Lan te r amo de sua i ndu<J t ri a consis·te em 
um a fa br ica ele chapéo;; . pri meira f undada e m Minas pelo ba
r ão do Rio Verde; fabri cam -se tambem teci dos de lã e _algo
dã o• . O Alma11ak S u l Jl1i •zei?·o (1884) dá as segu in tes Jll fo r 
m ações a r espe ito dessa cidad e . « A cidade, q ue tem seu P.a 
t rimon io sem m ais espaço par a edifi cações , co nta clnas ~-g t' eJ as 
a Matt•jz e a de N. S . elo Rosa rio. T em cerca de 340 casas, 
elas quaes ma is ele 30 fo ram cons lraidas nos ul times 10 annos ;· 
uma c:tsa ele in str . com accom modações pa r a o~ dous 
sexos, e um eclific io para cadeia, que pócle conter 20 pt·esos , e 
onde ftw ccionam a m un icipalidade , o tr1 hunal do .JUr y , e tc., 
teódo estes clous ult im os pt·eclios s ido constr uidos com o pro
d ueto de uma subsct•ip c; ão pupulat· . Exis te m n a pov . tl'es a ula s. 
pab licas ele i ns trucção p:imarla , sendo d t<as par a o se xo feme
nin o com frequencia. ele 50 al um nas; e uma do sexo masculi no 
com igua l f1·equencia . P ossae a ci dade dons coll egios parti
culares .•. Res icl io em S. Gon çal o p~r mui to t empo o infeliz. 
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Alvareng·a Peil:oto da Illconfidencia, retirando- se daqui pcu·a 
Ouro-Preto na occasião em que foi descoberta a patt·iotica cons
piração, q11é ad iou a i ndependencia des te ·pa iz.. Os a rmos 
ainda não clestt·ui1·am completamente a lembrança matenal da 
permanencia neste logar daquene adeantaclo espu· tt~ pots 
ainda existem, 1·espeilados pelo tempo, os r es tos elos altc~rces 
ela casa em que viveu aquelle desvaoturaelo e 1llu~tre mtneu·o ... 
A um kil. da cidade e ncontra-se, sem beneficw algum, uma 
pouco abundante fonte de agua fert·ea, que tem sido usa~a com 
proveito no tratamento de certas enfermtclades. O so lo d~ 
freg. encerra ricas mmas de ouro, _havendo _para exploral-a.s 
diversos priVlleg10s concedtdos a vanos cidadaos , . ·" A egre.Ja 
matriz tem a i nvocação de S . Gonçalo e depende da diocese 
de Marianna . F oi areada parochia pela Resol ução de 23 de 
julho de 1819 com o nome de S . Gonçalo da Campanha, deno
minação qne conservou até 1878, anno em que, pela Lei Prov. 
n. 2.454 ele i9 ele outub ro foi elevada á categoria de villa com 
a denom inação de S. Gonçalo do Sapucaby. A i1 de dezembro 
ele i879 tomon posse sua prim eira Camara Municipal. Foi ele
vada á cidade pela Lei Pro v. n. 2. 556 de 3 ele janeiro ele iSSO. 
Tem quatro eschs. pu iJ ls. sendo uma nocturna , agencia do col'
reio e cerca de 6.000 habs. O m un. a lém da f reg. de S. Gonçalo 
comprebende mais a de Santa Isabel, N. S. ela Piedade elo 
Retiro e N. S. ela Conceição da Volta Grande . Sobre suas 
divisas vide enLre outras as Lei~ Prove . n. 3.267 ele 30 de outu
bro de i SS±', n. 3 . 658 ele i de setembro ele iS88. Foi classifi
cada com. de primeira entr. por A elo de 22 ele fevereiro de 
i892. 

GONÇALO DOS BREJOS _(S.). ~arot:hia do Estado da 
Bahia, no tet•mo de San ta Mal'la ela VIctol'la .. D10cese arcbte
p1 scopal ele S . Salvador. Foi areada pela Lei Prov. n. 2.36 l 
ele 1 de agosto de 1882 . 

GONÇALOS. Pov . rlo Estado ele Minas Geraes, na ft·eg. de 
Set'ranos e mun . de Ayuruoca . · 

GONÇALOS. Corrego elo Estado ele Minas Geraes , banha o 
m un. elo Carmo ela Bagagem e clesagua no rio Perdizes (In f. 
loc .). 

GONÇALO VELHO (S .). Log . onde prim eiro arrancharam 
os paulistas que runclaram Cuyabá, no :p;staelo de,Matto Grosso; 
na foz e m;rgem esq . elo Coxipó-mirim. Já não ex istem vestí
gios de. uma capella que ali houve. 

GONÇALVES. Bairro do mun. de Lençóes, no Estado de 
S. Paulo; com uma escb. publ. de inst. prim., creada pelo 
:l.rt. I § IV ela Lei Pro v. n. 50 de 22 de fevereiro de i8S1. 

GONÇALVES. Bairro ela cidade de S. ~José elo P araizo; no 
Estado de Minas Geraes ; á distancia de i8 kils., com uma 
pequena capella ele N . S. das Dores eE~ificada ~a p~uco tempo 
e diversas casas e uma e3c h. publ. de 1nst . pnmarta. 

GON'Qli.LVES. Set·ra elo Estado de Minas Geraes, no mun. 
ele S. J"osé elo Paraíso. E' uma das denominações locaes da 
serra elo Machaclão , rami6.cação ela Mantiqueira . 

GONÇALVES. Sel'l'a elo Esta elo ele Minas Geraes, no m un. 
ela Conceição (lnf. loc. ). 

GONÇALVES. Igarapé elo Estado do Amazonas, no clist . de 
J a na uacá e mun . da capita l. 

GONÇALVES. Rio elo Estado do E. Sai\to, no esp1~o per
corricl'l pel a ltnha telegraph10a, entre Santa Cruz e Lwhares 
(Rep. elos Telegt·apbos). 

GONÇALVES . R ibeirão do _Estado. de San~a Catharin~, 
reune-se com o ribeit·ão do Ba h1ano e Junctos vao ao rt beira o 
do Salto, trib. elo rio elo B1·aço, que o é elo Tijucas. Recebe o 
Ingá . 

GONÇALVES FERREIRA. Estação da E. ele F. Oeste de 
Minas, no Estado deste nome, entre Cat·mo ei1J. Matla e Des 
terro. 

GONÇALVES MARTINS. Ilha do Estado do E. Santo, 
na bahia deste nome, na entrada do Sacco ele Jucutuquara. 

GONDIM. Ilha no rio S. Ft·a nci sco, proxima á foz, ejuncto 
á ilha da Barra ou do Gregorio. E' povoada. O Dr. Spindola 
faz menção dessa ilh a como pertencente ao Estado da;; Alagôas . 
O engonheiro Halfeld s itua-a á dir. elo rio. 

GONDÓ. Log. do Estado de Minas Geraes., _na freg . de 
N. S. Appareciela ele Corregos, mun. ela Conce1çao . . 

GONGO. Morro do Estado ela Bahia, no mun. elo Riacho 
de Sant'Anna. 

GONGO. Mo!'l'o na es tra da elo Estreito á cid.acle ele Lages, 
no Estado ele Santa Catharina, no clist. da ex-colonia Santa 
Isabel. Em 1863 dizia o presidente Pedro Leitão da Cunha 
que em uma das íngremes ladeiras desse morro obser
vava-se um sem numero ele pedras ponte -agudas, elev<~.clas de 
dois a tres palmos acima do solo, deixando entre si tol'tL1osas 
e estreitas veredas e occupando tot<Llmente o leito ela estrada 

· davam-lhe o aspec to ele uma grande cascata abandonada pelas 
aguas. 

GONGO. Serra do Es tado ele Goyaz, no mun. do Bom Fim. 
Cunha Mattos , que pdr · a hi passou, diz ser essa se l'l·a aspera 
e um ramo dos Pyrineos . Delta nasce um cor rego elo mesmo 
nome. 

GONGO. Riacho do Estado ele Pernambuco, n o mun. de 
Qui papá . 

GONGÓ. Riacho elo Estado das Alagõas, banha o mun. de 
Santa Luzia do Norte e clesagua na margem dir. elo t•io Mun
clahú. 

GONGOGI. Rio elo Estado ela Bahia, n asce na sért•a elo 
Per iperi, a tt·avessa os muns. ele Poções e Barra elo Rio ele 
Contas e desagna no l'io deste nome. Recebe pela esq. o rio 
Grande, o do Feltx, o Macar10 e o Uruba; e pela dir . o 
Inbuma, o Novo, a lém de muitos pequenos riach os . Muitos 
dizem Grongogi. 

GONGO-SOCO. Mina aurifet·a do Es tado de Minas Geraes, 
perto elo Caeté . Situada em uma alta região ao pé ele uma 
montanha de ferro, esta mina foi descoberta por um escravo 
(congo), que_ durante certo tempo guardou seu segredo, mas 
suas ausencms freq uentes e as despezas que elle faz ia atLrahi
ram a attenção de seus companheiros; es tes o sorprenderam 
um dta, assentado sobt·e um monticulo ele terra aurífera na 
posição de uma gallinha que choca os ovos, donde o nome de 
Gongo choco dado ao loga r e que por corrupção tornou-se em 
Gongo Soco. O primeiro proprietario que a explot•ou foi o co
ronel Manoel ela Camara ele Noronha; seu filho a vendeu em 
-180B, a um portuguez, o capitão- mór José Alves ela Cunh~ e a 
seu sobrinho João Baptista F erreira Souza Coutinho depois 
barão ele Catas Altas. O pl'imeü·o execLitou diveL·sos t~aba lhos 
e chegou em {818 a pôr a descoberto uma veia rica, no fl anco 
do morro elo 'l'ijuco , donde r etirou em um mez 170 kiiog L·. de 
ouro. P or sua morte, o barão tornou-se o unico proprietario e 
retirou, nos mezes ele fevereiro e março ele 1824, perto ele 200 
kilogr. de ouro . Fina lmente elle a vendeu a uma Companhia 
por 73.916 libras esterlinas. • 

GONGUÊ. Log. do Estado elas Alagôas, no mun . de São 
José da Lage. 

GONGUÊ. Se1·ra elo Estado ele Minas Geraes , no mun. de 
S. Gonçalo elo Sapucahy. 

GONZAGA. Pov. ~o _Estado ele Minas Geraes, na freg, de 
N. Senhot·a elo P~trocm10 e mun. de S . MigL1el de Guanhães . 
Orago S. Sebas t1ao. T em uma escb. publ. de ins t. p rimaria. 

GC?NZAGA. Igarapé do E stado elo Amazo nas, no mun. de 
T effe . 

GORAIRA. Rio do Tils tado do Ceuá banha os t ermos do 
Sob~al e de Santa Qui teria, e clesag ua pe'lo lado clit·. no Aca
rahu. 

GORDO. Log . elo Estado das Alagõas, no mun. ele Traipt'1. 

GORDURA. Pov. elo Estad o_ ele Minas Geraes, n a freg . ele 
N. S. elo Carmo, mun. ele Itaba·a, com um esc h. publ. de inst. 
prim. para o sexo masculino, areada pela Lei Prov. n. 3. ii2 
de 6 ele outubro de 1883. 

GORDURA. Log. do Estado de Minas Geraes, na freg. do 
Bom Despacho e mun. ele Inhaúrna. 

GORGORY. Serro ta fresca no t ermo de Buturité elo Estado 
do Ceará. E' plantada ele café. 

GORGULHO, s. m. (Minas Geraes): fragmentos elas rochas 
ainda angulosas, no meio elas quaes se encontra o ouro nas 
lavras chamadas ele gupia1·a (St. Hilaire). - Pequenos seixos 
de grés, de quartzo e de silex L'oliços, ora soltos e ora lio-aclos 
entre si, pot· meio ele uma argila amare lla e vermelha ela 
natureza da ganga (Castelnau). -Na mais geral accepção, 

10.427 
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-Gorgulho e , ~anto no Braúl como em Por tugal, o nome vll lgar 
·de um pequeno Coleoptero, que ataca os celleit·os . 

GORGULHO . Ilha do Estado ele Goyaz , no r io Al'aguaya, 
aba ixo do S . J ose elo Araguaya, ' 

GORGULHO. Cor r ego elo Estado ele Minas Geraes banha o 
mnn . do Abaeté e clesagua no r io cles ~e nome (In f. l~c . ) . 

_GORGULHO . Corrego do Estado ele Goyaz, afl". ela margem 
cl1r. elo rw Fartura, na e'tr ada ele Goyaz para S . J osé ele Mos· 
samedes (Baggr. O llcw-W est elo Brazil.) 

GOROROBA. Log . do Estado elas Ala.,.ôas . no mun. deste 
nome. o · 

, GOR~RÓS. Pov. do Estado de Minas Ge t·aes, na ft"eg . ele 
Santo t\.ntomo elo Rw elo Pet.~e, com urna <lSc h . publ. de ins t. 
prtm. , creada pela Lei Pl'ov. n. 3.575 de 28 ele agosto ele 1888 . 

GORORÓS . R io elo Estado ele Min as Gel'aes nasce na serra 
elo Picapáo, b:1.11ha o mun. da Conceição e dasagua no rio 
P araúna (Tnf. loc . ) . 

GORUTUBA. P arochia elo Estado ele Min a~ Ger aes. no 
mun. ele Grão-Mogo l. Ül'ago Santo Anton io e diocese de bia 
maniina . Foi ele,•acla á pa rochia pelo art. I § li ela Lei Pl'ov . 
n. -184 ele 3 ele a bril ele 18<!0 e ar t. I ela ele n. 1. 245 ele {7 ele 
novembro de i 865 . Transfet•ida sua sé de para o a t•raial ele São 
Gonçalo do Brejo das Almas pela Lei Prov . n. !.398 de 27 de 
novembro de 1867 ; res taurada paroch ia pelo aet . IY ela ele 
n .. 2 086 de 24 el e cle~embt•o de 1874 . Sobre suas ·divisas vide : 
Le1s Provs. n . 2 . 107 ele 7 ele janeiro ele 1875e n. 3.272 ele 30 ele 
outubro ele 1884. 'l' em uma esch. publ. ele i nst . prim. elo sexo 
!llasculi no, creaela rnlo a r t . I da Lei Prov . n. 2 .227 ele 14 ele 
JUnho de 1876 e urna outra para o sexo fem inin o creada pelo 
a r t . ~ § H da de n . 2 .395 de 13 ele outubro ele 187J. A"'encia do 
correio, creacla por Podari a de 2~ de abr il ele 1885. 0 

GORUTU~A . P<1rochia do Estado de Minas Gerae.s, no 
mu1; . cl~ Gmo-Mogol, banh ada pelo ri o ela Sere a . Oeag-o São 
Jose e diocese ele Diaman·tiua . F oi c reada pelo Dec. ele 14 ele 
J ulho. ele 1832 . Sobre suas divisas vide: Lei Pro v. n. 2 .107 ele 
'! nele Ja ne it·o de 1S75. Tem clnas eschs . publs . ele inst . prim. 
r~o ellci a. do correw . um a es trada , a travessada pelo rio Vet·ele, 
liga- a as c1clades ele Janua rt a e S. Francisco. 

GORUTUl=!A. Rig do Es tado el e Minas Geraes, rega os 
muns . ele Grao- Mogol e Tremedal e desan-ua no Verde Grande 
·ti"i b. do S . Ft·ancisco . Recebe os r ios Mgsqtüto e Paqui . ' 

GORiJTUBA . Rio elo Es1a clo elo Uinas Gel'aes : nasce nas 
mattas elo Peixe Crú ou Pederneir a ela cot·clilheira ele Santo 
Antonio, banha o mun . da Conceição e cles<tgLta no rio Pa
rauna (l nf. lo c.), 

GOSTOSO. Pov. do Estado do R . G . cl Nor te, n o mun. 
ele Tomos . E ' tambem denominado Mc~ae·ió (Inf. loc.) . 

GOTANDY. Riacho do· l!;s tado ele Pernambttco, banha o 
mun. do. Bom Conselho e desag ua no l'iacho P apacacinha, 
aff. do I'lO Parah yba (Inf. loc .). Do mesmo num. nos faze m 
menção el e uma lagôa desse nome . 

GOTHA~DO (S. ). Pass~u assim a deno minar-se. em vil'-· 
tnc~e ela Let P rov._ n. 3.3)0 de 27 ele agosto ele 1 88~ , a paro
chia. ~la S . Se.bastta? do Pot~so Alegt•e ( Confttsiio ), no E stado 
de i'>Imas Geraes. B 0 1 transtel'lclo elo mun . do Abaeté pa ra o 
elo Carmo do ParanahybR pelo Dec . ele 11 de dezembro de 1890. 

GOULART. Ponta n a bahia cltl Antonina e Es tado elo Pa -
1'aná I<'ór ma t G 

l.. . co m a pon a :rrossa. uma enseada, e m fl'ent9 á 
qua enste um banco. 

. GOULART. p t 'I h l deste nome . 0 11 a na 1 a c e San ta Cathal'ina e Estado 

Pa~~o~LART. Arroio elo Esta,]o elo R. G . elo Sll l , aff. do rio 

GOULART · Passo no rio ILú c Es tado elo R. G. elo Sul . 

SaGOUVÊA .. Villa e mun . elo ill s taclo ele i\•Iina; Ge t·aes. Orago 
peii~to LA.n tomo e diocese ele Diama!l ti na. Foi ct•eacla parochi a 
pela d e1 P t·ov. n . 309 ele 7 ele a bt•il ele 18H e elevarla á v illa 
con t · ~ n, L 994 cl 13 el e nove mbro ele 1873. Seu mun. é 
ritos 1s utclo pelas pa rochias ela vil la , de Pouso A.Ho e elo Espt· 
S S b an to_ de Da tias e pe los povs . 'l'ombaelo r, Cuyabá, 
~ · h e astlao elo Ti .,. re e di versos ouLros. A villa tem cln~.s 

se s . publi;. ele ins~ prim. Agencia elo .correio . 
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GOUVÊA. L:Jg. elo Estado de Miua.s Geraes, no dist. ela 
cidade ele Min as No ms. 

GOUVÊA . Corrego do Estado do Rio ele J'a neit·o, banh a o 
mun. elo R io Bonito e clesagua no rio Capivary. 

GOU VÊA . Ribeirão elo Estado ele 8. P aulo, n<;> mun. elo 
Cunha. 

GOUVÊA. Ribeirão elo Estado ele S. P aulo, banha o mun . 
ele Bl'otas e clesagcla no Jacar epipira (Inf. l oc. ). 

GOUVÊA. Ribeirão do Estado ele i'dinas Get·aes, banha o 
mun. de i\Iinas No ,,as e clesagua na margem esq. do ribeirão 
elo Senna , atf. elo r io Ita marandiba (Inf. loc.). 

GOUVÊA . Carrego elo Estado el e Goyaz, nasce na estrada 
real, áqnem ela pov . elas Arêas, no logar antiga mente denomi
nado Calçadas e hoje Jatobá . Desagua na mat·gem dir. elo rio 
Bagagem, L1feio kil. a baixo ela jun cção rlo Santo Antonio e 
Roncaclo r, formad ores claquell e (O Far T'Vest elo B?·az·il) . 

GOUVÊAS. Corrego elo Estado do Rio de Janeiro nasce no 
Ioga r Gonvêas , banha Santo Antonio de 'l'herezopolis 'e clesa,.ua 
no rio Paqnequer. Recebe o Pinhei ros. " 

GOVERNADOR . Sel'J'a do Estado elo Rio ele Janeiro, na 
estrada ele P araty . 

GOVERNADCiR. Ilha na bahia elo R io de J a neil'o, sécle 
ela. fl'eg. ele N. S . ela Aj itcla . O paciente inves tigador Dr . Au
"Us to Fausto de Souza diz, á pag . 106 do seu cu:·ioso trabalho 
intitulado : «A Bahia do Rio de .Janei•·o », o seguinte : « l!l' a 
Pcwcmapuam dos ind igenas, a ilha elo 1\{a,• acc~.iá ou elo Gc~to 
brc~vo dos prim eiros por tuguezes, a Isle g?"cw de ele Laet; poste
r iormente elos Sete Enge ~ hos, e fi nalmente elo Govcrnc~clor , por 
tet· sido propl'iedade ele Salvador Corrêa de Sá, o Velho, que 
comp ro'.l-a a O. Barbara de Castilho , viuva ele Migue l Ayres 
Maldonaclo, por 200$, segundo cl iz a tradição . T em 13 kils . ele 
comprim en to sobl'e c ii1 CO a sei s ele l a t·g n•a, mais ele 'lO ele cir
cumferencia e a f6t• ma ele um g t•a ncle <ti1ima.l vo ltado para leste . 
Ne lla exist io OL!tr'ora a aldeia ele Pcn"Cl1Ubpuam, onde, a 20 üe 
ja neit·o de 1567, re l'io-se o terrível com lnte, no qunl recebeu 
"uma flecha no ros to Es tacio de Sá. que fallec?u um mez depois ... 
Pouco depois da flwdaçii o da c idade, foi assentado na ilha o 
pl'imei ro enge nho movido por bois , se ndo tal a fel'tilidacle elo 
seu solo que chegou a possuir sete · enge nhos el e canna ; mas 
ha cerca de 6J a unos nenhum mats extste . Em i710, fo1 edifi
cada a egl'eja. de N. S. da Ajuda, depoi s elevada iL freg . , e 
pos te!'iormente a elos R elig ioso" Benedictinos, a el e N. S. ela 
R ibeira e a. ca pella de N. S . da Conceiçfio sendo a pr im eira 
(ele N. S . ela itjucla) reecl ificacla ha poucos 'annos por tel' sido 
destt•nicla por um viol ento incendio em 9 de agosto de 1871. Os 
Benedictinos tem parte da ilha, q ne lb es foi doada e:n 1695 
pelo capi tão Manoel Fernandes F t·anco . Por occas 1ão ela vinda 
ela Família Real, em 1808, o abbaele D . Fr. João da Madre de 
Deus ma ndou preparar u rna casa par a h o> peclat· o príncipe 
D. João e um a tapada para o mes mo diver tir-se na caça ... 
O mesmo D. João estabeleceu ahi uma plantação de chá, e a 
nossa prime iL·a imperat riz mandou, em 1826, fo rmat· um depo 
sito ele animaes rar os que t•ecebera ele diversos paizes, segundo 
inform a DebreL O St·. D. Pedro I Yis itou por vezes a ilha, mas 
a coutada d' El- Rei cah io em abandono ; e, conform e clisae um 
autor, aquellas es lr aclas, qu fot·a m percorri das pelos coches 
r eaes e parsonage ns ele br ilhantes un iformes, acha m-se h oJe 
deser tas e a perg1m tar sa nclosas pelos- tempo3 em <J.Ue reper
cutia m por ahi os écos da.s esplenclidas festas, ma ndadas celebra r 
por D. João VI em honra e louvo~ da Sa n ,iss ima Virgem. Na 
prai:t e tet•t•eno ela ponta .do_G,tl eao l?a ra o campo de S. Bento 
foi que, em 1Sl0, a commtssao ele o(hclaes ele ma~·mha medr~ 
um a recta ele 7,200 pés io g-lezes (21<2), que servJO de ba~e <L 

planta hy"clrograph ica da b1 h ia . No ul tim o t"ece oseamen;o a 
pop . ela ilh a ot·çava em 2.8õ6 habs. A lavou ra, qtw outrora 
floresce u, está quasi aniquilada pelo fla.ge ll o elas forn11gas, a 
pt•i 11çipal i nclus tl'ia actualmente é o fabrico ela cal, telhas e 
tijolos , e exLr .tcgão de ma:d7i:as e lenha ele suas ma·ttas.» ]!!m 
1871 0 n-ove t·no fez acqLllSiçao ela fazeacla de S . Sebasttao, 
junto aff Juqui>í., e para ah i em 1875 foi tt·as ladada a Com
'panhia ele Aprendizes Marinhei ros . No logat• clenomJUado_
Praia ela Bica, entre a ponia elos Maogtuohos e a ela ~greJ a, 
fazenda da Conceição, está situada um a tmportante fabrtc~ de 
procluctos cera micos, denom1nada Santa Cruz . Fot nesta Ilha 
fe!'iclo mortalmente, em dezembt•o ele 1893 o bra vo General Silva 
Telles, por occasião ele occup.ol-a, achando-se ella então em 
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poder dos t•evoHosos da esquadt•a. Su1J3tituio-o no commando 
das forcas o valente e denoclaclo Coronel Mor~ira Cezar que 
mantevé-se uella até o triumpho do Governo .. 

GOVENADOR. Ribeirão elo Estado ele Matto Gt•osso, aff. 
dir. elo t\ladeim em meio el a cachoeira a que deu o nom e; 
n asce na serra elos Parecys, cerca ele 60 kils. acima cle,sua foz . 
Acima logo desta t•ecebe um alf. ele c·.tbeclal egual. _A esq. ele 
sua fJz estabeleceu-s- em 1799, ele ot·clem elo c~•pttao. ge neral 
Caetano Pinto um destacameut_o e ,aldeamento de u:chos e 
escravos ela nação, com o fim nao so ele pt•estar a uxdws ele 
braços e mantimentos, qtte pl antasse,~, aos na,•ega_ntes, como 
tambem garantit• os mteresses ela Coroa na m111eraçao do ouro. 
Tomou o pov . o titulo de S. Joõé do Ribeirão, ou, segundo 
outt·os de S. José ele Monlenegro. Incendiando-se o pov. em 
agosto' ele 1816 foi restaurado, mas em 1836 foi completamente 
abandonado . 

GOVERNO. Log. elo Estado elo Ceuá, entt•e Quixad;í. I) 

Cachoeira, á m<wge m elo rio Quixerarnobim . 
GOVERNO. Morro do Estado elo Rio de Janeiro, no mun . 

de Nyterõi. A 2) de abl'il de 1887 realisou-se nesse mort·o a 
cerimonia do assentama11t0 di:!. pedra fundamental do obset·va
torio que a empreza cons~rtlciora elas obras ele abastecunento 
de agLUl áque lla cidade vae censtrnit•. 

GOVERNO. Sel'l'a elo Estado de Minas Get·aes, na parochia 
do Bom Ja1'Clim elo mun. elo Turvo . 

GOYÁ .. Log . ela Estado do Rio ele J aneiro, na freg . ela 
Gu.ia á. baira-mar. 'l'em um pol'to. 

GOYÁ. Pequeno rio do Estado do Rio de Janeit·o, aff. do 
Suruby. 

GOYANNA. Cidade e mun. do Estado ele Pern:llmbuco, séde 
da com . ele seu nome, entre os rios Capiberi be-mirim e 
Tractwhaem,- 24 kils . distante cl.a cos ta. E' freg . anti9uissima 
e elas Cl'eadas no Dist. ela Capttarua ele Hamaraca a qlle 
mais tloresce ti, ta nto que por algttmas vezes fo1 cabeQa ela Ca
pitania. Tendo Goy~n_na c l'e~ciclo em p_op . e riqueza, ~assaram, 
em virtude ela Pt·ovJsao R eg ta de 16tl<:> , para ell a a Camara e 
justiças de Itamat•acá ,; mas em 20 de n_ovembro ele 1709 regres
'saram para o se.u pr11ne~ro estabe\eClmento, (ioanelo t oclcôVU(, 
Gou"»nna, oo1n o tttulo ele v1.llc6 Esta u.t1ma L!'ansfet·encta descon
te1{tou immenso aos povos de Goyanna, que reqttereram ao 
bispo, governador interino de Pet·na~I! buco D. Manoel Al~ 
vares ela Costa, que fosse cumpl'!cla a. taculclade . que El- Re1 
de1·a ao marquez ele Cascaes pal'a ertgn· uma vtlla, a qual 
não havia sido até então et•ecta . Attenclendo á supplica, mau
dou o bispo governador erigir a Villa de Goyânna, o que 
se effectuou em 7 ele ja neiro de 1711, pelo ouviclol' ge t·al 
Dio"'o de Paiva Bat·acho, constituindo nesse mesmo dia a Ca
mat~a, e dando-lhe a p1•erogativa ele se t• a Capital da Capi
-tania ele Itamaracá . Assim permanecett até 5 ele clezembt·o ele 
1713, dia em que o ouviclot· pela Lei, João Gu,ecles Alcanforaclo, 
des'tnlinclo o estabelectmento de Vtlla, de tt <ts JILSttças ele Ita 
maracá a jurisclicoão de toda a Capitania; mas o ouvidor 
tt'iennal, :bl' . F eliciano Pinto de Vasconcallos, conhecendo Cb 

eliffiG!tlclt~cle a s sCbZ grande que as 1nrtes senti::rm~ em demanda>" 
justis;c~ nesta ilhcb (ele Itamaracá) resolven em 1714 fazel'' cblgu
mas c~ucl·iencias em Goyanna, e o >nCbtS que se otfe>·eoesse (Fernan
des Gama. 1liem. Hist . T om o r, pags . 123); exemp lo esse que 
foi segnido pelos juizes ot·clinarios e vereadores. A altitusle 
elos povos ele Goyanna alarmoll o esptnto dos ele ltamar~ e<t, 
que em 1719, t•ept•e.>entaram contra esse facto ao govemadot· 
e capitão genet•al Manoel ele S?LL'la T avar es ; este, porém. ap
provou o procedimento elo ouvtdot·. e elos vereadores e no o 
seu acto confi.rmaclo pot• C<HLa Regw. ele 6 ele outubro ele 1742. 
Foi elevacht {t cat~goria de cidade .Pelo ar.t. V ela J;.ei Pl'O_:'. 
n . 86 ele 5 de maio de 18•!0. Sua egreJ.a matnz tem a m\·ocaçao 
de N. S. elo Rosraio e depende ela d1ocese de Oltnda. Possue 
d iversas inst ituições de caridade,. cnt_:e as quaes um recolhi
mento ele m 1dbere.s, sob a denommaçao ele N. S. ela. Soleclade, 
e p!·ornette por smt plsição topogrnph 1 ~a e. pela ferttltclacle elo 
seu territorio se1• um!~. cidade ele pt'lllle tra ordem em com 
mercio e inclustt·ia. O mun., além ela parochia da cidade, 
comprehencle mais a ele S . Lottrenço ele 'l'ijucopapo. Sobre 
suas divisas vide : arts. IV e V da Lei Prov . n. 44 de 12 
de junho ele 1837; n. 128 de 30 d e abril de 18-H; a rt. I!I da 
da d·a n. 550 de 2\l ele abl'il ele '1863 : art. li elas ele ns. 809 
e 816 de 11 de maio de 1863 . E' com·. ele segttnda entr. creada 
e cla~sificada pela Resolação ela Presielencia em 8onselho ele 

20 de maio de 1833 e Decs . ns. 687 ele 26 ele julho de 1850 e 5.139 
de 13 de novembro de 1872. Tem duas eschs . publs. de iust. 
prim . , uma elas quaes craada p3la Lei Prov . n. 1.362 ele 8 
~Le abril de 1879. Estação telegraphica. Agencia elo Correio. 
Lavoum ele canna, cal'é e fumo. L!.:' attt-avessacla pela estrada 
elo Not·te, que parte elo Recife, passando por Olincla, Mo-ri 
cota, Iguarassú, Pasm::tclo, A.rwtaca, e cidacle de Goyanna, pvolon
gando -se até á cidade ele Itambé, l,imite desse Est,tdo. O mtlll. 
comprehencle os povoados Cajueiro, Tijucopapo, S . Sebastião ele 
Arêas, Pilar, Lapa, Estrada ele Cima, Frexeit•as e Goyannlnha 
e é regado pelos rios Matary, Caraú, Camarim (todos aJis. 
do Tracunhaem), Tiuma, Cruangy, Serigy, Limeira, Merepes e 
Urtlaé, (todos affs. do Capiberibe-mil'im). O Sr. Francisco A. 
Pereira ela Costa em seu trabalho denominado coma;,·aas ela 
Prov . ele Pe?"?W>nbttco (1884) escreveu o se guinte : «A cidade 
ele Goyanna,.séde da co1na rca, está situada em uma vasta pla
l'licie hanhacla ao N. ge lo rio Capiberibe- mirim e ao S. pelo 
'l'racunhaem, cujas reuniões formam elo tBI'mo ela cidade uma 
pet·feita ilha . Clima regular, te rt•eno fet·til, agua potavel abun
dante. A ciclacle ele Goyanna é uma das mais ricas, populosas 
e commerciaes da prov; rttas largas e espaçosas em S11a 
maiot· parte, e com passeios ; botls preclios ele gosto moderno 
e elegante ; egrejas Matt·iz, elo Amparo, Conce ição, Mise t·icorclia 
com hospital, Soleclade com recolhimento ele mulheres, Mar
tyrios e convento ele N. S. elo Carmo com Ordem Tet•ceira; 
cemiterio, cadeia e casa da camat·a, mercado, eschs. publs., 
btbliOthoc<~, theatro , agencta elo col'l'e io estação teleO'ra
phica, Associação Commercial e outra s litte'rarias recreativas 
e beneficentes . F'•·e,q1te~ia cleN. S. do O. Fica a :h kils . a O. 
da cidade de Goyanna, de bons camin hos . Está assentada sobre 
a chapa ela de um mon te , em cuja base, ao S., corre o riacho 
S~rtgy, q~te. l ança- se .pouco abaixo ela p0v., no rio Ca
J?tb~t·lbe-II!trlm; bom cluna, tel'l'eno get·a lmente uberrirno e ele 
f ~c tl cult1vo. A .pov. consta, pol' assim dizer, ele uma 
so rua larga e mutto extensa; edificação r e"tLlar, diversas casas 
b~as e de conotrucão moderna; praça clo

0 

commercio, onde 
tem lagar a feu·a ; estabelecimentos comme1·ciaes de todo o 
g.ener?, bem providos e ele commercio acti v o. A cultura prin
ctpal e a ela canna, sendo o assucat· e agllarclente r emetóiclos 
para o mercado de Goyanna; mandioGa, milho, feijão, arroz e 
OUÍl'OS (l'enet'OS, em pequena escala, mas sut!icientes, para O 
r.bastec1mento e. consumo ela freg .... A comarca de Goyanna é 
uma das mats ncas e tmportantes ela prov. O seu principal 
genero ele industria e commercio é o fabrico ele asssucnt' e a"' uar
clente, em 85 engen hos; e immeeliatamente o a lgodão, t~uno 
couros, pescado , madeiras e outros genet•os ; abunaelncia d~ 
fl'llctas;taes como abacaxis e côcos,de que faz soffrivel commercio, 
mangas, cajús, melancias, mangn.bas, pinhas, laranjas, bananas, 
etc · cereaes e legumes, cult!lra abundante, immediata sabida 
nos'mercados da localidade . A cidade de Goyanna fica a 66 kils. 
ao NO. ela Capital e a 26 do littoral ; caminho de fert•o até O linda 
(seis kils) e dah~ até á cidade bôa, l a rga e quasi p'laua estrad~ 
ele rodagem, m1.uto ~OtlCOl't'lcla; serv1ço de diligencias, cal'l·os e 
cavallos . O.commerc10 de cabo~~gem por barcaças entre a ca
pttal e a c1dacle ele Goyanna, ofierece tambem commoclo, c0 118• 

tante e fac1l mew de communtcação e ·t ransporte, A Lei 
Prov. n. 1.907 de 15 ele outnbt·o ele 1838 elevou 6, villa ft·e "' 
elo 0', pertceuente a esse mun. o· 

GOYANNA. Log . elo Estado elo Pará, no mun, de Itaitllba, 
GOYANN A.Serra elo Estado elo Cearú, no mun. ele Sant'Anna 

(Inf. loc.). 
. GOYANN A. Rio elo Es tado ele Pernambuco; formado pela 
JUn0çao elos r~os Capibel'ibe-m it•im e Tracunhaem, ou antes é 0 
nome qne o !'lO Tt·acunhaem toma ele pois de sua juncção com 0 
Captberibe- mirim; desagua no Oceano. Receb e, entre 01ttros 
tr1bs o Megahó . « Este rio conta um ca •·so de cinco leguas 
desde a saa foz até a confiuencia do Japomim, e pócle ser nave
gado sem soccorro ele nnré até pot· vapores. Da h i até á boca 
elo J aca t·é uma legua abaixo ela cidade ele Goyanna, .i á o rio 
tem m en·os f1111clo . Nes~d ponto desvia-se, e vae-s e afastando 
ela ctclacle uma leg1ta pouco mais ou menos, [) J l'ém clahi mesmo 
ha urn braço que vae á cidade, e que hoj e não é mais do que 
uma cambôa, alimetltncla por um pequeno riacho . Di~-se en
tt•etanto que ontt-'ora foi por alli qlle cort•eu o rio, e hoje 
repe t1clas são as r eclamações qlle se tem fe ito pa t· a que esse 
braço ou cambõa seja abet·to e fl'ancam~ nte navegavel até á 
ctcla~e. O Govet•no tem pres tado. seus cu idados a essas r ecla
maçoes, e tem enviado engenheH·os pan\ aqttelle lo"'ar afim 
ele examinarem o que co1wém fazer. As op iniões n~ss~ ponto 
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parece que se dividem . Uns p1:etendem que seja feito o que fo r 
pr eciso, par a que o porto fiqn e na margem do Japomim ; outt•os 
porém, que fique na cidade . Não obstante ser necessar io fazer-se 
uma est rada en tre esses dous po ntos , o porto do J apom im 
offe rece a vantagem de set· access ive l a vapores, o que jamais 
consegnir:-se- h a no porto da cidade, salvo si emprehender -se 
obr :i'S mm dispendiosas, <tue não serão cort·espondidas pe lo 
p:oveito que produzem_. , «A barra elo Capiberibe-mirim, conhe 
CJda sob a denonun açao de barra de Goyanna, s ituada a 18 
leguas a o No1:te des·ta Capital , acha- se hoje muito obstruida 
por umn ensos bancos ele areia, que não permittem franca 
passag~m senão a barcaças . Estes embaraços na foz do rio 
estendem-se a perto ele duas mil b raças até chegar ao canal 
elo lei to do rio, onde se encontra bas tan te profuncliel ade pat•a 
navegar am emba rcações ele gra nde porte em extensão ele sete 
leguas pouco mais on menos a té se encontt·ar o ant igo braço elo 
mesmo r io, que passa pela cidade de Goyu nn a, pelo que lhe dão 
o nome de rio Goyanna, cu jo b t·aço fo i tapado na ex•remiclacle 
snpeTior no lagar el o Engenho Novo, afim ele evitar os estragos , 
que causava no mome nto elas cheias na cidade cl~ Goyanna, 
segundo d izem, e parece v~rosim il, por ser mttito baixo todo o 
tert•eno, por onde elle passa. Neste br a,ço , denominado rio 
Goyanna , que se tra ta ele canalisar .» R elat . ela Direclor ia ele 
Obras Publicas de 30dejanei ro de 1854 . 

GOYANNÃ. Ribeirão elo Estado de S . P aulo, banha o 
mun. eleS . Roque e clesagua no I bipitanga . 'l'a mbem escrevem 
Guyauã, 

GOYANNI NHA. Vi lla e mun. do Estado elo R. G. elo NorLe, 
na com. de sett nome, ex- termo ela com . ele Cangtta re tam a ; 
atravessada pelo E. ele l!' . do Natal a Nova Cr uz; a 15 leguas 
ao S . ela Capital elo Estado, qua tro lon ge elo mar; em ter reno 
lJaixo, cobe rto ele maltas e de gra ndes campos, ligada a Can 
guaretama por um a estrada cortada pelo rio C~ttú . Sua agri
cultura e industria lem feito poucos progt·esso~ . P roduz ass ucar 
aguardente, a lgodão, fa rinha ele mandioca , a rroz , milho e 
feij ã o, Cria muito gado. E' regacla pelos rios J acaré, Ponte, 
~ranclão e algun s ottlros. Sua egreja matriz tem a invocaçã o el e 
N · S . elos Pra ?. er es e depen de ela diocese ele O lind a F oi creada 
pa~ochia pelo Alvar á de 13 de agosto ele 1821, confirmado pela 
L erProv. n. 219 de27 ele junho ele 1850. PorActo cloextinct o 
conselho pres idencial ele Ü ele abril ele 1833 teve as honras ele 
villa . Foi creada com. pelo art. I da L ei P rov . n. 844 de 26 
ele junho el e d.88.2, que incor porou-lhe o dist . de Santo Antonio. 
Sobre suas divisas vide: Le-i Prov. n. 1:!9 de 9 ele novembr o de 
1844; a rt. li ela l ei n. 150 de .20 ele outubro ele 1846; n. 245 de 
15 de março de 1852 . T em eschs . publs . de inst. prim. , uma 
das qu 1es creacla pelo Lei Pt·ov. n . 35i ele 26 de se~em ~n·o ele 
1856 . Agencia do correio . Comprehende os povs. T1bau, Es
pirito San·to e Breginho. 

GOYANNINHA. P ov , elo Estado do Ceará, na fra lda da 
sert· a do Araripe, com uma esch . publ. de inst . prim., craada 
p ela Lei Prov. n . 1.323 de 1 ele outubro ele 1870 . Foi desmembrada 
elo termo de Missão Velha e incorpor ada ao elo Ja rdi m pela 
Lei Prov . n . i.350 de 27 de outubro ele 1.870. 

GOYANNINHA. P ov . do Estado ele P ernambuco, na freg . 
de. N · S . do O' ele Goyanna; com d uas eschs. publs. ele inst. 
prtm., creadas pelas L., is Provs. n s , 655 ele 1.8 ele abril d i! 1.856 
e 731 de 6 de junho de 1867 . 

GOYANNINHA. Uma das estacões da E . ele F. do Natal 
a Nova Cruz; no mttn. de seu nÕme e Es tado do R . G. do 
Norte; no kil. 63,500m ; entre Esüva e )?enba. Agencia do 
corre ro. 

GOYAZ. Estado elo Brazil: LIMrrEs. - Confina ao N . com os 
E s tados elo Para e Mar anhão Jlelos rios Tocan Lins e Ma noel 
Alves Grande, e ]Jela sena das Ma ngabeiras : ao S . com os ele 
MaLta .Gr<:sso e .Muuts Geraes pela sen a de SanLa Ma1·tha ou 
d~s Dr vtsoes e pelo P a ranahyba e Pat·aná ; .a L. com os el e 
Mrna? G.er_aes, Bab ia, Piauhy e Mara nhão pelo r io Paranahy
ba, nbe trao Jacat•é, serr as cln Andrequicé, Tiririca, Ar aras, 
P aranan, Taguatinga, Duro, Mangabeiras e ri o T ocant ins ; a 
O, com os do P ara e Matto Grosso pelo Araguay:t , rio elas 
Mortes e Apo1·é . Os limites com o E súado de Minas Geraes são 
CO]iesta?os . SUPERFICIE. - 7i4.3ii kils. qs . NOTICIA IIISTORICA . 
fllh< m . l:i47, Manoel Corrêa e em 1o82 Bartholomeu Bueno e seu 

. 0 Bartholomeu Bueno da Silva, todos pauli s tas , foram os 
pn~e1ros que che "'aram a Goyaz e de l:i ·trouxeram ouro. Em 
_172i:>, Bartholomeu "'B ueno da Silva ainda um a vez penett·ou 
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naquelle tetri!or io, soube alliciat· os in.dios Goym:es e clepois de 
procurat· diver sas povJS." r egl!•essou a S. P a ulo, a cyjo ,go
vernador apresentou oito mil 0llnvas ele ouro . A ordem régia 
ele H ele ma t:.co de .i731 conferiu a Bar fuo lomeu Bueno a ,lJahen,te 
ele capitã,o-mór c.om o goNet:no das 'terras ,p or e1 1~ tlescob~rtas 
e a faculdaae de -dis ribuil-a s aos q ue nellas se qmzessem es ta
belecer. Immediatan.ente muitos aventureit·os affi uiram, se 
guindo-se o levantamento de povs. ~r, giclo em ~omarca ela 
capitania de S . Paulo a H de fe ver eiro ele I736, foi o d1st . ele 
Goyaz elevado a capi tania geral por Alvar~ c!~ 8 ele novembro 
ele 1744, tendo pa ra capJta l V il la Boa, depoiS ctdade de Goyaz, 
e p or seu pl'imeit•o govemador general D. Marcos de Noro~b~, 
depois conde dos Arcos . Em 182.2 passon Goyaz a const tt ull' 
uma das províncias do imperi o e em 1889 um dos Estados da 
Republica, AsPECTO. - E' o só lo montanhoso a L. e ao N. e 
um pouco ao ~ · e em grande pal'te coberto de tmüto carms
quento a que dao o nome de catinaas. A clirecção mats gera l 
c! ~ set~s p t·incipaes rios é de S . p~n·a N. , não g uardando um a 
chrecçao regnlar os demais ri os confluentes . As cordilheiras 
que atravessam o Estado di vülem-no em 1 res rea iões · uma 
ol'ien tal que .se. pócle den~mi nur. entre se,·ras e p~lo m~io ela 
qual cort·e o no Maranhao ma1s tarde Tocantins ; . outra 
meridional entre as serras do Cayapó, Santa Martha e Sania ' 
R ib e o t·io Paranah yba, e fin al mente outra occiclental que 
se es tende ela cord ilhei ra que a tr avessa o cen tro do Estado 
e vae termin ar nos ri os das Mor tes e Araguaya . CLIMA E SALU· 
nnm .~oE. - O Dr. MacLins Costa d iz: «A prov. clé Goyaz é sau
clavel n a pa rte meridional e insalt!bre ao N . , principalm ente 
a par tir de Agua Quente até á cidade da P a lm<L. 'l'odo o valle 
Paranan é igualmetlte i nsalubre. 0 $ cli sts , de F lores e ela 
Conceição são dos mais doen tios. As febres palustt•es ele todos 
os typos e ele summa grav id ade, com preclominancia dos a cci
clentes perniciosos, são nella endemicas . No vão do P aranan 
appa t·ece tambe m com mu ita ft• ec1uencia a pustula maligna. 
Alem des ta zona a malaria mani fes ta-se nas margP.qs elos rios. 
Nos muns. elevados são comm uns as aífecções agudas das vias 
respi rato rias e o rheumatismo e em cerias locs . a dyse nteria . 
As feb res typhoides e as r llm ittetltes biliosas são qnasi sempre 
espor aclicas. As enterites graves ela segun da mfancia e a 
chlot·o-a nemia são frequen1es , por causa ela falta ele observan
cia de preceitos hygienicos em que jaz parte da pop. O 
bocio ou papo é tão commum qu~, segundo Pohl, os animaes 
parecem não escapar a esta affecção . A hypohem iu i•üertro
pical é vulgar nas regiões ba ixas e humiclas. A m01·phéa . é 
f requente assim como a sa1•na e outras moles ~ i as ela pel!e, Das 
febres eruptivas só o sarampo grassa com f l'ecruencia na prov " · 
0ROGRAP.niA. - As mon tanhas clPsse l!; stado co nstituem duas 
ir:umensas .cor~ilheira s: a or ienLal ou lim itropbe e a inte rfl.u
Vlal. A p nm e1ra separa esse Estado do ele Minas Geraes, Bahta, 
Piauhy e Maranhão , tendo as segttintes denominações locaes: 
S. Lou?'enço, D ivisões, S . Domingos, T aguatinga, Nia.ngabét 
?"as, etc . A esta vem p~·e nclet·-se a immensa serra nia que en• 
trantlo nesse Estado l)elo l ado de Matto Gr osso, prende-se ao S. 
ela cidade ele Goyaz com a cordilheir a que deno,minamos int~r
fiuvia l. A segunda , sitttada entre os l' IOS Ur uhu, Almas, Ma~a
nhão e Tocantins a L. e Araguaya a 0., segue uma dil'ecção 
de S . para N . , te tldo as denominações locaes de Cancvst1·a ou 
S . Patriaio , Hstrondo, dos JavJ-hés, etc., e fin alisando no Jogar 
em que o A rag uaya clesagua no Tocantins: e lia di vide as ~guas 
que vão ter aos r ios Mara nhão e Tocantins elas que vao ao 
Araguaya . NF.soa ttAPBIA. - A ilha elo Bcvnanal ou Sant'Anna , 
form ada por clous braços elo r io Araguaya . O nome ~e Santa 
Anna é-l be tamhem dado porque nell a apot'l~u em clra cles~a 
santa o a l feres José Pitito ela Fonseca, que ra em exped1çao 
para conqu istar os Carajás e ahi fez celebr ar missa e impoz-lhe 
o nome . O comprimen to dessa ilba é calculado, segundo u~s, 
em 60-a 70 leguas e sua ma iot• la rgura em mais de 20. Cast~l
nau dá-lbe 1UO leguas de comprido ~obre 20. a 25 ele la_rgura ,1 ; 

o engenhei ro Seg urado clv -lhe egual compruu ent o e 2v a 30 ele 
l argura. O braço clit•. elo r io t oma ahi o nome ele furo do Ba 
nana l (do de u ma faze nda que ah i se estabeleceu na marg~m 
orien ta l) ou Ga•·a.fahy, conser vande o ou tt·o o nome elo ~· 10 . 
POT AMOGRAPIIIA- Os princ ipaes t"ios elo Estado sáo: O Toca•tttn~, 
formado pelos rios Maranhão e P aranan,atravessa Goyaz e Para. 
Recebe em Goyaz pela margem dit·., o Ma neei A I ves Grande, elo 
Som no, Manoel Alves Pequeno; e pela esq, o Santa The.reza e. o 

1 Carla ao ministro da insl. publ. de França, 2 de outubro de f841·. 
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Araguaya, O Maranh ão , oriundo da lasõa Form.: sa ou de F elix 
da Cosi ~ . •·ec::Je pJla di~. o Tccant!r.s;!lbr; e o PL'~ to , e pela esq o 
das Alma~, qa·-J rac~ be o Oruhú. tat7ez a. Vcll 'da:!0ira ol'i ge m do 
'l'ocantins, O Paranan , cuja origem é n:t serra dos \.)om·os, r ec.o 
lhe pela clir . o Corl'entes·, Macacos . S . Domingos e P alm a , e pela 
esq. o Bom Successo, o Almas e o Prata . O Arcoguaycb, principal 
afl'. da margem escr do Tocantins , é formado pela jt1ncção dos 
rios Grande e Vm·melb.o e separa o Es·taclo ele Goyaz elos ele 
Mat'to Grosso e Pa r á . Em um a pa rte do seu Cll t'SO divide- se 
e m dous braços J'OL·manclo a grande ilh a do Bananal, OLL ele 
SanL'Anna . Seus pdncipaes tribs . são: o Ch,·ys ta llino, elas 
Mortes e Tapirape pela margem esq. , e o P e ixe (que recebe o 
S . F elix) e o Crixá pela clir. Sell Ctll'SO e diversamente cal
culado. O Dr . S . el a Fonseca dá-lhe cer ca ele 1800 ki ls . , Cas
te lnau assigna- lh e 480 leguas; cl'Aiincourt clá- lh e 370 Jeguas . 

· E' um rio magcsloso .e ele agua limpicla, e, segundo o Dr. Se 
g urado, em ge t·al mats la rgo e espratado que o 'l'oca nLins . O 
Parancohgba,, cuj as cabeceira<" es Lão no Estado ele Minas, se
para este l!;stado do de Goyaz. R ecebe do lado de Goyaz o 
Verissimo, Corumbí• (que nasce no Jogar Cnnal de P edras, 
nos montes Pyt'enê•'R, a 18 ki ls . ela cida de de ·Pyt·inopolis), o 
Meia Pon·te, elos J3oiR, Cla r o. Ver,li•,bo , Col'l'en tes e Aporé . 
O Verissimo recebe o rio dÓ Braço, Panlistas , Pirapetinga, 
Custocl io e Vae-vem . O Corumuá recebe o Roncaelo t· , Palmiba1, 
Resfriado. Santa Barbara, Periq .t ito» . San to Antonio e Sucu ry. 
CoLO NIAS . .:._Existem no E~tado duas colonias: a Blcbsia?1Cb, ins· 
tallacla a 21 ele abri l ele 188'1 na cici:J.clé' de Santa L uzia; e a M~co
ocdina, installacta a 27 ele agos to ele '1881 na mru gem dir. elo ri o 
Araguaya, acima ela bal'l'a elo Cayapó . 1Ns'fHUCç,\o.- Existem 
no ]!;staclo, além ele um Lyceu com seis cadei ras ele ensino ele 
preparatorios c uma Esch . N•H·mal. ~;; escbs. pnbls . el e inst. 
prim. Poss•1e ainda o Seminal'io ele Santa Cr ur., fundado em 
1873 pelo b ispo D. Joaquim Gonç;ilvP~ de Azevedo . DrvrsÃo 
ECCLESIASTIC.I. . --- Pet•tenceu esse Estado em setr principio ao 
bispado do Rio ele Janeiro . Pe la Btdh elo Papa Benedicto X IV , 
Cando1" l~wis eternce el e 6 ele dezembro el e i746 fo i c reacla a pre
l az ia de Goyaz e pela Bltlla do Papa Leão XI i, Salioita, cathotioce 
.91"e,gis 0'!11"C! ele 15 do> junhn d~ 182;) fui Po levacla a ~ i s vacto . mm 
i887 comprehendia 63 paroch tas . T em tt clo os se ••· uml~s b 1spos : 
D. F r ancisco Ferr8tra de Azevedo, D, Domt n"'OS Q nrrno elos 
Santos, D, J oaquim Gonça.lveB ele Azevedo e B. Claudio José 
Gonçal ves Ponce de Leão . AGR ICULTUR1~ E rNous·rRrA. - La
vom·a de canoa, a lgodão, fumo e cet·eaes. A cri ação de gado 
é importante. PoPULAçÃo .- E' ele 170.000 habs. CAPrn r. .
Goyaz, antiga Villa Boa, fundada po r Bar tholomeu Bueno ela 
Si l ;a com o titulo ele a rra ial ele Sant'An na, sobt•e o rio Ver
m el ho e corrego Manoel Gomes, com 3.500 habs . , palacio do 
governo consit'Pido pelo gover nador conde el e S. Mig uel em ter
renos ela eMa ele fundiç ão, pt•oximo à ca lheck •l; paJacio do 
bispo, catheclral el a Ílnocação r! e San t'Anna, h osp ita l ele São 
Pedro ele Alcaotara, fuuclad o a 15 de j a neiro de 1826. CtDADEs 
PRINC fPAES.- B )Ctl v-ista, n a. rna l· geLn do rio rr ocan titl S; -?J07?t
fi.m, com impot· t.aates j a.r. idas ele ouro, a 264 k ils. ela capt ta i; 
Catcolão na p<erte meridional elo Es ta do, prox ima el o rio Pam
n a h yba; ba n haela pe lo Pü·ape tioga; Entre Rios , sobre o dorso ele 
uma. vis tosa col 1 i na, á margem do do ·vae-vem; For·n1osa ; .Jara
gttá., jllnto a.o corrego clo seu nome,entr e o l'io elas Almas e o Pary, 
seu atl', · Pyrinopolis (a11tiga Meia Ponte) , na maí·gem do rio elas 
Al mas 'basta nt~ notavel pela proclucção agl'icola elo se·t mutl.: 
]l<[or1·i~hos: Ncotiviclc~rle ; Pc~lmcb, na conflllencia dos rios Para
na a e Pal m·a; Pi•·accb1?.)ttb;•, antigamente Pouso Al to ; RiQTT~i·cle; 
Porto 1\'aoional, ú. mar~em d ireita elo 1'ocant in s ; S anta 
o,·~tz d is tante ela capilal 370 kils . , no me io de altas 
mont;tnhas : Smlta Lltzir.~, so bt·e o col'l·ego elo Fttmal . Nesse 
mun. fica á co lonia Blasiana . VrLL AS PRINC!PAES .- '"11'rai~. s, 
em uma collina da serl'fl Mineira ; Cc•vcblcante, n a margem 
esq . elo t•io elas Almas e ~ O. da sert•a ele iYI?cam bo : Con
ceição , Contmi á! 0m"r"a7tnh?, J?o J"te , Pct~"at~o, Pcwanctn, 
Pila1· Posse Bw Bom to, .':i . Dommgus, S, José elo D wro, 
S . Jo;é elo T;ca,ntins, Tctgua.tinga., T•·ahi•·as, lt'lores, na. 111at'· 
gem d ir. do rio P a ratHm; A llemão, rlntas, J11e8tr·c cZ'A•·m~s , 
Os p•·esülcntes que go verna ram eR~eEstaclo no t e 1~1p o elo tmpeno , 
f(n·am : CaeLano Mar ia Lopes Gama, depo1s V1sconcle de Ma 
ranguape, Miguel Lino ele Mor aes , Jose Rodrigues J arclrm, 
Lui z Gonzaga de Camargo F leu ry, D. J osé c~e Ass1s Masca 
r enhas, Joaq uim Ignac io Ramalh o, clepots lJn r ao ~.e Ramalho, 
Edtmrclo Olympio Machado, Antonio J oaqmm ela S tlva Gomes, 
F r ancisco l\Iar1ani An'onio Canclido da Cr uz Machado, depo1s 
visconde do Serro 'Frio , Anton io Augusto Pereit•a da Cunha, 
Francisco Januario da Gama Cerque ira, Antonio Manoel do 
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Aragão e Mell o, José Mar tin s Pet•eira de Alencastl'·o, Ca.e tano 
Alves de Sottza F il gueiras, José Vieit·a Conto de Magalhães , 
Augusto Fe rre ir ~• França, Ernesto Augtlsto P er·eira, Antero· 
C10ero ele Assts, Lmz Augusto Crespo, Aristides de Souza 
E spinola, Joaquim de Almeida Leite Moraes Cornelio Pe re ira 
ele Magalhães, Antonio Gome.; P eireim Jllnior' Cam illo At!O'usto 
Maria de Brito, Jooé Accio li de Brito, Gn ilh~ml e Franc i s~o ela 
Cru z, Lniz Silverio Alves Cruz, Fnlgeucio Firmin o S imões . 
Elysio B'irmo Martins e E duardo Augusto Montancl on . N~ 
Rep~1blica for am : Major Dt· . Roclolpho Gustavo da Paixão 
elei to o-overnador em 15 de novembro ele 189 1 ; t uen te - coro nel 
Bt'aZ Abrantes, govel'naclor empossado em 19 de fevel'eit•o de 
1892; Dr. J osé Leopo ldo ele Bulhões J a rdim, elei'to presiclen~e
em 30 de abr il. el e 1892, cleústio .. A Const ituição foi promu l
gada e m i ele .JUillto ele i 89 l. Fo1 promulgada nova Consti Lui
ção em 1 de dezembt·o elo mesmo an no; subsiste, porém a de 
'L de Jtmho . CoNSTITUiçÃo no EsTA DO- Nós os l'ep ,·ese ntantes 
do povo Goyano, r eun idos em Camara Constituinte, para or "'a
nisar esle E s tado, seg·undo o regim en es tabelecido pela Con~ti
t 1ição F ederal, estabalece>.mos, dec retamos e promulgamos a 
seguin te Consti luição do Estado de Goyaz -titulo I - dispo· 
s ições pL'elimin a res . - Art.1. 0 - 0 EstaclodeGoyazfa7. pat·te 
d n confederação denominada - « Republic<l dos !!:atados U o i dos 
do Braz il. » - Art . 2.o O seu gover no ser:i r epresen Lativo e a 
so ber ania poj)ula r n. o l!;stado se _exercení. pe los poderes - legis· 
latJYo, execu ttvo e JUcl tc tano, In clep2ndentes e h armo nicos no
exe rócio el e suas fu noções . - Ar t . 3 . 0 Os limites territor iaes 
do Estatlo ele Goyaz não poderão ser al tel'aclos senão mediante 
consen·time nto de s na leg is latura , pela fórma determin ada n a 
constitui ção fede r al.- f\. rt. 4·. 0 Só será per mtili i.la a interven
ção elo poder fecle t• a l nos negocies do Estado : § i. o Para 
imped i L' ou r epellit· invasão estr angeira , ou ele ou ~r o !!:stado. 
§ 2. 0 Pat·a garan tit• a fór·ma republ icana federativa . § 3. " Para 
r estabelecer a or dem e a tranquilliclacle n o ~slaclo, á requis ição 
do govern o deste , e § 4. 0 Para gar a ntir a execução elas leis do 
congl'esso e elas sentenças r", os te' bunaes federv.es . A rt. 5. o 
A cidade el e Goyaz co~tinuará a ser a c 1p i,tal do Es tado, em 
qtlanto o litnt cousa nao del1ber a r a ca mara dos depu w clos. - · 
AE t. 6 . 0 E' ela compelencia el o governo do Estado 1. udo 0 que 
nao fo r expressame nte reservado pela consLit uição ftlde t·a l á 
co mpetencia elo gover no da União. - Ar t. 7 o Consicle1·a m-se 
par te integrante desú~ consti tuição as cla!!Sttln.s r egnladoras 
da qnal •cl ade ele c tclaclao, el a ca pac td"de elettoral e decht ração 
dos direi tos e gam n t ias , es ta be leciclas na consti tn ição feclet'al · 
comprehenrl iclos, a inda que não mencionados, os d ire itos res ul~ 
tantes da. fórma ele governo estabel ecida e elos princip ies consa
grados pela mesma cons titui ção e pot· esta. - Ar t. S. o Terão 
te publi ca n este l!:staclo os cloctlmeutos olllciaes , devidamente 
au then Licados , do govern o federal , ou elos outt-os Estados da 
União. - ArL. 9. 0 O ills taelt. tem a faculdade ele celeb t·ar con1 
os outros Estados el a União r:!iju s tes e conve nções se m carac·te r 
politico.- Art. 'lO. o O l'ur o ser á o co mmum, sa lvo nos casos 
especifi cados nesta const.i tui ção . - Titulo _II- C:1pitu lo unico 
-Do mnmc1p!O. - Art. H. A organ •saça<> poliLi ca e acl mi
ni ; trativa do li:sta clo de Goyaz_'tem por baJs~ o munic ípio a uto
nom o e .''Hlepenclenle na gestao c\~ seus negocios. - Art 12. 
Os nnuucrpws do ~s tado têm a faculdade de se co nst itui t· e 
r egy lar osse ~ s_ser v1 çus , respe i ta~os os principias estabelecidos 
11es ta const1tu tçao. -:- .A:·t. 13 . So por lei elo l!;stado p clerão se1• 
creados ouLros muntCijHOs ou a h eracla a circumsc ripção dos j<í. 
consL ttutcl os, procecl enclo sempre r epresen t<Lção clns municípios 
1nte_ressactos. - A l't. 14. O munic ipio que não es tiver em con
clu;oes de prover {,s clespe?.as com os se rviços que lh e incumbem 
P,e lo novo r eg tmen, pode r ~ requer er ao poder legisl a ti Yo do 
Ji:stado. a sua a nn exação a oull'o muni cíp io. - Art. 15. o 
tetTÜOl'I_? elo mnnici pio será cl ivi cl iclo e m clislrictos, sendo 
a . chv1sao ela pnvattv a compe tenct a elo poder municipal. -
Art. 1G. O mnn icip io se t•egerà por tun conselho com funcções 
l eg tsl ativas e por um in ·Lencl ente e suu-in tenclentea com albt·i
!)uições executivas. - Art . 17. Os membros do conselho e 
llllenclen te seri:io nomeados po•· eleiçilo popular no JUunicipio 
e os sub-Jnlenclen tes pelo co nselho med tante propos ta elo inte n
dente. - Art. 18. A le i organ ica estabelecera o processo para 
a eleição, na qual ser ão aclmit~iclos a votar e poderão se t· vo
hcl~s os estrange iros domic ili ados no municipi o ; e prescre
vera as incompatib ili <l~des ,, ma.n~icto desde Já o prin cio ele ge r al 
mcompattbthclade elos (1mcctonanos t' •Ytnbmclos pelo município. 
para os seus , cargos de elei ção pop ula~· .- A L't . i !J . O poder 
mumc1pal tera s ua sécle nas c ida des e l'lllas om existe n tes e 
nas q ue ele fu t uro secrearem .- Art. 20. A's funcções propt•ias 
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Teun irão a_:; aucto l'idades municipaes aquellas que p t·ocederem 
ele clelegaçao do poder competente na execução ele se r viços de 
caracte r gera l, creado~ por lei. - Art. 21 Ao poder mun icipa l 
é t•econhectdo o d trelto de representação aos outros poderes 
sobre assumptos de caracter geral e bem assim contra abnsos 
e i Ilegalidades das au?tol'idacles 'e age11tes elos mes mos po
der_es . "~· Ar~ . 22 . Sera mataria contribuinte pat·a as impo
s tçoes mutllctp~es toda aqnella que n ão for pl'ivaliva dos 
po~e t·.es. da Il.epubllca ou do Est 'tdo, e não incompativel com os 
pnnctptos esta belec tdos por suas constituições e leis sobre o 
assumpto .:-. Art . 2.3. Todas as despezas de carac~et· local em 
cada mumctpto tncumbem exclusivamente á anctoddacle mnni
c tpal. - Secção I - Cap itulo I - Dos conse lhos - Art. 24. 
Os conselhos compor-se-hão ele tantos membros qu,tntos fixar 
a le i orga nica elos nHtnicipios.- Ad. 25. Poderão ser elei tos 
met_?bt•os elos conselhos ·todos os cidadãos que além elas con
dlçnes geraes ele t' legibi lidade, forem clom iciliaclos no muui
c ipio, com residencia ele um a nno pelo menos . - Ar~ . 26. 
Em s:ms faltas e impedimentos serão substituidos os membros 
dos conselhos po1• sttpplentes pela ordem ele maio•· vo·tação , 
- ~rt . 27 . Serão el eito~ por clous annos, e o mandato po
dera. se r cassado pelo eleitorado, desde que es\e pelos meios . 
r egulares, determinados em lei, declara r o manda~ario eare
ceclot· ele sua confiança .- Art. 2". Não px!Hão ser reelei :os 
os membro" do co nselho que sem ju;;\o impedimento houverem 
deo: a~o ele comparecer ás sessões por mais ele seis rnezes no 
b tenmo ~ndo.- · Art. 29 . Os conselhos realisarão pelo menos 
sets seswes em cada anno. - Capitulo li- At·t. 30 Ao con
selho compete: § L ° Fixar a n nualmente a despeza muni
Clpal e eslab~lecer impostos . § 2. 0 Legisla r sobre estradas, 
r tuts, praças, .JlLrclt ns, l ogradou l'os pnblicos, mercados, abas
tecunenlo cl'agtta, il!umin ação sen iç.os de irri noação e ele 
e:d iocção de incendios . § 3. 0 'Es·tabelecer casas 

0
de benefi

eiencia_; ct·~a r esc.,las publicas e qunt'squet· ins~ituições de 
educa_çao e tns trucção pt·oflss ional e artistica, ou auctot· isar o 
custeiO on subvenção ele t·aes estabelecime ntos . § 4. o Prover 
•obre a hygi_ene e sau~le publica do município. § 5.o Aucto
rtzat• op r açoes ele crech to p::u·a fins de utili t.lade municipal , e 
appt•o,•ar os r espeét ivos contractos. § 6. 0 P t·ovet• sobt•e a 
policta do mu~icipid . ~ 7.o Auctorizar clesapt•opriações por 
Ullltclacle mun1ctpal, mecltante tnclemnisação, nos casos e pela 
forma decretada por lei elo Estado.§ s.o Ct·ear · e suppt'im ir 
ch sLrtctos e alte ra r as t•espPcti vas circmnscripções .§ 9. o Con
ceder favores para m•lhoramentos ele ctracte t• munic ipal. 
§ 10. Promover por anxi l ios inclirectos - p1·ernins, exposições e 
outros "xped ieutes e desenvolvimento das inctustrias elo muni 
cípio. § 11 . Ct·eat·, suppt·im ir os cargos on empregos pnblicos 
mun ici pa t•s,e r rgttlar o modo de provimento clelles, r·espeitados os 
dE' creJJ.l(ão constituci onal. - § 'l2 LPgis lar sobre a esLatis·ica 
mun icipal. pl·esc,·evendo as mP-diclas necessarias para que perio
dica·nente seja ella organisada com todas as possíveis incli?ações 
e claclos aco. rca dn ex ten~ão territuria!, popu lação, r ecursos 1ndus
tr1aes e agrícolas e movimentu elos diversos serviços municipaes. 
§ 13. Auc to l'i zat• aj tt,tes co m um ou mais municípios limi
tt·ophe.; para a r~a li sação ele obras e serviços de interesse 
commum. § 14 . Ct·ear uma guarda municipal, destinada a att· 
xtlltar os poderes mnnicipaes no exe rcicio de su as funcções, 
ftxanclo o pessoal e venciluenlos 1·eRpecLivos. § 15. Autorizar 
e app~·ovat· em gera l todos os con tr actos c1 ue ti verem por ob
]ecto tnteresse exclosivarnentQ municipal, ·o11 qu e versar em so
l;re os proprto'l municipaes . § '1<3 . Ao conselh o da capital elo 
E~tado compete rec.eber o compt·om isso elo presiclenlc, quando 
l!aO es ttve•· fttncc ionando a camaru elos deputados .-Capi t ulo 
lll-:-Ar ~ . . 3 l. As reso luções do conselho serão executol'ias e 
G~r tgarao ~~·~po i s de publ icadas na sétle do mnnicipio pot· ed i
ta 0 11 pela llllf•t•ensa, onde a houver, cletet•minando a lei organ ica 
0 P:azo para a obl'igatorieclacle, o qual não podení. ser inferior 
~ .1" rll~s.-;-Art. 3_2. Serão revogadas pelo. po~e t· legisla tiv_o do 

!Estado a; r esoluçoes do con sel ho contt•ar1as as ~onslltmçoe~ e 
ets da h epublJCa ou do Estado.-Art . 33. Nao obrtgarao, 

med tante decisão do supe rior• tdbunal j ud ic ia r·i o do Estado 
~ ~u processo que a lei e'ttlbelecerá, as r esoluções do conselho: 

· . Q.ue_ let·u·em dtrei los outo rgados ou ga rant tclos pelas con
slntuçoes e leis da Rep' ublica e elo Estado. li . Que houverem 
srdo Jtn•· t · t 1· · III Jos as pela fot·ça a rmada on <l.JU!Itameo ·o. s.ec tctoso . 

e-' · Que po1· prova I) iena se demonstrar esta rem _v tc1aclas por 
P tba ou ou~ro qualquer motivo gl'ave ele corrupçao por par!e 
dartu:;les c~ue vola~~.m - n· 'l._. - Art . 3•1. Os consel hos nao 
poc!eJ ao de l1berar validamente sem que esteJam r eunt_clos me
tade e nuus um ela lolaliclacle ele seus membros, consider ados 

taes os supplen tes e:n l~gitimo exer cicio. - Ar t . 35. Das pos
·tur as co nstará a sancção ele suas infracções, que poderá 
consistir na comminação ele mu l ta até 100'000 e prisão 
com tr abalho alé 20 dias, ou de 30 ele p risão simples , e 
n :<s r einc iclencias o clobro. - Ar L 36. S i a postu,ra não cum
prida imponar uma obri gação de fazer, ser~. a obr~ executada 
á custa do inf t·actor: si ele caractet• prolnb tt1vo a cus ta elo 
infractor será desfeita a obra pr oh ibida, procedendo- se ad
minisLra \ivamente em u m e outr o caso. Caberão ao infractor 
as acções competentes pelas illegaliclades e abusos que occor
rer em .- Art. 37. Votada qualquer postur a ou resoltu~ão , o con
selho, no prazo ele cinco dias , remettel- a-ha ao mtendente 
qtie a fat•}t pub 'i car 011 clevol verá com uma mensagem de 
recusa fundamentada. O conselho na mesma oa em out.r a 
sessão J?Oderá m_a n le r pot· maioria absoluta de vo\os o acto 
leg1alat!ro s t nao se conform ar com as ra zões do i ntenden te. 
- r\rt. 3S . O intet;,clente , encen·a da a sessão l egisla ti va, e nvi a rá 
cop1a elas t'esol11çoes vo~aclas ao pres irle n·te, á camara dos de
pu tad os e CI.O tr tbunal supel'iot' ele justiça elo Estaelo. - Secção H 
- Capitulo nnico.-Dos intendentes e sub-i ntendentes- Art. 
39. Havedt em cada municipio um intendente, que se rá o 
chefe elo podet· execut ivo mun icipal, e encal'l'egaelo ele levar u 
effei to e raze t· cumpt'ir as rleliber acões elo conselh o devida 
mente prúmt!lgadas - Aet. 40. O intendente será eleito quan
do o fór o conselho e e xe rcení snHS func"'ões pelo mesmo 
tempo clelle não podendo ser reeleito para o período imm ecl iato 
áquelle em que t irer. servido . -Ar~. 'li. Podet•ão ser eleitos 
in •enclen tes os que l1verem capac tclacle para membros elo 
conselho .- Ar·t. 42 . Os intende n tes serão substitui dcs em suas 
faltas e impedimentos p los supplentes, segu ndo a ordem 
de ma ior votação. - A.l't . 43 . P odem os i n tendentes ser 
suspenses elos r espec!.ivos car~os mediante deiiberação tom::tcla 
po r dous t er ços da total iaade elos membt•os elo conse
lho : § i o No caso de i ncapacidade physic::t ou moral 
devidamente ,·eriftcacla. § 2.o Quançlo no desempenho ele 
suas funcções houverem in col'rido em crimes ou faltas, 
especiH cadas n a lei. - Art. 44 . O intendente set·á o snperiot' 
leg itimo ela gttarcla nmnic icipal e ele todos os funccionarios e 
au Lo J• idacles elo mun icipio, com ext:pção do sec rel a do do consehlo . 
- Art . 45. As fu ncções de in·tendente serão remuneradas me• 
diante porcentagem esttt belec icla pelo conselho.-Art. 46 . Em 
cada um dos clistt'ictos em que se diviclit• o mun icipio haverá 
um S ttb -in ~endente, nomeado pela fót'IJ.ta p r escr ipta no a rt . 17re
mnneraclo em conformidade com o ar tigo an tecedeote. - Art. 47 . 
A lei organica cle ter min al'á por minclo as~ attl'ibuições do inte
cle nte e elo sull-i Gtendente, conferin do áqnelle entre outra s as 
qu e até agora et·am exet·ciclas pelos chefes ele po licia e a este as 
que o et·am pelos delegados, com as modificações impostas pela 
municipalisação elo se l' viço pol iciai.-Secção III.-Capi tltl o unico 
- Ar t. 48. Nenhum mem ln•o do conselho ou funcc ion a rio nlllni• 
cipa l poderá tet• parte ou interesse nos f'on ·t ractos celebrados 
com o municipi.o. - Art. 49. O municipio não responderá por 
cl es pezas orclinat·ias sem credito em seus ot·çamentos; mas 
serão solidariameut" responsaveis por ellas aos credores do 
municipio aquelles que as houverem aucLorisaclo naqnellas 
conclioções.-Ar·t. 50. O municipio poderá ser demandado pe
rante '' just iça orcl in aria pelas obr igações que contrahir na 
sua qualiclacle de pessoa juriclica. - Art . 5'l. Para a cobrança 
ele suas diviclas terá o muuicipio dire i to ás mesmas acções e 
pt•ocessosestahelecidos. -'l'itulo III.-Secção I.-Capit.ilo I -Do 
poder leg·islat ivo. - Ar t . 52. O poder leg islativo elo Estado será 
exer cido por uma só camar a com a denominação de- camfl.r a 
elos deputados - Art. 53. A eleição da camara dos clcputaclos 
ser~'' clit·ecta e em um só escL·ntin io, e se fará pOL' ci rcul os.
Paragrapho uni co . Os municipios do Estado re constituirão 
em '15 c it·culos eleito raes, com dons representantes pot· cada 
um.-ArL 54. A camara elos deputados reunir-se-ha na ca
pital elo E;stado, no dia 13 de maio ele cada anno, Jndepen
clentemente de COIJYoeação; em eclificio designado e mandado 
JH'eparur na primeira r euni ão p~ lo presiclet;t te e na_s suhse
queri t.es p~la mesa da camara, e fu noc10nara por clots mezes 
con taclos ela aberLura. pndenclo s2r prorogacla ou convocada 
extraordinariamente . ·§ 1,0 A legislatura d urará tres annos. 
§ 2.• As sessões da camar a serão publicas, salvo quando,_ exi
n- inclo o bem elo Es tado, o coutra r1 0 for resolv1do, medl(ln\e 
p roposta apoiada por dois te rços dos mem b1·os j)resentes. 
§ 3o As suas del~berações, s::t l 1•o os casos especificados n esta 
constiLuicão serao tomadas por ma10r1a r elatrva de votos. 
§ 4 .o A éatr{ara não funccionat·á sem que estejam presentes 
metade e mais um ela totalidade ele setts membros.-Art. 55 . 

.. 
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Podem ser eleitos deputad os os cidadãos brazileiros, ou estran
geiros natut•a l isados: § 1. o Qlle tiverem 21 annos de edade. 
§ 2.o Que sottberem ler e escrever. § 3. 0 Que forem eleHores e 
es·tivet•em no gozo de seus direil,os civis e políticos. § 4. 0 Que 
tiverem residencia de dois annos pelo menos !lO Est,ado. 
- A.rt.56 . O mandato legislativo não será obriga torio e o elei
torado poderá cassa l-o, declarando, mediante o processo que a 
lei estabelecer o manclatario carececlor de sua confiança. 
- Art . 57. Edt caso ele vaga abrrt<t na camara , a respectiva 
mesa ou no intervallo da sessão, a secretaria communical-a-ha 
ao pr'esidente que immediatamente providenciará para que 
seja preenchida .-Art.õS .. Os representantes elo Estado na 
camara poderão ser eleitos cleputaclos ou senadores ao Con
gresso Naciolla l. - A.rt. 59. Os membros ela camara dos depu
tados serão inviol:weis por suas opiniões , palavras e votos no 
exercício do mandaio. - Art. 60. Salvo o ca so de flagrante 
em crime inaffiança vel, os deputados não poderão ser presos nem 
pt·ocessados cl'iminalmente sem preceder I icença ela cama ra. 
Art . 61. Os deputados r eceberão uma ajuda de custo, um sub
sidio Hxado pela camara, no flm ela anterior legisla tura. 
- Art. 62. Os deputados ao tomarem asse nto contrahirão com
promisso formal, em sessão publica, de bem cumprirem 
seus deveres.-Art . 63. Dttrante o exercicio legislativo 
não poderão . os deputados exercer outra qualquet• funcção. 
.At·t . 64 . A .camara eleger á a sua. mesa e commissões, orgaga
nizará a sua secre·taria e o seu r egimento, creanclo e provendo 
os loo·a res que entender necessarios; verificará e r econhecerá 
os poderes de seus membros e regula1'á a policia interna . 
Paragrapho ~mico . O regimento proverá subl'e a _fór~a ele 
commun icaçao da camara com o pres tdente , pubhcaçao elas 
leis solemniclades da abertura e encerramento das sessões 
Cap'ttulo U - Das attribuições ela Camara - Art. 65. E' ela 
attribniçào da Camara elos deputados : § i. 0 Adiar e prorogar 
as suas sessões; § 2. ° Fazer, suspen der, revogar e interpl'e bar 
as leis do Estado; § 3. 0 Revogar as r esoluções dos conselhos 
municipaes con·trarias ás cons tilnições e leis da Republica e do 
Estado: §4.0 Decretar impostos, guardadas as limitações esta
be1ecidás na constituição federal e nesta:§ 5 ° Es tabelecer a 
divisão jucliciaria e civil; § 6-° Crear e organizar a magis
tratura do Estado ; § 7 . u Pt•escrevet• os casos em que deverão t er 
]oo-ar median te pt·evia indemnisação , as clesapt·opl'iações pot• 
ut'ilid~de publica, e estabelecer o respectivo processo; § S.o 
Fixar annualmente a despeza e orçar ~\ receita elo Estado;§ 9.• 
Auctorisur o presidente a contrahil· empr~s·timos e fazer oubras 
operações ele credito; § 10. Leg-islar sobre obras publicas, 
estcaclas e navegação no interior do Es~ado, de maneira que 
não invada a competencia do Congresso Nac1onal e dos con
se lhos municlpaes i § 11. Crear e SLlpprimil· empregos, regu
lando as condições ::le nom eação e vencimentos respectivos, e 
fixar- lhes as attt•ibuições; § 12. Legislar sob t•e a instruccão 
superior do E siado, cl'eando faculdades e universidades, sobr e 
a secundaria cumulalivamen·te com as municipalidades, e pre
screver em lei um typo de organisação commum para as escolas 
primarias, nos termos desta constituição;§ 1.3. Prescrever 
as medidas neczssarias para que se Ol'ganize a estatística do 
Esta do ; § 14. Prover sobre a c i vilisação dos indigeu as, me
diante a creação de colonias nas pt>oximiclades dos a ldeia
mentes ; § 1.5. Crear, precedendo informação elo governo, a 
força p'ILlica necessada ao Estado, e fixai-a annualmente, 
regulando a RUa composição. Si por alistamento voluntario não 
forem preenchidos os quadros, cada municipio na proporção de 
sua população, será obt:igado a dar pot· sorteio ou engaJamento 
0 contin<>ente necessano para preencbel-os. § 16. Conceder 
privilegi~ pat·a estradas ou vias fel'l'eas, na vegação e tudo o 
m ais que favorecer o desenvolvimento commercial e industrial 
do Estado ; § 17. Legislar sobre soccot'l'Os publicos em cit•
cumsLanciaa anormaes de calamidade ; § 18 . Promover a im
migração pelos meios que j ul!tar convenientes ; § 19. Processar 
e julgar o pres idente nos ct•tmes communs e ele responsabi
lidade na fórma do a rt. 85, § 20 . Comrnutar e pel'doar as 
penas 'impostas, por crime ele responsabi_lidade, aos funcciona
rios do Estado; § 21. Receber do pt•es tdente o comprom tsso 
de bem cumprir os seL!S deveres; § 22. Creat• e promover todas 
as fontes de receita cornpativeig com as circumstancias do Es
tado · § 23. Decretar as leis organicas pal'a a exec •1ção c >mple La 
desta' cons·tituição, guardada a disposição do art. 12; § 24. 
Grear um mon·te- pio obriga·torio pan os serv idores elo Esta~o i 
§ 25, Regular a fó rma da eleição de ·todos os funccionar tos 
electivos do Estado e prescreve1· as incompatibilidades ; § 26. 
Legislar sobre quaesquer outros objectos de in,teresse para o ills-

tado em to:loa os casos não exclusiva~nente reset·vadoe ao poder 
federal ou municipal.-- Art. 66 . E ' da pt·ivativa compe Lencia 
ela camara dos depu tados decretar os seguintes impostos : § 1." 
Exportação; § 2. 0 Transmissão ele propriedade ; § 3. o Heranças 
e legados ·; § 4. 0 Velhos e novos direitos; § 5.• Sobre aposenta
doria e loLação cleofficios do justiça ;§ 6. " Os que soh a desig
nação de emolumentos e expediente se cobra m nas r epartições 
do Estado ; § 7. 0 Sobre ·titulos de nomeação e vencim en~os dos 
empregados publicas do ]]]qtado ; §S. 0 Sobre vendas ele terras 
per tencentes ao Esta cl~; § 9.o 'raxa ~ntineraria e R_assagens d!'l rios 
Ca p1tulo III - Das le1s e vesoluçoes - Art. 6t. Os preJec tos 
ele lei terão em geral tres discussões. - Art. 68. Approvado 
que seja qualquer projecio de lei pela cama t·a ser á enviado ao 
pt•esid ente elo Estado que no prazo ele 10 dias o fará publicar, 
ou clevo1 vel-o-ba com uma mensagem ele recusa f o nclamentacla . 
- Ar t . 69. Na camara será o projecto clevo lviclo sujeito a 
uma só discussão e à votação nominal, consider ando -se 
approvaclo, si obtiver dois terços dos votos presentes; e neste 
caso será ele novo remetticlo ao presiclen te, que, no prazo ele 
cinco dias promulgai-o- ba , como lei elo Esta.do; não o razendo 
ao presiclellte ela camara incumbirá a pt·omulgação. - Art. 
70. A promulgação effectuar-se-ha por es ta formula; « F .•• 
presidente elo Estado (O ll presidente ela calllara elos depuLaclos) 
faz saber que a camara decretou a seguinte lei (ou 1·esolução) 
etc. - Art. 71. Os projectos totalmente rejeitados não se po
derão r enovat· na mesma sessão legislativa.- Secção I! - Do 
poder executivo - Capitulo I - Do pt·esicleh te e vice-pl'esi
dente - Arl. 72 . O poder executivo ser<Í. exercido pelo pl'es.i· 
dente como o chefe supremo da aclministt·ação elo Es~aclo.
Art. 73. O presidente set·á nomeado por eleição popuL>r, ser
virá por tres annos e nã o podet·á ser l'eelei to para o tl'iennio 
seguinte. - Art. 74 . Por occasião de eleger-se o presidente, 
far-se-ba no mes mo acto, mas por vo tação distincta, a eleição 
de tt•es viee-pres iclen_tes. - Art. 75. Além das condições geraes 
ele eleg- tbdtdade, exigem-se pat·a pl'esiclente e vice·pt•esiclentes 
as seguintes req tüsitos : I SeL' cidadão lJrasile it•o . II Set· ma ior 
de 30 annos. A.I't. 76. Nã o poderá se t' eleito presidenLe o 
vice-presíclente que estivet· em exercício nos ulbimos seis mezes 
do tl'iennio. - Art. 77. Na falt3. ou impedimento elo pl'es i
clen·te, serão successivamenie chamados (t servir em Io<>ar 
delle: I Os vice-pt·esiclentes, na ordem ela class ifi cação. li O 
presidente da ca mara elos depu tados . III O presidente do con· 
selho municipal da capital do Estado, ou seu substituto legal. 
-Art. 78. O presidente on quem o es tiver substHuindo, dei
xará o exercício elo cargo irnprot•ogavelrnente no mesmo dia 
em que terminar o período pl'esidencial succedendo-~h e logo 
o recem-eleito.Paragraphounico. Siesteseachar impedido, Oll 
faltar a substitu ição far-se-h a nos te1·mos do artigo antececlente.
Art. 

1
79 . Os vice-presidentes governa rão por todo _. p t empo 

qae faltar ao presidente a quem succederem ; poréK(! os substi
·tutos sob ns .. li e III c~o art. 77 só servirão emquanto não 
houver pres1dente e v1ce-prestclentes elettos. - At·t. 80. O 
presidente ou seu substituto em exercicio, perceberá um sub
sid io fixado pela camara na sessão legisla liva a nLec~clente a · 
cada período pres idencial, e dura nte este u~o produzint effeito 
qualquer augmento, ou diminuição dec retada. - Art. Sl. A 
e~eição de p~·es idente e ele . vice-presidente_s se fa rá por voto 
d1~ecto 60 dLfl:S antes ~e !melar o ir1elllt!O presidencial.
§ 1.° Cada eleltor votara por duas cedulas dill'erentes, n'uma 
para presidente e n'outra pat•a vice presidentes, contendo 
aquella um nome e es ta ~res, - em cidadãos que reunam as 
.condicõas ele elegibil idade exigidas nesta constituição. § 2.o 
Dos votos apurados se organi sarão duas a c tas clist inctas, ele 
c!l-cla uma_ elas quaes se lavrarão d0us exemplares aubhen
tlCos, designando os nomes elos votados e o resp~ctivo numero 
ele vohos. § 3 ° Dessas quat ro autheuticas, cujo theor se 
f<~t'Íl immecliatamente pub lico por edital, serão clit,ectarnente 
r emetLiclas, e no mais cut·to prazo poss ivel, pelas mesas elei
toraes duas (LLma ele cada acta) ao goveunador para o avchivo 
e duas , ao presidente ela camara elos deputados. § 4 .o R · unid a 
a Camara o seu preside11Le abl'irá perante ella as anthenticas, 
a que se rafere o pa rao- rapho a n tecaclenhe, procla ma ndo presi
dente e vice-pres iclentes

0

oS que r .mnirem a maioria abso luta ele
votos contados . § 5.o Si ninguem ob tiver essa maioria, acamara 
em votação nominal e por maioria absoluta, elegerá presi
dente dentre os elous o vjce-presidentes dentre os seis maJis vo
tados p 1b ra esses ca t·gos . Si occorrer a h ypothese de empate, o 
escrutinio cor verá entre os empa ta.sJ.ps sem l imitação ele numero. 
§ 6. 0 Dando-se empate na votação âa Camar<I., considel'ar-s<.~-l:rão 
eleitos pt•esidente e vice-president9s os que na eleição popular 
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ti verem obt ido maior som ma de suffeagios par a e.sse3 cat'fl:?S, 
e , em igttaldacle de sutl'ragios os mais ve lhos. - Ar t . 8.2. 1~ ão 
s~ cons i der~rá constitu ida a ca•nara para procede t• a ve ri fica
çao ela eletçao de pr esuien te e vtce-pr es identes , se m a presença 
c1e do ns ter ços c1e seus membr os . § 1. 0 O processo estabe lecido 
pa1· a esse .fi_m no arti~?;o . antecedente começará e terminaeá na 
mesma sessao . § 2 . 0 l; etta ness<t sessão a chamada dos mem
bros dá' camara , a nenhum elos prese n tes é li c ito retiear -se e 
nem abste r- se de vetar . § 3. o S i , no pr azo de oitó dias não 
fô t· possi vel const i tni •·- se a c amara com os do is terços rle seus· 
membt·o~ exig idos neste a r tigo, p t·oceclee-se-ha a ve r ificação com 
o numeeo necessar io para as sessões ol'cl ina t·ias . - Capi tulo II 
- Das attribuições do poder e~eCLL tivo - Ar t . 83 . Como o 
superinte ndente e chefe supt•emo da ad minisiJL•ação publi ca, 
compete ao pres idente elo Es tado : § 1. 0 Pr omulgar e faze r 
publ icar as le is e re •oltu;ões ela camara elos clepnt;Hlo> ; expecliL· 
decretos, regulamentos e ittstt•ttcções p .tt•a a baa E>Xecução clallas . 
§ 2. ° Cnmpri r e fazu cump l'ir as cons titu ições e leis elo Es tado 
e da Rep tt bl ica . § 3.• Convoca r extraord inariamen te a Camara, 
q 11 ando o e~jg ir o bem publ ico . § '1. 0 ill nviar no dia '13 ele 
ma io á camara dos deputados, uma me11sagem expo ndo-l he a 
si tuação dos diverso> %t·viços publicos e sttggel' i tHl o as medidas 
necessa l'i as a sua r egularidade. § 5 . 0 Preparat· o pL'ojecto ele 
lei ele Ol'çamento de r eceita e clespeza do Estado, para set• 
p resente á camara no começo ele Sitas sessões. § 6 , o Determi
na~· a appl icação elos fttndos cons i!Snados pela camat•a aos 
diver·sos serviços I.Ío Estado. § 7 . o Con t t•ah ir e mpres ti mos de 
accOL·do com o § 9° elo a r t . 65 ela co nst i tu ição. § 8 . o PL'ovi
denciar, ua fó t•nra ela lei, sobl'e a venda elos bens do Estacto e 
sob stta aclm in is tt•ação . Uma le i clete l'minal'â. quaes são O> beas 
do Estado . § 9.• Atttorisar, na fórma ela le i, as des:tpL'opr iações 
por necess idade e t!'til iclade publica , § 10 . Oegan isar o projecto 
de lei ele fixação ele força . § 11. Dispor ela força publica e cl<t 
policia l ele co n form idade com a lei e ex igenc ias elo se r viço e 
segu ra nça do ·Estado . § '12. Nomear os magistrados . § ·13 . No
mear , suspe11cler e llemi Hi r os fu nccionarios da adm inistt·ação, 
e conceder -lhes l icenca. com ou sem or clenado na fó t·ma ela lei. 
§ _i4 . Receber o compt·omisso dos fttncciona l'ios, cujas attr ibui
çoes se este ndam a todo o U:staclo ou comarca. § '1 5 . Decidir os 
confli tos ele attri buição q ue se susci ta l'em entre as autoridades 
~dmmist~::.at i-vas . § 16 . Pt•estal' á camara elos cleptttaclos as 
Intormaçoes, dados e esclar ecimen tos qtte lhe for em req uisita
elos . § '17 . Dese nvo lve r , com os me is votados pel a Camar a o 
serv iço ele civ ilisação elos índios, imm igração e colonisação, 
aproveitada para esta os natur aes elo paiz . § 18 . F azet· pl'Oce
clet• ele 'LO em t O a nnos ao an olamento ela popul ação do 
Estado e á Estat istica de sua proclucção e recur sos agricol as e 
i nclustriaes, bem como elo movimento mercan til, mandando 
·tambem eevet· e comple tai' a planta topogL"aphica do Estado . 
§ 19. Req ttis itar elo gover no nac ional o attx ilio de forças facle
raes, a peFU.ane ncia cl ;ts que est ivet•em no Estado.! a rettr acltt 
das que nao ~o nv i e t• nel le p rmaneçam e a r emoçao elos com
ma ndantes ele til.es fo l'ças, desde qtte impel'iosas exigenc ias do 
bem publico ass im o a conse lhem . § 20. Commu~ar ou perdoar 
as penas i mpostas po l' crimes comm uns . § 21. Expedi r aa 
or de ns necessa L" ia s par a que as el eições elo Estado se efl'eclitem 
em d ias det erminados. § 22 . i\1anter relaçõeo com o~ Estados 
ela União e com elles ce lebrar ajus tes , convençõas e ti-atados 
sem caL"acter polí tico . § 23 . Enviar ao con"t• es&o e ao "'Ot'erno 
da Republ ica copia lll!Lhent ica de todos os ~c tos lea is lati vos do 
Estado, immediatamente clrpois de pt·omulgaclos ~- Art. 8-!. 
O p res tdente orga msará elo modo mais con ven ie11te á r euula
riclade ela adm inist ração, a sec l'eta r ia dos ueo-ocios elo Estado . 
- Cap itu lo II I - Da r esponsab il idade do pt·es'itlente . - At·t . 85. 
O prestdente , por CL'i mes commtms e de respo n~a biliclade 
ser a . . p r ocessado y el a camara dos dep utados, e dec t~eLacla por 
ella ,1 ?_:ocedenc1a da acc usação, Julgado pot' um tt•1 bunal ele 
qtte fa ra,o par te - 10 deputados q ue ele seu se to a camar a 
escolhera, da ndo .Prefe renc ia a Qs que fo re m lfl t tmclos e os 
membros do supertot· tr ibunal ele j ust ica elo Jj]stado . Par a 
gr apho umuo . J!lste tri bu nal que se l' :Í. pt·esid ido pelo p t·es iclente 
do s uper1or tn bunal ele j us tiça , escolher á dentr e os que o 
com11oem, o r elator do processo f ttncc ionan do perante e lle, 
gor P<Wle da _just iça , o proctu·acior geral elo Estaclo . - A.rt. 83. 
. processo, . .Julgamento e appl~caçiio ela pena nos casos de 
r,esponsabü tdacle , se fat•ão confot•me for prescr1pto em le1. 
Pat·agrapho tmico . A dec retavão a que se t•efe t•e o ar ttgo antece
de n te ve ucet·- sg- ha po t• 2/3 ele vo tos elos deputados pres~ntes .
A.rt. 87. 0 pres ide nte se rá crimina l men·te r e; pon_sabt!tsaclo: 
Ij Por tra ição; li . P or pei ta, subor no ou co ncussa o i IIf. Por 
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a buso de p~de r ; IV. P ela fa Ha ele obse t· va ncia ela lei. ; V. P elo 
que praticat: contra a li berdade,. se!l'ur!l:.uça ou pr opriedade ,clos 
cidadãos ; V I. P o1· qualque!' dtss 1paçao elos be ns pu blicas . 
Pa ragra pho unico. E~Les delictos se l'ão de finidos e m lei especia l. 
- Ar t. 83 . Sal vo o c:1.so de fl agrante em cr une ma fi ançavel o 
pres idente não poclet•á set• pt•eso senão em virtude ele OL'dem 
dec t·etacla pe la camara cl'os deputados, ou pel o tt•tbuu al a que· 
se refet·e o a r t . 85 clesua constituição. - Secção IH - Do P oder 
J udic ia rio - Capitulo l - Art . 89 . O pode t• jucliciar io ter<i
por orgã.Js : I. Um t ribu.na l supe rior com sécle na cap ita l elo 
ills taclo ; II. Juize3 ele cli reito ; I!I. Oj ury; IV. Os j 1tizes districtaes. 
- A.l't . 90 . A competencia elo pode t· j ttd iciat•io abr a nger á 
qua lquer ma ter ia de natureza contenc iosa, adm inis trat iva e 
ct•im ina.l ;. sendo o unico poder ele j ttlga t• nos casos e pelo modo 
que as 1e1s eata belecerem .- Art. 91. A magis tratu ra compor
se- ha elos ju izes elo td ba<::al supct·io r e doa j uizes ele d ireito . 
§ 1~0 Os magtstraclos se rao VI ~a lic ios e só por sentença pel· 
cle t:ao os S~11s cargos .. § 2. 0 Os JUizes ele d ireito, a lém ele vi ta
ltctos se rao t namuvt vets, só podendo ser r emovidos a pedido 
Oll med tante rl'Oc.esso em que se prove ser prej udicial aos 
m teeesses ~a J t!S&tça a s tra pe.r'!lanencia no loga1• • Este pr o
ces~o pocler a tel' começo poe l ll lClatt va elo pr ocurado r o·e t·al elo 
Estado, rept· esentação elo conselho municipal , da ca~at·a elo.> 
clepl! taclos, ott ele qttalque r pessoa elo povo. Julga ndo o t ri
bttual superio1· pt·ocetlente a remoção, com.munical -o-ha ao pre
sidente, que cleclaearà o ju i?. avulso até haver vaga que por elle 
possa set• p!'eench tcla. - Art . 92 . Oa venc tmen tos elos magi s
trados serão ftxaclos pala camara elos deputados . - Art . 93 . 
Os magistrados pel os et•imes que commetterem , que r communs, 
q ttel' de r esp onsabiliclacle, s:~ L"ão processados e j uluil.clos pe lo 
sttper ior tribaoal ele justiça elo Estflclo . - Art . 94 . l§'empre que 
as partes prefel'il'em cla r-se-ha o julgamento por arb i tras c[a,J 
causas em que não fo r em in t.eressaclos menot·es, ot·phãos ou 
qnaesqnee i n tel'cli c tos . Da n omeação elos arbitras e ace itação 
cle lles se cla t·á con he i mento ao jtt iz, que l hes mar ca.rá pr azo 
par a a cleci;;ão e a homologará, ou os p recessa rá :t requerimento 
ela pute , sit1ão a t ive t•em pt•oferido no peazo . - Capitulo II 
Do Supel'ior Tribunal - Ar t. 95 . O Super io r T r ib una l compor
se-h a ele ci nco juizes que dentr e si elegerão o presiden te • ...:. 
At·t. 96. Os membt·os do t L" ibunal super ior se rã o nomeados· 
pelo Jl l'e s i cl~ nte do Estado dentre os juizes de cl ieeito elo mesmo 
l!:stado pe_la ordem . ela a n t igttidacle . qcte se conta eá depo is da 
ot•gan tsaçao ela magtstr atut•a. - Ar t . 97 . Ao Supel'ior T ribun al 
com~e te: § 1. 0 Decidir os confi ictos de jm·iscl icções e ele attri
btu çoes que se suscitar em entee as auto ridades jud icia rias do 
~staclo e en &re estas e a.s admin i s ~rativas ; § 2 . 0 Processar e 
J u i~ a r os mag~s trados , po r crimes communs e ele responsa
~ tltclacle ; § 3.. Co nhecer por ai?pellação elas se n tenças dos 
JUizes de cl n•e tto nas causas crimes e nas cive is excedentes 
á; res pec tiva a lçada ; § 4 . 0 Orga nisa L· na se"'llncla co;,fe rencia 
elo anno a l ista elos juizes ele clit·ei to ma i> a~t igos e r emettel-a 
ao pres ide 1lte para por ella se r egular a nomeação elos 
j tt izes que dever ão pt• eenc he t• as vagas abertas no tribunal. 
§ 5 .• Tomar assento pa l'a a i ntell igencia elas leis quando 
occort·erem clttv iclas na execução clellas.-Ar ~. 98. Alé~ dessas 
attr~ buicões o .superio r tribuna l exercerá . todas as mais que 
confe t•em as lets aos tt·1lmnaes ele segttncla mstancia .-Art . 99 . 
Ao presiden te do supel'ior ·tl'ibunal compete : ot·gan isar a secr e
ta !'ia elo t r ibunal e o r egimento intemo, fazendo-o publicar 
pela impr en sa ; n omear o seC L"e tari o e 0 3 dema is funccio na rios 
e fazet• publ icai' em r evista annual os ju lgados e decisões do 
tri buna L - Cap itulo III. - Dos j uizes de direito .-Art. '100. Os 
juizes de clil'e ito se rãojttizes cl ~ primeira insbancia,nom ea dos pelo 
presideute elo Estado , dentr e os bachal'e is fo t• maclos em d ire i to, 
prescrevendo a le i organica ela magistratur a as cone! ições ela 
inves ticluL"a . - A t· t. 10 1. Aos de clit•eito compete:§ 1• Julga r 
no civil : L Os feitos preparados pelos juizes dis·t l'ictaes. II. 
As suspeiÇões postas a estes j ui zes e as a ppel lações i nterpos tas 
elas sen tenças , que p L"oferi rem . § 2• P repara r e julgar as 
ca usas ele va lor superior a 2 :000$ . §. 3° Exevcer no 
cri me as funcções dos actuaes j uizes ele d it'e ito das comar
cas especiaes, na par te não a i ter a ela pe la nova organisação . 
§ 40 J ttlga r , fót•a da sede elo super io r t ribu nal, as suspeiçõas 
postas aos jLt izes de direito da comar ca visinha .-Ar t . 102 . 
0 l!]s taclo ele Goyaz se rá d ivid ido e m tan tas comarcas qua ntas 
a cama r a elos depu tados ftxa r ; e uma vez Jixado o numero 
des tas não poderá ser cl imi tl uido . Pa r flgrapho un ico . A ca
ma 1·a ' t endo em vista a população e importanc ia das comar
cas, 'class i fica l-as-ha em e n t t•ancia . ·- Capitulo IV .- Do jury,. 
- Ad. 103 . Haver éL o gra nde e o pequeno jtn•y ; o p r imeiro 
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funccionará nn. séde ela comarca e será presHhdo p3lo respe 4 

ctivo juiz de dire i to; o segJnde na sécle dos munici pws sob a 
presiclenP-ia do juiz üis trictal t•espect ivo. Paragraph~ uruco. 
O gr ande j ut•y compor-se-h a . de I2 juizes dd facto ttrados á 
sorte den Lre os cidaclii:os qualificados Jurados na com arca; e o 
peg ueno jllL'Y ele se is membros sorteados pelo mes mo proc~sso 
dentre os .iurados do municip to .-: Art. 10-!. Ao grande Jlll.'Y 
compete o ju·lgamento dos cr~mes 1naffiançavets de conf?rmJ
dacle com a leaislacão em v1gor; e ao pequeno Jlll'Y o Julga
mento elos cr~ues · affiançaveis e em gera l ele todos aquelles 
em q•te os· r éos podem. se li v r a r ~oltos.- Ar t. I03. 'Das decisões 
elo g ~anele j ury have t·a appe!laçv.o pu·a o sttpe rlOL' tnbtt na l do 
Estado e das do pequeno jut·y para o juiz de cl i re,tto da com~rca. 
A a ppellação quet• num quer noutt·o caso sera volunta t•t a. 
Capitulo V. - Dos j uiza; district raes . - Art. 106. Haverá em 
cada um elos districlos em qne se dividit• o municipio um juiz 
elect ivo , e que servir á p8r trcs annos, coro a denominãção de 
juiz clistl'ictal.- At·b. 107 . Aos juizes districtaes compete o 
prepat·o e julgamento de todas as cau;;as ciYeis até o valor 
ele 300$ com appellação para o juiz ele dire ito da co
marca . § 1° Ao JUiz cl is tricta l ela séde elo rounicipio, além 
dessa attribuição com pete mais : I. No crim e o pt·epat·o dos 
processos até p t· onunc ia exclusiYe, e a presidencia elo peq ueno 
jut•y. li . No cive l o pt•eparo de todas as cattsa~ até o valot· 
de _2:000.S. § 2• Os juizes cl istrictaes _em suas fa l tas ou im
p eclunentos seriio sub> ti tu idos pelos 1mmecl tatos na ordem ., 
da votação .-Ar t . '108. F icam suppl'imiclos os cargos ele jui z · 
mu nicipal e sttbstituto. - Capitttl o. VI_.- Do minis t~r io pttblico 
e servent tt 't rios .- Dos officws ele .J USttça .- A r t. '109 . O mtn ts
terio publico ins titu iclo para r ept·esentar o Estado, seus inte
resses, os da jus tiça publica, os elos orphãos, intercl ictos e 
ausentes , per ante os juizes e t ri bunaes, terá por ot·gãos em 
primeÍl'a instancia - os pr omo tores, sub-promotores e cura
dores, e em segund a instancia o procurador ger al do Estado. 
Paragrapllo unico . Em cada comarca haverá um pt·omo·to r , 
e em cada município um sub - promotor.- Art. 110 . Os pro
mptores , sub-promotores e procur ador ger al elo Estado serão 
nomeados pe lo presicle tlte - os pl'imeiros mediante proposta elo 
juiz de clit•eito ela comarca, o segundo dentre os memb t• os do 
supel'lor tribunal elo Estado .- Ar t. i 11. 9s promoto t'es publ10os 
ás suas actuaes atlr ibuições accumularao as ele pt' ocu raclores 
dos feltos ela fazenda ( fóra <la comat·ca da capital) e as do~ 
cur adores geraes de _9rp~ãos , in_terclictos , ausentes e t•esicluos, 
onde as curadorias nao ti vel'em s tclo 1ncumb.tdas a se rvent.uan os 
viLalicios .- Ar t . H 2. Os ser vent'lal'ios elos officios ele justiça 
serão nomeados vitaliciamente pelos juizes da comar ca mediante 
concurso . Paragrapbo unico. Os esc1·ivães elo s upe ri or tribunal 
serão tambem nomeados mediante concurso .- Ti t ul o IV- 'D is
posições ge raes - Art. H 3. O pt·esidente, os membros ela Ca mara 
elos DepuLaelos , os elos conselhos municipaes e qtu:t.esquer ftmc
cionarios publicas, 110 acto d<t posse de seu legar, deverão fazet· 
a seguinte protestação: «Por minha homa e pela patr ia , pt·o
metto so lemnemente preencher com toda exaC'tielão e escrupulo 
os deve res inher entes ao ca rgo ele . .. • , envicla ndo nesse úlesem
penho quanto ·m mim coubet· a bem do Estacl9 e dos meus co n
cidadãos .» - Art. '114. T odos os funccio 11arios publ icas elo 
Estado e do município qualquet· c1ue seja a cl assP. ou categoria a 
que perLen_cerem, são resron_:?av is civil e crimi.na.lmente _por 
p revari caçao , abuso ou on11ssao no exercicto de suas f•t ncçoes. 
§ L• ·Niio os is enta rão ele culpa qttaeSCJU et· ot·clens e clet_ermi
nações d e seus supel'! or e_~ ; § 2.0 Denunctaclos l)elos pre.JttCh caclos 
ou por qualquer ciclaclao , a aut•H•tclade .JLLdLcJana compete nte, 
com ou se m r eq ttisição elo mlnt stet'J O publ tco, mas com auclJencta 
deste é obri"'acla a fazer eifect1va a r·esponsaln hclacle dos ft!nc
ciona:rios c t~paclos; § 3. o Além da pen_a c~imina l, _licam e ll~s 
pelo clat~nC? cnusado sn.J_eltos a tnelem m saçéto pecuntat'Ja, arbt
tracla pelo JUIZ com o h mJte mat•caclo pDL' le•, e resolttve l em 
prisão.- Art . 115. Quando em alg um município se perpetra rem . 
crimes que, por sua grandacle, numero de_ culpados. ou patl'o 
cinio de pessoas poclet·osas, tol ba!ll a acç<1.0 r egula t· das auto
r idades locaes e exijam investtgaçao mats acurada e prompta , o 
pt•esiclente clete rmi nad que pat·a a lh se p:tsse temporar•ame nte 
a laum elos mazist raclos elo Es tado e proceda a r• goroso J!lguer tto, 
fo~mação ela cu lpa e QrOntlllCÍa dos CriminOSOS, c~m recu rso 
necessal'io pat·a o supet•to r trJ!mnal. P~ ragrapb o untco. O ma
gistmclo nesse caso pet·cebera um a a,t acla ele custo ar llltra~a 
pelo pres iclentre e contará tam bem o dob ro de tempo ela a nh
guidacle emc;tua:nto esl· iver exerce ndo essn cl ili ge ucia. A's s uas 
ordens ficara a to rça loca l e a elo J!;staclo, a qual deverá ;.:com_
panhal-o durante a cliligencia. - Titulo V - 'Da refor ma consLt-

tucional - Ar t . 116. A presente const iLuição será reformada 
qua ndo ass im o r ee1uerer a maioria elas municipalielacles do 
l!:staelo, ou ela Catmtra dos Dep tttaclos . § t o, Propos ta a r eform a 
na Camu ra será lida tr~s vezes guar dan do-se entr e u ma e outt•a 
leitura o interva llo ele ci nco dias , e submettida depois á clis
cnssão, não se considerando approvacla si n ão pa•sa r por dons 
te rços de votos dos mem bt·os ela camara, em cada ttma elas tres 
discussões; § 2.o Conchti rla a votação ela reforma , o presidente 
da cama ra · promttlgal-a-ha e fará publicar como aelcl ição consti
tucional. - Tibulo VI- Di sposições transitarias- Art. 1.0 O 
mu nicipi o que a té 31 de clezem bt•o ele 1896 não se h ouver 
organisado será annexaclo a outro pot· deliberação ela Camara . 
- Art . 2.o A' proporção que os municip ios se forem org-ani
sanclo , o governo elo E?La elo enLt·egar -l hes-ha a adm i nis
tração do serv iço que, pot· esta Const i buição lhes competire m, 
liquidando a responsabilidade da aclministt•n.ção elo l!;sLaclo no 
tocante a esses serviços e 0 p01gamento elo pessoalreslBcLiro. 
Art. 3.o Os conselhos muuicipaes compor-se-hão, em sna pri
meira orga nisação, de 12 membros n o município ela capi·tal, de 
oito nos que t iverem por séde uma cic!ade e ele se is nnquelles 
cu ja séde f'ot• llma vi!la , podetlclo n as r espectiv as leis org-anicas 
alter a t· es te numero. - Art. '! .0 N::1 ot·gan isação que se fize r elos 
diver sos ser viços do Estado, o pt·esiclente preferirá os l'unccio
na rios mais antigos e ele mais merecimen to , mandando que se 
conservem como add icl os os que ex:ceclerem elos quadros do 
pessoal elas repar tições . - .Ar t. 5.o E' gat•an~ieh a cl .ivicla 
publica . - Art. 6. 0 Nas pnmeüas nomeações para a mag.is
tt·atu ra el e t a e 2a instancia elo Estado, o presidente co ntem
pla rá ele prefer encia, quando lhe permi tta o interesse eh~ 
me lhor composição delta , os actuaes juizes ele elireilo e clesem
barrraclor es de me lhor n ota . - At·t . 7.o Os ser venLuarios elos 
of:lí~i os ele just iça que pot· el'f'eito ela nova organisação f[ca rem 
em d ispon ibili:l acle te rão d it·eito às vag·as que se abrirem elos 
offic ios em que ti verem ser vido . - Ar t. 8.o As l eis provinciaes 
elo a n tigo regimen não contrarias a esta const itui ção co n
tinuam em vigo r emquauto não fot•em r evogadas pelo poclet• 
legislativo elo !!:staclo. - Art. 9.• 'Estabelec ido n impet· io da l ei 
nes te El s taclo com e reconhecimen to e t•espeito ás ele li b?. t'ações 
ela camara constituin te, o pt·esiclente e na sua fa lta ou impedi
mente o vice-preside nte ele lia, assum irá o govern o, pres tando 
desde já o respectivo com pt'om isso e manclarâ incontinenti, 
proceder á eleição do pt·es iclente e vice-presidentes elo Estado 
observando -se nessa eleiçii:o o processo e le itora l ela lei el e 9 ele 
j itneiro ele i 881 no tocantg á organisação das mesas .- Ar t. 10, 
A camara elos deputados será co n vocada ex tt·ao•·dinal'iamente 
na mesma data em gne se de te l'lllinar a e le ição par<~. proceder á 
::~puração elos votos, dar posse ao presidente e vice-pt·esicle ntes 
eleitos e vota t· as leis complementat' es da co nstituição o os 
orçamentos .- Art. H. Approvada esta const iLtüção será pro
mulo-acla e publicada pela camara constituinte . Mandamos, 
portanto a ·to:las as ::~ nt oridad~s . a quem o conhecinfento e exe
cução desta Co nstituição p~ t·tencerem que a execit•teJ:Í'l e fa.çam 
executar e obse,· va r fiel e i n te it•a ment.e como n ell a se contém . 
P ttb lique-se e cumpt•a-se em todo o territorio elo Estado. - Sal a 
das sessões ela camara const ituinte na cidade ele Goyaz, 1 ele 
junho de 1891. 

GOYAZ. Cidade capital elo Estado ele Goyaz , sécle elo mun. e 
com. de seu nome, situada nas encostas ele duas mo•üanhas , 
que. for mam um per1ueno va lle atravessado pelo rio Verm elh o 
e .corrego Manoel Gomes , fttndada pot• Bar ibolomeu Bueno da 
Stlva com o tttu lo ele arraia l ele Sant'Anna . A' E. é l adeada 
ele morros que se estendem ele SE . a NO ., nesta ultim a parte 
muito semel han Les ao Corcovado no R io ele Jane Ít'o, te t•minando 
co mo elle no pico denom in ado Cantagall o, a 750 mett·os sob re o 
n ive l elo mat·. - E' banhada a E . pelo curreg·o Manoel Gomes, 
aff . elo rio Vet• melho, que cor t•e t,or ent re os mor ros ela Carioca 
e_ elo Cantagal!o, ele Nl!.: . pura 0 ., com Ir es pontes e do us pon
·ttlhões, e divide a cidade em dous distr ictos e freguez ias ele 
Sant' An na, a S., e elo Ctwmo a NO., de sm. a NO. vastos camp os, 
ettt rameiaclos ele ca pões e ou te it·os cobertos , co rtados por cor
regos de limpiclas a"'11as, a bu nda ntes de vnri a cl as espacies de 
fnwta e ele caça, off~ t·ecem pat·agens. saudaveis para r ec t•eio 
espectalmr:nte nas a lvas praias ele at•eta elo Bacalha u e do Ba
gagem, conilluentes elo rio Vet·melho q .. e, na sua cachoeira 
grande , marca o ponto te rmina l, ·tt·aclicional elos g randes pas
seios rect·ea ti vos e pescarias , ele ião saudosas recordações para 
todos os habs . S ituada em clous planos 1nclt naclos , elo a lto 
elo Morei ra . rtta Presidente Cruz Machado e Nova elo Mercado 
a té a margém esq . do rio Ver melho , e elos altos da rua da Boa 
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Vista e de Santa Barbara, jun to á collina e m que demora a ntiga 
e elegante egr eja que domina to d<t a cLdacle, a té á margem di r. 
do mesmo rio, não imp1·ess iona C~graclavelmente á primeira 
vieta, a quem entra elo Sul ou elo Norte. e p arece menor elo que 
n a realidade é. Mas, percorrida locla, ' l ogo se reco nhece , com 
admiração, g_não fal sa é a icléa pt•Gconcebicl a que ge ralmente 
se fa!l em seu desfavor. Conta muitas ruas principaes, tra·
vessas-, beccos, l a rgos e praças, as ruas quasi todas calçadas 
de. ped ;·a , outras aterr adas, com passe ios lageados, limpas e, á 
noJte, !ilumin adas . Ha tres ·typographias e m que se imprimem 
os semanarws - O .Goyaz, Estado de Goyaz e Jornal de Goyaz; 
um gabmete de leitura, fundado a 22 de maio de 1864, com 
gt·ancl~ livraria , constantemente augmentada, admirada de 
todas as p3ssoas !llustradas que o teem visitado e cons.ultado; 
fo i fundado h a mais de 30 annos pe lo goyano Raymundo Sar
dinha da Costa, e recebe peq uena subve nção do E stado; lyceu 
de insL. secu ndari:J., fu ndado e m 1817 pelo pt•esidente Dt· . 
J uaquim Igna0io Ramalho: eschs. pi'Íms . , seminal'io epis
copal de Sa nta Cruz , em elegante ediflcio, onde reside o clioce
sa,oo, ftmilado pelo bispo D . Joac1uirn Gon çalves de Azevedo e m 
j'a neii·o de 1873; collegio de educandas, . dil'lgido pol' irmãs de 
ca,nidade; se1s egraJas do cuho cathol tco e um conven to de 
Dominicanos; o hospital de S. Pe cll·o de Alcantara, fundado 
a '15 de j ane iro ele 1826 em virt ·Icle da Car ta Impet·ia l de 25 de 
janeiro ele 1825 ; um cemitel'io espaçoso, com sua capella, a t·bo · 
11isado, todo o iotel'i.or pl'lmor osamente ajar.din ado,, sempre· 
muito limpo e visitado com piedosa veneração, a clmini>Str ado 
por aquella mesma j\lnta do hospita-l, sendo de notar q ue, 
construido a custa do coft·e ela en tão prov., em 1858, foi 
desde logo secularisa.do completam e nte, sem reclamação, ma is 
de 30 annos, antes d-\ p t·.oclamação ela R!lpublica, tendo a panas 
cada confrar ia rel igioga a faculdade ele faze r ente rr a r os frades , 
com a ceremonia do seu cult) , na ar e::t que lhe é d~s unada, 
median te contübuiçã.o para as r espect ivas despezas ; o sal do 
annual pertence ao hasJ?ltaJ, o tlefiait é pago pelo cofre do 
Estado . Tem um grande cha l'a d ·t. n a praça m.u iücipal e c.iuco 
out ros menores em di versos pon tos, urn de ag ua ferre a, g rande 
casa de mercado, se mpJ•e abastec ida, co m estação de a.rrecada.ção 
e es tabelec imentos commet·ciaes no inte r ior ; o vistoso echficio 
do matadouro, mandado construir, so b a clil'ecção do engenbeit·o 
Dr . Moraes Jard im, pelo presidente Dr. Leite Moraes que, por 
um gra nde aqueduct o derivado do rio Vermel ho e extenso 
terr a -pleno, transfor mou em passeio publico e ele habitação 
coofort·\vel uma grande área pal udoõa e de todo abandonada; 
fabi·icas de cerveja , rrulitas casas de negocio de genero.s e mer
cadorias, pbarmacias, diversas casas de artes e o..fficios, etc . ; 
uma c ,dêa g rande, com enf<>rmaria par a os pres os, no a l to da 
praça m nni c ipal , saLisfaze.ndo oodas .as cond1ições de seguea':'ça 
e salubridade. Possue mais o Pal:bc•o do Govverno, cons trutdo 
pelo govern a dor Cunde de S . Miguel, em terrenos da casa de 
fund ição junto á cathedral ; Assembléa Estcbdr,al, qtte funccwn a 
em um sobrado, que foi construido para os illtendeo tes da 
fund ição de ouro ; Camara Jliunicipal, cujo edificio foi con· 
steuido em i/6 1 sendo governador o general João Ma•no ~ l de 
Mello; Thcsouraria Geral, que funccLona em um sobrado com
pr ado por Ordem Régia de 23 ele dezembeo de i773, pela q uantia 
de 6 .000 cr<Lzados ao capitão Francisco Xavier Leite de Vellasco 
para a junta de fazenda. ; Deposito ele Arti.gos []etlioos, que func
ciona na casa que foi ela fundição e construida em i152 dispen
dendo-se ne·lla a so.mma de 9 .G26 oi tavas e seis g rãos de om·o; 
o QwJil"tel da. Prap ll!ftmic·ipal, que funcciona em u.m eiifi cio 
comprado por Ordem Regia de 9 de janeit·o de 1751.; o Ll1c>·cada, 
c veado em 27 de sete mbr o de ±857; Tribwwl dac R elaçiio, cl'dado 
pela Lei o. 2 .3±2 de 6 de agos to ele 1873 e installado a i de 
maio de 1874 ; T'hesow•al'ia fi,e?"Cbl de Pazecnda, cread·a pela 
.Lei de 4 de outubro de 1831 e r o.o rgC~niqacla peJo Dac . n. 5.245 
de 5 de abril de 1873, funcciona em tlrn precl io comprado por 
<9 rdem Regia de 23 ele dezembro de 073 ao capitão Fr<onc isco 
:Xavier Leite de Vellasco pela quantia de 6.000 cruzado;; 
Caixa. Eoonomica e Monte elo Soccor>·o, creada pelo Dec , 
n . 5.5.94 ele 1.8 ele abri l de '1871,, installada a !L de julho de 1816; 
Thesott?'a?·ia Estadoal, creada por L ei Pro v. n. 1.6 de 4 de 
setembro de 1837; E.scolcb Normal, on le se preparam os p ro
fessores e um Lycéo para a ins trucção sec-und,a;n a; Ca.the<t?•al, 
com a invocação de Sant ' Anna e edificada no mes-mo Joga r 
em que .Bueno levantou a capella de Sant' Anna em i 726; a 
egi·eja de N . S . da B6a M 1rte, e~ec ta em 1.779 no loga t· em CJJ!le 
foi a casa de Bartholome tt Bueno; a de S. Francisco de Pa!da, 
erec~a em 1.76L por Antonio Tbo.maz Co.elbo e o.utros em Ilma 
pequena montanha juu.lG á margem esquerda do rio Vermelho; 
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a de N . S. tlo Rosado, eracta por Antonio Pereira Bahia em 
173±; a de N .S. do Carmo ; e a de N.S . da A bbadia, f undada 
e m 1.790: a de Santa Ba?·bcl/l'a fundada por Christovam J osé 
Ferreira P.m 1780; a de N. S . da Guia , a pouco mais de um 
k il. da cidade, n a ban·oira elo Bacalháo; a d e S . João do 
l.i'en·ei?·o, a cinco ki ls., et'ec ta pelo padre José Gomes em 1761; 
a de N . S. ela Conceição, na pov. das Arêas, a oito kils . ela 
capita l, na estrada elo sul; etc . A tres kils. ao S . es~á a fiores
ceate pov . do Bacal háo, em [r equen te commt~J1tcaçao .d i a r1~, 
corno um prolongamento da capital, e onde muitas fanullas vao 
·todo o a nno passar o ve rão , e os doentes convalecer-se, em 
campos abenos, offe recenclo todas as condições de be m estat:-
0 padt•e Luiz Antonio da Silva e Soiza em sua Memorta. 

.so!J>·e o descobrimento da Capitania. de Goya.z , datada ele Villa 
Boa em 1812, diz : «V dia B:'ia ele Goyaz é a ca pital de toda a 
Capitania, assim chama_da, do nome de Boeno, seu desco~ 
bridor e da nação Goyá; a.cha-se fundada e m uma baixa, cer
cada de oite icos, sendo q ue a intenção do Ftwdador er a que se 
estabe lecesse além do t~rreno da Caclêa, na planicie do rio da 
Pl'at a : h.e co: tacla pelo r_.I o Vet·me l.ho, q11e !.em ·t ,·es pontes para a 
commttutcaçao He a l'esidencta d.o Governo Geral e elo Prelado, 
q,tte se espera; cabeça ela Comarca do S tt l, depoi s da. di
visão feita em 1809. Tem o Tt·ilmna l ela Junta da Real Fa
zenda, e ela Jttst iça, a lntendencia do Ouro, Casa elo Senadu, 
Cadêa Pllblica, Quartel das companhias de Dr ac:roens , e Pe
destres. Stta Matriz foi eeecta em 1743 á custa do Povo, clesfa
zen.do-se a Capella ele S:~.n t' Anna , que era n o mesmo Jogar, 
es:i c:r indo pa ra isso um dona ti.vo o Ouvidor, o q ue S. il'lagestade 
est~anhou ao mesmo declaraoclo que linha excedido a sua juris
d;cção, ex,Lhigindo r.ontrib ttições : mandando com tudo qtte este 
rendim ento se guacda~se em um cofee ele ·tres cha ves e se fizesse 
a despeza desta obea por ordem da Camara e com approvação 
do Ou.vidoe, e n.l'ia ndo a p l C~n t a pa,r a o edifi.c i.o, poe ser muito 
imper le ita a que tinha vindo da cidade de Sam Pa '1lo por Ordem 
de 26 de A_br il de 1745. Seta l'lfagestade concorreo para esta obra 
com. cinco rn.il ct·u.zaclos pelo r endimento dos Dízim os, por Ot·dem 
de 4 de Out ubro ele 1758 . Cahi u o seu ·tecto todo no ann_o de 1759., 
se e vi lldo en.tã.o de Ilhtúz o Rosar i o: ctepoi~ de esta e muito tempo 
deixada a pon to de crescu mato n o sel11n.tenor f01 concertada 
pelos devotos. T inha as segubttes Capellas Flliaes: Smhora 
d.o Rosa.1·io elos Pretos, ere.cta por Ao.ton.io P erei ra Ba hia. em 
17.34 po1· Pt:ovisão do Sr D . Fr . Antonio ete Guaclalupe ; Bóa 
J1i[J?' te , con fra ria dos h on1ens pardos erecta em 177.9 n a Capella 
Mi li tar de Santo An.to.nio , que se J?tincipiou e não foi da appro 
vação de S. Mages tacle, q,ue foldada a esta Confra ria, que te.ve 
a sua Capella até e.s te tempo no L,ar:n-o do Chafar1z; N . Se
n hora da L r;,pa,, erecta em Outubro de o i749 wor Vicente Vaz 
Ro:.:o ; N . J'!enho,·a do Carmo peincipiada p.e lo sect•etario do 
Gover no , D10g'? Luiz Peleia,. e por não ter patrimonio nem 
ren.dimen tos, f01 concedtda a Confraria de S. Benedicto dos 
Crioulos que a occupam cle.ade· o anno de 1:7.86.; S. JJ'?·a.nciso.o 
de Paula,erecta por Antonio Thomaz da Cos,ta e outeos em 176L; 
Santa Bc!rbara., ftmdacla por Ch ristovam J'osé Feereit·a no amto 
ele t780; Senho>·a ela, A?ba.dia,, fundada co m esmolas do Bovo 
pel o Revmo. De. Salvador dos Sa ntos Baptista e m 1790; Se 
nho>·a da.s Ba?"rocas, Cap~Ua publica d:o Cimrgião-mót· L .ou· 
r enço Antonio ele Neiva, et·ecta no a.nno ele 1793. O Senado da 
Camara foi es tabelecido co m preside no ia de UITt Juiz Ordinado 
no mesm.o tempo ela creação ela Villa, norneanclo o Ou· 
vidor Ago>tinho Pac.heco Telles, por Orde m do Governo, 
elous vet·earlores, que tomar am posse e deram juramento a 25 ele 
Julho d e 1739 . Fizeram a primeira vereança uo 1° de Agosto 
elo mesmo anuo. Foi depo is accr esce n t<Lclo h um vereadal' por 
Peovisão de 4 de F evereiro de 17-!1. Tem ViUa B oa 699 fogos, 
qua tro companhi as de caval la ria, qua tr o di tas ele infanta ria , 
cluas de ordenanças e huma de Hendques com o e:rerclcio de 
anUharia . O se u ju lgado, segundo o calculo feito em 1804, tem 
106 h omens bran.cos casados, 50! solteiros, 25 pretos casados, 
388 solteiros, US pal' clos casados , 1.0~0 solteiros, 84 mu
l heres bmncas casd.d.as , 525 solte iras , 28 pratas casadas, 5:71 
solteieas, t37 p a r das cas ada~<, L460 solteit•as, 2 . 637 escrav~s 
e L79õ esceavasl> . O bt:[aaelei.ro Cunha M;a ttos no seu 1~~
ne ,,ario diz á p. i35 do 

0
vol . U o seguinte: « A cidade de 

Goyaz esta situada !la encosta de dous merros e um prJfundo 
v;a.lle . Jl:' cor tada em duas po.rções de3iguaes pelo rio Vermelho, 
so.bra o q.ual existe m tres p.ontes ele made1t•a.. Tem varias 
ediltcios sagrad os e profanos muLto bons pa t·a urna prov. 
central. A egreja de Saut'Anua, que serve ele ca thedt· al , é 
espaçosa e tem um r ico altar- mór com sJb&Tcla columnata: a 
egreja do Rosario é a immed'iata ; e depois ctella a da Bl'>a-
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Morte, onde ha muitas pinturas a ft·esco, que apezar de não 
set·em chefes de obra, tegm bastante merecimento e graça. Os 
outros. quatro templos são menores. A capell.a de Santa Bar
bara com os seus campana rios está em urna posição extrema
mente pittnresca; a cadêa, e casa do conselho levantadas em 
uma elegante praça ornada de um chafariz de copiosas aguas; 
o pal:J.cio do governo collocado no_ l a rgo da Cathedral; o quartel 
da tropa de linha ; a casa da J~nta_ da ~azenda: e outra que 
lhe fica immediata .. . e outras nao sao maos edll1c1os. A tota
lidade das casas da cidade monta a 749 e os seus habi tantes 
permanentes a 4.000 a lmas . As ruas da cidade são muito bem 
lançadas e todas tem calçadas menos más. Parece-me que esta 
cidade é' muito doentia, pois vejo a maior parte do povo ama
rello e com broncocelle. A pobreza aqui é extremamente grande 
e bem ra1·as casas se acha m medianamente mobiliadas. Vejo 
poucas lojas, poucas vendas, nenhumas officinas, poucos es
cravos, e muita g ente branca em proporçiio da preta e parda ... » 
M. Augusta de Saint-I-Iilaire em sua obra intitulada Voyage 
aux, so~wce: du Rio S. Frc~ncisco et dcms la provinoe de Goyaz, 
d1z a p. 6o do vol. II o seguinte: « Bartholomeu Boeno, que 
descobt•iu a província de Goyaz, lancou tambem os alicerces de 
~ua pl'imait·a capital. Depois de haver abandonado o lagar 
Ferrei?· ,J, edificO LI uma casa junto á margem do rio Vermelho, 
tornando- se esse lagar a origem de uma a ldên , a que se deu o 
nome ele Sant' Anna. As autoridades elo paiz fixaram ahi sua 
residencia, adquirindo desde logo o povoado grande impor
tancia e sendo Sant' Anna erecta em villa por uma ordem real 
de fevereÍl'o de 1736. · Não constituindo ainda esse terrHoriJ 
uma província separada, o governador de S. Paulo, de quem 
ella dependia, D . Luiz de Mascarenhas, Conde de Sarzeclas, só 
autorisou a elevação á villa em j tiiho de 1739 , dando a esta a 
denominação de Villa Boa ele Goya;;:: em memoria dê Boeno, 
que havia sido o fundador· (Casal., Cor-og?·. I. 333. - Pizarro, 
]l!lem . Hist. IX, 152 e seguintes. - Pohl. Reise I, 332). Um 
Dec. promu lg.aclo pelo rei D. João VI a 18 de setembro de 
1818 elevou á categoria ele cidade a capital ela província, mas 
em vez de chamai- a Cidade Boa, denominou-a Cidade de 
Goyc~z, que apres~n ~a o grande inconveniente de ser a repetição 
do nome de toda a província , e parece imaginado para fazer 
esquecer um homem, cuja in trepida perseverança accrescentara 
á monarcbia portugner.a uma província maior que a França, e 
a quem deixar·am morrer na incligencia . Só a presença de ouro 
poderia determinar a fttndação de Villa-Boa, porque essa cidade, 
situada por 16o 1.0' ele lat . S, a 200 leguas da costa, em um 
sitio ester il, lon ge de todos os rios hoje navega.veis, communica 
difficilrnente com as outras partes do imperio brazileiro ; não 
tendo nem a vantagem de uma grande salubridade, e por certo 
seria abandonada si não fôra a séde de todas as administrações 
da· província . .• » Foi crear:la paro chia pelo bispo frei Antonio 
de Guadelupe em 1729. Villa com a denominação de Villa-Boa 
de Goyaz pela Carta Régia de 11 de fevereiro ele 1736 ; installada 
em 25 de julho de 1739 pelo governador D . Luiz de Mascarenh:ts, 
que nessa occasião fez ergtter uma forca, uma cadeia e uma 
egreja. A Carta ele Lei de 17 ele setemb ro de 1818 elevou-a á 
categoria de cidade. O mun. além da parochia d a cidade, com
prehendé mais a de N. S. do Rosario, N. S. do l{.osar io da 
Barra, Santa Rita ele Antas, N. S. elo Ros:~,rio do Rio Claro, 
N, S. do PiLu· elo Ouro Fino. S. José ele Mossamedes, S. Fran
cisco · de Assis de Anicuns, N. S . da Abbadia do Curralinho, 
Santa Maria dll" Araguaya, e Santa Leopolelina. O clima ela 
cidade é insalubre. Em 1879 dizia o presidente Dr. Aris tides ele 
Souza Spinola : <<Embora oão tenha sido accommettida esta 
capital por epidemias, não se pócle considerai-a salubre, Desde 
que cheguei a esta cidade incitou-me. a curiosi~ade o grande 
numero ele p?ssoas atacadas de r achit1smo , de Idiotismo e de 
bossio que aqui existem.» O· Dr·. Couto de Magalhães dizia em 
1863: « Quanto ~ s.alub ~icla~e n~o conheço, entre todas as povs. 
pot• onde tenho VIaJ ado (e nao sao poucas) uma onde se reunam 
tantas molestias graves. Quasi que se póde asseverar que não 
exi <te aqui um só ho;_nem são. ~ myelites, a hydropesia, a 
hypertrophia ele coraçao, as aneur1s~as , a lepr a ele ·tt·es esr>ecies 
diíl:'e:entes, a phtysica, as pneu~lOnJas, as f~bres paludosas, o 
racl:utismo e idiotismo, o boss10, a sypbl11s, e sobretudo, as 
inllammaçõeõ chronicas elo estomago, figado e intestinos, ou 
dizimam annualmente a população, ou enfraquecem-na e 
enervam, ele modo que, reproduzindo uma palavra verdadeira 
e melancolica do finado bispo, pó de-se dizer que aqtti se esoôa 
a vida. gemendo constantemente. » 
GO~ AZ. Nação indígena, outr'ora numerosa, que occupava 

o sertao da ca.pitania do mesmo nome, hoje Estado. Eram no-

taveis por sua mans idão, côr clara é genio brando. Diz Milliet 
de Saint Adolphe, que esta nação passa por ser o tronco de que 
descendem os demais indios amigos da paz, que viviam sob o 
governo de _chefes independentes, mas que está hoje ext incta 
ou delta exiStem mui poucos indivíduos. ' 

GOYAZ. Ilha no rio S, Francisco abaixo ela villa do· 
Capim Grosso . ' 

GOYO-COVÓ. Nome pelo qual é tambem conhecido o rio· 
Iguassú, no Estado do Paraná. 

GOYO-EN. Passo no rio P asso Fundo, junto á stta foz· no 
Estado do 1-t. G. do Sul, · ' 

GOYO-EN. Vide Ur•ttg~tay. 

GOYTACAZ. Estação ela E. de F . ele Campos aS. Sebastião· 
no Estad? do Rio de Janeiro, entre as es·tações ele D. Anna e 
Campo Lnnpo, 288 k, 459 distante de Nyterõi 2'' 650 de · 
D. Anna e 5k,450 Campo Limpe•. ' · ' 

GOYTACAZES . Indios que se estabeleceram na parte da 
cosia do Brazil, comprehendida entre a bahia Formosa, 12 
kils. distante ele Cabo Frio, até ao Estn.do do E. Santo, e domi
navam as margens do Parahyba do Sul. Situados entre inimi-· 
gos, tiver·am de lu~a r, ao S. com os Tamoyos e ao N. com .OS · 
Tapanazes, que conseglliram repellir para o ~ertão e dilatando 
o seu domínio a'té o Cricaré ou S. Matheus acharam novos 
competidores nos Tupininkins. Subdividiam-se' em trescab ildas 
mais ou menos numerosas e mais ou meuos fortes conhecidaS' 
por Goytacomopi, Goytacaguassú e Goytacajacoritó (Jaboa tão 
Chronioa, Digr . li. Est. VIII, p. 17 • - Madre de Deus' 
~emorias para a historia ela Capitania 'de S. ""Vicente, i 797: 
Ltv. I, p. ~3 . ) El'am cheios ele caridade uns para com os 
o?-tros e alllda para com os estrangeiros seus amigos, agrade
Cidos pat·a com os seus bemfei"tores aos quaes ·tribv~avam 
emcera e verdadeira fi~elidade. Segundo alguns autores eram 
a.ntropophagos (Jaboatao, Madre de Deus, Simão ele Vasco11-· 
cellos); outros negam (Gabriel Soares). 

GOYTACA<:!ES. Pov. do Estado do E. Santo., no mun. 
de Nova Almetda; na cabeceit·a do rio dos Reis Mao-os, Culti-
va cereaes. o 

GRABUSSÚ. Riacho do Estado das Alagôas, no muu. do
Penedo. 

GRAÇA . Pov. no termo de S . Benedicto, elo Estado do· 
Ceará, no sertão, a 24 kils. daquella freg., com uma capella. 

GRAÇA. Bairro elo mun. da Gotia no Esbkdo ele S. Paulo 
com uma esch. publ. creada pela Lei n. 233 de 4 de selembr~ 
ele 1893. 

GRAÇA (N. S . da). Parochia do Estado do Pará. Vide 
Belém. 
~RAÇA. Ribeirão do Estado de Matto Grosso; é um dos pri

meiros galhos do Sararé. 

GRAÇA DA CAPELLINHA (N. S. ela). Parochia do 
Estado de Minas Geraes. Vide Capellinha. 

GRAÇA DA CAPUNGA (N. S. da). Parochia do Estado· 
de Pernambuco. Vide Captmga. 

P
G.RAÇA DA PRAINHA (N. S. da). Pat•ochia do mun. da; 
ramha, no Estado do Pará. Vide PrainhcL 

GRAÇA. DA SÉ (N . S . da). Parochia do ~un . de Belém 
no Estado do Pará. Vide Belem. ' 

GRAÇA DE CODAJAZ (N. S. da). Parocbia do mun. de· 
Codajaz, no Estado elo Amazonas. Vide Ooclajaz . 

GRAÇA DE MARACÁS (N. S. da). Parochia elo EstadÓ 
da Bahia. Vide 111Iaraoás. 

GRAÇA DE S . FRANCISCO (N. S. da). Parocbia do 
mun. de S. Francisco, no Estado de Santa Catharina. 
Vide S . Franoisoo. 

GRAÇA DO ARARY (N. S. da). P arochia do mun. do 
Arary, no Estado do Maranhão. Vide Ara1·y. 

GRAÇA DO ARROIO GRANDE (N. S. da). Parochia do 
mun.do Arroio Grande, no Estado do R. G . do Sul. Vide Arroio 
G?·ande. 

GRAÇA DO MORRO DO CHAPÉQ (N. S. da) . Parochia. 
do Estado ela Bahia. Vide M.o1"ro do Chapéo . 
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G~AÇA DO MURICY (N. S. da). Parochia elo nllm. do 
"Mur10y , no Estado da~ Alagôas. Vide ]11urioy. 

GRAÇA DO PARNAHYBA (N. S. ela), Parochiaclo mun. 
do Parnll!hyba ; no Estado do Piauhy. Vide Pamahyb,1,. 

GRAÇA DO TREMEDAL (N . S . da). Parochia do rnun . ela 
Bôa~ Vista, no Estado de Minas Geraes . Vide Bôa Vista e 
r,•emcdal. 

GRAÇAINHA (Sacco ela). Reenbrancia no libtoral elo mun . 
de Cabo Frio, do Estado elo Rio ele Janeiro, entre a ponta 
elo Campinho e a elo Caldeiro . 

GRAÇAS. Carrego do Estado elo Rio ele Janeiro, banha a 
freg, de Therezopolis e clesagua no rio P aquequer. Nasce na 
·serra elos Orgãos . 

GRACHAIM. Arro io elo l!:stado elo R. G. elo Sul; desagua 
pela costa ele O. ela lag.Ja dos Patos. 

GRACIANO. Ribeirão elo . Estado ele Minas Geraes. banha 
o mun. elo Turvo, reune-se com o ribeirão do Cha.ves, e, 
junctos, vão desaauar com o nome ele Cachoeira na margem 
dir, do rio Grande, abaixo ela conll.uencia do Ayuruoca (Res
-posta ao Quest . eta Biblioth . Nacional). 

GRACIOSA . Arraial elo Estado da Bahia, no mun. ele Va-
1ença. . 

GRACIOSA (S. João ela). Log . elo Estado elo Paraná no 
muu .. de Mot•retes; com uma esc h. publica . 

GRACIOSA. Riacho do Estado elo Maranhão, desagua no 
rio Parnahyba pouco ac ima dos remansos denominados Pelados 
e Comboieiro. Defronte de sua_bal'l'a, fica no rio Parnahyba 
um rochedo denominado Ped,·a drn Grcvoiom (Antonio Tavares 
da Costa . R elat . ela viagem no alto Parnahyba 1874). 

GRACIOSA. Rio do Estado ela Bahia, entre a com. deVa
lença e a ele Taperoá. 

GRACIOSA. Assim denominava-se uma fazenda situada 
á :mat:gern esq. elo rio Capim e pertencente á Santa Casa da 
M 1sertcordia da cidade ele Belém do Pará. Tinha em frente, 
na margem opposta elo rio, um grande cacoal. 

GRACIOSA. Estrada de rodagem, a segunda da Republica, 
.no Estado do Pa raná. Macadamisada em toda sua extensão. 
Gr ande numero de vehiculos a percorrem fazendo o Lrafego 
entre Curytiba e Antonina. As suas obras para a subida da 
'Serra do M"'r são impor tantes e devidas á pericia do enge
nheiro Rebouças. 

GRACUHY. Ribeirão do Estado de S . Paulo, aff. da margem 
dir . do rio Jacupiranga. Banha o mun. ele Iguape. 

GRADAHÚS. Nação indígena eb família tapnya: « 'l'em 
s1_1as a ldeias dislantes do .Araguaya para o Occ. tres dias ele 
'Vtagem, em umas grandes mattas. São esses índios temíveis 
para os Caraj ás (Dr. Rulino Segurado) . 

GRADAIIÚS (Sert·a elos) . Assim denominam desde as ori
gens dos rios Fl'esco e Aquiquy á extremidade sepbentrional 
da. ~rande corcli~heira elo Roncador, que se prolonga desde as 
s~u as de Cuyaba, margaando a esc1. elo rio Manso Oll elas 
Mo

1
r tes, e o Aragtw.ya até a con.lluencia do Tocantins, no pa

ra leio 5° . Pet•to do parallelo go e meridiano 7• 20' nascem, 
cont~·avertentes, ~.que1les dous rios Fresco, afl'. elo Xingú, e 
AqUtquy, do Araguaya, limi tes elo Estado de MaLta Grosso 
com o do P <t rá. (Dr. S. da Fonseca. Dica . cit.). 

d 
GE~ADE. Pequeno rio que banha o mun . ela Capital do Estado 

o ' .Santo. 

Gl3-AGSJATÁ. Ponta na enseada elo Rio ele Janeiro, ua cidade 
ele Nytero t .. Nella jaz um antigo forte, desarmado em 1831 
pela regenCia e r eparado depois ela · questão Cbristie . Ao N. 
dessa ponta fica a da Armação limita ndo ambas a enseada, 
chamada outt•'ol'a ela Praia Gr~nde . E' tambem denominada 
Carau'htá:~esse for\e clistinguio ·se muit::> o batalhão academico, 
por occastao da revolta de parte da marinha em 1893 e 1894. 

GRAIIÚ. Rio do Estado do P<tr ahyba elo Norte, desagua no 
•mar entre a barra ele Goyauna e a elo rio· Guajú . E' navegavel 
por barcaças, na extensão de se is a 10 kilometros, 

. GRAIPÚ. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, aff. elo 
l'lo_Corrente Grande. Banha a cidade ele S . Miguel de Gua
·nhaes. Recebe o Aricauga. 

GRA 

GRAJAHÚ. Cidade e mun . do Estado do Maranhão, na 
com. de seu nome. Orago Senhor do Bom Fim e diocese do 
Maranhão. Foi fundada em 1811 por Antonio Francisco elos 
Reis, sendo destruída em 1814 pelos in~ios ferozes que babitav:am 
o interior elo Estado. Tentou-se ma1s tarde restaural-a, dan
do-se-lhe o nome de S. Paulo do No1·te, mas essa tentativa não 
surt io effeito porque os novos habs. receiaram morl'er ás 
mãos elos selvagens. Conseguia-se afinal estabelecer .a pov. 
actual na margem dir . elo ri::> Grajahú, a 467luls. ela Capttal. 
Com o nome de Chapada fo i creada parochJa p ela L~1 Prov. 
n . 7 de 29 de abril de 1835, elevada á cabegol'l a ele ylll~ pela 
mesma Lei n . 7 e :i. de cidade com o nome de Gr aJahu pela 
de n . 1. 2.25 da 7 de abril ele 188t. Está situa ela a 7° 2'7' de 
Lat S . e Long. approximacla ele 1• 47' O~ste , em uma bella 
planicie que domina o rio Gt·ajahú. A criacão de gado em 
grande escala constitue a rique1.a do mun., e , comq~anto o 
terreno seJa mui fe rtil, a agri cultur :J. e acanhada. Fo1 creada 
com . com o nome de Chapada pela Lei Pro v. n. H3 de 31 
ele agosto e ele '184i com o ele Gt•aJahú pela ele n. :1..034 ele 17 de 
jtllho ele 1873 e classificada ele pt·imeira entrc. pe'lo Dac.n . 5. ~ 09 
de 17 de setemb t· o elo mesmo anuo. 'l' em ' eschs. publs . de 
inst . prim., uma das quaes creada pela L~ i Pro v. n. 55 de 22 
ele maio de 1838. Agencia do correio. 

GRAJAHÚ. Rio do Estado do Maranhão, aiJ. ela margem 
esq. do Mearim . Banha a cidade do Grajahú, antiga villn. .da 
Chapada. Foi a primeira yez navegado pelo alferes de mthc1as 
Antonio Ft·aucisco elos Rets, que desceu por el le a ·14 ele março 
de 1811 em pequenos barcos, que para esse fim fabricou no 
porto da fazenda denominada Chapada, ]~ertencen le ~ Manoel 
Valentim Fet•nandes. « Repetiu elle, cl1z o capltao Paula 
Andrade, com maior vigor a viagem e, par:~. que com mais 
facilidade se poclessem continuar em qualquer tempo, povoaram 
elle e outros o mesmo pôrto da Chapada, na ribancei ra leste 
do dito t•io, fabricando casas para vivenda e depositas para o 
sal 9u generos de que já a lli vinham provçr-se os moradol'es das 
outras ribeit·as vis inhas. chegando ao numero ele 40 pes>oas as 
que . no d ito pôrto, logó áquelle primeiro passo se propuzera_m 
a hábi'tar ... Ciosos os inel ios Timbit"as e P10cobgés, nacao 
es·tabelecida ela outl'a parte elo mesmo rio, pelos pt•ogre~sos da 
noya povoação, r esolveram livrar- se della e o fizeram _queun anclo 
vivas 38 pessoas dentro das suas· mesmas habtt~çoes, ~ que 
barbaramente pozeram fogo e ás mesmas embarcaçoes, alJlca(j.as 
na pl'aia ... » O Visconde de Saint Amand, encarregado da 
exploração do rio Mearim, apresentou um importall;te Rela_t., 
do g ual o i !lustre presidente do Maranhão, Antomo Candtdo 
da Cruz Machado, fez resumes importantes e interessantes. No 
no~avei Relcvt. desse laborioso ex-senador, a presentado á Assern.
bléa P1•ovincial do Maranhão, em 1855, lê-se á pa~. iO~ o 
seguinte : " Gra;ahú. T em dnas nascentes: a primetra chs~a 
da do Mearim quatro leguas a O.; a segunda, legua e me1a 
além : com 115 ieguas ele curso, por causa das sinuosidades, 
em m·enor numero comtudo do que as do i'viearim, confl ue neste 
20 11, leauas ele curso acima ele Sll:J. foz. A navegação deste rio 
até á villa da Chapada é boa na estação invernosa; no veri'io, · 
porém,, torna-se difficil por s~ descobrit·em .diver~a~ cachoeiras 
tanto aquem do porto de Antohy como alem aLe a Chapada. 
Abai :co desta vi !la, pouco mais de seis leg-uas, confine no 
Grajahú o rio Sant'Anna, que dá navegação a paqueuos barcos 
na distancia ele oito leg uas até á fazenda ela Torre .ela Lua; 
e a 12 leguas da confluencia deste fica a tapera elo ant1go pre
sídio Leopoldina.» 

GRALHA . Ribeirão elo Estado de Santa Catharina, atf. do 
rio .do P eixe, que-o é do Pi<;.arras . 

GRAMMA. Parochia do Estaelo ele Minas Geraes, no mun. 
do Abt:e Campo . Orago Santo Antonio e di ~c_:se de Mar1anna. 
Simples pov . pertenceu ,\ freg, da Couce1çao do Cas?a, da 
qua l foi desmembrada e incorporada á elo JuqtlBl} do termo ele 
Ponte Nova pela Lei Prov. n . 1.550 de 20 ele JUlho de 1868, 
que elevou-a á ca·tegoria de dist . Foi creacla pa r.och1a pelo 
art. I da. Lei P rov. n. 2 .657 de 4 de novembro de ~880. Sobre 
suas divisas vide: art . I§ 1[ ela Lei P1·ov. ~ · 3 .0:>S. de 28 de 
outubro ele 1882. Tem duas eschs. pu\Jls . de tnsl. ~p~nu . , uma 
elas qnaes creada pelo a.rt. Ir ela Le~ Prov. ~· 2.t6:> de 13 de 
setembro de 1.88'1. Agencia do Correto . A Le1 Prov. n. 3.712 
d 27 de julho de 1889 incorporou-a ao mun. do Abre qampo. 
E~ banhada pelo carrego Santo Antonio. Além da mat~'lz, tem 
no cimo de um monte visinho ao a1;,rai!ll , uma egr·~J a ameia em 
constmcção e dedicada a Santa Eph1gema, mULto ven.erada 
pelo povo. 
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GRAMMA . Pov. do ffis·tado da Bahia, n?, freg. ele Santo 
Antonio elo Pa rá-mirim. 

GRAMMA . Pov. do Estaclo do Rio de Janeiro , na freg. ela 
Encruzilhada. Tem umas 30 casinhas, porém quasi todas 
a.banclonadas. 

GRAMMA. Log. elo Estado elo Rio de Ja neiro, na freg. 
da Bemposta, á rual'gem elo do P arahyba do Sul. 

GRAMMA. Log. elo Estado elo Rio de Janeil·o, uo alto da 
serra do !Vlat·, entre Rodeio e Sact·a Família, á. margem da es
trada que vae para Vassouras. Ahi nasce um braço elo ri o elos 
Macacos. 

GRAMMA . Log. elo Estado ele S. P aulo, no mun. elo Para
hybuna.. 

GRAMMA. Log. do Estado ele S. Pau lo, no mun. de S. Se-
bastião elo Tijuco Preto. · 

GRAMMA. Pov. elo Estt•do de S. Pa ulo. no mun. de Ca
conde, com uma capell a consagrada a S . Sebastião. 

GRAMMA. Dist. elo mnn. de Qtte luz do Estado de Minas 
Ge t•aos. 

GRAMMA. Log. elo Estado d0 Minas Geraes, no dist. de 
Malacacheta e mun . ele Theophilo Ottoni. 

GRAMMA. Dist. do mun . ele ,Juiz de Fóra, no Estado de 
Minas Geraes; com nma esch . publ. de iust . prim., creacla 
pela Lei Pt·ov . n. 2 . 917 de 26 de setembro de 1882. 

GRAMMA. Pov. do Estado de Minas Geraes, a nove ki ls. 
da freg, do Carmo do Campo Grande , no muu. de Tres Pontas, 

6-RAMMA. Serra do Estado do Rio de J ::meiro , no mun. de 
San ta Maria Magdalena . 

GRAMMA. Mono no mun. do Bom Successo do Estado de 
Minas Geraes . 

GRAMMA. Serra do Es tado de Minas Geraes, nas divisas 
da fr•eg. de N. S. da Gloria. 

GRAMMA. Igarapé do Estado elo i Amazonas, no Remanso 
Puraquequara e mun . ela capital. 

GRA:MMA. Rio do Estado de Minas Geraes, aff. da margem 
esq. do Parahy-lmna. 

GRAMMA. R!ibei~·ão do Estado de l'llioas Get•aes, banha o 
mun. de Piumhy e desagua no rio Capitinga. 

GRAMMA . Carrego do E~tado de Minas Geraes, aff. do rio 
Musambo, nas divüag de S . Joaquim da Serra Negra. 

GRAMMACHO. Porto no rio Pa rahyba, mun. de Campos 
e Estado do Rio de Janei ro. 

GRAMMACIÓ. ll>iz Ayres do Casal que assim denomina\' a
se Villa F làr, h qje Canguaretama; no Estado do R. G. do 
Norte. 

GRAMMACIÓ. Riacho elo Estado elo Ceará, no dis't. de 
Arronches. 

GRAMMADINHO. Pov. no mun. ele Itapetininga do Els
t;ado ele S. Paulo, banhada pelo rio Capivary ; com uma esc h . 
pub! . de inst póm. Cultura de algodão_, fumo, feijão, miJho, 
Dista uns 22 kils •. da cidade de llape ti nmga , e i5 da fr eg , de 
S . Miguel ArchanJ O. 

GRAMMAME. Pontal elo Estado do Parahyba do Norte. 
Fica ao S. do cabo Branco. 

GRAMMAME. Rio do Estado do P a1·a.hyba do Norte, entr~ 
a freg. deltambé (Pedt·as de Fogo) em Perna.rubuco e o Estado 
do Pat•abyba.. E' navegava! por barcaças . Desagua na parte da 
costa com prehendida entre a barrá de Goyanna e a elo rio 
Gt1ajú. 

G'RAMMAME. São ass im denomin adas umas barreiras si
tuadas enrre a barra de Goyanna e a do rio Guajú. São claras, 
baixas e m11ito eguaes a, rio centro, cor tadas pelo rio do seu 
nome. 

GRAMMAS. Rio elo Es tado ele .Minas Geraes, banha o mun. 
da Boa Vista e desagua na margem dir. do Bonito, aff. do 
Jacuh1pe (In f. loc,). 

GRAMMINHA. Log. do Estado do Rio de .Janeiro, no mun. 
do Rio Claro. 

GRAMMI NH,A (S. Vicente da~. Pov . do Estado de Minas 
Geraes, na freg. de S. Mig- uel do Araponga . 

GRAMUTÉ. Riacho do Estado do E. Santo; atravessa a 
estrada de Sanl a Cruz ao lti<JJcho. Dellagua no ocea no . 

GRANADEIRO. Ilha no mun. de Remanso do Es tado da 
Bahia , no rio S. F rancisco. 
. ~RANDE . Ilha do Estado do Maranhão, no mu n. ele Mi

rlttba. 
GRANDE. Ilha do p:stado das Alagôas, no rio S. F~ancisco, 

cerca de i2 ktls. abaixo da c1dade do Penedo. Pertence aos 
frades benedictioos. -

GRANDE. Ilh a do Estado da Bahia , no mun. ela Barra elo 
Rio de Coutag_ 

GRANDE . Ilha no rioS. Frauci~co, pouco abaixo da cidade 
do Penedo. Pertence aos frades de S. Bento. Cria bastante 
gado. Com o nome de Grande existem diversas ilhas espat•sas 
pelo caudaloso rio S. Francisco, principalmsnte nas proximi
dades de Chiqtle-Chique, J oase iro, C~pim Grosso e Remanso . 

GRANDE. Ilha no ri o S. F r ancisco, á esq., abaixo de Joa
selro e I?roxuna das ilh as do !no-á do Domingos do Fortes e 
do Martms (lnf. loc.). o ' ' 

GRANDE . Ilha do Estado do E . Santo, no rio Doce, junto á 
dos P razeres e defr onte da sesmal'ia de Francisco Benedicto de 
Almeida. (Dicc. Geogt•. dcb P.1·ovincia . ) 

GRANDE. Ilha do Estado elo Rio ele Janeiro, pertencente ao 
mun. de Angra dos Reis . Vide Ilha Gmnde. 

GRANDE . Ilha no r.io Jacuhy, entr e a foz e a villa do Tl'i.
umpho; no Estado do R . G. do Sul.. 

GRANDE. Serra do Estado do P ará, no mun. do Al 
meirim. 

GRANDE . Serra do Estado de Pernambuco, no ruun. de 
Qui papá. 

GRANDE. Serra do Estado das Alagôa:s no mun elo Passo 
do Ca.maragibe. Ha uma outra serra com 'o mesmo. nome no 
mun. da Victoria. 

GRANDE. Mono do Estado do Rio de J aneir o, na ft·eg . do 
P1lar. 

GRANDE. Mo1·ro do Estado de S. Paulo, no mun. de S. Jaão 
do Rio Claro. · 

GRANDE . Morro do Estado de S . Paulo, no mun. de Sa-nta 
Ieabel. 

GRANDE. Morro do.Estado de S. P a ulo, no mun. deBra.
gança, ao Sul. 

GRANDE. Morro no mun. de . Guaratuba e Estado do 
P araná. 

GRANDE. Morro do Estado de Minas Geraes, na fl'eg . do 
Campestre e mun. de Caldas . 

GRANDE. Morro do Estado de Minas Geraes, no mun. ele 
S . · Gonçalo do Sapucahy. Sobe-o quem se dirige de S. Vicente 
para a freg . de S . Gonçalo. E' de dilficil accesso. 

GRANDE, Morro na ft·eg . de Santa Rita do Rio Abaixo; 
no Es tado de Minas Geraes. 

GRANDE . Morro do Es taclo de Goyaz, ao S., proximo do rio 
Verissimo, E' alto e offer ece lindos golpes de vista . Junto a 
elle corre o ribeirão de Antonio 'l' homa:.~. · 

GRANDE. Igarapé do Estado do Pará, ba nh a o dist. ele 
Bemfica do mun . da ca pital e desagna na mar.gem esq. do rio 
Santa Rosa, trib. do rio Maguary. 

GRANDE . Rio do Estado do P ar a , aff. do Caeté. Banha a 
cidade de Bragança pelo lado do N . , offerecendo á pop. <t 
melhor agua potavel e os deliciosos banhos conhecidos por 
banbos do Rio Gruude (Iof. loc.) . 

GRAN DE . Rio do Estado do Niara nhão, separa a villa do 
Paço da freg. de S. J osé elos Indios e desagua na bahi a de 
Curupú, 

GRANDE. Riacho elo Estado das Alagôas, desagua .na 
margem esq. do ri oS. Francisco, defronte do mort·o elo Gavião, 
q11e fica do lado di r. do rio . " Abaixo ela barra do 'dito Riacho-
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Gra:nde, d•iz Hal'feld, acha-se , encostado ao bart·anco da margem 
esq. um banco de arêa, e sobre o bananco o Si"tiO da Quixabeira 
e immediatamenle aba ixo deste o morro do Cassuqui.~ 

GRANDE. Rio do Estado da Bahia, um dos mais impor- " 
tantes tri~s. do S . Francisco, não só pela extensão como pela 
coml;nnaçao das .correntes navegaveis que tem. Até á villa ele 

·C~mpo La rgo pode ser navegado por navios de tres a quatro 
pes de calado. A largura médm é de 318 pés , a profundidade 
de_ i O e a velocidade de clous pés e quabro pollegaclas por segundo. 
Nao ha obstaculo algum nessa ex·tensão, nem mesmo 80 milh as 
a lém entre Campo Largo e Limoeiro, este ultimo trecho já é 
um pouco mais cl.iflici l em consequencia de curvas a,perbadas do 
no. Seus principaes a•ffs., to!ilos da mll!rgem c!~ r., são o das 
F'emeas, elas Ondas, Branco e Preto . Em sua foz acha- se 
assente a importante cidade da Barra. Banha os muns. ela Barra, 
Cruuvo Largo, Angicrul e Bart·eiras . 

GRANDE. Rio elo Estado da Bahia, nasce em uma Iagôa 
pl'o::nmo ao morro elo Vigario Bart•al (antiga res idencia ele um 
sacet'clole cles5e nome), vo l teia- o em mais ele uma Iegua e des
emboca no rio Gongogi pela margem esquerda. 

GRANDE . Rio elo Estado ela Bahia, nasce na serra da Cha
pada on do Sincorá, recebe o rio Cochó abaixo da villa Bella 
das Palmeiras, depois elo que toma o nome de Santo Antonio, 
CQm que vae desaguar no Pa raguassú . 

GRANDE (l'tio). Na freg . elo E. Santo ela Velha Boipeba, 
no Ehtado ela Bahia. E' um braço que destaca- se elo l'io Jequié 
e entra no mar. Recebe o rio Pequeno. 

. GRANDE. Rio do Estado ela Bahia, ver te das serras que 
dividem o mun.cle Jagnaripe do de Maragogipe pelo lado do N., 
recebe o Pequeno, Camassari e o Quacimba e desagua no es 
tre;to que 11ca entre a ilha ele Itaparica e o contin en~e . 

GRANDE . Rio elo Estado elo E . Santo, no mun. de Gua
rapll!ry. Abravessa a pov. elo Rio Gra nde e vae desaguar no rio 
Be neveute . 

GRANDE. Rio elo Estado elo Rio ele Janeiro, ban ha os muns . 
de Cantagallo e Santa Maria Magdalena, reune-se com o Negro, 
tornanclo daht o nome de Dlous Rios com o qual vae ele·saguar 
no PaTahyba pouco acima da cidade de S . Ficlelis . Em suas 
m <~~rge,:ts ha muitas e importamtes fazendas. Recebe o Benga!las, 
nbeH•oes elos Passos, de S. !Lourenço, elas Neves e dijversos 
outros . 

GRANDE. Rio do Estado do Rio de Janeiro, no mun. ele 
Parwty. 

GRANDE . Ribeirão do Estado ele S. Paulo, banha o mun. 
da Piedade e desagua no rio Sarapuby. 
' GRANDE. Rio do Estado ele S. Paulo, nasce nas proximidades 

da estação do Alto ela Serra, e desagua na margem esq. elo Tietê. 
Recolh~ as agnas elos rios Pequeno , Mboy-Guassú, Pirajuçara e 
Jaguare . 

GRANDE. R ibeirão elo Estado de S. Paulo, aff. ela mar~ 
gem dir . elo Capivary, no muu. deste nome . 

GRANDE . Ribeirão elo Estado ele S. Paulo; clesagua na 
.f'argem esq. do rio Parahyba elo Sul proximo á foz do Cropo
uba, q ue clesagua n.a margem opposta. 

GRANDE . R ibei rão do Estado ele S . Paulo desce do Cor~ 
chovaclo, banha o mun. da Natividade e desa"'~:l. no rio Para-

ybuna. o 

G:aANDE. Ribeirão elo Estado de S. Paulo. afl' . do rio Ju
. C[Ula . Recebe o ribeirão do Campo e o carrego do José Paes . 

GRANDE. Ribeirão elo Esbado elo Paraná, corre entre os 
muns. de Votuverava e Bocayuva e desagua no rio da Onça. 

GRAN!=lE. Ribeil·ão elo Estado elo Paraná, aff. ela ma,rgem 
esq . do rw Cubatão -mirim. 

GRANDE. Rio do Estado ele San ta Catharina, aff. da mar
gem esq. filo Itapocú (Inf. lo c .). 

GRANDE. Rio ou a ntes sangradouro que communica a 
fgôa elos Patos com o Oceano, onde desagua aos 32• 6' 5@" de 
at.~S. e So 51' 59" cl~ Long . O. do Rio ele Janeiro. Seu. cut•so 

é de t2luls . Banha a c1clade do R io Grande e a vdla de S . José 
do. Nor te, aquella situada na margem ócciclental e esta na 
onental. E' no ex,~remo !ilesta mar gem que se acha situada a 
Rrabrcagem da bal't'a . O r io é, em ger al, pouco profundo. Sua 

arra é basba>nte perigosa. 

GRAN:BE. Rio dos Estados de Minas Get•aes e S. Paulo: 
nasce no primeiro , na serra da MantiqueiJ•a, no Mirantão é· 

. depois de percorr-ei-o em . utma grande exbensão separa- o 'elo 
Estado ele S. Paulo a'té mur-se ao Paranahyba, pet·cleudo então 
o nome de Gra nde pe lo ele Paraná. He nrique Gerber, em suas 
N oçõ~s geographica,s e wdministratiüas da p Povincla de 111inas 
Geraes, diz: «.Este rio (o Grande) nasce na sel'l'a elo Itatiaiossú, 
no mun . de Ayuruoca e depois de ter corr ido cet·ca de 20 leguas 
em u.m rumo ele NN.E. muda sua direcção para o ONO. 
até á confluencia com o Paranahyba . O seu curso, desde a 
nascente até á barra elo Paranabyba, é ele 205 le guas, sendo a 
distll!ncia recta ent re os mesmos pontos de 130 leguas. A sua 
largura no arraial elo Livra mento é ele 20 braças, pouco ac ima 
da cachoeil•a ela Bocaina, ele 150 braças e na cachoeim eleJa
guara ele 334 braças. Ex:.istem no seu ctll'SO varias cachoeü•as, 
como a ela Bocaina ao pé da serra elo Piumhy, a. elos Crimi
nosos elu.as leguas ac im a ela barra ele Sapucahy, as Pedrosas e 
a cachoei r lll do Jaguara tres Ieguas acim a elo porto da Rifaina. 
Os seus pr1nctpaes tJ·Jbs ., contados ela sua origem , são: Ayu
ruoca (esq .), Angn.hy (e.), elas Mortes (clit". ), Jacaré (cl .) , Lam
bary (cl.), Sapucahy GraJ?-de (e.),_ Uberaba (d.), Santo Ignacio (d.), 
Verde (c!.), Sapucahy-mrrtm, vmdo elo lado de S . Pau lo (e .), 
MoO'y-guassá ele S. Paulo (e.) , Pawnahyba (el.) "Segundo o Dr. 
Ecl~arclo J osé de li'Iot·aes (Navegação in'te•·io•· do 8?"Cbzil , 1869) o 
curso total elo t•io Grande é ele 4.560 kils.ou 821 leguas . AIIiguTa-se
nos poss ivel a com:municação elo rio Gr ande com o S. Francisco 
por deus meio.s elifl'et'en•tes: Q 1. 0 consiste em um canal ,qu~ ligt,te 
as a"'uas elo r1o PIUmhy, ~. ff. elo no Grande, com as do r1bell'ao 
d' Agua Limpa, aff. doS. Francisco, sendo aberto nos GabJ"esto.s , 
linha ele divisão das aguas, na extensão cl~ menos de nove 
kils . ; se ndo a extensão entt•e a margem cio S. Francisco e a do 
Rio Grande de pouco mais ele 70 kils . ; o 2• consiste egual
mente na abertu l'a ele um canal que una as agua~ do Cape
tinga e S. Miguel (que nascem do lado do N .. ela .sert•a elo 
Piumhy), tendo esse canal cerca de 12 lols. O pnmeu·o desses 
meios , te m o inconveniente de não ofre recer navegação suffi
ciente a barcos maiores, bem que a disLancia entre os dons 
grandes l'ios seja menor ; o segundo, não obstante a d istancia 
entt'e os deus grandes rios ser maior, dará melhor na , egação 
por ter em os rios S . Miguel e Capettnga maJOr vo lume de aguas 
e ainda porque o Capebinga já é nav~gavel.- Al ém _dos rios 
acima citados, o Grande recebe o·Ca.ptvat•y, os rtbel!'oes Vet'
melho, Tanque, elos Cavallos, Extrema Gra-nde (estes d011S elo 
mun. de Passos), Imbutaias, Tremedal, Piumhy, n'Iacttco, Tl'is 
tão, Chacara, Ma ndioca, Rosario Velho, Machado, C~r vo, Tt·es 
Barras , Agoa Limpa, Palmeir as , S. F t·ancisco, Buri ty, Baga
gem (estes clous do mun . de Uberaba), col'l'ego Criminoso, Sa11 to 
Anton io, Engenho, Fu.ndo, Vaccas e Chaves . Nelle fica a. ca
choeira da Bocaina. O Dr. Modesto ele Faria Bello, engenheiro 
do 4° clistricto de Obras Pttblicas do Estado de Minas Geraes, 
diz em seu Relat. ele 1873 o seguin~e: «.Este rio (o Grande) 
entra nesle clistrícto na coul:luencia elo rio Jacaré, fr eg. ele 
Campo Bello, corre na clit·ecção geral de E. pu r a O. limitando 
0 mesmo clis tricto pelo l aclo elo O. até á. confluencia com o rio 
Paranahyba Da barra do ribeirão Vermelho á. cachoeir a. ela 
Bocaina, mt extensão ele 30 1 / 3 legua.s, está estudado este l'io 
e reconhecido que é nelle praticavel a navegação de pequenos 
bat•cos. Cer ca de metade desta extensão 0or re costeando este 
districto. A cachoeira ela Bocaiu a consta de tres quedas prin
cipaes, r egulando 4m ele differença ele nivel de_ u~11a a outra 
na extensão ele cerca ele 300 01

• As margens alll sao rochedos 
escarpados por se rem M extr.em id.acles elas serras ~o Piumhy e 
da Boa Esperança que se fronte1am, e por ts;o _ clrflicultariam 
o recurso de um canal lateral, quando a repet1çao ele cachoei
ras dalli para baixo não obs tassem levar além a navegação . » 
Além elas cachoeiras acima citadas .:.!notam-se a ela Ponte Nova, 
do Varador, a de S. Miguel, a dos l:'i lões, etc . Navegac!o desde 
a barra do ribeirão Vermetho até a barra elo CapltiDga por 
vap0res ela Companhia Oeste de Minas. Percorre !hma z-ona 
tão fortil em café como a do Oeste ele S . Paulo. Produz es ta 
zona tambem canoa ele assucar e fumo. 

GRANDE. Ribei t·ão do Estado ele Minas Ge-r aes, banha o 
mun. elo Prata e desagua no rio deste nome. 

GRANDE. Carrego do Estado de Minas Get·a.es, banha a 
freg . de Serra nos e clesagua no rio A:Ylll'uoca. 

GRANDE. R ibeiL·ão elo Estado ele Minas Geraes, rega o mun. 
elo Piumhy e elesagna no rio Grancle, no lugar denominado 
Mundo Novo. 
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GRANDE. Corrego do Estado de Minas Geraes, no mnn . 
de Manhnassú . Desagua no corrego do Esbirro . 

GRANDE. Corl'eooo do EsLado de Minas Geraes, banha a freg . 
elo Abre Campo e cl~sagua no r io Casca . 

GRANDE. Cor re "o elo Estado de Minas Garaes , r eune-se ao 
ribeirão elo Retiro e Juntos vão ao rio Par do . 

GRANDE, _Con·~go elo ~staelo ele l\Iin~s Ge_raes, entra Sa_n ~o 
Antonio elo R 1o Ac1ma e Congonhas do Sabar a. . Nasce no sltto 
ele João R i beil'O e desagua no ribeirão dos Macacos . 

GRA.N.DE. Cor1·ego do Estado ele Minas Get·aes, a li'. d o rio 
Gavião e es te do Muriahé. 

GRANDE . Col'l'ego do Estado de Minas Geraes, banha o 
mun . elo Abaeté e elesagua no rio Borrach udo. 

GRANDE. Ribeirão do Estado ele Goyaz, no mun. da Boa 
Vista , na estrada que da cidade segue para a pov. de S. Vi
cente elo Araguaya . 

GRANDE. Ribe ir ão do Estad~1 ele Goyaz, aff . ela margem 
elit·. elo rio Cri xá- mirim . 

GRANDE. R.ibeil'ão elo Es tado ele Malto Grosso, af! . elir. 
do rio P araná, entre o ribeirão do Bebedo ut"o e o salto de 
Ur ubupongá. 

GRANDE. Lagoa elo Estado elo Mar a nhão, no mun. do 
L ol'eto, ent t• e os rios Pamahyba e Balsas . 

GRANDE. Lagôa do E s tado do Maranhão, a 36 kils. a leste 
da v i lla ele Mirüiba, 

GRANDE . Lag6a elo Estado do 1viaranhão, na freg . elo 
BuriLy. 

GRANDE. Lagôa do Estado elo Ceará, no mun. ele Ar
neiroz, no rio Jag uaribe . 

GRANDE . Lagôa do Estado do Cea l' á, no mun. de Santa 
Qui te ria. 

GRA.NDE. Lagôa elo Estado de R, G. do Norte no mun. 
de Touros (Inf. loc . ). 

GRA.NDE. Lagôa do Estado elo Ceará, abaixo da cidade de 
Sobr a.! cerca ele i2 kils. 

GRANDE. L agôa no mun. ele Bom Conselho do Estado de 
P ernarnbnco (Ittf, loc.). 

GRANDE. Lagôt1. do Estado de Sergipe, no mun. ele 
Siri ry. 

GRANDE. L:1.gôa elo Estado da Bahia, no mun. elo Morro 
do Chapéo . 

GRANDE. Lagôa elo Estado daBahia , .nomun •. de Caeteté . 
Desa~ua no rio Verde Pequeno e recebe o r1o denonunado Covas 
de Mandioca. 

GRANDE La,.,ôa elo E•"tado de S. P aulo, fo rmacla na mat"gem 
esC[ . do Parahyb~, pouco acima da foz do G11araHng-uet á. E' 
·toda coberta de gtte•pé , mui to piscosa e te m cerca ele um kil. 
de es.t3nsão. Dizem se1· o ant igo leito daquelle r io. 

GRANDE. Cachoeira no rio do Sul, oito kils. acima da 
cachoeit·a Secca e uns 510 mett·o3 acima da barra do ribeirão do 
Nascimento ; no mun. no Prado e Estado da Bahia . 

GRA.NDE DE B AIXO. Ribeirão do Estado da Bahia, banha 
0 mun . do Prado e clesaguiJ. n a margem dir. do rio J ucum cú, 
seis kils . abaixo elas Dnag Barrag . 

GRANDE DE CIMA , Ribeirão do Estado da Bahia, banha 
0 mun . elo Prado e faz barra na mal'gem elir . do l"io elo 
Norte. 

GRANDE DO ARAPIRANGA. Ilha do E stado elo Pal'Íl, 
no mun. ele Qttatipm•ú. 

GRANDE DO PAULINO. Ilha elo Estado do Ma ranhão, 
ao N. o. elo gt•upo elo Cat·rapato, ent re a bar ra de Melancieiras 
e a da T utoya . Tem 18 kils, el e comprimento e 10 de largtu·a. 
Suas terras são muito f8rtei s e dão optimo algodão . 

GRaNDE ORIENTE. Log. elo Estado do Amazonas, no 
mun. da Labrea, no rio Pahuiny. 

GR ANGEIRAS . Pov . elo Estado de Minas Ger aes, no mun. 
de Ouro P t· eto e freg . de S. Bat•t tholomeu. 

GRANGEIRO. Rio do Estaclo elo Ceará, no mun. do Grato, 
um dos abu ndan tes correntes elo Araripe, que regam o valle do 
Cariri; banha a cidade do C1·ato e fot"ma uma das cab~ceirás elo 
Salgado. · 

GRANGOGY. Rio do Es~aclo da Bahia. banha o mun. da 
Barra clu Rio ele Con tas e desagua no l'io deste nome. Fórma 
em seu c:u·so uma c:tchoeira denomil<ada Pa11cada Alta (In f. lo c.) 

GRANITO. Villa e mun. do Estado de Pernambuco, n a 
com . ele seu nome, assente em uma planicie na ma.raem esq. 
do riacho ~a Brigicla . Bom clima, q1te11'te e sauclavel ;' terreno 
secco e ferul nas pro x. tmtdades da serra do Arari pe . Criação 
de gado . Lavour a de cereaes, canna, algodão e fumo . Dis1;a 
805 kils . , pouco mais ou menos, da Capi ta l. Ot•ago N .S. do Bom 
Conselho e diocese ele Olincla. Da legi slação pl'ovincial co nsta o 
seguinte: a Lei n. 150 de 30 ele ma rço ele 1846 creou uma vi lia 
na pov. elo Exú; a ele n . 548 ele 9 ele abr il de 1863 ·transferia 
a séde elo te rmo do Exú para a pov. do Grcmito, elo mesmo 
termo , sob a clenominaçií.o de vill<t elo Granito; a d p, n. i.042 
de 13 ele maio ele 1872 creou a ft•eg . do Exú com a invocação de 
Bom Jesus dos Aill ictos e preceiLuou que ficasse essa freg. des
membrada da do Gl'an ito, rrue contin•taria a subsistit· com a 
invocação ele N. S. do Bom Conselho; a de n. i.057 de 7 ele 
jttnho elo mesmo anno de 1.872 incOt"porou o te rmo do Granito 
'á. com. de 011ricury; o a L· t. II da ele n . 1. 591 ele 21 de j unho 
de 18~1. creou a com. elo Es.ú, composta elos te r mos de Exú e 
G.ranito , a de n . 1. 725 de 23 de abril de 1883 tt·a nsferio para 
Granito a sécle ela com . elo Ex.ú. Seu mun. foi install ado em 
27 ele j ttlho ele 1863 . Tem duas eschs . pnbls . de inst. prim . , 
creadas pelas Leis Provs. n . '1 53 ele 31 de março de 1846 e n. 598 
d e 1.3 ele mo.io de '1864. Agencia do Correio. Sobre Ruas divisas 
vide, entre outras, as Leis Provs . n. i.042 de 13 de ma io 
de 1872 e 1. 220 de 21 de junho de 1875 . Foi class ificada com. 
ele primeira entt· . pelo Oec. n . 75 de 2 '1 de dezembro de 1889 . 
Compl'ehende o pov. Baixio. 

GRAN.JA. Cidade e mun. elo Estado do Ceará, séde ela 
com. de seu nome, atravessada pelo rio Coriahú, dis tan te 36 
ltils. do porto. A posição dessa cidade, perto elas nascentes ela 
se t•t·a da IIJiapaba e ele um dos bons portos do norte da Repu
blica ao qual acha-se. lig~da por uma estrada de fel'l'o, assegu
r a-lhe uma ex:tt•aol'Cltnat•la prosperidade. «Seu terri tor io, diz 
o senadot• Pompeu, em g rancle parte é elo li ttol'al, em outra 
monta nhoso, e em outra de sertão, onde se cria gado ; ~an'to nas 
praias como nas serras plantam-se legumes, mandioca, canna e 
a lgodão. Seu terreno ~em minas de salüre em varias pat·tes, de 
prata no serrote de Ubajarra, onde houve no seculo passado 
uma m iner ação pot· ordem regia, e até OUl'O se t em e11contrado 
u.o Joga!' em que está a cidade. No brejo elo But•ity, a sele leguas 
da c idade , ba um logar em que ele ·tempns a tempos arde um 
fogo subterraneo, fazendo fe ndas no solo, por onde sahe espe>so 
fumo, tambem se tem sentido naquella cidade varios li ooei ros 
tremore~ ele ter:~ · ha vendo noticia de quali'o , nos annos de
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! 846, 'i8:J1 e 18:J::>.» Na lreg . ela Gl':l.llJa abunda a seringueira e 
a fa m?sa. a ;·vore elo sêbo , impol'tacla elas Inelias pelos jesuítas 
e m pt·wciptos elo seculo passado, ele CUJO rructo extrahe-se facil
mente uma s nl~stanc i a olena , de qup, se servem os mo radores 
para luz e sabao. Sua pop. entl'ega-se a mistel'es ditl'erentes , 
confor;ne a P<l}'te elo mun. que habita: ,assim a dos campo3 appli
ca- 3e a c_r1açao ele gado, a elas se t•ras a lavotua, a da cido.de ao 
~ommer_::10 e a do littor tll á pescat·ia. A egrej a matriz tem a 
Hlvgcaçao de S. José e depende da diocese elo Ceará. P or PL·o
vtsao ele 30 ele agosto de 1757 foi desmembrada da !'reg . de Sobt•al 
e creada parocbia com a invocação ele S . José. Fo i elevada (~ 
vi lla pol' Ordem elo c•tpitão- gene ral ele .Pernambuco, de 5 ele 
julho de 1779 (Pompeu) ou por Alvar á de 27 de junho de 1776 
(segundo o R ela,t, da JTistatis tica ela Ca piLal f< 'edel'al ), Cidade 
pot· Lei P rov . 69.2 de 3 ele novembro ele 1854. E ' com ele seg li!lda 
entl'. creacla pela Lei P l'ov .. n. 25i de .23 ele novembro de 1842 e 
class i ficada p ~l os Decr s. n . 6:37 ele 26 de jtllho de L 85') e 5. •195 ele 
H cle jane it•o de 1873.Sobt·e suas divisas vide Leis Pt•ovs.ns.139 
de 10 ele setembt·o ele '1838; 193 ele 4 de j aneiro de 1840; 349.de i1 
de agosto de 1845: 468 e 471 de ·29 de agosto de 1848; 549 de 7 
de novembro ele 'Í85i, 1.08i! de 4 de dezembr o ele i863; 1.1.15 de 
27 de outubro de 1·%'14; L 923 ele 21 de setembro ele 18~0. Compre
hencle a. povs. Iboassú e Ubatu ba. Agenc ia elo Gor l'eio. Segundo 
o race nseamento feito em 31 ele clezemb t•o de '189'1 nes te Estado 
a pop. da com . er a de 55 . 346 habs . Sobre a .ci dade ela Granja 
ass im se expressa o Sr. An tonio Bezerra de MeneMs ( Obr. cit.) 
«A. vista em "'eral (da cidade) é tristonha , por certo a r de an
cian idade C[ue

0
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com boas _praças, larg~s e espaçosas; mas notei c1ue á excepção 
da rua prtnc1pal, que a atrave~sa de N . a S., ligada a o meio por 
um a pequena ponte de_ madetra, onde se encontram a lgum as 
casas de boa apparenc1a, a mus edificação é i nferior . Lagares 
h a, onde parece que se conser vam os velhos casebres com que 
se erJg:tu o a ntigo pov : do Ma,cl:f'voq?tei?·a, que por Alvará de 
~7 ~e .Junho de _1776 fo1 elevado a villa da Granja, e mais tarde 
a ctdade e~ 18;)6. Em 107_ a nnos de existencia pouco tem pro
gredido a Cidade da GranJa, a despeito da e:rcelle nc ia de seu 
terreno . Alguns sobrados que a i nda ha pouco aqui se via m, 
cahem em ruínas e oão demolidos para em seu loaar levanta 
rem-se casas t erreas ... !3-ranja estacionou, e mais do que outro 
qualquer ponto elo mter10r, vae decahi udo consideravelmente, 
devido tal v~z á aproximação do Camocim, que lhe rouba as 
fontes de rtqueza, a tt rahmcl:o todo o commercw das localidades 
circumvis inhas. Além do aspecto vetusto e sombrio ela cidade, 
a f~ lt a de asseio ai nda a torna mais desagradava!; porquanto 
o hxo accumu la-se nas praças, onde manadas de porcos r e
volvem o terren o, infeccionando o a r. Visitei o mercado, 
situado em meio da primeira pra.ça que se encontra á esq. de 
quem entra do lado ela estação . E' um grande edificio de f6rma 
quadrangular, rodeado de qua rtos excellen tes, pin tados ex te
riormente de cô res a leg res, que destoam da tristeza commum. 
São todos occupados por objectos de commet•cio. Si bem que 
não S9 .recommendem como obra d'arte, fazem no emtanto lem
brar a elegancia das modernas constr ucções. Dalli nos enca
minhamos á Camara Municipal, predio assobradado com vista 
para os quatro lados , qtte ftca na face occidental de outra grande 
praça a O. da do Mercado. Opa vime nto terreo é occupado pelo 
quartel do destacamento e cg,deia publica ... A egreja m·\tl'iz 
é alta, espaçosa, bem construída, no tando-se, em cada objecto 
que a guarnece interiormente, o cunho elo tt·abalho dos j esuítas . 
Nas n:inhas indagações. ~cer~a do templo, pude a penas saber 
que fo1 começada sua edlf1caçao em 8 de setembro de i759. 'rem 
bonito adro com assentos em redor, e em baixo uma g 1· ande cruz 
ergutda sobre pesado pedestal. .. Cerca de quinhen tos passos 
da cidade,_ em direcção SE., ,encontr a- se uma g rande pedt·a ele 
forma c3n1ca, que se ergue a a l tura ele mais de oito metl'os » . 

GRANJA. Estação da E . ele F. elo Sobral, no Estado do 
Ceará, 24k.425 distante de Ü<tmocim e 19k355 de Ano-ico. O tre· 
?ho d essa estrada de Camoc i 11 1 a Granja foi in aug tfrado a -15 de 
JaneH'O de 188"1. A e3 Lação está a 8"',91 ele altura , na lat. S . 
de 3° 6' 48",21 e long. de 2o 22' 13",60 E. do R io de J aneiro. 

GRANJÃO. Serra elo illsta(]o ele Minas Geraes, no mun. ele 
Leopol.din a . 

GRÃO-GONZO. Morro ele fô rma r edonda, situado no mun. ele 
S . Bento do Estado de P ernam bnco . A lenda popular dá como 
phantastico o cimo desse morro, encontrando- se ás vezes um 
grande l ago , que desapparece, sendo impossi vel uma mesma 
pessôa vel -o duas vezes na vida. Accred ita-se tambem, que 
neste gt•ande lago h a riquezas col o8saes, thesouros occultos! 

GRÃO-MOGOL . Cidade e mun. do Estado de Minas Geraes, 
séde da com. de seu nome, banhada pe lo rio Itacambirussú, 
que passa- lhe a me ia legua ele clis Lanc ia; li gada a Montes 
Claros por um a estrada cortada pelos rios Juramento e Ex
t r~ma ;. ao A.ra~s uah y por uma ocrtr a atravessada pe lo r io 
Venta ni a ; ao R:1o Pardo por uma outra a travessada pelo rio 
Vacr.arta; a Dtam an·t ina pot· uma outra atr avessada pelos 
nos Santa Crur., Ga lheiro e Padre Philippe, e a Minas Novas 
por um a ou tra atravessada pelos t•los Fanados e Bom Successo. 
?rago Santo Antonio e diocese de Diamantina. Foi creada pa-
10ch1a pela Le1 Pt·ov. n. 18<l de 13 de abril de 1840; vi lla p~la 
~e n. 1T1 de 23 de ma rço do mesmo an110; cidade pela ele n. 859 

e 14 de ma10 de 1858 . E' com. ele primeira entr., creada 
pela Le1 Pt·ov. u. 2 . 653 de 4 ele novembt·o de 1880 e class ificada 
~elo Dec . n. 8.763 de 18 ele novembro de 1882 e Acto de 22 de 
feveretro ele 1892 . O mun. é regado pel os rios Itacamh il'llssú, 
Go:utuba, Serra, Bananal, Machado, Umbuseiro, Mosquito, 
~ll1o Novo e ch versos outros . Tem di ve rsas escbs. publs. de 
1nst. prim., duas das quaes creaclas pelas Leis Pcovs . ns. 2 .536 
de 6 de dezembro de 1879 e 2 . 72 1 de 18 de dezembr o de 1880 . 
Comprehende os povs.· J atobá e Sc!'ra Branca. Agencia do 
Co~rew , O mun., além ela parochia da c idade, compt·ehende 
ma1s a de S. J osé do Goru tuba Santo Antonio do Gorutuba, 
Santo Antonio elo I tacambira ~ N. S. do Riacho elos Macha
dos. Sobre suas divisas vide euLre outras, a Lei Prov. n. 1.548 
de 20 de julho ele 1858 e n: 3.272 de 30 de outubro ele 1884 . 
Lavoura ele milho, feijão , arroz e café. 

GRÃO-MOGOL. Serra do E!tado de Minas Geraes, no mun. 
ele seu nome . 

GRÃO-MOGOL . Ribeirão do Estado de .Minas Geraes aff. 
do rio Quil ombo, entra Dôres do Rio elo Peixe e Conceição da 
Ibit ipoca. Nasce n a serr a da Conceição ela Ibi~ipoca . 

GRÃO- PARÁ. Colonia do Estado de Santa Catharina, no 
m un . elo Tubar ão . Foi fundaria a 2 ele dezembro ele 1882, nas 
terras pertencente> a SS. AA . a princeza imperial e o ~r. conde 
cl'Eu. Está ella situacla entre 28° e 29° lat . S . e 51° e <>2° long. 
O, (Observatorio Greenwich), num terri·torio de 24 l eg ttas qua 
dradas, logo aba i:ro ela Serra Geral; a á rea ela colonia é de 
87,120 hec tat·as e está d ividida em tt·es zonas iguaes que se sub
r] i v_iclem em lotes coloniaes de 48,4 hectare~ e 24,2 h ectares." H a 
a lh es tabelecidas cerca de 170 famílias, contando mais de mil 
individuas que se etltregam á cultura ele cer eaes, batatas, ce 
bolas? vinho, etc ., estando iniciado cam alguma vantagem o 
plantLO do algodão, canna e tl'io-o · é ella l'icamente irrigada 
pel os :ios Braço cl? No!'te, C_api~at:y, Pequeno, Denominador, 
LaranJ elras , HypJli to, Ot·atoriO e Tubarão. Todos estes l'ios são 
nav:::raveis em quasi todo_ o s2u <.:ut·so, o que conconendo para 
fert1hsar as terras, facth ta amplamente as communicações . 
Pelo rio Tuba r ão, as canôas, subin do ou descendo, podem fr a n
camente aporta r a Raposa, S. Gabriel, Guarda e á c.daà.e do 
'l'ub<;.rão e dahi seguirem a té á Laguna, em hiates, os procluc tos 
que são baldeados. Um grand e melhoramento, que pôz em com
mun icação a Grão- Pará com o littoral , foi a E. de F . D. Th • 
reza Chris tina. 

GRÃO-PARÁ. E. ele F. ela Companhi a Leopoldina, no 
Estado elo Rio de Janei ro, com 91k,700 ele extensão. Vae de 
Mauá a S. José do Rio Pre to e tem as seguintes estações: Mauá, 
Inh omirim, Raiz da Serra, Al to ela Serra, Pe1it·opolis, Casca~ 
tinha, Itaipava , Pedr o do Rio, Areal, Figueira, Aguas Clar as 
e S . José elo Rio P r eto . De Mau á começa essa ill . ele F. que 
com a bitola ele um metl·o en tre trilhos, chega ao alto ela 
serra com 6.028 me Lros, dos quaes 2.19'1 em alinhamenLos 
r ec \os, 500 em curvas ele 180 metros ele r aio e 3.337 e m cu t·vas 
de 15J metros, atting indo no seu ponto culmi nante 855 m eLros 
sobr e o nivel elo mar e tendo assim vencido 811. melros de 
clilfe rença ele nivel com o trilho central de cremai beira do 
systema aperfeiçoado pelo e ngenhei ro Nicoláu R iggenback. 
Nos primeiros 750 metros o declive varia ele se iS a 1.0 lji %, ou 
8 % na média , e dahi até o a lto ela serra é quasi sempr e de 
15 %, ou 14, 9% na média. Principia a linha elevando-se sobre 
a encosta dir. do valle elo Cayoaba donde, pouco acima do 
2° k il., começa a descortinar- se a bahi a do Hio ele Janeiro . 
Entre o 4° e o 5o ki!s. corre a linha na mat•noem esq. elo Cayoaba, 
co ntornando dahi em diante co nLrafortes,
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serra. A 2 .400 metros do ponto inicia l, na proximidade d~ 
an tiga fabrica ele papel, exis te um desvio e ahi param os tr e ns 
para tomada de agua . A empreza cu t• a dos meios ele evitar aos 
passagei1•os a necessidade desta parada . Além de pa redões e 
numerosos boeiros e pontilhões de arco, conta a linha obl'as de 
ar~e i mpor tantes , como sejam tres pon_:es e d_ous viaduc ·os, a 
saber: 1", aponte do Baptista com um vao ele 01to mett•os e nove 
de altura maxima, em curva ele 180 met ros de r aio e com super
stl'uctura metallica; 2•, a ponte de pedra sobl'e o rio Coyoaba, 
com quatl'O vãos da totalidade de 20 mett·os, curva de 150 de 
raio e altura maxima ele 12 metros; 3a, a ponte do Cayoaba 
mirim com clous arcos, cada um de quatt•.J metr os, ':ão central 
de oito metros, vigas de ferro, cmva de 150 de r aiO e alttt ra 
maxima de 1.0 roett•os; 4a, o viaducto cl:t GroLa-Funda, com o 
vão tota l de 58 metros, altura ;24m,5, encontros ele pedra , super
structul'i!. de fe rro sobre base de caut>tri a, e em curva ele 150 
metros ele r aio· 5" o viaducto de Boniui com o vão total ele 
33 metros, divididd em seis pat·tes iguaes por cinco pilares for· 
macios com co1um nas de fet•t•o fundiclo. e oito metros de a ltura; 
achando-se o viaducto em curva ele ·150 metros de raio e a 
meia-encosta e se ndo reforçada a base da encosta por, um 
paredão de 5! mett·os de compr imento e se.is de larg1n·ad E~_tas 
obras estão em declive de 15% salvo a pn~etra, CUJO e~ tve 
é de 2 %. A começar do alto da Set·ra, o le1t~ da lu!-b.a e ~o 
systema commum com 2 . 782 metros de ext3nsao alé ~. est~çao 
ele Pett·opolis, maximos decli ves de 2% e curva el e ralO mtmmo 
ele 90 metros. Existem neste tt•echo duas pontes de 10 e :o 
metros ele vão sobr e o r io Pa l!ltl!lado, ambas de superstructura 
meta llica , sendo feHo a tt•acção por machm~s communs ~e 
Baldwin de qtiaLro rodas cong <•egacfas. A estaçao de Petropohs, 
situada a 836 metros (826 segu~do outr os) acio:a do ni vel do ma.!-'• 
é elegante e satisfaz as necesslClacles elo serVLçO . A construcçao 
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dessa estrada começou em agosto de 1881, se-n do pr.e;visori-amen te 
inau gurado o trafego a 20 de feverGi ro de 18fl3 . A empreza fez 
acquisição em abril ele i883 da Compa nh ia I';avegação a :vapor 
e ].<], da F . Mauá . Do im1)o.r tante trabal he Viação 'F'err~a ·elo 
Brazil, extrahimos o seguiu te : « Fat·te elo pornto termin aU da 
E. de F. de Mau:í, com a al tit~cle àe 44 metros , pence depots 
vence o corrego Baptista, e segue cortando a estrada de rodagem 
em diversos pontos . Antes ele che&"~r ao ktl. q uat.r o, a·tJTaves~a em 
viaducto o rio Cayuaba; .entre os Ju ls . q ua tr o e ct nco tt\anspoe em 
ponte o rio Cayuaba-tU lt'l iTI e apr o:x11:ut-se, depo,ts de passar o vta
elucto da Grota Fwncla, da IJ 1furcaçao .Cffi ue ex1ste entre a estrada 
velha e a es trada nova (ambas de rodagem). T l'anspõe em via
dueto entre os kils. cinco e seis, o vlltlle do Bon.i.ni.; chega ao Alto 
ela S~rra antes elo k iL seis . Desenvolve- se depogs pela V il la 
Theraza, 'margeia o r.io Palatinaclo, corta-o duas vezes, e, con
t inuando a marg inal- o, attinge Petropolis. Afim elo leito r 
formar idéa segura ·elo pedi! da estr.aela darei 0s kiJ.s. com as 
altitudes c0rt·espon.den tes : 

I\.ilot11e LTo O ..... . • . .•. . . .... .•.. . , .•. ,,, , .. . ,,, . . . ,., ,, .. , . ,... 44m 
» 1...... ... .. . .. .... .. ...... . .. ........ . ....... . .. . .. 141m 

2 . . .. , , . .. ... .. .... .. .. ... .... .. . . ... ... , ... . . . • . • •. 232m 
3 ,,.,. , ,, , , , • , , , , , , • • • , , , • . , •• , , . . . , , , , . , , • , , , . , • . .. , 444m 
4 ...... .. .,,. ,. ..... , .. .... ........... .... .. .. ..... . ,.. 588m 

» 5 .... . , .. .. . , ..... . .. .... . . .. .. ...... .... ... ...... .. . . . i3Sm 
6 .... . •. . . • . . , . .... . . • .• • . . . . . . •.•.•.. • • . . . . . ... •• • . . • . . ... 854.rn 

» 7. .... . ...... . . . .... .. . . . . . . . . . . . ... ..... ... .... . . . . 347m 
» S . .. .. , .... . , .. .... .. ,, . .. .. .. .. ., ....... ,,. .. ,., .. , S29m 
» 8, 8JOm . .... , ...... .. .... .. .. . .. . ». .. ... .. .. .. .. . .. 826m 

No Al·to da Sel'l'a, antes do kil. seis, ha pa ra al t i tude 855 
matroS . l> Pertencem ao mes mo engenheiro es segu,intes dados.: 

Condições technicas da JLnha, etc. : 

Bitola .. . . . . .... .. ..... . .. .. . . ....... ...... ..... . ....... .. .. .. ... .. .. 1m 

Systema orclinario : 
E xtensão ... . . . . .. . . ... . . .. ... ... . . ... . .. ... .. .. .... ..... .. .... . 
Declividade maxima . .. ..... . . .. ... ... .. .... .. . .. .. .. , .... .. . 

..... Raio minimo das cu1·vas ... . . . . .. .... . ... , ..... ....• .. . .. ... 

\

tangentes . .. , .... .. .. .... . ... . 
curvas ...•. , ...•. , .... , .. •... 

Relação entl'e os alinhamentos. 
desvios \ recbos . .. . .. ... .. . • 

. l curvos. o. o ..•• o o • .. 

Relação ent1·e as declividades\cleclives .. . ..... , .. . .. . . .... . 
(inclus[ve os desv ios) . , . ..... .. j patamat•es . ....... ... . ..... , 

Systema Riggenbacb: 
Extensão o .• . o ... o ••..• • . • .. ... . .•.. ,. , • • • , •. • , •. • , •. • . . 

2.782m 
2% 

89m.94 
i. 345m 
1.437m 

165m 
115m 

2. i t,Qm 
9,22m 

6 .028 °1 

Declividade maxima .. ... ... ... ... ... .. . . ..... .. ... .... . 
Raio miai mo d·as curvas ... ...... ............ . .. .. ,., .. . 

15 O/ o 
H9m,9t 

' tangentes . . o •• • ••• • • • • 

Relação en tre os alinhamentos.~ cu•rv~s .. . ~ · ~:~:~:·: ·. ·.·.:. 
desv1os .. ~ curvos ... .. 

t otal. .. . 

Í 
declcves ..... . . ....... . . 

R,elação entre as declividades patamares ... . . .. . .. . . 
(inclusive os desvios) .... ... . 

total .. ... . .. . .. .. . . 

2 k,i9i m 
3 J<,837ID 

270m 
338m 

60Sm 
6.i16m 

520m 

6 .636m . ! typo Vignola - aço J3essemer. 
Trilhos .... ·· •" " " "" "" "• • 20 kgs . pol' mett•o covrente. · 
Cremalheira., , .... . . . ... . ...... ferro - 50 kilgs. por mett·o co t•rente . 

I dimensões : t.m,85 X Om,20 X Om,15. 
Dormentes." " .... · .... .. · .. " I madeir.a do paiz. 

! 
locomotivas..\ B~ldw in. · · · . .. · · I Rrggenbach .. . .. 

Matel'ial r odante· •" · · · · · · · • • · f passageiros .. ,,, . 
cal'ros.. . . • . • cargas . •.. . . , . .. 

lastro, , ...... , .,. 

5 
4 

8 
i O 
6 

Locomotivas Rig.genbacb : 
Curso dos e1nbolos .. .. . , . ... o •••• • • • •• • o • • • ••••• • •• , •• 

Dia metro dos cylindros .... .. .... •. • .. .. . ... . .. . . .... . . 
Diametro da roda dentada ... .... ......... .. . ....... . .. 
Superficie de aquec imento . . .. .... ... ...... . .. .. ...... . 
Pressão .. ... ... .. , ..... .. . ........ ..... . .. .. .. . .. ... . . 
Capacidade do tanqne ....... ... ... .. .. .. • .. .. .. ..... . . 

" para combustível. .......... ... .. .. ...... .. 
'Velocidade por hora ·- 8 a 12 kilometr os. 

om,500 
Om ,320 
f"',050 

55m2,000 
11 a thmos. 

1.600 litros 
700 kgs . 

Obt·as ele ar te : 

Boeiros ..•. ,.., .. , .. , . , , .... , , .. ...... , ,. .. ,. , . .,, .. .... , , .. ,, ,. ,. 58 
Pon tes . . .. . ..... . . ... . .. . . ....... .. . . . ...... . ....... .. .... . ,. . . ; 4 
Viaductos .. ... , .. . . ....... . . .... .. ...... .... . , .. . , .. , . .. . . . . . . .. . 3 
M·nros de arl'imo . ...... . . .. .. .. .. .. . . . . . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. . . .. 6 

Sãro d<gnos ele nota : o viaducto da Grata FuThda, q•ue tem 
60 metr os ele comprimento, di vicl.iàos em tres vãos de 13, 
metros, e um vão de 21 met ros. A sua mruxima al mt·a é de 
24 metros . O viaducto do Bonini- vãm de i5 me·trms - treliça 
de ferve . A ponte do Cayua.ba - um vão e l,liptico de oito metr ms 
- dous vãos cit·cnlllt.res ele q uat ro meh·0s - tuàa de alvenacia. 
A ponte ele Cwyuaba-miri rn - encontr0s de a ! vena.r1a. com 111rc0$ 
de quatro me-tros de vão - e um vã0 centra, l ele ferr o, cem oU. t e 
metros. Estações e pa:raclas: l~a1z da Serra, Fiiibrica àe PapeJ, 
Alto ula Ser ra e Pe tropoli s .. 

Movimento fi nancei.r o - Duran.le o 1 o semestr e de 1883 : 

Receita .. . o • •• , • •• • • • •• , • • ••• , •• •• •• , ••••• o • •• •••••• • •• 

Despeza , .. ..... .. ... ... ..... . ....... .. . .. , .. ... .... .. 

Saldto, ... .. .... .. , .................. . . 

DuraDJ't'e o 2o semestre àe 1883 : 

Receita ...... .. .. .. .. . . .... . .. ... . .. .. . .. .. .. . ..... .. . , .. . 
Despeza . .. .... ... .. ..... .. . ..... . . .. , . .. .. .. ..... " .. , , 

Saldo .... . .. . ... .. . . . . . ..... . .... . . ... . 

212: @18$985 
i 95: 58i$98i 

77 :337$004 

239: Oô5$~9i 
129:4433234 

109: 622$257 

Nea ta s ve rbas eslãe tiiJmbem i n cl nid:~s as ~l espezas e r ecehta:s 
ela parte m a r í tima, e de toda a E. de F . Mauá, que já per-
tencia á Companhia da E . de F . Pri.>ncipe do Grão Pará. 

Custo da Estr ada - !Da rai.z ula serra á. Petropol•is em 30 de 
junho ule 1883 : 

Estudo::t: e administração aos Lrabrulhos .. .. .. .. , o •. • o o. 
P r epat'ação do leitd . ... . . .. ... . .. .. ....... .. .. . .... .. . 
Materirul 'fixo e rnd~tn te .......... .. . ..... ........... .. 
Assenfamento da linilrt e su pel'st~ucbul'a ..... . . . .. .. .. . 
Dormentes .. , .... . ... ... . . ...... . .. .. . .. . .. .. , , ... . ,, .. . 
Estações e ed ificios ... . ...... .... .... . .... . ... . , .... .. . 
Telegmpho ...... .. . ... . ..... .. ... , .. ............ ..... . 
Desapropriações .. . ... ...... ... . . . . .. .. ... , . , . .... . .. . . 
Des pezas geraes .. . .. .. .. .. . .... .. . . . .. . , .. . , . ... , . ... . . 

'l'otal .... .. ... .. .... . . . ... .. ... .. .. .. .. 

71:163$148 
4511: 626$552 
148 806$832 
i 05 : 287-S7S9 

20 : g j'/•86 ;5 
54: 0023175 

3:203$555 
20 :393$262 

i21:89i$260 

i . 300 : 345$828 

afó t•a officinas, obt•as da consolidação, e iO cal'l'os para 
carga que custaram 18 :036$577 . Estão fe itos os es t udos das 
2• e 3• secções -- 6 1 k ils . e 500 metros - ate a fl'eg . de S. J osé 
do Rio Preto; a companhia n,,o se póde uti! isa r ele tr echo 
a lgum elo leito da estr ada . de t•odagem União Inclnstria . » A 
r espei o dessa estr ada é unpo t'tante a seguinte car ta do Sr . 
Edward H . W illiams.- « 82 Rua Primei t·o de Mar ço .- Rio ele 
J a-ne iro , 21 ele jul ho de i882 . Meu cat·o senttot· . Voltando ele 
Petrop-olis h a dias, cheg e-i felizmell'te á 1·aiz ela sen·a no pri
meiro cau·o ; mssi m estive u n> vi nile minutos na estação a té a 
partida d0 trem; foi-me eo:tão poss·ivel a.xam i nar o pequeno 
t rech o da linha da E de F. Pri t.tcipe elo ·Grão-Pará, que es tava 

· sendo assentado, a partir elo pon to oncl:e se achava a nova 
locom otiva q ue os 0f,let·a rios estavam ar mando . Obse rv-e i o 
perfeito nypo do trabal ho, a sttbstructura rubundante, e tri~ho 
pesado ele boa secção e especia1menie o excellente desenho e 
solida constl'ucção da ct·emalheira central ; esta pareceu-me 
t ão completamente segura e tão admirave lmente ada1> tada ao 
ser viço a que é desbinada, q 1e fiz o desenho par<L enviai-o ao 
111.eu estabelec im en to em Pbiladelphia, acompauhaclo de u:ma 
descr ipção . A locomotiva tambem em todas as suas partes ele 
tr.abalho e nomeadamen te em suas rodas dentadas e apparelhes 
ele segu vança, está m uito bem consLruida, e eleve apres.eatar 
serviço intei ramente sat [sfac torio . Desejando a V . S. e aes 
seus socios toda a felic idade nesta empreza , sub>crevo-me m .Iilo 
respe i tosamente.- EowARD H . W I LL1AMS.- Sr . Major J . M . 
ela Silva Coutinho . 

GRÃO-PARÁ . Sen·a elo Estado ele Matto Gr osso. V ide Ri
cardo Fraoco . 

·GR.ÃcO-P ARÁ . R io dfi> Estado ele Minas Ger aes, banh a o 
m un . ele S . J oão Baptista e desagua no Itamal'an dib:t , pe la 
m argem esq. (I nf. l oc.) 

19. 610 
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GRASS. Nome de uma ilha ele areia, si~n ada ao N. elo 
pat•cel das Roccas . Foi denominada - do Delphim -:- pelo ca
pitão Lie, que levantou uma planta das ilhas que CJrcmudam 
aq uelle pharol. 

GRASSAHY. Praia pelo lado S . aproxima de Guarapary, 
no J!istado do E. Santo. 

GRASSAHY , Lagôa do Estado do E. Santo, na praia do 
-seu nome, tres kils . distante de Guarapary . 

GRATAHU. Sel'l·a, pra ia e do elo Es·bado do R io ele JaneirÇ>, 
na freg. ela Ribeira e mun. ele Angra dos Rers . 

GRATIDÃO. Morro no mun. ele J uiz ele l?ôra, no Estado ele 
Minas Geraes. Acha-se abi em construcção uma egreja dedi
cada a N . S . da Gloria . 

GRATIDÃO. Rio do Estado de Minas Geraes, aff. da mar
gem di r . do Parahybuna. 

GRAHÚ . Riacho do Estado do Parahyha elo N.orle; desagua 
no O.ceano em uma enseada formada pelas pontas da Tambaba 
e de Pitimbú . 'l'ambecn o denominam Garc~hú . 

GRAHUNA, Rio do Estado elo Rio de Janeil•o; desagua na 
parte ela costa si buada entre Paraty e Angra e entre os rios 
Barra Grande e Jundiaquara. 

GRAHUNAN. Rio elo Estado das Alagôas; percorre o mun. 
da Mat ta Grande e desagua na margem esq . elo rio S. Fran
-cisco. 

GRAVATÁ. Cidade e mun. elo Estado ele Pernambuco, na 
com. ele seu nome, em teueno um pouco inclinado, a '165m acima 
do uive! elo mar, á margem dir. elo rio Ipojuca . Orago Santa 
Anna e diocese de Olinela . Em 1808 era esse logar urna fazenda 
de gado denom inada Car oa tá é pertencente a José Justino Car
r eira ele Miranda, qne nella levantou a capella ele Sant'Anna, 
-co.nclutcla em 1822 por seu filho João Felix Just.ino Carreira de 
Mrranela . Foi com o nome de Gr·c~vatá elevada á frag . pela Lei 
Pro v. n . 42.2 de 25 de maio ele 1857, á vi !la pelo art. III ela ele 
n. 1.560 de 30 ele maio de 1881 e á cidade e com . pelo art . IV 
ela de n. 1.805 de 13 de junho de 1884. A cidade tem uma es
tação da via- ferrea, matri z, cemi'berio e duas eschs. publs . de 
in.st. prim .. Agencia do Correio. O mun . é pet·corrido por di
versas ramJficações da serra das Russas e regado pelos rios e 
riachos Ipojuca, Bitury, Taquara, Verten·tes, Mel, além de 
outros . Cultura de canna, algodão, milho, mandioca, café e 
tabaco. Criação de gado. Possue varias engenhocas de assuca1·, 
Comprehende os p.ovs. denominados: Espírito Santo ou Uruçú
miricn Russinhas, Cotumguba, Gangorra, Jucâ, Volta do Rio, 
Catinga Vermelha e Pedras Miudas. O vig~:·io da freg. dessa 
c.idade diz-nos distar ella nove leguas da v~ctona, 12 do LI
moeiro, seis de Bezerros, 14 elo Bonito e 12 da Escada . Sobre 
suas d ivisas vide, entre outras, a Lei Prov . n. 42.2 de 25 de maio 
dé 1857 (art. III), n. 4.65 de 2 ele maio de 1859, n. 562 ele 6 ele 
ma10 de 1863 e n . 90 -1 de 25 de Junho de 1869. 

GRAVATÁ. Parochia Estado ele San·ta Catharina, no 
muil. do Tubarão. A Lei Pro'v. n . 1.139 ele 27 de setembro 
de 1886 craou ahi uma esc h. pu bl. mixta ele ensino prim. Orago 
S. Sebastião. Foi creada f l'eg. pela Lei Pro v. n , i.219 de 2 de 
outubro de 1888 . 

GRAVATÁ . Log . do Estado do Piauhy, na com. de Jaic6s. 

GRAVATÁ. Pov, elo Estado ele Pernambuco, na com. de 
Taquaratinga e mun . de Vertentes; com uma capella. 

GRAVATÁ. Pov. elo Estado das Alagôas , na Beanca . 
GRAVATÁ. Logs . do Estado das Alagôas, em Sa·n'ta Luzi a 

S
elo N,orte, Coruripe, Muricy, Paulo Affonso, Piquete, S. Braz, 
ant Anna do Ipanema e Santa Iphigenia, 
GR;AVATÁ. Pov, de Estado da Bahia, no termo de Minas 

do R10 de Contas ; com um a esch. publ. ele inst. pl'im., creada 
pela Let P rov . n . 2.172 de 18 de junho .de 1881. 

GRAVATÁ. Log. do Estado de Santa .Catlu1;rina., ll(a f.reg . 
de. N • S . da Penha de Itapacoroy; com uma esc h . p:ubl. de inst. 
P
4

rdJm. para o sexo masculino, creaela pela Lei P1·ov. n. 859 de 
e fevere iro ele 1880 , 

. GR~VATÁ . Ponta na cosla 
. Jtmto a enseada onde desagua o 
das Ilh etas, aos s o 50' 47" de lat. 
Rro de Janeiro. 

DICC , GEOGR. i 4 

do Estado de P ernambuco, 
rio Una e w·oxima da J?Onta 
S. e 7° 58' 48" de long. ]!; • do 

GRAVATÁ. Ilha do Estado do E. Sa.nto, na bahia da 
Victor ia . 

GRAV ATÁ. Ilha do Estado do Rio de Janeiro, no Oceano 
defronte elas pontas ela Ferradura e de Geribá. ' 

GR.A VATÁ. Riacho no muu. de Misericorclia elo Estado do 
Parahyba do Norte. 

GRAVATÁ. Riacho do Estado de Pernambuco; banha o 
mun. de Bom Conselho e desagua no Riachão. 

GRAVATÁ. Riacho do Es·tado de Pernambuco, afl'. do rio 
Capiberibe . 

G RA V ATÁ. Rio do Estado de Pernambuco ; nasce no logar 
C~mpos de Sobral, banha o mun . de Qui papá e clesagua no rio 
Prrangy. 

GRAVATÁ. Riacho do Estado das Alagôas, aff. do Pa
rahyba. 

GRAVATÁ. Rio do Esta.do de Sergipe, aff . da margem dir. 
do rr': P1auhy (Atlas do R?lnn). Do mun . de Campos fazem-nos 
mençao ele um r to Gravata, aff. do rio Jabebet'J . 

GRAVAT Á. Rio do Estado da Bahia, aff. elo rio elo Peixe 
que o é do ltapicurú, no prolongamento da E. de F, da Bahi~ 
ao S. Francisco. 

GRAVATÁ . Rio do Estado de Santa Ca tharina, aff. do rio 
Capivary. 

GRAVATÁ. Rio do Estado de Minas Geraes, aff. da 
margem dir . do Arassuahy e este do Jequitinhonha. Recebe o 
ribeirão. da Lapa. Atravessa a estrada de Minas Nova.s a 
Arassuahy. 

GRAVATÁ AMARELLO· Lagôa elo Estado das Alagôas, 
no mun. da Palmeira dos Indios. 

GRA V ATÁ·ASSÚ. Log. do Estado das Alagôas, no mun. 
da Palmeira dos I ndios . 

GRAVA'l'Á-ASSÚ. Carrego do Es·tado de Pernambuco, 
banha o mun. do Bom Conselho e desagua no riacho Secco, 
ali'. do rio Parahyba (In f. lo c.) . 

GRAVATÁDEJABURÚ. Pov. do Estado de Pernambuco, 
na com. ele 'l'aquaratinga, a 15kils. de S. José das Vertentes, 
em terreno elevado, com boa egreja, casa de caridade, hospital, 
um a esch. pub!. de inst. prim . , creada pela Lei P ro v. n. 767 

. de 6 de julho de 1867 e uma mixta creadapelo art. 1° § 3• da 
de u. 1. 541 de :13 de maio de 1881. 

GRAVATAHY. Villa e mun . do Estado do R. G. do Sul, 
na com. ele Viamão, na margem der . do rio de seu nome, 
a 30 klls. da Capital. Orago N . S. do.s Anjos ela Aldeia e 
d iocese de S. Pedro . Peve sua origem ao govemador -José 
Marcellino de Figueiredo que, reunindo os indcos Batucares, 
alli os estabeleceu . Foi creada parochia por Alvará de 22 de 
dezembro de 1795; elevada á categoria de villa pelo art. 1° da 
Lei Pt·ov. n, 1.247 de 11 de junho de 1880, que em seu art. 5• 
incorporou-a l\ com. de Viamão; installado o mun. em 1 de 
fe vereiro de 1883. Comprehende as localidades denominadas 
Butiá , 'l'aquara, Itacolomy', Bano Vermelho e Vira-Machado, 
todas com eschs. publs. de inst. prim . Agencia do correio. 
Sobre suas div isas vide Leis Provs. ns . 152 de 7 de agosto de 
1848, e 1.359 de 4 de maio de 1882. 

GRAVATAHY. Rio do Estado elo R. G. do Sul. nasce no 
banhado ele Xicoloman, jun·to á coxilh a elas Lombas, ne mun. 
de Sant.o Antonto da Patrulha e desagua na :nargem esq. elo 
rio Guahyba, acima ele Porto Alegre. T~m uma navegação em 
todas as estações até á ponte da C~choe ll'a , na chsta?c1a de 
24 a 30 kUs. ela sua foz, para lanchoes, nas aguas max1maa e 
médias, esta navegação se p~·olonga até á f1·eg .de ~ra
vatahy distante 18 a 20 kils. da ponte ela Cachoeira . Esta 
naveg;ção é ainda levada ao P asso dos Negt•os, cerca de nove. 
kUs. distante do porto de Gravatahy . 

GRAVATÁS. Pov. elo Estado de Minas Geraes, no mun . de 
s. C.arlos do Jacuhy. 

GRAVATASINHO. Log . do Estado dePernamh.uco, na freg. 
de Santo Amaro de 'l'aquat•atinga. 

GRAVATASINI_!O. Set·ra do Estado das Alagôas, entre 
Atalaia e Imperatrrz . 

G RA v ATINH0. R.iache do Esta do ele Peruam buco, .no 
mun . de Aguas Bellas. 
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GRA VINHA . Log. do Estado do Rio de J a neiro, no dist . 
ela Piedade e mun. elo Rio Claro. 

GREGORIO (S.). Log. clo .Estaclo do Piauhy, no mun . de 
Jeromenha, na barra do Urussuhy. 

GREGORIO. Ilha no rio S. Francisco, proximo á foz, no 
Es taclo elas Alagôas. Apresenta uma porção de casas ao lon~o 
dé sua mar~em septentl'ional. E' tambem clenomtnacl!l. Ilha na 
Barra (Haltelcl - Dr. Spindola). Abaixo do pontal do, llha do 
Caximbaó, diz Halfeld, une-se o braço que desce en tre a di'ta 
ilha e a mar "em esq . do rio; este )lraço·apresenta na sua em)Jo
cadura um banco de areia, que se estende clah1 para ba1xo 
encostado á margem esq. , entre o mancionaclo banco e . a !lha 
da barra ou do Gregorio, de onde segue o melhor e ma1s pro
fundo canal pl"Dximo á margem esquerd!l ». 

GBEGORIO. Pequeno rio elo Estado do Amazonas, aff. elo 
rio Jut•uá. T em 40 a 50 metros de largura na foz sobre 
um fundo de seis a se te metros . Recebe o rio Tauary . 

GREGORIO (S . ). Riacho elo Estado do Pia•1hy, rega a 
com . de Barros e desagua no rio iVIaratauan . 

GRE GO RIO (S.). Pequeno rio elo Estado elo Hio ele Janeiro, 
aff. do In h o mirim. 

GREGORIO. Ribeirão elo Estado ele S. Pa•.tlo, aff. da m ar
gem di r . elo rio Parahyba do Sul. Cort·e entre Taubaté e Pin
damonhanga ba . 

GREGORIO. Rio elo Estaao ele Minas Geraes, afl". elo rio 
d 'l Prata, que o é elo Pat·acatú. 

GREGORI OS (S. José elos). Pov. no mun. ele Santa Luzia 
elo Norte do Estado das Alagôas. A Lei Prov. n . 915 ele 25de 
Junho ele i883 creouahi uma esch. mixta publ. de il~st. prim . 
Fica a pouco menos ele se1s ktls. ele Santa LuZia, a margem 
dir. elo rio Satub:t, que a alaga e transforma parte em um 
brejo si ouaclo na p:tssagem ela est rada que vem ele Quebt·an
gulo 'e de diversos pontos elo centro . T em uma capella ela in 
vocação eleS. José e mais um nicho ele N. S. do Amparo. 

GRILLO. Log. elo Estado ele Sergipe, no muu. ele Bu
quim. 

GRILLO. Otl'teiro elo Estado ele Pernambuco, situado no 
interiol; ela ilha ele Itamaracá . 

GRILLO. H,iacho elo Es taclo ele Sergipe, banha o m un. do 
Boquim e desagua no rio Piauhytinga. 

GRILLO . Con ego elo Estado de Minas Geraes, aff. elo rio 
s. Domin"'os , q tJe o é do Jaquitinhonha; no mun. ele Diaman
tina (Inf.'loc.). 

GRIMANEZA. Log. elo Estado do Rio ele Janeit•o, banhaelo 
pelo rio elo seu nome, no m un. de Itagua hy . 

GRIMANEZA. Rio doEstaelo elo Rio ele Janeiro, no mun. 
de Itaguahy. Vf.l.e para o Guandú. 

GRITADOR. Rio elo Estado elas Alagôas; nasce ao S . ela 
se na d' Agna Branca, a·travessa o mun. ela Matta Grande e 
desagua na margem esq. do rio S . Francisco. 

GRITO. Log . elo Estado elas Alagôas, no Poxim. 
GROAHIRAS . Rio elo Estado e~o Ceará, nasce na sena elo 

Catolé banha a f reg . ele Santa Qlllterta e clesagua na margem 
esq. cl~ Acarahú, 30 kils. ac ima da .c idade de Sobt•al. R~cebe 
os riachos Batoquo, Bois, Fresco e :'1abas, pela margem elll" . e 
Lamarão, Refrigerio, Lag~s , Jalob é~, Irapua e Tnpa, pela esq. 
'J.'ambem escrevem GtWCbhuas. 

GROAHIRAS. Lagôa elo Estado elo R. G. elo Norte, pro-· 
xima elo littot·al. Reune suas aguas com as_ elo Papary. Em 
suas rn[Lr"ens fica a pov. de Arez. A extensao dessas duas 
l a ôas ~ cfe 24 kils . de ~ompl'imento e ele 30 ele curso ao oceano 
peYo rio Camoeopim, cuJa barra cltsta nove ktls . da enseada do 
;l'ibáo e seis do pon·tal ele Tabatlnga. 

GROGOTÓ. In significante log. na cidade ele Ba!'!Jacena; no 
Estado de Minas Geraes . 

GRONGOGI. H i o e sen•[L elo Estado da Bahia. O rio atl'a
vessa os muns. da Victor ia e Barra elo Rio clé Contas e clesa
gua no rio ele Contas . Vide Gongogi. 

GROSSA. Ponta na costa do 'Estado do Pará . E' tambem 
denominada Araguary . Fica ao S. da foz do rio deste nome. 

GROSSA . Ponta na ilha ele S. Luiz elo Maranhão, Estado· 
deste nome Forma um dos extremos da bahia ele Araçagy. 

GROSSA. Ponta no littoral elo Estado elo Ceará no clist ele· 
Arêas . E' tambem denominada Ponta Go1·da. ' ' 

GROSSA. Ponta na costa do Estado do Rio ele Janeiro no 
mun . ele Cabo Frio, entre os puntas Criminosa é ela Fet!ra
dtJr a . 

GROSSA . _Ponta no mun. ele ParaLy elo Estado elo Rio cle
Janeu·o, proXIma ela ponta de Fóra e elas ilhas Catimbáo e 
Compr1cla (iVIouchez). 
~ROSSA. Pont~ na Ilha Grande e Estado elo Rio de Ja

~mro, entre a bah1a ele ·Abrabão e a elas Palmas. Na mesma. 
llha ha outra pon ·ta com o mesmo nome e situada entre a pont a 
elo Pilão e " de Jacundá. ' 

GROSSA. Ponta na ilha . de Santo Amaro, Estado de São 
Paulo; entre as pontas denominadas Hasa e dos Limões. 

GROSSA. Ponta na hahia de Antonina, no Estado do Pa
raná . Fôrma com a ponta elo Gou lart uma ensea da em freate-
á qual existe um banco. ' 

GROSSA. Pon~a ua cost~ elo Es Laclo de Santa Catbarina 
entre as pontas do Facão e elas Pac :~s. E' t11mbem clenominad~ 
Pantano elo Sul. Ha ahi uma bahia com o mesmo nome ele 
Grossa ou do Panlano . 

GROSSA. Praia na i lha ele Paquetá, situada na b ahia do· 
R io ele Janeiro. 

GROSSOS. Log. elo mun . de Aracaty, no Estado elo Ceat·á · 
com uma esch. publ., creada pela Lei n. 106 ele 16 ele setembr~ 
de 1893. 

GROSSOS . Log. no mun. ele Mossoró elo Estado elo R. G. 
do Norte. Depende elo dist. de Arêa Branca. 

GROSSOS. Riacho do Estado ele Pernambuco ali'. do rio 
Pajeú. ' 

GROT A, s. f.: terreno em plano inclinado na intersecção de 
duas mont11uhas. ~· mui arropl'iado á cultura das bananeiras, 
por tel-a.~ ao abrigo das ventan1as. Etym :: Parece ser uma 
mochficaçao de gruta. Aule te, refermclo-se, sem cluvid ::~ , a 
Portugal, define geota: «Abertura na margem elo rio que 
fazem as aguas elas enchentes, por on:le se lançam para d~ntro 
dos campos e sé despejam na descida ». 

GROTA. Parochia elo Estado de Minas Geraes, no mun. 
da Ponte Nova. Orago S. Sebastião. Tem umas 30 casas e 
uma ellreja. Foi creacla paeochia pelo Dec. n. 58 ele 7 ele maio 
ele i89u. 

GROTA . Log. do Districto Federal, na freg. ele JacaJ•é-· 
paguá . 

GROTA . Riacho elo Estado elo R·io de Janeiro aff. ela mar-· 
gem esq. elo ribeirão das Gallinhas, trib. cl0 s.' Pedro. Atra
vessa a es tracla elo Commercio. 

GROTA . Ribeüão do Estado -de Goyaz, aff. elo t•io Verme
lho, trib. elo S . Bartholomeu. 
~ROTA_ DO B ARREIRO. Log. elo E3tado elo Rio ele Ja

neH'O, na !reg. ela Vargem Grande elo mun. ele R ezende. 
GROTA_ DO CE MITER I O. Carrego do Estado de Min as 

G;eraes, att. ela margem elir . elo rio Abaeté, trib . elo S. Fran-
CiSCo (In f. loc .). · 

GROTA DO DOMICI ANO. Coneo·o elo Estado de Minas 
Geraes, banha o mun. ele Abaeté e desagua na margem di r . 
do rio Borrachudo, atf. elo S. Francisco (In~·. lo c.). 

GROTA DO LAGARES. Log . elo Estado ele Minas Geraes,. 
na freg . de Angustura. 

GROTA DO OL HO D'AGUA. Riacho do Estado ele Per 
nambuco, banha o mun. elo Bom Conselho e desagua no Fre-· 
cheil"as, aff. do Parahyba (lnf. loc . ). 

GROT A ENCANTADA . P equeno rio elo Estado de Minas 
Geraes, banha omun . elo Abaeté eclesagua na margem esq. elo· 
rio S. Francisco ( In f. lo c . ) . 

GROTA FUN DA. Log. no mun. ele. Petropolis elo Estado 
elo Rio de Janeiro . · 

GR0TA F UNDA. Log . elo DistricLo Federal, ua freg . ele· 
Guaratiba. Agencia do correio. 
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GR OTA F UNDA. Senado Estado de P ernambuco, no mun. 
de Gravatá (lnf. loc . ). 

GR OTA FUNDA . Riacho do Es tado do Parahyba do Norte , 
aff. do riacho Bananeiras, que o é do r io Araçagy . 

GR OTA FUNDA. Riacho do Estado de Pernambuco, banha 
a COJD . do Limoei ro e desagua na ma 1·gem esq. do rio Capi
. pal'lhe . 

GROTA FUNDA . Corrego do Estado de Pernambuco, banha 
o mun. do Bom Conselho e desagua no rio Pat·ahyba (Inf.loc .). 

GR OTA FUNDA. Riacho do Estado das Alagôas, desagua 
na margem esq. do rio S . Francisco, abaixo do Pão de 
Assucar . Juncto á sua barra fica o sitio da Volta Grande 
( Halfeld- Dr. Espinclola ) . 

GROTÃO. Serra do Estado de Pernambuco , entre Bom Con
·selho e Aguas Belllls. 

GR OTÃO. Serra elo Estado ele Minas Geraes, a travessa o 
·territorio da freg. de S . Sebastião do Jaguary. 

GROTÃO. Serrote do Estado ele Minas Geraes, no muu. de 
Passos . 

GR OTÃO . Pequeno rio do Estado ele Per nambuco, banha o 
mun. do Bom Conselho e desagua no Riachão ( In f. loc.). 

GROT_ÃO. Rio elo Estado do Rio ele Janeiro, no mun . ele 
Petropohs . Sttas agttas são aproveitadas para o abastecimento 
da cidade. 

GROTÃO. Corrego do Es·tado ele Minas Geraes, banha o 
mun. do Abaeté e desagua na margem esq. elo rio deste nome . 

GR OT ÃO . Cort·ego do Estado de Goyaz. afl'. do Mimoso, que 
o é do P iracanjuba e este do Corumbá . 

GROT A QU ENTE . Log. elo Estado elo Rio de Janeiro, no 
termo elo Carmo. 

GR OT AS . . Pequeno. pov. elo Estado elo Cear á , no mun. ele 
.Milagres , P lanta-se ahi canna e legumes , cr ia- se gado. 

GROTA S . Pov. do Estado de i\iatto Grosso, no mun. do 
Rosario , 

GROTAS _DE ENTRE R IOS ( N. S . das). Po.rochia elo 
'Estado de Mmas Geraes . Vide Entre Rios. 

GROTA SECCA. Corrego do Estado de Minas Geraes, banha 
·o mun. do Abaeté e clesagua na margem dir . do rio Borrachudo 
a ff. do S . F1·ancisco (Inf . loc.) ' 

GROT A VE RMELHA. Corrego do Estado de Minas Geraes, 
banha o mun, do Abaeté e desagua na margem esq. do r io 
deste nome (Inf. loc.). 

· GR U DE . Log . do Es tado ele Pernambuco, no dist. elo Brejão 
·e termo de Garanhuns. 

GRUGY. Riacho do Estado elo Pm·ahyba do Norte; desagna 
no Oceano proximo aol'iacho Grammame . ]!]' vadeav:l na baixa 
mar, mas a maré o invade por grande espaço, aproveitando-se 
os mo.raclores desta circumstancia para fot·marem salinas, de 
~f,ue !J.ram abu_nelancia ele sal. VItal de Oliveira e Phi lippe 
I ranc1sco Pereira escrevem GrHgy. Canclido Mendes escreve ora 
Gurugy ora Grugy . Em Cct?"tlts antigas lê-se Go?"ogy. 
GRUJA~Y. Igarapé do Estado elo Amazonas· clesagua na 

margem ch:r . do Sol imões abaixo ela foz do l'io J~vary ~ 
~Rb UMAHY . Log . elo Distr icto F ecleral , na ft·eg . de Gua

t•a Ll a . 

doGRU~GA . Riacho elo Estado da Bahia, banha o mun. 
RecBgmfinMJ e clesagua no Cariacú, aff. elo Itapecurú-mirim : 

e e 0 r ara vi lha e o i\focó. 

GRUNZUNGO. Pov . elo l!Js·tado das Alagôas, na Branca. 

GR_UPIARA . Nome que nas regiões aurife t·as dão a uma 
especte de cascalho em camadas inclinadas nas fraldas das 
mon_tanhas , e donde se e):tn~he ouro. Tambem escrevem 
Gttptara . 

-GRU PIARA. Lo"'. do Estado ele MinasGeraes, em Ayuruoca; 
cou1 uma escb . pu bl. ele inst. prim .. creada pel a Lei P rov . 
n . 3.479 ele 4 ele outubro de 1887. · 

GRUP I ARINHA. Pequeno pov. do Estado de Minas Gera.es, 
na freg . de Dattas, á m argem cli r. elo rio Pouso Alto. 

GRUPIUNA: Ri~ 9ue communica o rio M:amangua.pe com 
a lagôa de AceJut1b1ro; na costa do Estado do Parahyba elo 
Norte. 

GRUPI UNA . Riacho do Estado elas Alagoas , reune - se ao 
Piabussú e juntos vão desaguar na ma1·gem esq. elo r io 
Manguaba. 

GRUSSAH Y. Lagôa do Estado elo Rio ele Janeiro, na freg . 
elo Amparo do T ahy. 

GRUTA. Log. do Elstaclo elas Alagôas, na matriz elo Cama
ragibe . 

GRUTA . Log. do Distric'to Federa l, na freg. ele Jaca-
répaguá . 

GRUTA po ~MAPÁ . Log . do Estado elo Pará, no mun. 
de Marapamm, a margem do igarapé i'llea ssaby. 

GRUTA DO BOI. Log. elo Esta do elas Alartôas em Santa 
Anna elo Ipanema . o ' 

GRUTA DO ELI AS . Log . no mun. ele Martins elo Estaclo 
elo R : G. do Nor te . ~ Lei Prov . n. 441 de 14 de ab1·il de 1859 
autonsou a construcçao de um açude nessa localidade. 

GRUTA DO MONGE. Gruta na serra ela Saudade no •nun 
ele Juiz ele Fóra e Estado de Minas Geraes . Vide Saz:clctd~. · 

GRUTA DO P AI ANTONI O. Log. do mun. da Capital 
Federal, na frc:_g. ele Irajá . E ' um logar importal;lte pelas suas 
an·t1gas trad1çoes . Demora a poucos passos elo arraial da Penha 
e possue hoje algumas lavouras ele melões, cajús, melancias, etc. 
Pelos annos ele 1846 e 1847 viveu alli dentro ele uma gruta, um 
preto velho, el e seus 80 annos de edade, que h av ia fugido de 
uma fazenda da Pavuna . Os moradores da Penha, apreciando 
o viver isolado do pobre Antonio, nunca lhe fizeram mal, vindo 
elle a fallecer mais tarde, em boa paz com todos, de ixando o 
seu nome n o pon to ele sua habitacão - A G·l"ttta do Pai 
Antonio . · 

GR UTA DO P AU BRAZIL . Log. do Es tado das Ala gôas 
em S. Miguel dos Campos. · ' 

GRUTA DOS MORTOS. De Serinhaem, no Esta do de Per
nambuco, escreveram em 1887 ao Dictrio ele Penwmbuco : « Na 
distancia de quatro kils. ao S. desta villà,e em terras elo engenho 
Tinoco, appareceu no cimo elo monte GI"Utcb elos 11fo?"tos a raiz 
d~ uma arvore, CjUe deita pequenas gottas d 'agua potavel , de 
c~nco .a ~mco mmutos. E' avultado o numero de pessoas que 
vao cl1ar1amente visi tar aquelle lo,.ar, onde todos estudam a 
causa e decidem pelos effeitos, pro~·ompendo em altas vozes 
é um milagre . Espectador _ou romeiro ao aproximar -se, 
det em os pa~sos pela multtdao de obj~ctos esparsos que lhe 
attrahem a v1sta e chamam a attenção. Aquelles objectos (mu
letas, pau nos, etc . ), pertenceram a doentes que se r estabelece
t"am pelo uso claquella agua na parte affectacla . Commovem e 
encantam ao observador aqt1ellas columnas ele novos levitas . 
um as succedendo ás outras, todas silenciosas , com a fronte 
curva e de instante a instante ou vinclo·se o nome do glorioso 
Santo Amaro , que é profel'iclo com a fé do ver dadeiro 
christão!. , . >> . 

GRUTA F R I A. Log . do Es tado elo Para.hyha do Norte, nos 
limites do termo de Pilões . 

GRUT A F U N DA . Logs . elo Estado das Alagôas, em Curu
ripe e S . Braz. 

GRUT A V E RMELHA. Log . elo Estado elas Alagôas, na; 
Barra de S . Miguel. 

GUABI JÚ. Arroio aff. ela margem clir . do rio Jaguarão, 
gue é trib. ela lagôa Mil'im . Recebe os a rroios iVIinuano e ela 
~1ina .. 

GUABIRABA . Ser t·a e pov. do Es tado ele Pernambuco, 
no mun. elo Limoeiro (In f. loc). 

GUABIROB A. Bairro el o mun. ele S. Cal'los do Pi nhal, no 
Estado de S . Paulo. Encontra-se essa palavra escripta por 
modos diJierentes : Gttabiroba, (fuaviroba e Gwwi·rova. 

GUABIROBA . Uma elas estações ela E . ele 11' . Paulista, no 
Estado de S. Paulo, entre as estações do Leme e de Arar as. 
Agencia do Correio, creada pela Portaria ele 17 ele julho 
ele 1885. 

GUABIROBA. Rio elo Estado de S. Paulo, aff. do Mogy
gttassú, entre At'araquara e S. Carlos do Pinhal. 
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GUABIROBA. Rio do Estado do Paraná, junta-se com o 
Cajurú e reunidos vão á margem esq. do Tibagy. Recebe os 
ribeirões rlo Somno, elos Dons Carregas, dr- Quero-Quero e 
outros. (Planta dos Estudos do P ·rolongamento da E. de F'. elo 
P a1•aná, 1883.) A l.,.uns dão o Cajurú e o Guabiroba àesaguaudo 
separadamente na 

0
margem esq . do rio 'fibagy. 

GUABIROBA. Ribeirão do Esoado do Paramí., aff. da mar· 
gem esq . do rio Itaquy, ·trib. elo Iguassú. 

GUABIROBA. Ribeirão do Estado elo Paraná, aff. do rio 
das Almas. 

GUABIROBA. Ribeirão aff. da margem clir. do S. João, 
trib . elo Negro, que o é do Iguassú e este elo Paraná. 

GUABIROBA. Ribeirão do Estado ele Santa Catharina, 
aff. ela margem dir. do rio Itajahy-.mirim. 

GTJABIROBA. Rio no Estado ele Santa Catharina, banha o 
mun. ele Imaruhy e clesagua no Capivary . . 

GUABIROBA DO NORTE. Linha colonial no clist. clé 
Gaspar, no Estado ele Santa Cathari11a. Em 1.886 tinha 29 lotes 
occupados por 135 habita ntes. 

GUABIROBA DO SUL. Lit1ha colonial do dist. do Cedro 
Grande, no Estado de Santa ·catharina. Em 188õ tinha 45 lotes 
occttpados pot· 166 habitantes . 

GUABIROBAS. Bairro ela freg . de Campos Novos, no Es
tado de S. Pa ulo, com uma esc h. publ. de inst. prim., 
creaela pela Lei Pt·ov. 11. 76 de 17 de junho de 1881. 

GUABIROBAS. Log. do Estado elo Paraná, no dist elo Rio 
Negro. 

GUABIROBAS. Morro ele Estado ele Minas Ge raes, ao S. 
da cidade ele Baependy. 

GUABIROBAS. Ribeirão do Estado ele S. Paulo, no mnn. 
elo Cunha. 

GUABIROBAS. Rio elo Estado do Paran:í., aff. elo Jorelão, 
que o é cl·o fguassú. 

GUABIROTUBA. Ribeirão do Estado ele S . Paulo, aJI'. do 
l'io Juquery, trib. elo Ticté. 

GUABIRUUVA. Rio do Estado ele S. Paulo, atf. do Pi
roupava .. Sua extensão é de 48 kils. porém, a navegação inter
rompida p01: embaraços natut•aes. Cot·re pelo mun. d~ Iguape. 

GUABI:B-UUVA. Montanha consideravel á margem do rio 
Pit·oupava; no Estado de S. Paulo (Aa-evcdo Jl1cwqucs) . 

GUACÁ. Riacho elo Estado de S. Paulo, banha o mun. ele 
S. José dos Campos e clesague no rio Buquüa (inf. loc.). 

GUACARI. Nação indígena elo Esta<lo elo Amazonas, no 
rio Nhamunclà, a que habita mais distante ela sua foz e por 
isto se presllme serem os galantes e periodicos visitadores da 
caprichosa tribu Icamiaba (A1·cwjo Amazonas). 

GU ACIÁS. Indins habi tantas . das margens do rio Macleh·a, 
ali'. elo A.mazono.s . (J. ,!. Caldas. Niem ait .) 

GUACINDUBA, Rio aff. do Una, entre Iguape e ltanhaem; 
no Estado ele S. Paulo (1lzeved' Nla1·ques). 

GU.ACURY. Rio do Estado de Matto Grosso afl' , esq. do Mi
randa, ent1•a os ribeiros Fot·moso e de S. Peel\'O. 

GUACURY. Rio elo Estado ele Matto Grosso, ali. clit•. do Pa
raná entre ·a Aporê e o Sucurih11 . E' o Cuntruhy de Cunha 
Mattos, o Curura.hy elo tenente-coronel engenheiro Teixeil'a 
Cabral. 

GUACURYSAL. Log. do Estado de Matto Gro~so, na mar
gem dir. do t'i1 Paraguay, no mun. d3 S. Luiz ele Caceres. 

GU ACURYSAL. Corl'ego do Estado' de Matlo Gt'osso, aff. 
do Jacobina . 

GUACURYSAL. Riacbo elo IT:staclo d) Mat~o Grosso aff. 
esq . do Jaurú. abaixo elo elo Olho cl'Agua. Del'iva sau nome ele 
uma floresta éle palmeiras gttacurys, que att•a v essa pel'to da 
estt·ada de Matto G:osso a Cacet·es. 

GUACURYSAL. Galho esq. elo Cuyabá, dous kils. a.baixo 
da freg. ete Bl'otas, entre os riachos elo Engenho e ela For
quilha de Baixo, no Estado de Mat~o Gr osso. 

. GUACURYSAL. Ba11ia á mal·gem clir. elo Paraguay, 20 
luls. aba1xo do canal dà. Guahyha, n.o Estado ele Matto Gt•osso. 

GUACURYTUBA .. Ilha e braço el-o rio Cuyahá, este entre
aquella e a llha do Pn·ahy, e a ilha entre o Pirahy e a mar~ 
gem. esq. claqtwlle _rw, n.o Estado de Matto Grosso. A ilha tem 
16 lnls. ele extensao e é alagaclica. Nesse braço clesa.,.ua a 
lagôa do Felix . · o 

GUADELUPE. Pequena po-r. elo Estado de Pernambuco 
á m~rgem esq, ~o rio J!ormoso, na barra deste l'io. Tem um~ 
egreJa daquella mvocaçao. Defron~a com a Jll'aia elo~ Carneiros 
e é habitada J.ilOr pescadores. 

GUADELUPE. Capella filial á freg. da Madre de Deus do 
termo ele Nazareth, no Estado ela Bahia. 

GUADELUPE DA E~TANCIA (N. S. de). Parochia ele 
mun. ela Estanc1a, no ERtaclo ele Sergipe. Vide Estançia. 

GUAGIRÚ. Diz Ayres ele Casal que assim denomin ava-se 
a villa ele Extremoz, hoje cidade elo Ceará -mirim; no Estado 
do R. G. elo Norte. 

GUAGIRÚ. Log. na costa elo Estado do R. G. elo Norbe 
entre a i lha de Cima e a ponta elos Tres Irmãos. ' 

GUAGIRÚ. Pov. elo Estado do Parahyba elo Norte, no 
termo elo Conde, na foz elo rio Goyanna, com uma capella. 

GUAGIRÚ. Ilha na costa do mstado elo Ceará, no mun. 
ele Acat·ahú. Tem, segundo Po1npeu, meia legua de compl'i-
mento e cem braças ele lat·gura . 

GUAGIRÚ. Pontal na foz do rio Goyanna, na lat. S. de 
7° 28' 16'' . Long. 8° 20' 4" E. do Rio de Janeiro. Vital ele Oli
veit•a menciona-o na cos ta elo Estado elo Parahyba. C. Hono
r ate menciona-o no Es~ado do Pernambuco. 

GUAGIRÚ. Riacho do Estado do R. G. elo Nort~, fo rmado 
pelo extravasamento elo rio Ceará-mirim. Desemboca na praia 
da ·Redinha. 

QUAGIRÚ. Lago elo Estado elo R. G. do Not·te · communi
ca-s.e com o rio R edinha por um es trei-to canal . F~i ahi que os 
l!lcltOs Potyguares fundaram um estabelecimento que deu Ol'irrem 
á actual villa elo Ceará-mirim. Dizem-nos nascet• elos mo;;_teS
Jorge. 

GUAHYBA. Ilha elo Estado elo Rio de Janeiro, na entrada 
!Ila enseada de Mangarattba. Mats para dentt•o da enseada ha 
uma outra denominada (J'wahyba Pequena. 

GUAHYBA. Rio elo Egtaclo do R. G. elo s-ul, formado1)e las 
agllas elos rios Jacuby, Gt•avatahy, Sinos e Caby. Banha pelo 
Norte, Sul e Oeste a cidade ele Porto Alegre, e desagna . na 
lagôa elos Patos entre a ponta de I tapoan e o mort·o <la For
miga com um cm·so de 54 kils. Corre na clirecção NS., r e
cebendo poucos e insignifi.ca n·tes aJfs. por uma e outra 
mat·gem, sendo mais importantes .Pela m~rgem clir., os 
arroios Conde, Math1as_, Pet1m, Rtbe.n·o, Ar~ça e Conde e pela 
esq._ o Sttlso e Lam1, , A? h amos ~mproprta essa denomi
naçao ele t'lO Guahyba. Serta pt·efenvel ou considerai-o como 
continuação ela grande lagàa elos Patos ou como continuação· 
do Jacuhy, visto ser este rio o qtte maior cabedal ele a<>ltas lhe· 
·traz. Eudoro Berlink denomina-o Largo Guahyba. 

0 

GUAHYBA . Lagôá elo Estado ele lvlatto Gt•osso de oito a 
nove kils. ele cliametro, a mais prazenteira de qua~tas form
o Paraguay. E' .quasi circular e bem definida em seu perimea 
tro pela ausencta. ele hydrophytos que cobrem grande át·ea 
elas outras. Em sett lado NO. elevam-se as serras ela Insua a 
norte ele seu clesaguadottt•o no Paraguay, clesaguadouro a que 
m argea pela face .meridional o rnorr•o ela Taquary. Em tempo. 
ele agnas te1n mtutas proftmclidacles e ao menor vento levanta 
ondas corno as elo 111ar; na sêcca, começa a elevar -se um 
baixio em cotrtinnação a ponta sudoeste do canal ele Pedro H. 
que intercepta-se a entrada e pouco a pouco a largando-se e 
elevando-se reduz a lagôa a uma pequena lagôa, em cujas bo1·clas 
ele vastos areaes, os mesmos ventos que ah c· levantavam 
escarcéos, agora ergLtem nuvens ele pó. Ae occiclente ela lagôa 
sua margem é al ta, sém ser montuosa. E' ah i que os archeo
graphos c01locam o porto ele Reis, já conhec ido pelos paulis
·tas conduzidos por André Garcia, o descobridor do Paraguay, . 
e primeiro homem civilisad0 que pérlustrou essas r egiões. 
Lozana, na sua Conq~tista dei Rio de lc• Plata diz que 
Domin go Martins ele Iraya ao sahir elos lagos Xarayes em 
busca elo Perú foi ele sem bar c ar no porto dos l{eis, onclé .i á os . 
portuguezes (aquE'lles r~auli~tas). tenham tido uma pov. de cerca . 
ele mil almas. !rala nao fo1, pots, o cleacobndor e Sllll stmples-



GUA - · 1:09- GUA 

mente o: baptis_ador, por haver n.hi ali>ortado em o dia da 
Ep1phama de 1::>43 . O conego Gay, na sua Historia, do P cwa,
guay, diz que a 6 de janeil•o !rala atch avá- se aos 17o 5:{' sul e 
ancorou no lag:o Jaibá, que chamou 1uorto dce Ebrey, por ca-usa 
do c!Ja da sua chegacla. A de·termJnação astronom ica pouco 
differe da verdadeira (entre· os parallelos 17o 26' e 17o 36' S .) , 
mas, .os nomes da Jagôa e do porto vem er rados ; e, si h a des
culpas para h·ala não as ha pa1·a. um escr"i!pter sacerdote, que 
bem cle~e saber que a festa caLhol!ca desse dia de Jane~re é elos 
Re1se na,o de Elrey .<<E', cliz o Sr. Dr . SeverianoclaFonseca, a 
ma1s fe 1· mosa de todas; qua,si circular, completamente limpa e 
bem defimdp. no seu perimetro, bordado do lado oriental por 
al tas montanhas . Tem cerca ele 10 kil s. de diametro." An
tonio Pires de Campos, na sua B1·eve Noticia , qu.e da Glo géntio 
barba t·o P.x is·tente na derrota das minas de Guyabá, e·tc. (Rev. 
do Enst. Hist. T. XXV), diz : «Subindo pelo mesmo Para

•guay acima, em passando uma bahia muiuo g;·ande chamada 
l·I!ahiba , se acha uma cruz ele pedra, que po r ·trad icção deve ter 
s ido posta pelo apostolo S. Thomé; passada esta bahia, fica 
uma ilha no morro, onde habita o gen tio chamado ahiguás e 
crucurús " · O Dr. S. da Fonseca diz que no começo do canal dessa 
lagôa e a uns 500 metros do rto ha um massiço ele gneiss em 
direcção SE-NO ., conhecido pelo morro do Letreiro, e que num a 
face cortada a pique estão gravadas por mão ele homem, selva
gem sem dtlv ida, u ns s ignaes conhecidos pelo ti ttllo ele le
t reit•o da Gahyba». Lacenla demarcou o Letre!ro aos 17o 42' 48" e 
o Sr. barão ele Melgaço aos 17o 43' 3611 de Lat. (Ba quem sus
ten~e ser esse letrei ro urn a inscripção dos Incas.) Tem cem muni
caçao com a lagôa de Uberaba por um canal, que foi denomi
n ado rio Pedro II pelo conde de Castel neau, e com o rio Para
guay por um bom e curto canal que dá accesso a vapores de 
calado ele 1m,3';2 no tempo em que está mais baixo, acontecendo 
o mesmo na Lagoa. E' pisccisa, e·ncontra uclo- se nella todos os 
·peixes da bacia do Prata . A ag-ua é li mpida e c t•ystallina, 
procluzmdo, porém, embaraços in testinaes, febres i utermi tten
tes, etc . Nas montanhas, que a cercam, encontra-se cannafis
tula, Ipé, vinhaiico e jacarandá; as plan·tas aquat icas, que 
~a i s abundam, são as hen11phares e a lg-umas victoria regina., 
tao bellas quanto grat:Wes. Dizem que por occasião das gTan
clesd _enchentes, essa, lagôa reune-se com ontl'as, fo rmando u m 
me 1terraneo . A commissão de limi tes entt·e o Brazil e aBoli
-via na Aota da 2a conferencia celebr ada a 29 ele setemb t· o 
de 1875_ escl'eveu o seguin·te a r espeito des ta Lagôa - «O Sr. com
nussano bt·a2iileü·o ob~ervou então que , seado a l ag&a Gua
h yba a mais impor tante ele todas, Já pela facilidade ele naveg-a
ção, que pode ser feita em todas as estações do anno, já pelos 
seus bons e aHos lel'renos que se estendem para Oes~e, entende 
ele ser ella a mais apropriada para o estabelecimento ele um 
porbo, por onde facilmente podem ser feHas todas as communi
cações com o interior da Bolivia. O Sr. commissario boliviano, 

. applaudindo a idéa do seu collega, decla!'OLl CfLte estando 
actualmente convenciclo desta verdade pelo estudo que acabou 
de fazet·, é de opinião que a Jag-ôa Guahyba. é , clentre toElas 1 
Inclustve a cl2 Cace t•es , a unica que pode pres tat•-se para ah1 
estabelecer-se um porto, facilitando deste m·odo a cornmunicaçiío 
c
1
om o inteL'ÍO\' do paiz " · O Sr . B . de Melgaço tt·atanclo dessa 
lJ:gôa d iz:» GAHIBA ou Guahyba (Bahia de). Lago na margem 

dn· · ou occidental elo Paraguay, do qtlal é separado por alta 
eS eacabt·osa sel'ra, que fo l'ma a sua margem oriental; a do 

· é ·tel't"eue batxo e sudeiLo a alagação perioclica ; a de O. é 
~rreno em parLe baixo e em pal'te montuoso; :finalmente a elo 
L· é teneno a lagadiço a·té o ponto mericlio_nal da ser ra ela 

11Stta. . Esta ponta com a do morr o elo Letret?"O ', formam a 
boca elo Guayba, que assim tem causa de tres a quatro kils. ; 
Porém esse espaço, em tempo de secca, fica reduzido a um 
canal de 100 metros ao longo claquelle morro. O i rute rior elo 
Jago é limpo e com ilh!ls . Tem como nove kds ele N . a S. e 
quat.l'o a ci nco ele E. a O. Um ftn•o na ma rgem occidental, em 
distancia de Lre> kil s., leva ou commun ica a ouliro l ago mais 
pequeno e cercado de morros a que os commissarios cl~ ~lemarca
ç.ão ele hmites em 1786 chamaram Guahyba.-??H?'tm . P elo 
meio do Gtlah.ib~ passa a llnha d ivisaria com a Bolívia, segundo 
o tr atado de 1867 . 

1 Assim cha:mado por causa de uma inscrlpção grosseiramente escul
pida na sua base. Inscripcão de que tirei copia, que se acha no meu 
livro do Reoonhecime>tto do Parayuay.- N. !lo A. 

GUAHYBA. Cachoeira no rio Cabaçal e Estado de Matto 
Grosso. 

GUAHYBA-MIRIM. P equena lagôa do Estado de Matto 
Gr oss0, a NO. cl!a Gtlahyba, com a qual se communica por um 
estreito e tortuosi ss imo canal. E' de fô rma oval e toda cei·cada 
cte mon·tes asperrimos. 

GUAHYBE. (Logat• ele caranguéijos .) Nome indigena com 
que era conhecida a Hha ele Santo Amaro a.o N. ela de Enga,
gua.ssú ou de S. Vicente. Sua p onta meridional é conhecida 
pelo nome de Ponte~ Grossa. . Esta ilha tinha sido comprehenclida 
na doação de 50 legu11s a Pero Lopes de Souza, irmão de 
Martim Affo_nso ele Souza;_ mas não foi povoada até á morte de 
sau donatai'lO e am~a murtos a.n nos depois, em raz.ão dos con
tmuos assaltos c1os Ind1os Tamoyos, que, em 1576, nove a,n nos 
depois que foram expulsos do Rio de Janeiro a atacaram e 
obrigal·am os poucos moradores a recolherem-se ~ Engaguassú. 
A capitama d~ Santo Amaro fo i objecto ele longa demanda 
entre os hercl~rros de Pera Lopes e i.Vlart im Affo nso, que reci
proc~mente cltsputavam a sua pr?priedade ; durou o pleito 
qu_?.Sl do_us seculos, e,, afin~l, te rmmou . mandando E l-Rei D. 
Joao V, mcorporal -a a coroa e rndemnrzar o MarqLiez d e Cas
caes, qtie clella estava ele posse , dando -lhe 40.000 crtÍzados. 
A ilha de Guc~hybe occupa um espaço de cinco leguas ou 27 7 
ki ls . de comprido e tres leguas ott 16,6 kils. ele largo . Está 
separada da terra firme ao N. pelo rio da Bertioga· e ao S. pelo 
de Santo Amaro, "J Ue a divide com a ilha de Engaguassú. ou 
ele S. Vicente. A ilha de Guahybc tem hojé innumeros mora
do t•es espalh<\dos pelo seu territorio, porém, sem nucl:eo ou 
pal'Ochi a, pois todos pertencem á de Santos. Nella está assen
tada a fortaleza da Bw·m G1"ande (Azevedo Mar ques) . 

GUAIACABA. Tapera na margem esq. do rio Negro, acima 
de Marabitanas, de uma das aldêas incendiadas por Bobaclilha, 
ao evacuar o paiz em 1763; no Estado do Amazonas (Araujo 
Amazonas). 

GUAIAHÓ . Ribeirão do Estado de S . Paulo, aff. do Ltahim, 
~ue o é da margem esq . do rio Tieté, na primeira secção ela 
E. ele F. d e S. Paulo ao Rio de Janeiro. T em uma ponte de 
ferro sobre cohmwas. 

GUAIAHÓ. Morro no mun . de )Yiogy elas Cruzes elo Estado 
ele S. Paulo. 

GUAIAHÚ. Qiteda ou salto que desce das montanhas que 
dividem os clists. do Pa,rnahyba e Juncl iahy; no Es~aclo de 
S . Paulo . E' considet•avel e tem mais de tres braças ele altura. 
(Via[{em minen•lo,qioa. na p•·ovinoía de S. Paulo, por José Bo
ntfacro de Andrada e Sil va e Mar bim Francisco R ibeiro de 
Andrada) . 

GUAIAHY. Morro si tuado no littoral elo Estado do Ceará, 
na parte comprehendida entre o morro Sucatinga e a ponta do 
Mtlcuripe. Fót•ma com o pontal da barra do Choró a enseada da 
Capanga. 

GU AIAMUM . Pov. do Estado ele Pernambuco, no mun. ele 
Serinhaem. 

GUAIBÚ. Enseada na costa do Estado de Pernambttco, 
entr e o cabo de Santo Agostinho e o porto elo Reci fe . Vide 
Gaibú. 

GUAICUHY. Antiga villà do Estacl:m ele Minas ~eraes, 
creacla pela Lei Pt·ov. u. 1.H2 de 16 de outubro cl.e 1861, IIUStal
lacla em 25 de janeiro de 1863 e supp t•imilda pela Lei n . 1. 996 
de i4 de no vembro ele 1.873. Sua egreja m11.triz, que tinha a 
invocação ele N . S. do B0m Successo de Guaicuhy, passou a 
faze r parte do mun. ele Jequitahy com o titulo de N. S . do 
Bom Succes;;o ela B(JJI'I"a do Rio das Velhas . 

GUAICURITUBA . Cachoeira do rio Tieté, no Estado de 
S. Paulo. Fica entre as cachoeit·as do Funil Grande e Ara
catuba . Tem ik"il.,250 de extensão. 
- GUAICURITUBA-MIRIM. Cachoeira do 1:io, 'rieté; no 
Estado ele S . Pauílo; en.tre as ele Itup?va e l t upuu. 

GUAIMBÊ .• Vide l}ua.ybe. 
GUAIMYCANGA. Cachoeit•a no r io Coxim, entt•e a, de João 

Bicudo e a da Pedra Redonda ; no Estado ele Ma~to Grosso. 
GUAIPABO-AS.SÚ. Morro elo Es tarlo do E. Santo; no rnun. 

de Santa Thereza, Ha ahi um outro de lileminado G~~a,ipabo
mirim . Enconh·f!.mos escripto GaipOJboçú e G1.ta.pab~tçú. 
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GUAIQUICA. Bairro do Estado de S. P aulo, no mun. de 
Mogy-mirim. 

GUAJAJARAS. Indios que habitavam o ser~ ão do l'I'Ia
ranhão, nas margens do rio Piudaré. Para conve1·tel-os ao 
gremio da c i vilisação foram pelo padre ~ntonio Viei_ra, des
pachados o padre F1·ancisco Vell oso e m_a1s outt•os JOS'!-ttas que 
se houveram com prudeúc1a e res1gnaçao . No colleg10 Santa 
Isabel, fundado pelo Dr. Couto Magalhães, no valle do At'aguaya, 
contam -se muitos selvagens de menor edade pertencentes a 
esta tdbu. 

GUAJAJARAS. Fam ilia t upy que habi ta em Santa Maria, 
Estado de Ma·Ho Grosso . O St·. Couto Magalhães julga que 
estes iuclios são restos da iribu heroica dos 1'abajar as , que ha
bitavam a Bahia, e diz serem elles os ma is bellos que conhece. 

GUAJARÁ. Log . do Estado do Amazonas, no mtvt. de 
ciiacoatiara 

GUAJARÁ . Log. , do Estado elo Pará, no mun. ele Al
m eil'im; com uma esch . publ. creacla pela Lei n. 96 de 18 ele 
m arço ele 1893 . 

GUAJ ARÁ. Serra do Estado elo iVIar anhão, no rq.un .. ele 
Santa Helena, no lado elo N. 

GUAJARÁ. Rio do Estado do Pará, na ilha i\farajó 
e mun. d~ Breves . Desagua na bahia ele Breves. 

GUAJ ARÁ. Igarapé do Estado elo Pará , ba nha o mun. ela 
da itale elesagua no 'l'ayassuhy . 

GUAJARÁ . Iga rapé do Estado elo Pará, banha o mun. ele 
Cametá e clesagua no rio Tocantins. 

GUAJARÁ. Rio elo Es tado do P ar á formado pela r eunião 
elos r ios Capim e Guamá em frente ela freg . de S. Domingos, 
distando dahi at é sua barra, quasi j un·to da cidade de Belém, 
ce rc a de 96 kil s ., com uma largura de 300 a 400 braças e com 
fundo suffic iente para navegação a vapor. Seus productos na
turaes são poucos, havendo al gum breu, ancliroba e pouco oleo 
ele copahyba . 

GUAJARÁ . Furo que começando no Jogar Bocca ela Laura, 
na bahia do :3ol, vae sahir a 30 kils ., pouco mais ou menos, 
na bana da Vigia, na costa orienta l elo rio P ará, no Eshado 
deste nome . 

GUAJARÁ. Lago do Estado do Amazonas, no mun . da 
capital , na margem esq. do rio daquelle nome. 

GUAJARÁ. Lago na ilha Marajó, na fronteira da fazenda 
nacional do Arary, no Estado do Párá. 

GUAJARÁ. Bahia formada pelo braço S. do Amazonas 
pelo Tocantins, Guamá e Mojú; banha. a capital do Estacl~ 
elo Pará, 

GUAJARÁ-ASSU. Dist . do mun . da capital do Estado elo 
Pará. A Lei Prov. n. 584 de 23 de outubro ele 1868 dividiu-o em 
dous : o ele Qa,·apcvrú e o de Guajará-assú ; a de u. 707 de 5 de 
abt· il ele 1.872 deu-lhe novos limites . T em uma esc h. publ. de 
inst. prim. para o sexo masculino, creacla pela. Portaria de 16 
de novembro de 1872 . 

G.UAJARÁ-ASSU. E' a segunda cachoeira do rio M.amoré 
distante apenas cinco kils . da Mirim. Consiste como esta, num~ 
cordilheit·a de penedos que atravessa o t•io, occupanclo um es
paço em largura ele u~s 200m, terminando por gra ndes lages , 
as margens . O canal e pela esq. ; as canoas descem descar
regadas, a sirga; o caminho por terra é ele 400m . Os antigos 
chamavam- n'a Cachoeira das Cordas. 

GUAJARAHAN . Dist. do termo de Manáos, no Estado 
elo Amazonas , no rio Purús. 

GUAJARÁ-MIRIM. Pequena cachoeira, mas de trajec-to 
perigoso, por ser muito es tr eito o seu canal, encostado á 
margem esq. elo Mamoré, onde inicia o lon go tt•echo e l
cachoeiraclo, que só termina uno 420 kils . abaixo em S. Antonio 
elo l'io Madeira. O t'io que vem la rgo de 400m aqui dobra de 
largura. As canoas descem vasias e á sirga; o caminho por · 
terra e de 250m. Fica aos 10° 44' 32",8 S. e 23° 3' 42" O. Sua 
alti tude sobre o mar é de 144,06. Os antigos chamaram-n'a ca
choeira elas Panellas . 

GUAJARÁ-MIRY. Dist . crcaclo no muu. ela capital do 
Estado_do P a rá pelo Dec. n. 300 de 25 de fevet'eiro ele 1891. 
Denonuuava-se antigamente Bôa-Vista. 
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GUAJARATUBA. Ilha do Estado do Amazonas no rio 
Solimões, defronte. da primeira ~occa do lago P a t·a·ta'ry, que 
fica na margem cltt. daquelle r10, e do lago Guajaratuba, 
que fica na margem esq., Nella teve a freg. de Alvellos o seu 
lercelt'o assen_to em consequ_encia ela trasladação que para ella 
fez o Carmelt ta F r. AntonLO de Miranda elo desaguadollt'o do 
lago Auamá, para onc~e havia sido trans ferida do rio P ara
tary, 48 kil~ . acima de sua !'óz O Sr . Costa Azevedo, em sua 
Carta do no Amazonas , faz menção dessa ilh a e de um lago 
com o nome de Uajarat~tba ou Gua,?·a,·at~tba. Velloso Barreto 
e \Vilkens de Mattos escrevem Guajaratuba . E' um dos pontos 
ela escala ele vapores da linha de Manáos a Hyutanahan no 
rio Purús. 

GUAJARATUBA. Ilha formada pelo t'io Purús, abaixo da 
foz do rio Abufary, Essa palavra é corrup:;ão ele Uayar ateua . 

GUAJARAUNA. Igarapé do Estado do Pará, ba nha o mun.• 
de Mojú e desagua na margem esq. do rio deste nome (In f . loc). 

GUAJARÚ. Rio do Estado elo P ar á, corta a ilha Caviana. 
Tem communicação com o igarapé Pacoval. Vide Gua,iul"ú . 

GUAJEJU. Indios do Estado de Malto-Grosso; nas cabe
ceiras elo Corumbiar a (B. ele Melgaço.) 

GUAJÚ. Log. do Estado elo R. G. elo Norte, no mun. de 
Canguaretama. 

GUAJU . Rio que nasce na serra de S. Ben·to e desagua no 
Oceano. Separa o Estado do R. G. do Norte. elo elo Parahyba. 
Tem em sua foz algumas corôas . O pontal, que tem o nome elo 
rio, é delgado e baixo, ficando-lhe o rio ao Norte. Segundo 
Vitai ele Oliveira a foz desse r io fica a 6° 30' 58" de Lat . S. e 
a so 8' 12" ele Long. E . elo R io ele Janeiro. A cost.a faz ahi uma 
pequena curva, que alg tm s denominam - Enseada clós 1llarcos. 

GUAJURU. Rio do Estado do Pará; cor ta de um lado a 
ou:tro a ilh a C~vianna, na dh:tanci_a de 19 milhas da sua ponta 
mats septentnonal. «Est e r10, cllz o Sr. J osé Luiz ela Gama e 
~il v a, no seu Relebt . ela Com missão ao N. ela Costa do P ar á (i877) 
!ot for1!1aclo pelas Pororocas, que p~zeram em communicação o 
1garape Pacoval ela pa1·te septentrwn :Ji. ela mesma ilh a com o 
igarapé Guajurú, da parté meridional, tendo na sua entrada me
ridion a l de uma e meia á duas milhas de lar <>ura · sendo a 
septentrion al sujei"ta a fortes P ororocas » Vido Guaj~rú . 

GUAJUVIRA. Estação ela E. ele F. do Paraná, no Estado 
deste nome, a 42k,200 de Curytiba . 

GUALAXO DO NORTE. Rio do Es tado de Minas Géraes, 
nasce na sel'l'a de Antonio Pereira, banha as povs. do Paracatú, 
Pedras, Gesteira. e lança-se no Tibeirão do Carmo acima do 
an·aial ela Barra Longa. 

GUALAXO DO SUL . Rio elo Estado de lliin as Geraes e 
nasce nas serras do Itatiaia, a travessa a pov. elo Maynard, a 
freg. da Cachoe~ra do Brumaelo, entra na do Furquim e, depois 
de r eceber n a Ptneluca o rJo Brumado, lança-se no ribeirão do 
Ca mo, cerca de tres ktls . abaixo elo arraial do Furquim. 

GUAMÁ. Villa e mun. elo Estado do Para na com. do seu 
nom e, 1q5 kils . distante da Capital, assente em um terro 
el:'_vaelo a margem elir. do rio Guamá, defr onte ele uma corre
cle!l'a, for~acla de camadas ele r ochas argi losas, que obstruem 
a navegaçao naquelle ponto durante a bail:a-mar até meia 
ench~nte, ou meia vasante ela maré . Uma colonia ele ilhéos de 
S . iYilguel, estabelecida naquelle ponto, construiu ali uma ca
pella consagrada ao santo padroei ro ela sua ilha; levantaram 
casas, ~zeram roças e deram ass im origem á pov . que mais 
tarde fo1 creada parochi a em 1758 por D. Mi,.uel ele Bulhões e 
elevada á vi lia PO\' Leis Pl'OVS' us. 663 ele 3-1 ele ou tu bt•o 1870 e 
707 de 5 de abril ele 1.872, sendo installada em 7 de janeiro de 
1873. A pov . é pequena , con·tendo t alvez 300 h abs .; o mun. 
contém 2.500 . Cultura ele fumo. Inclustl'ia de bol'rach"-9 . E 
com. de primeira entr.,_ ct•eada pela Lei Prov. n. 1.023 ele { 
de _maw ele 1880 e classiftcacla pelos Decs. 8.863 ele 27 de j a
n~lro de 1883 e H 5 ele 3 de janeiro ele 1890 e installada no 
d1a 9 de agosto do mesmo anno; supprimicla pela Lei Prov . 
n. 1.207 de H ele novembro de 1886 e restaut·acl a , pela de 
n . 1.334 de ·J9 de abril ele 1888 (ar t. 3°). Era constituiela neste 
ul timo anno pelo te rmo do seu nome e pelos muns . ele Irituia 
e Ou1•em. T em diversas eschs. publs. de ins t. prim . A""encia. 
do correio. Em uma noticia sobre as comarcas do Pará di; o Sr. 
Manoel. Baena ~ seguinte: « Clima regular no verã'o, terreno 
fert1\, 01to ruafl, oO casas, egreJa matriz, clous cemiterios, paço 
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municipal, collectorias geral e pr uvincial, agencia do correio, 
duas eschs. na villa e duas tóra, nove casas .de comm~rc10 
na villa e 16 no mun . Agricult ura animada; culttva mandwca, 
tabaco arroz feijão café cacáo · exporta mmto tabaco, bor
racha 'ta boas de c~d 1·o e'outrM 'madeiras, far_inh~ e algumas 
fruct;s em diminuta qua utid11.de ; commerc10 Importa nte; 
navegáção a vapor subven?ionada p9l o governo provlllc~al, 
além de outros vapores partiCulares que mantem um _ servIÇO 
r egul ar para os cl iffe t·entes pon·tos do mutL » . A Let., Pro v . 
n. 1.286 ele 13 de dezembro de 1886 _ex hngutu a v.t.la de 
Irituia e incorporou seu o tet'l'it~ t· io á vtlla de Gttama, ;: a de 
n. 1.307 de 28 novembro de 1Stí7 rebatxou Ourem a cate
goria ele parochia , i ncorporand<J o seu tel'ritorio ao mun. de 
Guamá. . 

GUAMÁ. R io elo Estr.clo do Pará, tdb . d:t bahia de Gttaja t' '' .' 
U lll vapot• pet'C01're esse rio faz~nclo eocala nos S9gt~intes fO L'tos. ' 
S. Chl'ispim, Inbangapy, BuJat•u, Cantagallo, S . Joao elo_ d.ecre10 
S. DomingJs (freg.) ! <~guahy, Va lha-me-Dem, Jm·uJ ata, .:U,'·u
cury, J\lb tlt'y, Concetçao, S. Mt_g.tel (vt lla), bocc~ do ~t1t.ua, 
Mot• uré, Ut• ttcuriteua , Pacuy- mtrun, Sen al'la , Tupmamlm, fo 1· 
talclza ele Ou:·em . Recebe dive rso.> tribs., entre os q uaes o 
Capim . Dizem existir nesse, rio e nos seus affs. uma ~l'llc ta , 
denomit1aela ucauba, que e um combu>tiVel ele m es ttmavel 
valOL·. Do caroço extt"ahe - se uma cera que , preparada em velas, 
d~. melhor luz e muito mais barata e1ue a elo espermacete . 

GUAMARE. Dis t. elo ~e 1·mo ele Macau, no Estado elo R. G. 
do Norte. Foi creado pela Lei P rov. n. 684 ele 11 de ago~to ele 
1873 e suppt•im i:lo p ~la ele n. 94t ele 21 de mat'Ç? ele ·18::!5. Tem 
uma esch. publ. de inst. pdm., creacla pela Le1 Prov. n . 843 
ele 23 ele junho ele 188.2. Vide Agwx, ma>·é. 

GUAMARÉ . Bart•a na costa elo Es t :~. clo elo R. G . elo 
Norte entre duas pontas, uma elas quaes fica per to ele 11 
milha~ por 69o SE . da ponta elo Tubarão, na lat. ele 50 6' 4" S. 
e long. ele 6o 48 ' 39'' E. elo R io ele Jat;tei ro. T .amessa barra 
quasi um a milha de EO. e menos de milha NS. «A pequeua 
bacia ou ancoradouro cl' Agua-ma ré, diz Vital ele Oli ve ira , é a 
r eunião de diversos braços de mar, for mRnclo algt1mas ilhas onde 

-abundam ricas salinas.» Costa Perei ra e Saint Ado lphe dizem 
que Agua-maré é um rio que sa be elas mattas e corre do S. 
ao N . parallelamente e a E. elo r[o elas Piranhas . « Das in-· 
formações minuciosamente colhidas e do que vimos, diz Vital 
de Oliveira, podemos affiançal' que nenhum rio ali existe, e sim 
unicamente diversos braços de mar que tomam d iffereotes 
di recções. o que ele alauma maneira se harmonisa com o nome 
que lhe ·deram d'Aa~a-maré . Não se percebe correnteza al
guma mais do que ca que _é dada_ pelo fluxo, e r efluxo ~as 
m arés. Os bt•aços que a.l1 e:nstem ~ao: 1° Ga?nboa clrt Pavoaçao; 
2o Gambóa do l'iiei"o ; 3o Gamot·opt tn; 4° Ptsa-~al ; 5° Agttc~
Maré e mais clous ainda menores, o P?·atctgt e o .Agv.a-Ma
résinho que no verão ás vezes seccam completamente, , O 
pra·tico'Feltppe, no seu Rotei?·o, diz o seguinte : «A barra ele 
Agua-maré , onde despeja o rio deste nome, so dá entt·ada a 
pequenos biates, aqui desembocam varios riachos, como Pesa
Sal , Camorupim e Cambôado Meio. A distancia de seis. milhas , 
em frente a esta barra , encon·tram- se corôas, e1ue, na balXa mar, 
não tem mais elo que ·tres a e1uat ,:o metros d'agua , no entre
tanto ha por entt· e ellas 11m canal. Por cima dessas CO!'Ôas 
costumavam passar o.s navios que outl'ot•a i am carregar sal 
para o que espPravam o preama 1·, ancorando jun to 1t foz do 
Agua-Maré" . No Atlas ele Robin figura desagLlaLulo nessa 
barra o rio Ga,mb6a elo i\tlatto. Nas transcr ipções acima feitas 
falla- se no riacho cleuominado Ga.mbõa elo Nicio e não naquelle. 
No E stado muitos escreve m Chutma,·é . 

GUAMICANGA . Cachoe ira elo rio Tietê, no Estado ele 
S. Paulo, ent!'e a ele Cono-onh :t e a ele T a.bary- tiril'icil. . 
Tambem escrevem Gttctimic :t?fga, · Vai>nic .tngct e Vamiccmga . 

GUAMICANGA. Cachoeil'a no rio Cox im, trib. ela margem 
esq . elo 'l'ac1uary, aff. elo P a raguay . E' citaela nas noti<:ias ela 
Capitania ele S. Paulo, escriptas em 1.792 por Fratlctsco ele 
Oliveira Barbosa . 

GUAMIRANGA. IIha el o E;;taelo do P ara ná, na bahia de 
Antonina. Dão- l he ta mbem o nome de U•"a>?Ur"(J.nga . 

GUAMIRANGA. R io elo E;tado elo Paraná, aJJ. do rio 
Serra Negra. 

GUAMIUM. Ribeirão elo Estado ele S. Paulo, aff . do rio 
Piracicaba . 

GUANABARA. Bairro da cidade ele Campinas, no B:stado 
ele S. Paulo, com uma esch . publ. 

GUANABARA. Uma das estações da Companh ia Ramal 
F<lrreo Campineiro, no Estado ele S . Paulo, en tre as estações 
de Campinas e Cavalcante. 

GUANABARA (Bahia do.) E n tre a cap_ital ela Republica e 
o Estado elo Rio ele Jane i1·o . O Dr . BorJa Castro, em sua 
ncscripçfio el o Porto elo Rio de Janei,·o e elas obras ela Doca da 
Alfc~nclegc~ diz: «A barra do Rw ele J ane tro é, como se saoe, 
assignalad'a pela 1·ocha denominada - Pão ele Assncar. Do lado 
do nasce nte e;tá a for taleza de Santa Ct·uz, assentada na IJOnta 
de um monte que, avançando pat·a o mar, estreita a sua entrada, 
do lado opposto as baterias ele S. José e de S. 'l'h eodos io . 
Enormes massas ele granito erguem-se de um e ?utro lado ela 
bocca da barra, seguilldo-se dttas magestosas co rt!llas de montes 
que circundam as enseadas ele Botaf0go e do Sacco d:t Juru-
j uba, a primeira na margem occidental e a segunda na oriental 
ela bahia. Estes montes terminam em pontas agudas, esca
brosas e en negreciclas, as quaes muitas vezes são envolvidas 
pOI' nuvens; en1C1Uatlt0 que as ft•a lclas ostentam frondosa vege
·taçffi:o, o que dá á bahia elo Rio ele Janeiro Llm aspecto de ma
gestosa sumpluosidade . Da barra ao porto el a Pieclaqe, que 
lh e fica fronteiro no fundo ela balua, contam-se 17 mtlhas. e 
13 de lar/)'lll'a ma~ima elo mesmo por to ao ele Irajá, em frent"e . 
A cit·cu~ferencia ela bahia é ele 45 milhas mais ou menos, 
onde encontram-se ensead as , portos e as embocaduras de varias 
1·ios como o In-uass(t Inhomirim, Macac(t, Guaxindiba e outros. 
A clclaele elo Rio de l aneiro está assentada na margam occiden
·tal da vasta bahia e na opposta a cidade de Nicthe roy, capital 
ela província. Dons grupos ele montanhas muito ele1•aclas ab rigam 
a prime ira cidade ao sul e ao poente. O Corcovado ao sul, com 
710 metros ele a ltura, está separ ado elo segundo representado 
p~ la T ijuca que, achando -se ao poente , tem o seu ponto cul m_i 
nante a 1. 0.25 metros ele altura . Estas duas montanhas sao 
compJst.as ele gueiss porphyroiele. A r ocha que fórma o P ão 
de Asstlcar e os morros que o l iga t.ll ao Corcovado é do mesmo 
gneiss, tendo, porém, crist11.es de felclspa tho rosa mu1tas vez~s, 
e outras tl'igueiro. Na base do Corcovado encontra-ss grantto 
ele fina a rã, e mais per to ela cidade outros de structura schts
toide c~mo no morro de Santa 'l.' hereza. Os morros que em 
cotlti~uação vão contol'llanclo a balria são ger a!mente ele gneiss 
porphy1·oi~le e onde a rocha soff1·?u deco~pos 1çao ~ncontram-se 
ar o-illas cltversam ~nte coradas. Dtversas !lhas es tao espalhadas 
po~ toda a bah[a, como a do Gover nador com 20 milhas ele 
cücumfeJ•encia, a de Paquetá e muitas outras , algumas, porém 
precedem a barra, entre ellas a Rasa, com um pharol de 97 me
tt·oo ele altura , ca·toptrico, girante, luz branca e vermelha cem 
eclypses de cinco segundos e alcance de 28 kils. Varias forLa 
l ezas a defendem, como a do Imbuhy, a da P raia ele Fóra, a 
gt•ande fortaleza de Santa Crut, na costa orien~al ; e na opposta 
a forta leza de S. João, as de S. José e ele S. Theodos io; e 
dentro ela ba1·ra a ela Lage, a de vVillegaignon, Gragoatá e 
outras. Emquanto ao funclo e abrigo que os _navios encontra m 
dentro da ballia é sabido que na barra a maxtma profuncltdacle 
é ele 55 met ros, descendo depois até 20 e i8 met ros no a ncora
clollt'O dos navios ele o-uerra, a NNE de Villegaignon e sómente 
1.0 metros e menos no~ a ncoradouros muito abl'igados da Saude 
e Gamboa, os quaes são ft•ec1nentados por navios m~rcantes, 
d im inuindo clahi até as ilhas elo Governador e Paq ueta., anele o 
ftmclo é muito variavel, sendo que destas ilhas em diante é 
preciso seguir os ca naes, porque o mar é muito t•aso até o fi~ 
da bahia . Da ilha elas Cobras para den tro os ancoradouros sao 
ábr igados elos ventos e o mar é extrem~meote tranquillo. Son
dagens feitas na barra em épocas eltfler.e nt-es tndtcaram pro
fundi dades ·muito grandes, excepto ent re a llha ela Cobunel!!~a 
e a ponta elo Imbuhy, na cos ta fronteira . Confo rme a optntao 
do fallecido Senador C. B . de Ol iveira ha um banco ele are1a 
a hi formado em época não mui remota, o qual se eleva ua razão 
p1•ovavel de 4m,t por cada seculo: e como a pt•ofundidacle 
minim ~ achada em 1854 fora de 11 metros, conclum que no 
anuo ele 2 122 da nossa era o banco tocará o nivel elo mar, se
gtmclo se lê na .,11{ cmo>·ia impressa na Jlevistr;- Br·a,zilei>·a, 
tomo II. Ag mesmas sondagens do a n uo Ja refertdo mostraram 
tambem: 1o, que a linha culminante elo banco se acha na cli-
1·ec_ção ela recta que se tirar. ela ilha ela Co ~u>;club~ á ponta do 
Imb ·1hy; 2o, que o ponto ma1s ebvaclo ex tsLe a meta d1stancia, 
deprimindo-se da h_ i para os _extremos d_e tal modo, que é de i [ 
me&1·os como fo 1 cltto, no m110 de 16m.::J proxtmo a Cotuucluba· 
e de 17\u,6 na ponta elo lmb ~1h y , refer idas estas profundidades 
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ao nivel medi o elo mar. Outras sondagens, tomarlas da linha 
culminante do banco para o lado do mar até dn~.s milhas d is
tante , indicar am fundo crescmte gradualmente até 37 metros, 
sendo portanto, o declive ele 0,07 sobre um metro; e elo lado da 
bahia fundo de roch a com 55 metros de profundidade na baixa 
mar, achando- se este fundo em frente quasi á fortaleza de 
Santa Cruz d is·tante ela linha culminante do banco cerca de 
uma e mei~ milha ele sot·te que o decLive deste lado é de O,i6 
sobre um metro. Es les declives e a circumstancia de achar-se 
fundo de rocha na extrem idade da rampa in·terior provam que 
o banco é form ado por camadas success ivas ele areia depositada 
sobre a rampa exterior, em virtude de corren t~s. que entr.am 
na bahia, elo mesmo modo que nas costas mantunas . se for• 
roam os co moros ele a reia pel a acção dos ventos . Para demons· 
trar que h a elfect ivamen·te elevação progress iva do banco, o 
autor valeu-se ele dous documentos antigos: o Rotei?·o de Pero 
L opes ele Souza , commandante que foi de uma das náos da 
armada de Mar tim Affonso de Souza, seu irmão, o qual chegou 
ao R.io de J?-neit•o a 30 ele abril ele 1531, son.do que n este 
Rotewo se d tz ter stclo achado n::t bocca ela barra fundo em 15 
braças ele areia limpa, isto é : 26m,4, da h i a difl'erença ele 15m,4 em 
323 anno~ , ele 1531 a 1854 ou 4ID,7 em um seculo, mas nes te 
documento não se declara o logar onde justamente se fizera a 
sondagem ; o seg·undo documento é um m::~ppa hyclrogt·aphico 
da bahia, annexo á 111emo1•ia, escripta pelo almiran~e fraucez 
Duguay-Trouin, que forçara a barra do Rio ele Janeiro a H de 
se·tembro ele 1711 , e porque neste mappa estão lan çados algung 
numeroe q tle parecem indicar sondagens fe ita'> na linha que 
seguiram os n avios ela armad a invasora, encon·tr&ndo-se entre 
ellas duas ele eito em posições muito aproximadas áquella em 
que existe presentemente a linha culmmante do banco, e sup
posto que sejam br aças maritimas francezas, são pois 13 metros de 
pro[uncliclacle, donde a clifferença de dons metros em 143 an nos, 
de 17ii a 1854 ou 1m,4 em u m seculo ; mas tomando outros nume
ras e por combin ações arHhmet icas cheguu o autor da 1llemoru~ 
á altu t·a secular egual quas i a achada pelo documento anterior . 
Poe nossa parte rell.ectindo attentameute no facto sin gular 
ela semelh ança que o:fferece a configuração da bahia elo Rio 
de Janeü•o com a que apresentam os rios desde as su as embo
caduras a té o pon.to onde sobem as marés , isto é : até aquel~a 
parte su jeita ao Jl.uxo e rell.uxo do mar, facll nos é clescob!'Jr 
cer ta coincidencia entre os phenomenos que se dão nos rios 
e na bahia. elo Rio ele Janeiro. Ahi clesaguam, com effeito, 
não me nos de 18 rios, o que concorre ainda mais para 
justificar a coin cic!encia supposba; e pois não é para a dmirar 
que o banco ele que se trata seja iclentico, em quanto á fórma 
e origem, aos que se descobrem nas embocaclmas dos rios. 
Ora, estes ultimas são ele fac to os prolongamentos submersos 
elo cordão l itoral, e fo rmam como a cor.tinuação ela linha ele 
dunas elas duas margens, linha que estabelece por assim dizer 
o limite do clomin.io do mar cro· que é ela terra. Quando a 
corrent~ elo reflu x:o das marés não segue o caminho ela cor
r ente contraria do Jl.uxo, fot'ma- se o depo"ito, tambem se 
forma em muitas outras ciTcums'~ancias, e il01' isso quasi 
·todos os rios possuem esbes depositas, ou· sejam form!lldos pelo 
desencontro elas correntes das marés ou por outra cansa. 
A altt~ra a que se elevam é uma consequen.cia do ec1nilibrio 
entre as forças que os prodttzem e as que tendem a destruil-os, 
mas attingicla a altm·a conveniente não se elevam mais. As 
sondagens fe itas em tempos remotos na bana do Rio ele J a
n eiro não provam, po.is, que o banco da ba;rra tenda a e lev&r
se. Per o Lopes não indicou claramente a posição onde fizel·a 
a sua so ndagem ele 15 braças; o almirante francez Dnguay
Trouin, CLUe apresentou a ele oito b1·aças , proximo ao logar elo 
banco , não prova tão pouco que este banco se tenha elevado, 
conclusão esta que se podara tira r comparando a sondagem 
feila por elle em 171i com a que fizera F1·éycinet em 1818, .o 
qu al achou tambem oito brac.as, sendo ,para notar que este 
ultimo naveo-ante vtera ao Rw de Jane1ro com excellentes 
instrumento~ que lhe fornecera ~ ~cacler;nia. ele Sciencias &e 
Pariz vis to trat ar-se de comm1ssao sc1entJflca 1mportante, 
e o aimirante tinha necessidade de conhecer ao justo o logll!r 
menos profundo. Mas, si tomarmos eut1·as Cartas, chegaremos 
a uma conclusão completamente cl iiferente: assim, a Carta 
reduzida da costa do BraziJ, offerecicla á Academia Régia elas 
Sciencias ele Lisboa por Simão Antonio da Rosa Pinheiro, em 
i792, na qual se vê no logar do banco nove bt·aças marítimas 
ou quasi 16 metr0s, e comparan.clo, como dissemos, com a ele 
FFeycinet, que apresenta oito braçl).s francezas ou 13 metros 
em 1818, e depois com a que se encon.tra em um JJtfappa, an-

nexo ao D iccionario Geog?·aphico do B r·azil por A illaud, im
l?''esso em Paris em 1845, n a qual se Jê se te e meia braças 
ft· ance~~:as ou :1.2 metro~ , e finalmente com a sondagem do 
tene nte ela a'l·mada bt·azileit'a Orozim bo, in vocada pelo autor 
da Nlemol"ic~, ele seis br arça'l ou H me·tros em 1854, forçoso 
é concluir que o banco se eleva com effeito. Nossa convicção, 
é que si o banco Taa lmente se eleva, não tardar 8. que c·he.aue 
á sua maxima altura, l'ealisando-se isto sem que a entrada 
da bahia seja completamente fechada, como SLLcoede frequentes 
vezes n as la.gôas e t anques proximos a~ litto ral onde os depo
sltos de are1a t rancam a communtcaçao com o mar, e sim 
como a.contece dean te das embocacltlras dos rios, onde o banco 
at·tinge a uma altura mas:ima, e ahi fica. Ouko banco no
tave l é o que se encontra. clentrJ ela bahia, entre a ilha elas 
Cobras e a ele Villegaignon, formado de a1•eia e conchas. Seu 
maior comprimento é ele 1.520 mett·os, sua largura maxima, ele 
900. A lin ha culminante acha-se á meia distancia entre a 
cidade e a ilha elos R atos, na clirecção NNO - SSE ela que 
passa proximamente pala pou~a norte ele Villegaignon ou 
pelo costão da fortaleza ele San ta Cruz, sendo que este banco 
term ina pouco além ela Ponta do Trem, no A rsenal de Guerra . 
Do lado exterior ou do oriente o declive é apenas de om,017 
sobre nm meLro, CJbtenclo-se :1.m,20 e 1m,50 de fundo n a linha 
culminante, e 10 metros na dis tancia de 500, salvo na. proxi
midade da ilha dos Ra·tos, onde o declive é maior, como o é 
do l ado da cidade, regulando ahi por om,3l sobre um metro . 
Entre esta r ampa elo banco e o litoral existe o canal, o qual 
vai-se aprofundando gradualmente ela Ponta do Trem, no 
At·senal ele Gt1er1·a. até o canal em frente ao Arsenal ele Ma
rinha cl& clous até 20 metros, como si foss~ um exteoso fosso 
que o mar cavara entre o banco e a terra firme. A ár-ea cir
cumscripta po>: profundida des de :1.0 melrus é ele 82 hectares. 
Desde o JiLtornl até o canal, o fundo é de lodo ; mais longe, na. 
r ampa do banco, de areia fin.a m ist>Jracla com lodo, e proximo 
á linha culminante, ele areia unicamente ; na rampa exteri or 
a areia é grossa e vem misturada com conchas . O molhe da. 
bacia da D6ca es tá assentado na par·te que é de lodo, extrema
mente compressivel em grande profundidade, segundo as perfn· 
r ações que se fizeram com a sonda geologica . Esta s perfurações, 
feitas nos pontos A. e B. chegaram a 20 metros abaixo do fundo 
elo mar. Por ellas s 3. v~ que o sólo inferior sobre o qua l 
assenta o molhe é constlttuclo de camadas 1nclmadas no sentido 
elo ca nal, sendo a pl'imeira camada ele lodo muito Jl.uido com 
cinco metros ele espessara ; a segund a , de um metro e meio, 
tam bem ele lodo, elo qual desprendia-se acido sulpbycl t•i co, 
encontrando-se nclla algum as concUas, ossos e cabos velhos ele 
piassava; a terceira , de cinco metros e meio ele esp essura, er a 
fo rmada de ar<>i )1 a esverdeada , que ao contac to do ar torna
va-se escura, m~to plast ica, não tendo areia, e n em cler>Osibo 
algum · a quinta . de meio metro de espessura, offe recendo Já a l
guma 1;esistencia á penetração da soncla,.era formada de a rgilla 
m isturada com a re ia grossa, como de no ; a ul"tima de a rgilla 
avermelhada, completamente secca, ar enosa e muito r esistente . 
Os ventos constantes da bahia do Rio de Janeiro são os elo 
quaclTan le do sul , qua si sempre os ele sm. De ab ril a ou
tubro sop1•am ga ralmente os des te quadrante e poucas vezes 
os do nor te , nos outros mezes os elo quadrante do sul só~ 
mente. Os ventos variaveis são ma is frequentes n os mezes 
de inverno. O terra!, ou Tento de NO . , sopra ela rneia-noiLe 
ás 6 horas ela manhã, e a viração ou vento de SE . , elas 10 
horas ela ma nhã ás 6 ela t arde, sendo mais frequentos nos 
nos mezes do verão. Contam-se na roda elo anuo 86 dias ele 
ventos constantes, 139 de ventos variaveis e 140 de tet'ral e 
viração . As evoluções do tel'l'al e viração ou as brisas de terra 
e do mar são muito regulares . Sopra o ter!'al ela meia- noite 
até o romper do dia, no principio brandamente a NO., passando 
depois a N . e mais tarde a NE., onde attinge sua maxirna 
fol'ça ás 3 horas da madrugada , decl inando depois até ext in
guir-se ccmpletamente pela manhã. Segue-se um intervallo ele 
calma aié as 10 ou 11 horas da manhã, quando começa cl0ce
rnente a viração ou brisa do rna1· a SO., rodando a S. e ftnal
mente a sm.; muito fraca no principio, augmentando gradual
mente até ás 3 horas da tat·cle, quando está a SE., e dec li
nando com a entrada da n oite. Os temporae.> não são muito 
fortes e freq'uentes na bahia do Rio ele Janeiro; apparecem 
quasi sempre cl0 lado elo SO., a lguma.s vezes subitamente, e se 
apparacem do lado do norte são fortes, aoqmpanhaclos ele 
trovões. Quando sopra o NO, havendo grossas nuvens no céo , 
e depois salta o vento para NEJ.,équasi certo havertempot·al, 
se passa, porém, do norte para o sul até SE, pócle cho ver, e.. 
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se Sttccede cahir temporal não e forLe. ~os mezes de verão ha 
maior n ume t·o ele dias ele tt•ovoaelas do que nos elo ÍUI'emo, 
que são os elas noites li mpas e m a nh ãs nubladas, sendo q ue h a 
cerca de 25 d ias ele trovoada, no d ec m·so do :;u no , 103 de céo 
encoberto e 76 ele céo limpo . No fim do secu lo passado, de 
17il2 a 1787 contaram-se ce t·~a ele ,15 dias ele t t·ovondil. e 112 ele 
céo ljmpiclo, o q ue pt•ova te t· hav ido cl11nin nição gmdual das 
1l'ovoarlas no Rio ele J an eiro com a derr ubada elas mal tac, e o 
clesenvolvLmeato ela c idade. e augmento pot·ém ele dias de céo 
encoberto. Chove com maiot· fot·ça, como fo i di to , nos meze; 
cl~ v:l'ão, ele dezembt·o a fe vereiro; n os outt·os mezes as chuvas 
sao_ fin as e algumas vezes dura m por muito tempo; no mez ele 
abl'! l cabem, porém , cht!vas ~orrenciaes a ponto ··te causarem 
g randes d esa<tt·e s, sendo j ustamen te neste mez qll o: se r ealisa a 
en tr acla elo ou t·Jm no en tt·e nós, e qu a nd o ta m bem começam a 
so;n·a 1· a lgnm ~ s vezes v e n~o s con s 'antes elo norte, porq ue geral
mente es tes ven tos silo do t]U rtd t·ante do su l. A altq r a mécll:t 
ela clmva em um a nuo é actua l mente ele tm . U 2 e o numet·o ele 
dias de chu.va ele 97 ; nos a nnos ele 1782 a 1'787, fô1·a d e 1'" ,2630 
o p rimeiro e de 1.31 o lllllne t·o dos dias ele chu va . A tempera
t ura média no Rio de Janeiro é cle24 , 07, a maxima cahe 
gualm ent•. e :>l janeit'v ou fev e t'ei t· o e é ele 26 , o5 ; e a m i ni ma 
em j •111h0 OU jul h o de 20, 08 . ri. pressão barome·trica méd ia e 
ele 76.5 m ill ime tl' os ao ni vel elo mar ; us osc illações d iut•nas cb 
columna me r cut"ial sã'> t•eg ula r es,atL in gin elo o maxirno ás tO 1/2 
hoeas ela manhã, e o minimoás5cLtlarüe, sendo aamplilude 
das oscilla~ões de S millimetros . A qnant1dacle méd ia cl'agna 
existente e m nm m eLro cu bico ele a r é em peso ele 19 , 3) g- t·ammas. 

Quadr o do~ phenomenos meteoeologicos d a cidade do R io ele 
Janei ro. - i\léelias antnaes observada~ no Castello : 

Allurn. sobre o nivel do mar ........ ., ........ , ....... ,... 63mSO 
Lati tude sul , . .. . ... .. . . . . .• .. . . . . . .. .. . .... . . . .. .. . .. .. .. . . . 22°52'5 L'' 
Longitude O. de Pariz .. . . , . . ....... . , ....... . . .. , o , .... ..... 450.27'15" 
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A a cti . idade m agne"t ica do globo terres tr a noseu triplo modo 
de acção : declinação. inclinação e intens~ clacle , tem stdo 
obsel'vacla no R io ele Janeiro por homens mmto compete ntes. 

DICC. GEOG . 15 

Constél. que uma obse r vação ele d eclinação se fez no a nno ele 
1650, época apt•o ximacl a áque lla em que a agu lh tt de veria 
a~~resentat• a s ~w. maxima declinação nesta cidade, seg-.uindo- se 
depo is um g .·a nde i ntel'vallo ele tempo sem ouset·vação a lg uma 
até que no fim do sec ttlo p 1ssado ::lanc hes Dor ta as exe~utott 
r agu l:t r mente com u ma pequena agulha , prepa L'acla por A.clams, 
ele L? nclt·es . Sancbes Dorta observou, com effeito, a declinação 
dia por dia ch scle 'l781 ate -17.33, ve ri ficando o fa.cto j á suspe i
t<tdo pur I-Ia ll ~ y a r espe i t"J das /:!:"a neles pel'tttrbações CJ >te a agulha 
soffr a na occasi;'io d as a ttrorà:o; polares , e sem conside r a r co mo 
hoje que estas pe r t ttrbações e as aur t)ras são eiJe i tos , de uma 
causa comm >.1m, notou stmplesmente que n o <t nno de ·Jr86 s uc
ce:leu um a grande perLurbação a 8 ele fe vereiro, prececl tda pot· 
uma a urora a ·1stra l e s~guicla por o utra. que manife3tara·se na 
noite ele 9 elo mesmo mez ; e a 14 ele outúbro ou tr a pe r turbação, 
pr ececl icht pela maniü stação ele uma aut·o,·a aust r a l luzente . 
S:lnches Do rta notuu t 'tmb 3m que, neste anno, a agul ha havia 
soífl'ldo gmn cle e t•apea t in a va ri ação a U de fev ereirü, co ns er
'' ande~s e ass i m até 27 el e setembro, quando t ,n·nou a mud ar 
t•epe;lttn amente . IJas obse,.vações feitas de clu,t s em duas horas 
co ncla i tt que a p'a rtit• d lts 6 horas ela manhã ::tlé o meio·c! ia a 
ag .tl ha como q tte d ec lin a va para les te , voltauclo depo is a pt·im i
tiva posição das 2 hot•as ás 6 ela ta rde ; se ndo as e:-:tt•emas 
dec lin ações , dttmn te o di a , d e 2 minu tos, e ele 30 m inutos a té 
t gt·áo na r oh d o an no. iH ti tas · observações não só de d ecli
n ação como ele in cli naçilo e intensidade f oram feit a s alguns 
annos depo is . Sabi me,apt·ove itanelo os rasu1tado3 a~>irn colhidos 
pot' ho mens r ea lmente no ~avels e r eu !'l in do os que foram obti
dos pot' obse rvaçõ1s proprias , cleter mitlou , pa r a o anno d e 1840, 
a cu r va amer icana s 3m de clinação . Essa cut·va, segu ndo os 
seus calculos , dever ia pas;;a r p or 70' ele l atitude austr al e 2io 
ele l o:1g i tude O. de P a l'i z , seguir para o NNO., e approx i mando
s~ á costa elo B raz il deixar o Rio ele Janei t'O a 2° do l ado 
occ iclent a l, segtüt· assim a le deixar a oriente uma elas bocas elo 
A m azonas, co r tando fi na lmente o equador geographico na 
l •mgi tucle de 50• 6' O . d e Pariz . (Ph ilosoph . Transactions l'o r 
1849, 2a pa r t . pag . 233). Pt·<tencle -se hoje c1u e , no a nn o de 185.0, 
a agulh a coincidio com o m eridiano geographi co do Rio ele 
Janeit•o, Le ndo porta n to a linha sem declina~ão percorrido 2 
gTáos geograph icos de le sbe p a ra oesle ?m d ez an nos , cle_18~0 a 
1850 sen- u inelo de pois sua marcha d eclmatol'la pua occ tdenta, 
ele J~3n e'i ra que h oj e ap resenba el1'ectivamente ~~ 1 5' a ~ · Não 
ha o bs~ r • ação cl ign~t de confiança · no an no de ltioO, e o fado da 
presumida coincidencia ve m do estuclo !'e ito pe lo genera l Bel
l •gar de, a r espe it o da ma rcha da agulha; confo l'rn e as obser 
vações de Sanches Dorba, d e onde clecluzw um a fot:mttla , na 
9.ual, c :11npr" di zer, não contêmplou as obset·va.coes rnutto 
impor ta ntes , con s tantes do qllad ro segui n te . Quadt•o elas 
declinações e inclinações da a"ul ba man·tletica elo Rio de 
Janeit•o : 
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1781.. ' 60 fi f I 22 11 E. 
17-2 .. ' 60 381 1511 » . 
i783.'' 60 37' 59 11 » . 
I78 \. .. ôO 37' 4.2" » . 
1785 ... 60 3í' 0" '"· 1736.'' 6o 31' 3" » . 
1787 '.' 60 32' 55 11 » . 
i 817 . ' . 20 ü' » , 
1819 .. ' 30 40' » , 

181 ! ... 3o 43' .. 
1820 .• . 30 3't 1 », 
1 ~21.:. 30 ~1' 
1822 .. ' 30 O' 
182) .'' 30 11' » . 
1826 . .. l!O 37' » . 
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1843 .. . QJ 5<' , , 
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i'\OME DO 
OlJSEUVADOP, 

Sanches Dot'ia . 
» » 

» 
Fre)'c inet . 
l'l.oussin . 
Givl'Y· 
li'reycine t. 
RumJte ro 

Owen . 
Beecbey. 
Kin~ . 
Lntké . 
Erman. 
fAl.place. 
Fitz-Roy. 
Bellega rd.e . 

A intens idade m agnetica no B.io de Janeiro ro i medicla pelo 
pl'ocesso das oa cillaçõe~ . Tomando pa ra unid a de da intensidade 
a obt ida por H t!mbolclt n os Aneles peruvianos, no equador 
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magnetico, donde a ele Pal'iz ele 1,3~82, se te~?' que n o J'io ele 
Janetro é pt•o:umamente ele 0,884. O Brazil oflerece neste ponto 
o facto notavel ele ser muito fraca a intensidade magnetica 
~m toda a sua costa ; assim Aclolpho Erman achou a minima 
llltensic~acle 0,706, até hoje observada em todo o globo, em um 
P?Dt? distante SO milhas a leste ela costa brazilei l'a, na pro
vmc~a do Espirito Sanlo, latitude austl'al 19° 59' e longitude O. 
de Pariz 37o 241• Por outra parte notando- se que a maxima 
intensidade observada é de 2,071 no hemispherio austral , se 
conclue que, no nosso hemispherio, se acham os pontos ele 
mínima e maxima intensidade magnetica ele todo o globo ter• 
restre. Esté facto r evela a importancia scientifica dest a classe 
ele observações no Bt·azil, mas infelizmente nada se tem feito 
nestes uHimós tempos, nem ao menos verificado a coincideucia 
da agulha com o meridiano geographico em 1850, como foi dito. 

Quadro elas intensidades magneticas no Rio de Janeiro : 

l ~'rENSfDADG, SUP· 
PONDO A M..\.XC\IA 
DE 2,071 E MI1':!MA 
DE0,706· 

1817 ... . . " . .. . ............ 0,887 ............. . . 
1820 .. . .................. .. 0 ,890 .. . .. .. . ... . .. . 
"1827 .... . ........ ...... . .. . 0,8 6 . . .. .. ; .. . .... . 
1830 ........ .. ............. 0,870 . .... . .. .. . . .. . 
1832 .. . ...... . ........... . . 0,878 .. . .. ' ..... .. .. 

NOMES DO S 
OBSBRV.\DORES 

Freycinet• 

" Lutké. 
Erman . 
Fitz-Roy· 

Grandes são as cliJTerenças que ha nas altur as do preamar do 
mesmo dia na boca ela barra e no inter ior da bahia. A hora 
elo preamar é tambem muito clifferente n estes Jogares. E' facto 
averiguado que os ventos muito influem em tudo que diz ns
peito ás marés dentro da bahia elo Rio ele Janeiro: sua direcção, 
sua altura e a ve locidade das correntes ele fluxo e 1·efluxo ele
pendem da direcção, força e permanencia dos ventos. Sa.nches 
Dot·ta, obseL•vanclo as marés em um pon·to proúmo á boca da 
b11rra, nos annos de 178·1 e 1782, concluiu que a hora do 
preamar lunar ou o es tabelecimento elo porto, neste Jogar, é ás 
2 hs. e -45 ms. ela tarde, sendo a altura média entre o pl·eamar e 
baixamar correspondente ele 1m ,49, que o .fluxo dura seis horas, 
clemor anclo-oeo preamar i4ms . , em que a maré ficaestofa sem 
euchet· nem vasar, succedenclo a mesma cousa no baix:a'mar. 
Freycinet fez depois obs~rvaçõe s ele. mar és no observatorio que 
montou na base elo ontell'o da Glorla, quando por aqui passO Ll 
no anno de 1817 e depois em 1820 na ida e valia ela stta celebre 
viagem á roda elo mundo, coucluindo da observação directa que 
a hora elo preamar lunar é ás 3 hs. e 9 ms . da tarde, e calculada 
esta hora pela observação elo baixamar, applicada a formula de 
Laplace devia se1· ois 2 hs. 47 ms. donde a média 2 hs . 58 ms. 
Achou que a altur.a elas marês nas syzigias é de 1m. 40, e de 
O, m.4.0nas quaclra tm·as ,que a unidade cle'altura á de o,m55 e 
final mente qlle a corrente do l'efi ,u:o neste logar segue a direc
ção NNO- SSE, regulando a sua velocidade entre 1 e 1,5 milhas 
por hora . Durante muitos mezes seguiclos dos annos cle. 1872 a 
1875 fizeram-se observações ele marés na escalada Dóca da Alfan
clega. pela comparação elas quaes podemos estabelecer que geral
mente a hora elo preamar lunar á ás 3 horas ela tarde, ha
venclo porém, grandes alterações, conforme os ventos, de ma 
neira 'que algumas vezes é ás 2 hs . e 30 ms. e outras ás 
3 hs. e 45 ms. A altura elas marés equi noxiaes é de 1m,43 
sendo quasi sempre observada no dia seguinte ao ela !na, al: 
crumas vezes chega a 2m, 20 ; a das aguas mortas corres
ponclentes é ele Om . 33 . Geralmente a altura elas marés 
elas aguas viv as ordinarias é de 1m,22 , e de om,48 a elas 
aguas elas mortas . Donde, portanto, as alturas elas marés das; 

Aguas vivas equinoxiaes ...... . •. · • · · " · · · . .. · · · ·.. 1m,43 a íJm ,20 
~ mortas ou das 'Juadraturas correspondentes ...... .... Qm ,33 

vivas ordino.rias . . .. ...... . · .. ·. · · . .. .... . . .. . . . .. . . . . . 1m,22 
mortas correspondentes.. ..... . . . .... . ... . .. ...... . .. . om,4S 

Parece fó t•a tle duvida que a cluracão do fltuo e do re.flu:~o 
d.as J]la rés dentro ela bahia do R io de J anei ro segue lei iclen
·twa a que é observada geralmen te naquella parte dos r 1os que, 
fica nclo prox:ima ás suas embocaduras, é sujeita ás marés ; 

assim a duração elo refl.ux:o dentro da bahia é, como nos r ios, 
ma1o1· elo que a elo fluxo .. Na Dóca da Alfanclega e ele 40 mi
nutos nos c!Las ele lua cheia, de 1 hora e 12 minutos nos de 
l ~a nova, e n os ~as quadraturas ele <1 horas; mas estas cl ura
çoes do refluxo sao nes te logar, _como em todos que se acham 
elen.tr_? ela bah1a elo Rw ele Janeiro, muito modi ficadas com a 
P?Btçao elo logar, e para o ~~esmo lo~ar, com os ventos, e mais 
amda com as chuv.as elos chas anteriOres, as qttaes occasionam 
as enchentes elos nos que desaguam na bahia . Na bo.rra não 
h a es'ta clesegualclade, e. tan~o tempo leva a maré para vasar 
como _pat•a en,ch er, 1sto e : 6 horas e 12 minutos, incluindo a 
duraça o ela e~tofa. A duração ela estofa é tambem muito 
incerta dentro da bahia, cl:J.eganclo algumas vezes a 50 minutos 
quando na barra é r egularmente ele 14 minutos como foi dito 
As aguaa _no interior ela bahia participam cl~s effeitos ela~. 
perturbaçoes nos mares longínquos ao SLtl, e estas perturba
ções apparecem aqui muitas vezes como o p_resagio elo que se 
passa nestes mares. Algtimas vezes a altura das onclus dentro 
da bahia chega a dous metros, como succecleu no dia 25 de 
abril do anno passado, emquanto qu e fóra da bana é maior . 
~a. ver dade applicando o resultado ela observaÇão precedeu te 
a formula ele 'l' . Stevenson sobre as altu ras das ondas dentro 
e fóra de um porto, formula que se encontra em uma 1llem oria 
escripta por este engenheiro a respeito de portos ele mar (The ci· 
v~l engmeer o,nd cwchiteot's jotwnal, Ja.n. 18 57), teL·emos a 
relação de 42 para 100 entre esta altu ra obse rvada das ondas 
dentro ela bahia, e a que na mesma occasião devia-se encontrar 
fóra, tomadas a primeira na. linha entre a Al fandega e S. Domic.· 
gos, ne costa fronLeira, e suppondo a largura ela )Jarra ele 1.800 
metros; donde, pol'tanto, a altura das ondas fóra da barra no 
dia já mencionado, ele 4 metros. Como a duração da vasante é 
muito maior elo que a da enchente, justamente como succede 
naquella parte dos rios sujeita ás marés, a corrente que 
se dirige pa1·a fóra da barra dura mais tempo do que a . 
con·~ra·corrente ela enchente , e ha, portanto, o encontro das·. 
duas , porque a pl'imeira não tem ainda cessado quando a 
segunda pr incipia a entrar, de tal sorte qne se etfectuam 
deposito~ nos Jogares do encontt-o elas cluaR, como n a enseada 
de Botafogo e e.m o':tros logares. A corrente da vasante segue 
geralmente a. d.u·ecçao N~O - SSE, mas nas proximidades . 
das .llhas é cliv Jcllda quasi sempre em duàs; assim ao nor te 
da Ilha elas Cobras d ivide-se a corrente em clous ramos : um 
que segue dire~tameute paL' a a bana passando pelo anco
radouro dos navios de goerra, o outro que se dirige pelo canal 
em frente ao Arsenal ele Marinha, e com ser muito estreito . 
este canal a conente adquire força e cava o fundo el o mar .. 
Passado o logar estreito, a corrente diminue ele força e o fundo 
~ai tam bem diminuindo gradualmente desde 20 me·tros em 
frente ao Arsenal de Marinha no logar mais fundo, ate clous. 
metros na Ponta elo T rem , no Arsenal ele Guerra, onde e ma is 
r aso, como foi d ito em outro logar . Ao norte da ilh a elas Cobras 
o mar é muilo manso, as marés muiLo pequenas mas havendo
falta ele ventilação e o calor sendo mais forte ~ marinha<>em 
dos navios soffre a,hi os . effeilos ela febre am~rella em ~~ior 
~scala do que n os ancoraclomos ao sul da i lha, como em fren·te 
a al~andega e . no ancoradouro dos navios de guerra . Neste · 
partr?ul~r a Doca ela Alfandega acha-se em exce!Jente posição, 
e n~~Is awcla por ficar na !)arte mais povoac~a da cidade, tendo 
mmtas rua~ pará o ·translto elas mercadorias, o que não sue
cede na Saucle e Gambôa . O grande inconveniente elo local 
da Dóea ela Alfan?-ega vem.da agitação do mat, mas este in
convemen ·~e pocle ra ser obvmclo por meio de obras. A Al fan
clega do R io de Janei ro, como repar tição fiscal c1ue é e como. 
estabelecimento ele dôca, que deve ser , estii. em posição ~ommoda 
1~ara o commer~io. A rua d? Visconde c!e Itaborahy, que l he 
ftca em fl'ente , e larga e ma1s se ·tornara, quando concl uir -se 
o novo eelificio ela P raça do Commercio e Col'reio, que lhe dar á 
um a sabida para a rua elo Rosario, ele maneira. q ue a Alfanclega 
se achará neste tempo circumdacla por largas ruas em directa 
communicação com t oda a cidad e . A mesma causa não se 
dá nas enseadas da Sattele e Gambôa, que, embor a offereçam, 
excellen tes ancora douros, não gozam ele condições favorave is, 
aos estl·angeuos , que, chegados ele portos longinqnos e de clima 
tem perado ou frio, precisam de vent il ação pa r a ficarem f6 ra 
elos atac1ues de qualquer epidemia ., Sobre a n ossa esplenclida 
bahia, jamais alguem escreveu trabalho tão completo como o 
Dr . Augusto Fausto ele Sonza . Sentimos que, pela sua ex:tensão 
fiquemos inhibiclos ele publicai-o integr al mente . Pa ra elle cha- . 
mamos a attenção do lei tor . Per milta-nos , entr etanto o i il us
trado a u tor ele tão notavel trabalho que bom·emos a; paginas-
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do nosso livro com as seguintes transe _· ipções: SUA HISTORIA 
- Está hoje admitlido como facto inco:~testavel que, um anno 
clepois ela casual clescober~a elo venturoso Cabral, uma expe
dição de tres velas , tendo por piloto Arnerico Vespucio 
(clrs,corclando os historiadores quantt> ao nome do chefe que a 
com man dava) foi incumbida de explorar as novas terl'as; 
e por esta occasião foram recebendo denominações tiradas 
elo Calendario Romall,.O, os diversos pon~os a que ia _ 
chegando, cabendo á nossa bahia a ele Rio de Janei•:o, 
porq_lle, õupponclo-a foz de um rio, aqlli apo r taram no dia 1 de 
Janerro de 1502 1 , De volta es sa expedição, em i503 uma outt·a 
ma1s numerosa foi enviada ao Braz i! por D. Manoel, tendo por 
fim observar melhor a costa a ilh as adjacentes a~é ao cabo elas 
Virgens , procurando passagem para. a Asia, bem como assentar 
marcos ou padrões com as Qllinas Portugaezas nos sitias mais 
azados 1Jar·a ser·em vistos; a qua l depois ele perder algumas 
caravellas, volLou ao Reino sem que aportas~e ao Rio 
de Janeiro, Dos cinco padrões ele que faz menção Ayres do 
Casal, ficando co !locados os tres pl'imeiros: na bahia elos Marcos 
a 6o ele la\., na entrada ela bahia de Todos os Santos a i3o, e 
na bana de Cananéa a 25° 2 , é ele suppor que o chefe ela expe
dição tives~e passado sem av istar a nossa bahia, cuja entrada 
oil'el'ecia, junto ou fronteiro ao Pão d' Assucar, exrellente po
si ção pant o terceiro marco; omissão essa que terá explicação 
ou por. haver -se e~le afl:'astado muiio ela costa, a inda pouco 
conhectda e ahr remtrante, ou p.n··que h ouvessem espessos ne
voeiros encoberto a estreita embocaclu t•a, justificando dessa 
fórma a denom in ação de Nioteroy (agua escondida) pela qual aap
p ell idav am os incligenas 3 • Em 15i5 rP.alizou·se a viagem de J oão 
D1as Solis, piloto-mór, successor de Vespucio, o qual seguindo do 
cabo de Santo Agos~inho para o sul, apvrtou ao Rio de Ja
neiro, indo depois pagar com a v ida a gloria ele haver dado 
por a lg um tempo o seu nome ao actua l Rio ela Pra~a . Quatro 
annos mais tat·de, Fernando de Maoa lhães entrava na soberba 
~)ah ia , a 13 de dezembro da i5t9; ~. quer Ignorasse o nome 
rmpropno que a clla haviam dado, quer porque r econhecesse 
que nao era foz de um rio, chamou-a Bahic~ de Santa Lw:ia em 
h onra á. pa droeira desse dia ; e demo1·auclo-se nella duas se~a
nas, proseguiu sua derrota em busca elo estreito que devia 
l evar o sett nome ás gerações futnras. Descober~a esta passa
.gem que encurtava o caminho elas ~erras asiat icas, var ias frotas 
portuguezas e bespanholas tomaram o run1o do sul da Ame
rica ; entre e~las a de D. Garcia ele Loaysa que, sahinclo ela 
.Corunha om JUlho ele i525, acossada por um temporal, disper
sou-se nas proximidades dn citado es~reito; vindo uma ele suas 

- náos, a S. Gabl'isl, com mandada por D. Roclrigo de Acuiia, 
;procurar abrigo na nossa bahia, em principio ele 1526, r esol-

1 O_visconde do Rio Grande diz, á p. 3i9 da obra O Fün àa 
Creaçao, que o primeiro nome que teve esta bahia foi Lago ou Rio de 
Gc11ebra, que depois se tornou em Rio de Janeiro. Isto não é exacto. 
Lery foi quem, em 1578, escreveu Riv1bre de Gencure, que é antes corru
pção de Rio de Janeü·o, nome conhecido em época muito anterior a 
Lery . Assim tambem, Varnhngen, no Panorama de Lisboa r! e 5 de 
outubro ~\e 1844, disse que, baseado em documentos, podia affirmttt' ter 

.st~o Bahta de Cabo FYio o primitivo nome de nossa. b' hia ; mas na sua 
Htstorw Geral do B>·aztl, dada á luz em i854 ·e reimvressa nltimamenta, 
-nada ma1s tendo dtto a t•espai.to, faz crêr qne perdeu a fé nos alludidos 
<locnr:nentos. Sobre este assnmpto leia-se a nota do mesmo Vat"nhagen 
·ao 

8
D,atw de Pero Lopes de Souza, na Rcv . do Inst. Hist. 1851. 1° tr . 

p. 4. 
2 Esta versão é de Ayres do Casal, que suppôe ter sido Christo,•ão 

Jacques o chefe dess?- ~xpediçãa (Co;·ogr. B,-a:: . Introd . ao tomo i O\, 
Varnhagem na 24 ed1çao da sua .Historia Gcrat, á p. 85 elo tomo 16 
dtz que o commandante foi Goncnlo Coelho, e ·nada referindo quauto a~ 
as.sentamento dos pad1•ões, affit·ma ter elle entrado e se demorado no 
Rto de Janetro. 

a Outt•os davam-lhe o nome de Gw11nahara, Ganabar·a ou Guáncípm·á 
(seto de n!ar),_ como .J'enAa Varnhagen. Ha razões para acreditar que 
as denommaçoes Ntcteray e Guanabd;·a se applicavam, aquella á mar
gem ortenl~l e e~ ta. á occidental; outras considerações fazem ct·er quo 
aquella destgnaçao se referia mais particularmente á parte da babia 
onde se acham as dua,s cidades e es ta ao seio mais lnl'go e interior, 
onde existem quasi todas as ilha~ e desaguamos rios mais considera vais. 
De varias modos se tem escripto a. primeira dessas denominações: 
Simão de Vasconcellos escreveu 1Vhitcr6 ; Dul'ii.o e Brito Freire, lVhi
·teroy; Ft·. Gaspa1· da l\Iadt·e de Deu~. Macedo, Abreu Lima e Joaquim 
Norberto, Nwthe>·oy; A.yrcs do Casal, Nitheroy; Pizn.rl'o, Nhyteroy; 
V~rnhagen, Janu~rio e Cayrú, ]\Titctoy; Fr. FrrLncisco de S . Carlos, 
Pl~cteroy ; ~Ia.galhu.es , .l'{ilheroy ; J?erd. Diniz 1Yitcrohy; Duarte Nunes; 
N~ct1rohy i e finalmente Hnnz ::ltaden, Itérm~c que talvez seja o que mais 
se appro;ume da verdadeira pronuncia. 

vendo·Sü dahi a segllir para a Europa, em logal' de it' em 
demanda da armada a que pertencia . Informado o rei Dão 
João III de que em alguns portos elo Brazil se abasteciam de 
páo bra.zil narios ele varias nações, que procura,•a.m manter 
r elações com os naturaes do paiz, r eEol veu em 1530 conhecer 
melhor e aproveitar os seus domii!-it>s do novo mundo; com 
esse lim enviou a armada ele Marttm Affonso ele Souza, a qu al 
partind~ de Li'sboa em 3 de deze mbro, tomo:t terra em 31 ele 
janúro s guinte, jllnto do Cabo Santo Agostinho, onde apri
sionou duas náos francezas, ricamente carregadas, e r econhe
cendo toda a costa dahi para o sul, veiu aucorar nes ta bahut 
a 30 de abril, confirm ando o chl'Onista Pet•o Lopes no seu 
Dia,rio, a primitiva denominação ele Rio ele Janei?·o, a q no,l 
ficou conservando até hoje •. Ahi cl~morou-se Martim Affonso 
tres mezes, estabelecendo em tert·a uma ferraria para con
certar varias peças dos seus navios s , secruindo para o sul 
em 1 de agosto; a encantado pela belleza elo sitio, bem como 
pela feliz posição e ferli 1.idacle de toda a re crião que lhe fica 
proxima, sendo encarregado ela demarcação dos lotes que iam 
ser distribuídos pelos pt• imeiros clonatarios, elle teve o cuid::tClo 
ele incluil-a no seu quinhão, ele prefe rencia aos territorios do 
norte, os qqaes, por serem mais conhecidos e por ficarem a menor 
distancia da metropole, parece que deveriam merecer-lhe a pri
mazia. Infelizmente, de posse do a lm ejado lote, IIIartim Affonso 
commetteu o erro de não trata r logo de fuuclat' -ahi um nuclao 
de popalação, e deixou tão bella paragem entregue á natureza; 
de modo qtle, qllando 20 annos mais tarde nella aportou ~ 
primeiro govern ador ger a l Thomé ele Souza ao da.r a el.-re1 
noticia dessa bah1a, e como se se refensse a um sll10 lnteJra
mente desconhecido, pa1"ece não te?" ex1J1·essões com que encc~
recesse sua impo•·tanoia, conforme se expt·essa Vat·nhag-en 
no i " tomo da s ·1a H 'istoric& Geml do Bl'azil, secç. XVI. 
Ao genio francez não passou clesapercebiclo o abandon.o ele 
tão r1ca reg ião, mllito conhecicla já dos na vios dess:1 nação, 
os q•1aes livremente a ft~quentavam, r ealizando opulen tos car· 
1·egamentos de madeiras de lei e especiarias; e por isso, 
tr es annos depois ela vinda ele Thomé ele Souza, isLo, é, em 
1555, Villegaignon, auxiliado por Henrique li, emprehen
clendo a fundação ele uma colonia na America, escolheu este 
ponto investindo a barra, que encontrou sem defensores , de
pois ele haver tentado estabelecer-se na ilha ela Lage, occupou 
a ilha de Sery-gipe, hoje de Villegaignon. Constt•uiu ne~ l ~ o 
forte ele Goligny, projectou fun dar a ciclade ele Benn"tlle 
na praia fronteira (talvez a aclual de Sant.a Luzta) 6

, t ra
tando, entretanto, de angariar a affeição dos Tarnoyos, que 
habitavam nas cil'cumvizinhanças. Sabedor disto, no fim ele 
quatro an nos (!) o governo pol'tuguez mandou ordem expressa 
e reforços ao t erceit·o governador geral Mero ele Sá, para que 
restaurasse o territol'io occupado; o que este e:mcuton, sahinclo 
ela Bahia em i6 do janeit·o de i560 e chegando ao Rio ele Ja
neiro em 21 ele fevereiro, it1timou ao inimigo a que se rendesse. 
em virtude ela recusa deste, atacou-o no dia 16 de março' 
venceu-o não olntante a vigorosa resistencia ele i50 franceze~ 
e mai8 ela mil Tamoyos ; e, con·tentanclo-se em at·razar o 
o forte, abandonou o territ0rio, conduzindo a artilhaeia e um 

'' F r. Fl'ancisco de Santa Maria, Fr . Gaspar da ~Iadre de Deus, 
Silva Lisboa, Casal, Pizarro, 11-Iello Mo t·a_es e otüt'?S, julgam que foi 
1vlartim Affonso que:1.1 deu o nome de R~o do Janeu·o) l?_Or ha\·er a-!u 
chegado a 1 de j aneiro de 1532 ; mas essa proposição n:.o póde ruats 
ser susteutarla, depois que foi divulgado o Diado de Pero Lopes na 
Revista 'I'timo·,.sal do Instittrto, tom . 24, 1851. 

n Na ta edição da Hist . Ga1·., tom. 1o, p. '"3g, diz Varnhagem: 
Não d (óra da propa3ito suqJpw qtte esse ostabelecime11t0 fosse sitt~aào na 
bocca do riacho (hoje Catt•te), e qt~c dahl se odgiHasso o aome Car.l' oca, 
ca.sa. cio br-anco . Na 2J. edição, porélll, li. p. 86 do i 0 volume, dlz ter 
suspeitas de que essa casa foi constru ída em i 502 por Gonçalo Coelho. 
Mas a opinião geral é que l\Iartim AII'onso desembarcou e occupou o 
sitio onde está hoje o Hospício de Pedt·o I), o q?a.l por mutto tempo 
conservou a denominação de Porto d• Jlfar·t<m AflOHSO. 

G O escripto1• The\•et deu como fundada a.._ciJade f''":nceza de Jien-
1·iviUe, e alguns autores tem seguido sua _o pintao. Acred tt~mos, por~u1, 
que tal fundação nunca pnssou de proJec to, e além ele .outras razoes 
que temos para assim pensar, merece-nos todo o Cl'ed 1to o s~gu1nte 
trecho do 70 capitulo da o_bra de Lery, que melhor do que nlllgu~.m 
devia sabet· d1sto: .u. • • •• qu.arL 1tous 11attts~n~s de cest·c LBi''r'C dt!. Bres'll.: 
qui fut 21Lvs d,·r·n. .ap,·es. Theuef, i,e rm~n.lien q~~,il 1~'y attait au.cc.t.'i~B /brme 
c~e bastim.entsJ mouts u.lllage 'IH udle a l ·e;'ltclrOtt Ol.t tt 11.DUS en, a ;narqv.d e' 
{orgé '"'e vraiment tantastiqtte•, 
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navio inimi go 7 • Deixando a i nela de funda r ah' unn colonia, 
repeliu Aiem de S:'1 o e1't'O ele Martim Affo nso, en o ag~'.:fl. me
nos jusLi fi cavel poi'l qae não clev ia ignor at• a op1n 1ao, que 
déra· e a ordem' quz recebera seu ant~cess or Thomé <~e- Sot1za, 
como se cl espreh e nde das segmntes ltnhas . qu e em 1 oo2 d tri~ 
gira ao H.ei : " Par2cc- me 1111e V. f\. cl,e ve mandar faz~n· ah 
uma povo:t çilo hom·nda e bóa , p~eque Ja nesta co• ta na.o ~a 
rio, em que entrem fra ncezes senao esta.;. El _:sc~Jqar- se-lna 
com esta povoação , armada nes ta costa ... ]~ se n ao hz fot·ta lez fl. 
este an no no ui to rio, como V. A. m e escrevia , fo 1 porq::e o 
não p Hle l'azer, por Ler pou ca gen te e n ão pn.recer· SlZO der
ramar-me po1· <antas p:wt&S .>> Os fra ncezes, ao verem o a ban
dono ele íil em ele Sà, não se afasta r a m do l<tLo1·al, e, 1nrque 

' como c•os ly,•ios qtte Ee ?IÜO c•~ranccor·c•m de todo as n&izes, lhes 
foi facil tOJ"J1M' '" flo,·e sce,· (como d tz Rocha Plt:a ao citar 

1 esle facto), ell es voHa mm á,s antigas pos ições,. cntrinch eil'ar am 
' a aldeia indigena de Ut'llçumu·tm 8 , no slt<O em que é hoJe 

a pt·aia do Flamen go, as>im como ma is p~ra dentro cL~ bahw. 
a il ha ele P:1ranapuam 0 , e nellas se maot ivel'am, e.>t reitan.do 
sul\A rel ações com os Tcomoyo3 e sem t erem qu em os i ncom
modasse dut'ante seis a unos (!) . Por es'l e tempo, os llllS

siona dos Nobre<>1. e An chieta fazi a m pt'Dcligios no Braztl 
ce m .a SI Ia pala v~a in sp irada; e, tendo e on:'legui do neg7~ciae a 
paz com os chefes indígenas da cap1ta n1a de S. \ 1cenle, 
enten deu o governo qne era a oc~asião ma is nada pnt·a . ~e 
tl'atat· da comple ta exp·dsão dos lr<tncezes c~o H. t? ele J!,'nen~ 
e de fu ndar a cidade com o o acouselh <tra 'I home el e ::Souza, 
e. nesse in tu i to , enviando Estacio d e Sá com alguns refot'ços 
a· seu t io ~I em de S{t, onlenou a es te que nuxi liasse elficazmen te 
ta l empreza . Chegando Es·tacio ao Ri o de J a ne it•o em ma rço 
de 1565, e verificando n ão ter forças suffi.c i en~es pa ra desalojar 
o inim i..,.o forte con1o SG ach ava , desen1 harco n a sua gen te 
lo"'O :i ~ntrada ela barra, no porto ele Martim .A(l:'onso, estabe
l egendo perto a Vil/c• Velha •o, cobr iu sua pos ição com trin 
cheiras e a hi se manteve perto el e dous a nno;;, combatendo 
sem ce;sar, ora contm navios fr ancezes que demandava m a 
entrada, ora com numerosas canôas tr ipola cl:J.s por 1ncltos; 
a lé que Mem de Sá, conhecendo os apertados transes em que 
se achava seu ·sebl'inho, r euniu toda a força que lhe fot 
p ossivel , e em 18 de janeiro ele 1567 chegava á barra com 
cinco galeões e seis ,cnra vellas , r esol vendo-se desde logo um 
ata quo geral para o dia 20, a~ m ele alcançar~m o soccorro de 
S. Sebas tião, p1droetro da ctdacle . Com effe1to, no clla 20, 
depo is el a m issa e Ol'açõ~s do cosLume (porque enlão , mais do 
que a inda h oJe , s ~ acreclJtava que o Deus da paz e ela concordia 
favorece os ocl ios e as guerras hu manas) foi accom me Lticlo o 
entl'inch eit·amenLo de Uruçúmi rim , travanclo.se medonho com
bate , qu e só terminoa depoi~ de prod_igi,osos feil;os de bra
vura não escapando com v tela um so ; rancez ou tamoyo; 
pugn~ horrorosa, ele que tentaram dar idéa os nossos poel as 

7 A dat.n. de~se c omba.Le é a que consla d::~. em· ta de ~I em àe Si á 
Haiuha D. Catharina, transcripta na Memoric• de Dua1·te Nunes e no 
10 t.Om; da B cvista. Tlimcnsat elo l nstit·ulo. /'!t lg uns auto re s e ent:·e 
ell es Ft•. l<' rnncisco de Su nta. Maria (Anno Histo1·icv) e J oaquim Norberto 
( 11[emoria s(.bt·e os -:ildeamentos), dizem que o c om bate tive ~a. . l o.gar a 2q 
de janeit·o, cnnfundmd o este com o outro combate, que fo 1 lel'ldo daht 
a sete ann os . 

s Não concordam os esc1·iptores no modo de designar esta a.ld ea . 
Casal esc reve u,·ussq_ t,·miri; Fr . Agostinho de Santa. Maria, Vt·assumtiri; 
V(asc oncell os · e Abreu 1ima, U1·aoumiri; Varnhagen 1 Ur·ic·wneri·m; 
Balthazal' Li ~bo[l, r r ·uC'1./i»>eri; Pi z.a !'l'O, L"'?'1.1ÇWYniri; ~ c oneg-o J a nu ~u:jo, 
Vrussumiri Du~u·te Nune~ ~ Urassu:rnery; 1\fagalhaes Unu;unwrzm: 
Moreim de Aze<·edo, l'inheit·o l\lacetlo e Joaqu im Norbe1•to, Urucu
mü·tm. 

o A.!nouns cscre,·em Pcwanápucu·i ; outros, como Magalhfíes, Pa1' lte<
p·lcul~y ~· Jo3.quim Nerbe1•to, P cvrancítJtu;uh:J ; Jnn 11 ttrio, PC!'ranatnáJ?U
cui; mas parece. ter t·nzão Val'nha.gen. esc revendo Para1wp_unm (ltha 
do mat·) que designa hem essa tlha (hoJe do Gove1·nado1·),. SJtuoda n<;> 
Jogar em que a ballin. tem maior largur:l. i e .era mul~O .f~cd c•)m a ma 
lettra an tiga toma 1• a te1·:ninação a;n por cut . Nr; 2a ed 1cao V~l'nhagen 
adapta Pnrnncipecío (!ingua de mu), o que nao pat·ece mtuto apro-
pt·iarlo. -

lo A maior parte dos auto 1·es opinam que :t Filln Velha fundada por 
Estac~o era situada nn prnia. entr·e o Pão d~ As:;ucar e a po~~a. de 
S. J oao; outr·os, que era 11111 local em que es ta hoJe a Esco la Mlltla~; 
Varnhngem, em uma nota cl:t secção X.IX. da Jlsstoda Ge.r·al elo Bra.:tl, 
npresenta as razões que t em para su ppor que fo i na praia, hoj ê da 
Saudarle, conhecida outr'ot·a. por Porto ele "lia,·Nm A/{bnso . 

Hô- GUA 

Du rão e i\Ingalhãe3 nas se3ui ntes e bellas linh as de setts 
poemas : 

Pal'te do V'\SLJ monte eovoiLa e:n chamma 
A cinz~ c obl'e o c é o c a lig in osa, 
Aluge o chão , tl'e ne a te rl':t., o pégo brama; 
E o mort l\1 esp1ntado e tt·e11ebundo 
Crê que o céJ cn1a" que se _Fnnd L o mund o. 

(Oarnmu.nó, c:tnto so, est . 52.) 

Tra\~n.-se horrenda e s e enca.rniça a luh, 
Roncam bo mb:u·das , arcnbu1.es lr .J am 

1 
B -das e fiec has pelos ares zune:n, 
N ing uem cede em valo1· :to seu con t l·ari n , 
E no n.rd or de matl.l' ning ue:n se gual'd::t. 

(C011(edemçc'io dos 'l'amoyos, cnnto iOO . ) 

e talvez com maio r eneegia a inda é e lla descripLa palas 
s g 11inLes palarra s elo nosso hi stot·i a clor Rocha Pi~ta: "Exci
tado do va lor , pelejat·am tam bem os el eme ntos : o fumo 
e ns seL tas t inham occ1 ;p aclo o co· ; as ba las e o eslt·onclo 
levantavam as on-.ICbs ; teemia a ten'Cb n:t cont in gancia ele quem 
h av ia ele possu ie; o fogo achava va rias ma tet'ias em que arcle1· : 
·tudo et·a h ol'I'O t' . » Som tomar r epous o, e seg uindo logo após 
contrn as Vl'incheira~ ela ilh<\ de Paranapu::un, assesta rnm a 
art ilharia, e depois de a ba teeem por ãlg um tempo, é ot·clenado o 
assalto . EsLacio dá o exe mplo el a col'age m, comhaten•lo a frente 
elos seus, alé qne mot· ta!mente fe l'iclo pn uma fi ec lt a 110 r osto, 

Cabindo o he róe , na. espatla 1 que conserva 
A dom bumilde a cruz e perde a fa li a ; 
Banbn-se em sangue o chão e e :n tant:t. glo ria. 
Regaàa a t.arra prod uziu vic to1·ia . 

(Cara;nun~, canto so, est. 57.) 

e desta sorte as flechas que ot·nam (o escudo ela cidade, tor
n a ra m- se ma i~. exp1•essivas, pois, c1ue. a u m tempo comme
mor a m os soflmnenLos elo seu pacl roell'O e elo seu pt•imeit·o 
fundador . «N unca houve guerra , di7. o histori a dor Southey em 
c1ue. se em_pre!l'a nclo tão potwas forças ~le parte a parb~, se 
obti vesse t ao u11portan Les conseque nc tas . Menos ener ,• ico fosse 
Mem de Sá, ou :\Tobrega menos hab il , e esla cidade, h~ e capital 
elo Braz il, seria franeeza e não portugueza . » A derr~ ta elos 
guerrei r os Tamoyos lr ouxe a tri r te necessidade de abando· 
n arem, com s uas fami li as , as margen3 el e sua qt: ericl a Guana
bat'a, "Tudo fng ill (d iz o illus tre a utot• ela 11{emor!·a .~o bre os 
aldeamentos). ou tud o caminhou errante pelas bre nh as; as mães 
com os fi1hinhos ao coll o, os homens carregados de snas a rmas 
e ute nsíl ios ao sussm· t·o m ysterioso elo m ar acá, e prosegui ram 
do sul p a ra o nol'le . procm·ando, como os Tupi,; o,mocís as 
mesmas veredas c1ue hav iam tl'ilhado seus a,ntep8ssa~los . 
.l!; sses t•estos ele tão va lente lribu, qne defenderam aLe o ultimo 
esforç o a su a bel la Guauab:n·a , co n' a sua bahia escondida a 
·terra invejada do Carioc'l com a s ua fonLe pnetica . reple ta ' de 
tradicções e elé reminisce nci as, de seus bardos , ou· lugiram ou 
tiveram de nce iLar a pncom a unica cond ição ela consenação 
da vida ! ,, Vaericlo ele ioi migt'S todo o t erri tori t• i\1em ele Srt 
reconhecendo a im propr!eda cl e elo loca l pa ra asset;to ela c idade; 
r eso lveu tt·ansfel'I!-a ma1s pam o interior, encost·tda ao monte 
ele S. Januario, onde o a ncoura douro era abrigado pelo ponta l 
que clepo1s se chamou do Ca hthon ço ; par a Lle fenclel-a começou 
os forLes ele N. S . ela Gu i:t e ch S . 'rheoclos io. n :1 entrada da 
bar ra, os ele S .. T hiago e Snn t:t Cruz, n os fl a ncos el a . nova 
c1dade, oncle ho.1 e estão o A l' senal de Gl! P- t'ra e :1 egre.J a da 
Cr ~1 z; e tendo de acudir ao seu gove t•no geral na Ba hia, 
de1xou com o segun do governado r el o Rio de J ane iro a outro 
seu sob r in h o, Sal va clor Corrê:t el e Sá, que j:í. era Ya u tajosame nta 
con hec1do pot· sua C1pa.-, idr>de e se r viços 1 I. Empenbac1o en1 

11 No primeiro numero do Ostensct Brazi!,eiro, o disLincto e!'.cl·iptor 
Josó Alb , no Cordeiro ten to u de:>1onsl rar que fo1· a Estac io e não Mem 
de Sá quem t<·ansfe riu a cidade pam o novo local . Além de 5er essa 
pro posição cont t·aria ao que aflh-mam Laet, Pizarr o, Dua rte N unes , 
etc. , é razon v e l ac redita L' que essa tra.nsfer·encia se etfect.uasse quande 
jC: não haviam inimigo~ de p~rr~JelO, n:t pt·a ia Uo F lamengo e imme dia ... 
coes e, portanto, depoiS do lernnento oJ morte de Estacio d• SiL , 
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dar l(Jclo o impulso á nascente cidade, promo·:e nclo as cons
trucçõe~, esLabelece ncl o os J eSLliLas (preciosos n :1 ca lechese) no 
Jll'Jmeiro tP-rnp lo chr ist:io, eclillcHlo no Castello , e an im ando 
a lavoura com o assenta mento elo pdme iro e ngenho na ilhtt 
q ue pot· &e r de sua propriedade, fi con-2e cha ma ildo do Govcr
?Wclo ,·, -teYe a inda Sal vaclor Co n ·êa de susten la r por a lgnm 
~e mpo rude;; combates, com n:~ vios rrance; e; e com cDnôas d e 
tncl tos fe rozes 12, se ndo em seu s tr.dndh os l ea lmente coaclJll · 
)·,acto t~ e l? heroico ~Jartim Affomo _Ararigboia, ch ~ fe elos 
1 emtJ1HII os, o qual nxando o sen a lcleta mento na pr:u n fl'on 
ten·a, J LLnto ao mono de S. L om•?nço, dah i, qual a guia ,-ig ilante, 
esla va pr ompto,clia on no i t~ ,acahir sobre os inimigoq el a cidade. 
B'o ra m taes os serviços por e lle pt·esta clos , que o H.e , :1lém el e 
110tl1 e<l l-o capilão - mó t• de uma a ldeia e c e arbilt•at· -Jhe umil 
tença cl<3 ll 'i-000, prese n teou-o com um Y~sticlo de se u nso e o 
ha bito de Chris to, cli,tincções en tão ela maior ya \i l\ 13 • Em 
consequencia elos successos r eferidos , m el_bor in l'o t·n~:Hla a 
n1eLropole P.cerca da posição elo Rin de J ane il'O, r~ conheceu, 
r1ue o po:ll o er a op li mo para séde ele um governo mais impor
ta.nt~ : e como fallecesse Mem ele S{l pouco depo is, em ·1573, 
ficon o g o,·el'DO ga t·al elo Bt·azil clividiclo em dons , t3ndo o el o sul 
p ot• asse nto a uova c idade; d ivisão ephem et• a, po is que, n ~ fim 
ele quatt-o annos . considerações polit icas fizer a m rolta r tudo a o 
antigo es tado . Oahi em dia nte foi pL'agTessivam en te a.ug men 
tanclo a popu lação e ·importancin elas cl ttas margens fron teit·as 
ela bahia el e .\i 1herohy; mas a té o fim des se seculo, os cl!l'O 
n istas apenas pocl~m cle~tacat• os seguintea fac tcs : 1. o - O 
es tabelecime n to cLt A1·maç:ão para a p •sca da> brdei a s que inf'es 
tavam a ba hia , na ponta p t·to ele S . Lourenço, a qu:1l se ficou 
ch amando ela .'l?'J1lCGção. Não se sabe ao eerto a ela ta r! o s ~ u 
prin cipio ; mas, um a Pt•ovis:lo el e -[8 de n o1·embt'J ele 158 1, 
ci tada na _111 cmo1·icG da, {tmdcbçáo dCG ciclcbde, por Du a rte Nun es, 
faz al lusao a esse contt·ato . 2 .o - :\. in s itui ção ela S~1 nta 
Casa da Misericorclia, a qual le ve modesto começo pc1t' e s ro~· ço; 
~o Yeueravel r\nchie t<t, em 1582, pot· occasião ela chegada ela 
h· o ta el e -!6 ná os ele D, Diogo Balc\ez. batida d as t.ot·m entas 
desde o cabo de Horn , e que tra zia com escorbuto a maior parte 
ela g·e nte . Essa santa institui ção, que co ti . eçou por um abaJ•. 
~·acamento na pra ia de SanLn Luzia, !oi a c\qui_riuclo tão n•)tavel 
1ncreme nto, qne actualm ente pócle se t·, p ela Stla. opu le ncia , 
ordem e caJ•iclacle, apon tada eomo modelo el e eslabelecimenlos 
de ssa n alt!l'eza. 3.o - A cl sa stracla morte elo g l'a ucle Ararig-bo ia, 
qu e alogou-se casualmente nas aguas da bahia. Esse faclo te,'e 
laga r, seg uoclo a opinião ~erai, junto á ilha do l\iocanguê 
mirim, não l onge ele sua alaeia ; entl'e tanto o general Abre u 
Lim a (H-istoria, elo B,·a,z it) e o Dr. De-Simoui (Gemidos 1Joetic , s) 
ind icam a i lba do Fundão, no lado opposto ela hahia, perto 
ela cos ta el e Inhaúma . ill' desco nh ecida tambem a d ,1ta dess e 
tri ste succasso, affi rmanclo ape uas Varnhage m (nnta á p. 256 
elo ·L 0 tomo el a Ilistoria Ge?'Cbl elo Bra;, ·il) c1ue o valente chefe 

B Kas ps. 58 e 172 d~ illemm·ict sobre aldeamwtos , l)OI' J oaquim 
Nol'berto, t:-ata-se de dous desses com bales navnes; e p::u·a so lcm nisur 
u rna dessas victol'ias foi ins tiluida uma festa a S . Se bnsLiào , cJm a. 
ilenonlinação de (esta das canôas a 'qua l, diz frei Agostinho de Santa 
1\J~rn (Sanctum·io Mariano X) ai nd~ se realizún no anuo de 17'13 . 
(Vide Coro{! . Jiisl. de ,1fcllo il[m·aes, 10 - 2a pnrte, p. 230. Anno 
Biogr. do Dr . i\Incedo to- 338 . -~ lguna au tores , entl'e e:les Simão de 
Vasco ncellos ( Yida de Anchieta) dizem que esses combates for'l,m dado' 
por Estncio d~ Sá , 

I3 Varahagen,_Hist. Gcr . do Bm~i! ( t' - 250, 1a ed ição) affimm q~e 
no. Aterrado .. :.nülga. Bica dos J\Iarinheit· os, esteve a trt~u de l\Iartun 
Affonso Ara•·1gboi'l. O conego l!inhe;,.0 r Fl'a1?ça Antar~llca) contest~, 
VISto concordarem todos os escriptores que a a ldeta .mdtgena. e xtstm 
sempre em S . L ourenço , e ficar isso exub e rantemen te provndo na 
1'1-Iemo.·ia sobre os aldeamentos . Convém porém, lembt·ar que Gabriel 
S oa res , tendo escl'ipto ~eu Roteiro Gcrat' e:n i 587 com ~lguma minu
ciosidade, é quem dá o nome de 1\lartim A ll'ons' no estetro que \ra.e ao 
Ateemd o, náo o conlundindo com o porbo de ;}Jart im Af/'onso , em que 
lundeou Maduu Affonso de So uza em 1531. Ora, pelos documentos 
transcr i ptos nn citada M'emo1·-ic• sobro os aldeamentos, v e-se que, embora 
A.utonio de Marins h ouvesse do:.ld \> os terrenas de S. Lourenr.o ao 
~k\r ari g boia e seus indi os e:n 1:3(H, elles só toma ratll posse e~l~ i573, e, 
como não sabe mos ao ce rto onde a sistir~m elles dur.1nte os cmco annos 
<ie inter ,~a.llo . é rnzon<ve l suppo 1• conciliando as difrerentes nsse t·ções, 
que a ald eia dos 'l'em imin ós an t~s de se1• definitivamen te ~ssentada ent 
S. Lou1·enco , occupam o l o~n l proximo do Atel'l·arl o, á beim da balda 
e a oeste da. nova cidade. Entretanto. na. 2a edição da Iiüt. Ger., 
secção X[X, Varnhagen abandona o.. pt·imitiva id én, que eslava de 
nccordo com o que disse Ga briel Soares. 
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vi \'ia a iucl a em -! 537 1 '>,asse rção esta que omittLt na seg·unda 
edição r!a mes ma obra . 4." - .-\.edificação ela ermida ele N . 
S . elo O', o nde h oj e esti a cape!J a imp eri a l. em -!5S); e das 
duas e ll' L'eja~ : ele S. Bento, em -158\J, no mon·o qu e limit~va a 
ciLlad • "ao na de, e ele Sa nta Luzia, em -1592, na fralda elo mono 
ele S . J .\ n llal'i o ; :1s quaes, com a ele Santo Ign:tcl J elos J es ui tas 
e a Se Velha (hoj e el os Ba rbaclin !J os), eleYaclas 110 mesmo ill01'l'O 
com a fllncl1Lçio ela cidade, começamm a ~erie ele templos catho
liC)S, que, cl a ui em diante, fora m levanta<los em mui tos montes 
e en seadas da bahi a . 5.o - A chegada ela e>qu aclri lha ele 
circ uuna"egaçio elo a lmi r a n te holl::tuclez Yan Noort, a qual 
c! manda nclo em 1599 a bal'l'a, foi obl'igaela a re t,· o~e cl e r , por 
t er Slffl'i clo l'ivo fogo elos fot· tes ele~- S. da Gai a e ele S . 'l'heo
clo~io; pl'ocedimento este que s a j ·1a lilic:na com a elesconfian.;a 
qu .causava epbà9 a ba!!deil·a h ollandeza, e com o receio, qtte 
i. av ta em toda o Bnu tl. ele PXperli ções d e pil'atas, como as ele. 
Cavencl1sh em • a uto; , em 1591, e de L a ncaster oo Recife. em 
1594. O SdCtl1o XVII ne nhum acontecimento trouxe, qna p el'
tul'baBS ' o g t·aclnal a ug-men1 o d o Rto ele Janeiro, o qu pe,·m it t iu 
M S pa c1ficos b nbtta ntesclns tnarge ns da lnb ia irem dando liv re 
c ·lr5 ) aos se ntimentos re lig-io ;us (JLte os animavam . bem como 
pro1·e nclo a •eus meios de clefesil ; e pot· issu, ao pa•so· que faziam 
j)l'Os perar su a lUI'Ollrn e nf\scente comm~r~jo 1 5 , não se eles
cu idaram de Jevanbat· nos di ve rs os montes . e nseadas e iJhas 
te mplos em bon r a de seus paclt·oe iros parti!;ulares. l~ot•am ao sim 
snr!!indo : o de S . Cb r is tovão , na pra ia do se u ncJme , e o ele 
S. 'Lourenço, no a ldeam ento elos intlios , em 11327; o de Santa. 
Ct·ur. el os Militares , n as rui nas do antigo furte, em -1623; o ele 
S . Gonçalo , acima de S . Lourenço, em 1645; o de N . S . do 
C<.i t•m o, hoje Ül'clem Terceira, em 1618 : o ele N . S . da Pleclacle, 
no fundo da !;a h ia , em 1650; o ele S . Dominu:os ela Praia 
Grande, em '1652 ; o de N . S . c!:~ Concei ção, h ojevPalacio Epis
cop d, e m 1655 ; o ele S. J oão Baptista na praia de Ica r.t hy, 
em 1660; os ele N. S. ela Boa Viagem e N. S. da Co nceição ele 
Nitb er ohy , em 1663; o ele N . S . do Livramento, en1re oVal
lon go e Sa neie , em 1670; o ele N . S . da Glo t·ia elo Outeiro , em 
1671; o ele N. S . ela Ajucln, en l1•e o precedente e Santa Luzia, 
em 167,1: o ele N , S . da Guia e Sant t i\iargal'ida ele Pa coba
h yba , e1i1 i 690; q ele S. Francisco Xav ie e ela. Jut·uj •Jba, em 
1606 ; o el e S . Roqu0, na Jlb a ele Paque tá, em -1697; e os ele 
N. S. ele Kazareth e N . S. el a Conceiç:.ão ela Ilha do Gover
nador, be m co mo o ele N . S . da Lúz ele Ilaoca, cujas clu tas 
n ão são, bem:con heciclas . Mas,jem bar a confiassem esses habitante ' 
na pode rosa protecção el e seu~ santos, iam tambe m, como 
lh e ~ aconselhava a. boa pntclencia, lo r tificanclo a ba rra e 
p1'epa:·anclo-a pa_,·a uma def~nsiva enet·gica co ntra o qual
quer mvasOi' : pots qu e, a lém ela constante a meaça dos h ollan
clezes, que, desde 16 16, procura''a m occupar par te elo Brazil. 
ch ega ndo a ser senhot·es cl:ts capitan ias do Norte dur ante 
30 annos . nunca tinham de todo adot·meciclo nos ambiciosos 
fl'ancezes·, os antigos S) uhos ele Villega iguon, e ele L a-Ravar
eliere, bem como ele aveutltl'eit·os inglezes. Tudo isso inclicava 
aos flnmicenses a n eces~ i clacle ele se ac:~-utelnrem, o que fizeram 
construindo batel'ias em Santa Cruz , S. 'l'heodosi.o, Villegai
g non , Gt·agroa tlt. , S. Sebastião, S . Jauual'io do Ca s tello e 
S . Th lago (ac t·ta l mente arsenal de guerra); mas, como os 
rec•JrSC'S eram limit-:tclo.i, essas obt·a s ora fica va m interrom
picl<t>, ora avançavam um ponco, pr2cis:~nclo par a i >so que a 
população cóncone,s3 r om cliuheit•o e esct•a vos p:1 l'a o tra ba lho, 
em cujo s • .. rri .;o muito s e di st inguiu s ~ mpt·e n Oeclem Bene
clic tina, que quas i no fim d~ste seculo. e m 169fi , cedeu parte 
elo te rreno elo seu mos te it·o, para o estabe lecimento ele um 

t '• No Anna Bi?g.-aphico (!0- 333), cita Alacedo o facto de have r Ara
t·i<>bo ia s~ lvad o ela' ondas o govel'tl ado t• Salvador Co rrêa, que cahtm 
a; mar d urante fu riosa. pelej a. travada e:n canôas . Não sabetnos onde o 
i!lus tre escript or colheu esse facto; npena~ ternos conhecimento de .que 
0 valente indiglma. salv ou u 11 dia da morte o gJvernnd or , se n n os drzer 
0 autor que nos rninistr·t cstn in ft:~ r ;uação a especie de. perigo que e lle 
corria. l':'i entre tantc assi u fo i , Ara.rigbo in., menos fehz do que o seu 
a.migo, não encontrou em jgua l transe quem lhe prestasse igual 
s occo rro . 

I IS Infelizmente ess~ lavou'ra e esse cJmmerc io ti\'et•o.m para os 
auxilmr o tt·aficJ dos nf l'i cano s , C;)Oced id o. pe lo governado t· Ruy Vaz 
Pinto no periodo de 1611 a 1620, a s•u pat·ente Duarte Vaz; chaga 
h o t-ri~el que tio tristes conseq uencius de,·ia produzit· no desem•o!vJ
mento fu~uro do paiz, e in fluir pod ot·osameute n.t9 na. índole e c ostumes 
de u!lla. lougn. sel'ie de gerações . 
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arsenal ele marinha t a. Bém oeclo most raram os factos quão 
acertadas eram essas medidas de segurança , Em 1710, o .g?
vernaclor Castro Moraes teve aviso de qLto uma expedu;ao 
franceza segnira com des tino ao nosso pot·,o, e e m cons~que:1c1a 
foram tomadas as meclid,\s para bem receber a fl'Ota llllnUga, 
que com effeito a 'i7 ele o,gosto apresen,ou-se á lnrra com a 
bandeira ingleza . Não consegumclo etüt•at•, pelo nvo fogo que 
l he dirigiu o forte ele Santa-Cruz, fundeou ao l argo . e na 
manhã se,.uinte fez-se ele vela pat·a o sul , clep~ts de apn s10nar 
uma sumi'ca que Yinha ela Bal11a. Chegando a Ilha. Grande a 
20, simulou por alguns dias o desembarque em vat·ws P?ntos 
ela costa, até qne a H ele setembr o oifectuou-o na puarattba e 
começou a marcha pot· terra contra a ctdade. Nao entra em 
nosso plano a nal'l'ação elo combate travado aro 19 ruas da 
cidade donde resultou a capitulaçãJ e prisão elo general 
Ducler~ e 600 companheiros, ficando m ortos cerca de 400, que, 
com aquelle~, compunham o total dH. expedição; diremos apenas 
que , dous dias depois, a 21 17 , appareceu á bana a esqua
drilha. supponclo ta lvez encontrar a c1clacle em po der de Du
clerc; 'mas r econhecendo o seu engano, qniz tentar alg·Ltmas 
represalias, sendo dissuad ido pelo propdo genet·al pl'isionei ro, 
que escreveu ao chefe, fazendo-lhe ver o máo successo da 
em preza e r ogando-lhe que seguisse /)ara a França, a. d a t· 
conta ela situação em que se achavam, ele e s~us compamheu·os. 
Grande sensação causou em França a notwu~; desse desastre, 
aggra va do seis rnezes depois com a do as sassw_ato cl.o general 
francez, em 18 de março, quando, embora prlswneH·o, s! ll~e 
concedera a cidade por menagem 18 ; e as .>octando-se e ntao as 
ieleias de vingan~a a esperança do lucro, o almü:ante Duguay
Trouin, auxiliado pelo governo, preparou em dtfferentes pontos 
uma poderosa esquaclra ele 17 navios ele a lto bürdo, uem armada 
e equipada, e fez-se . de vela rara o Bt·az1l. Debalde fez o 
"'Ovet·no portuguez salur um n aVlo com a notteta ao governador 
âo Rio ele Janeiro, ao qual com antecedencta envtára o chefe 
Gaspar da Costa com quatro náos ele refot·ço e ordem para 
fechar com cadeias de ferro a entrada da barra 1 ~ ; debalde 
um outro aviso o prevenira de Cabo-Frio, que se avistava uma 
esquadra ao norLe; o governador Castro Moraes, confiado fl:a 
boa fort1111a que tivera o a~no an terlOl', e cons1det'iJ.nclo antl
ecouomico manter gua r ntçao na~ fortalezas, conservou estas 
de tal sorte desapercebida s, que, em 12 de setembro, Dugnay
Trouin ajuclaclo pela maré , pa1o vento, pela cet·ração , e, mais 
que tu:cio, pelo abandono dos fortes e inet·cia ela esquadra d e 
Gaspar da Cosla, entt•ott a barra a salvo e foi f tmdear enlré a 
ilha das Cobras e o morro da Armação ' 0 • Corramos um 

1G V, An·naes do Rio de Janoiro, tomo 5>. - Tombo ela Camara Jl!uni . 
cipal , pag. 28.-ll>lomm·ias Historicas, do monsenhor Pizarro, tomo UI. 
Esses serviços dos habitantes deram origem á Lei de 6 de junho de 1647, 
que conl'el'iu o titulo de Loa! á cidade do R io de Janeiro, documento quo 
se acha tt·auscl'ipto no. t omo 70 da citada obra de Pizat·ro e ,;to qual <~o 
enumet·am outt·os serviços prestndos pe los tlununenses, até Ll B necessL~ 
dades da propria metroFole: . . _ . 

17 Não são uniformes os d1versos escnptores na destgnaçao do dm e:n 
que se deu esse facto. Bnlthazar Lisboa ( A·~tnaas, torno 5o) , refere que a. 
esquadrilha chegou á barra no mesmo d1a do combate, ::L i9. Rocha. 
P itta (Historia da Amer. Porhtgueza, liv ro 90), diz que fôra no quinto 
dia depois do combate, isto é, a ~4, versão .es ta que .fo i seguida. por 
Duarte Nunes o Southey; acrodttamos, porem, que fot a 2l, conformo 
asseveram Pizn.n·o e V::unhageo nas suas obras. . 

18 Ferclinnnd Denis e Benuchamp, nas suas Histol"'ic•s do Brazit, 
dizem que Duclerc moL·rera no combate de 19 de setermbo, assassinado 
no momento em qtM~ se 1·en.àia. Na ta traducção da obrn. de Denis, por 
Hen•·ique Bellegarde , em i831, lê-se qua o ~hcfe francez fôra assassina~ o 
poucos dias antes elo combato; mas nn obra do mesmo Dems Lo Brés1t, 
impressa em 1855, .refel'e-so que o assassinato tiym·a logat· a~guns meGes 
depois, o gue conc o rd~ com documentos qu~ extste~ dem~nstt·an~o ter 
sido a i8 de março de 171 1. Quanto ao mottvo do C1'1ll1e, amdn hoJe não 
é conhecido, attl'ibuindo-o alguns n umn conspimcão em que el le se 
envolvera, outt·os a um desforço pessoal origtnado por assumptos de 
h onra e da família . 

to V. a Fmnça AHtat•ctica, pelo co nego Pinheiro, publicada na. Revista 
1'rime-nsa! tomo 22. 1859. O mnrquez de LaVl'adio tambem lembrou-se desse 
meio de d~fesn. em 1776, quando receiou o ataque de D. Pedro Cevallos. 
(Os ttltímos Vica-Rois, pelo co nego Pi•:heit;o, Rcvistct TrimcMctt, '1805 .) 

•o Nas Jllemorias da Dugt~ay-Tt'Ot!'n, a p. i67, affirma-se, pat·a dar 
lustre à façanha, qua as fo rtalezas em grande numero rom pecam vivís
simo fogo contt·a os invasores, mas a verdade histodca. é a seguinte: 
Quando Duguay-Trouin entrou no Rio de Janeiro, a fo rtaleza de San ta 
Cruz, a mais importante da bnrra, estava guarnec idn pot· t>·es arti .. 
lhciros (!)e assim as outms, com excepção âa de Villegaignon, que, 
~nl .a.l·mada e sem um pn.iol c onveniente , depois de alguns tiros li c ou 
mutllt~ad a por uma explo5ão que soffreu. V. Annaes cio Rio da Janeiro, 
tomo ~o; illemo;·ias Bistm·icas de Pizarro, tomo 10. 

véo .sobre a ·trigte .oataslrophe testemunhada pot· nossa soberbfl. 
bah1a, e que pobrm de luto a bella cidade ele S . Sebast ião e 
as paginas ele sua his·toria, .devida á cobardia ou t t•aição elo 
s·overnaclot·, qu~, sem res istencia e sem esparar refor ços que 
1?-e dar1n:m a vw·tol'la , cut~·efl'OU o posto ho!ll'OSO, que se lhe con
hara. F1quem-nos como hçao , qLle nos s1rva para o futm·o, as 
énormes conseqnenctas, que podem p rovit· para o credito de 
um povo e de uma nação, das üreflecticlas economias feitas 
por um administrador sem criterio: e recordemos como tenue 
consolação1 o h er oismo do valoroe'o Bento elo Amaral, que, 
certo de nao ser sustentado, preferi ti perder gloriosamente a 
vida com seus 20 es tudantes, batendo-se contra 300 francezes a 
assi~tir á ignominios a capitulação e resga·t~ do berço de ;eu 
nasctmento. Como con~raste entre a fama do benemerito e a 
ignomínia elo traidor ou p ttsilla nime, recot•clemos ainda a prisão 
perpetua em uma fortalezJ na lu dia, q tte soffreu Cas ~ro Moraes, 
além ela n ocloa e.terna em sua memoria, o ataque d e loucura 
que desde esse dta mui1hsou o almirante Gaspar da Costa 21 

b ~m como a conclemnação ele ou tros of:liciMs ele elevada pate11te 
q11e subsct•everam a eleshor1rosa C<tpitulação. Depois ela pt·oeza 
que a França tanto exaltou como g loriosa para suas armas 
(mas que como ·confessou o propt·io Duguay-Trouiu, caro lhe 
sahiúa a empreza, si encontrasse um general e não un1 
cobarde), demorou- se a esquadra franceza na nossa bahia 
durante clous mezes, e seguindo para a Europa, experimentou 
perto elos Açores um fttrioso temporal, no qttal per deu parte da 
sua preza 11

• O almll'ante francez e seus officiae~ souberam 
captar as syrnpathias elos flumiu enses, e ao despedirem-se sau
dosos, affirmaram que vo ltariam brevemente, dito este.salutar , 
pois com o receio, mais attenção prestou a metropole ao Rio 
ele Janeiro, mandando g uarnecer melhor as forta lezas, r efurçar 
a elo Castello e começar as da L age e ilha das Cobras. « A 
p artir desta época (diz Ferdinand Denis), e como compensação 
a tantos clesastras, uma se ria de circumstancias contt·ibuio 
para o accrescimo de prosperidade elo Rio ele Janeiro; como 
a aber~ura de nma novR. es lr<:cla ele Minas. a S, Paul o, que 
attrahtu para o seu porto as l'lcas mercaclol'las que iam para 
Santo~, a elescoberta elas rr;inas do Tijuco, a constt•ttcção elo 
magmfico aqu~ dttçlo, a acllYa mlittencia elo Marquez de Pom
bal, etc. » Que o progresso elo R to ele Janell'o não foi alte
rado com os successos ele 1710 e 1711, attesta-o ai nda o se
guinte trecho ele uma obra classica: Os pOI'tuguezes 1ub Africa,, 
Asia,, America, e Ocea,nia,, tomo 7° : «E m 8 ele ouiubt·o de 1712, 
entrou á barra ele Lisboa uma ft•óta do Brazil, composta de 
70 navios com boiados por a lguns ele guerra, trazend o 60 mi~ 
Ihõee de Cl'!lzados . Foi uma elas frótas m a is ricas, que che~ 
garam ao 'l' ejo, e, a lém da riquez_a que trou-.:e, confirmou a 
noticia de que no Rio de J aneiro se tinham r eparnclo os 
damnos soffridos pela invasão ft· anceza . " E, p:tra corroborar 
esta asserção, consulte-se outras paginas ela mesma obra, na 
qual se mencionam o!i opulento~ carregamen·tos, que e1·am con
stan·temente env1aclos do Braztl, e espec talmente elo Rio de 
Janeiro, inundando ele out·o e productos preciO$OS o tet•ritorio 
ela metropole; e esta, insac iavel sempre, poucos annos depois 
a inda lhe lançou o tl'ibuto annual do 28 contos, duran te 20 
annos, para donativo ~as bodas dos p ríncipes; e, logo que 
findaram estes, outt·o tnbuto de mais quatro por ce nto so5re 
os dil'eitos e dízimos clu:ante 30 annos (mas que fo i muito 
a:lém) para a reconstruccao da ctdacle ele Lisboa arruinada 
pelo terremoto ele 1755 '" · Gradualmente foi o 'Rio ele Ja
neiro adepürindo superioridade sobre os outros pontos elo Bra
ztl e attrahlllclo as v1stas dos naveganies e exploradores, que 
tanto i'll us traram o seculo XVIII ; e as relações destes, a 
começar pela elo propr io Duguay-Trouin, o foram tornando 
mais conhecido, indicando-o como o centt·o entre a Earopa e 
o Novo Mundo, até que a famos tt questão ela colonia do Sacra~ 

u Encontrámos esse facto de haver enlouquecido o almirante por
tuguez , que aliás gos .. va da reputação de valente, na j ó. citada Momoria 
de Duarte Nunes, tmnscripta no 1° tomo da Revista clu InstittOto. 

H O historiaclot· Southey refe t·a, que Duguay-Tt·ouiu projectav:!. 
tambem ir assaltar a Bahta, se1Hlo impedido por ventos contrat•ios; 
não podendo demornr~se por mais tempo, seguiu pat·a o norte , mas 
foi assaltado por medonha tempestade, .que lhe arreba tou tres navios 
r~ca.mente ca.rrega.d~s e o se~ a.yrng~ e unmedm to Cout'SIH'a.C, que ser
Vtra de piloto e mutto se cltstmgua:a pam o bom exito da empreza. 

ta .varnhagen c~lculou qn~ o Bra.zll con.co:reu para. a reconst1·ucção 
de Ltsboa com a llnportancta de tres nulhoes de cruzo.dos. v. I:fis
toria Ge1·a! do Bl'il.ti!, 2° 165 e 473 (in edição). 
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man to, fazendo sobresahir a vantagem da sua pos idio, acon
selh ou a que o governo ele Lisboa, em 1763, transferisse a sécle 
d? vice-reinado para n cidade si tuada á margem da esplen • 
dtda bahia, firmando desta sor te a sua suprem acia sobt·e 
qualquet• out t·a localidade da vas tí ss ima r egião da America 
Portugueza. Em o período decorrido desde esse anno d~ 1763 
ao fim do seculo, a lguma cousa se fez na nossa bal11a em 
relaç_ão-á defesa de sua entrada, como tossem o aug mento ele 
qua~t todas as fortalezas, a construcção da do Pico a varias 
for ltns de fachinas na Prainha , Moura e Gloria, elos quaes 
nei~hum vestígio r es ta; ediflco n-se a lém disso a casa elo trem 
(on gem do a rsenal de gu erra), o deposito ele pohora na ilha 
elas Pom bas, e a casa dos gove rnadores , hoje Paço imperial; 
CJ!!anto, porém, ao que se r efere ao embellesa mento e commo 
dtcla cle do povo, apenas se pócle menciouar o antigo cáes do 
largo do Paço,cles truido em '18'14 ; o teri·aço do Passeio Publico e 
o cha fa ri z do mesmo largo do Paço,do Mout·a e do cáes da Gloria . 
E' que nesses tempos, o commercio, as ades , a indltSti·ia, a 
scienci:J. e mesmo as icleias, não se podiam expandir livremen te 
por se acharem pendas por le is compressoras, clicLaclas pelo 
medo e pela cobiça ela metropol e, estando a ellas sujeito's até 
os viaja rr!es , que por amor ás sci encias emprehendiam longas 
excursões 2 ". Só o que tinha plena licença de crescer c esten
der-se sem limites, era o q"e dizia respeito ao cul to calholi co 
r omano, cujo espil'iLo ele obediencia passiva, aux ili ado podero
samente pelos hol'l'ores ela inquisição, niu ito coadjuvava o go
vet·no ela me tropole; e isso expl ica a razão porque, raro er a o 
a nno em CJue não viesse mais uma egreja ou capell a a ugme nta r 
o num ero das quej <í.se meavam os morros, ilhas e a ngr as ela 
bahi a . Foi assim que em '170-1 ed ificou-se a egreja elo Bom 
Jesus dos F rades , na ilha ela Caquei racla ; em '1710 a de Nossa 
Senhora da Ajtlda, na ilha do Governador; em 1711 a de N. S. 
da Conceição, na i lha elo mesmo nome; em 1714 a reconstr ucção 
da actual ela Gloria do Ouleil·o· em 1734 a de Nossa Senhora da 
P~nha de Irajá; em 1736 a ele S~nto Ignacio, n a ponta da At'Lna
çao; em 'lHO as de S . Ft·aucisco da Prainha e ele Nossa Senhora 
dos Remeclios de iHaná; em 17-12 a de Nossa Senhot·a da Saude, 
n a Gamhôa; em 17-45 a ele S . Fran cisco ele Cruará ; em 
175-t as de S. Pedro .cle Marnhy e de Nossa Senhora ela Lapa, 
ho.1 e co n,'ento elos Carm elitas : e f752 a actttal de Santa 
Luzia, na praia elo seu nome ; ·em 1758 a do Senh or Bom 
Jesus do Monte , na ilha de Paquetá: em 1759 a de Sossa Se 
nhor a do Carmo da R ibei ra, ua i lha ' elo Govem ador, em i760 
a ele S. Lou.renço ele Cruarii; em 1765 a capella e h ospital dos 
Lazaros, em S. Chl'istovão, bem como a ele Santa Bar bara, no 
depo ~ ito dn polvora ela ilh a dus Pombas. Além elo que fica 
mencion ado, os successos que podem interessar ao nosso as 
sumpto, occorl'iclos no secu lo passado, limitam-se aos seguintes. 
1.0 A edificação da casa da alfandega, que teve logar durante o 
governo de D. Alvaro do Silveira - ·1702 a 1705 2 ". 2.0 O 
incencl io, dentro ela bahia, de uma ná~, que trouxera de Macáo 
monsenhor Mezzabarba, pa triarcha de Alexandria; facto que 
causou o preju izo de muitos milhões aos negoc iantes portugue
zes, por ser riqttissimo o ca t't'ogamento da mes ma náo, segundo 
3:ssever a Rocha Pttta ( His to rie~ ele~ Ame,-iaa, Portuque.t:c~ , 
h v. 9, cap. 74). 3.o A vis i ta de viajantes illustres , que, 
aqui aportando, concorreram com suas informações para 
se ·tornar mais conhecida a nossa bahia . Eutre esses visi -

~~ N etscher , no fim da. obra Os Ho!la·;ulc..:as no B.Ya.=il, diz que ao 
alnur~nte Roggewein, em i72l , fo ram a tá negados os refrescos de qne 
ca!'eet.a a sua esquad ra de ex ploração . Leia-se o ~ue na relação de sua 
prtm eu·01 vtagem do c ircumnavegação conta o cecebre capitão Coolr., 
~ue lhe succcder": no Rio de J anei l'O em i768, e dos vexames que lhe 
fizera sofirer o vtce-ret Conde de Azambuja; e bem asstm...,. a cnrtr~: ao 
Conde da Cun_ha, que se acha na Rcu ista TI"LmonsaZ de 1810, 20 tnm., 
pag. 2íL Leia-se t~.mbem um ofllcio de D. Diogo de Souza, capitão
genernl do Mar·anhão, em i 2 de ou tubt·o de i SOO, o rd enando que 
fo ssem inl~rceptaclos os meios ele tra>·•svortc e q "!' se incommod_:.ss• a 
"m tal batllo àe Ji10mbolclt qt<e tentava fazer excw·soos velas sertoos do 
Estaclo, officio que se encon tt•a no 10 1omo, 2a p~de, p. 74, da 
Gorog.-a,phia liistorica de Me llo Mol'aes . 
. H A3s im o diz Duarte Nunes na Jliemoria sob;-e a fwulação da cid ade, 
u:npl'essa nn. Reuisla Trimensal do I nstilttlo, tomo 21, png. 59 . E_' pre
CIS~, P?rém , observar que a p. 114 diz o mesmo autot• que Já em 
162~ e~st ia nlfnndega no H, io de Janeiro, Regundo s_e detluz de uma 
Pt·ovisao de Fehppe IV, mandando isentar de dtrettos tudo o que 
fosse pertencente aos jesuitas. --~.-:;:; 

t anles meeecem especial mensão : Roggewein em 172'1, Byron 
em 1764, Bougainville em 1767, Cook em 1768, Paruy em 1773, 
e o Dt· . Staunton em 1797 26 . 4.o O embarque dos i 99 J esLtitas 
nas náos Senho1·a, elo L iv1·amento e S . José, no dia 20 de ma1•ço 
de 1.760 , por ordem do col).de de Bobadella em execução da 
Carta Régia de 21 de julho do aunoanterior . 5 . 0 A fundação elo 
Arsenal de Marinha nas terras doadas pel os religiosos de S . 
Bento, começada pelo conde da Cunha em i 764, o qual mandou 
logo const ruir a h i a famosa náo S , Se bastião, embutida de 
ricas madeiras ele varia:s cores, obra r a ra e a clmira Ye l no seu 
genero 27 • O conde ele Rezende tambem ordenou a fabricação 
ela fraga ta P1·inceza, elo Brc~~il em 1794, e quatro a nnos depois 
creou a Intenclencia Geral de Mar in h a . Chegamos ao seculo XIX. 
Em os primeit·os a nu os o Brazil coiüinuava a arrastar o pesado 
grilhão colonial, quando ás suas costas se fez se ntir o reflexo 
c_ausado pe la _q uéda de varias t.ht·ouos elo velho mundo, impel• 
hdos pela mao omnipotente do primeiro Napoleão . Com o sys 
tema adoptaclo pela metropole portugueza, ele falta de publici
dade dos acontectm entos, era m quas i inteiram ente clescon he
cHlos ~ntre nos os factos ext t·ao rdmarios a contecidos na Europa 
em o l~m do sec ttlo passado e principiO des te, quand o no dia 
14 de Janeiro ele 1808, eutrl)u a barra do Rio de J a neiro o 
brigue de gu~rt:a Voado >· , tr_azendo a mais inesper ada e auspi
ctosa d11s notictas : a . l!'c~mt~tCb Rea,l emba,rca,ra, no Tejo com 
destino _a,o nosso 11orto f o qEe em outt·as pala v r as q:reria dizer: 
a,pp,·oxtma, -se c~ te?·;mna,çao elo cap ttvet?'O ; a hb~,·ta,ção do 
comme,·cio, da,s Cb?'tes, ele~ instrucção; a, emcmcillCbção elas icléas; 
o an•eb ol pe·1·cw·so?· de~ i nclependenO'ia: a fttnclação do I mperio 
Ame?"icMw f << Successo aelmiravel, que ve iu inverter comple
tamente a antiga ordem entre Pol'tugal e Brazil ! (diz o A.b
bade de Pr;tdt em uma das suas obrns) . Duas novas combina
ções se formaram logo entre Portuga l tornado colonia e o 
Brazil tornado metropole ; enlN o Braz il aspirando a consenar 
o rei e P ortugal es forçando-se em recuper a l-o; en tre o Brazii 
verificado e e nriquecido pela presença do soberano ~ P?1•tugal 
humilhado e em pobrecido por sna ausen ma . ~ Fo1 JUS ti ficado, 
pois, o ve rdadeir o jubi lo ele que ·se possuiu toda a população 
com tal acontecimento; e, se não or iginou no Rio de Jalleil'o 
uma festa estrondosa e brilhante, como as que se r eali zam 
agor a , houve uma ele morles tae proporções, mas ·oncle , em com
pe nsação, expand iu- se a mais legitima e apreciada ventura; 
podendo -se afthmar que foi esta a prim eira festa do povo elas 
ma.rgens elo Guanabara, vis·to q1te as ante rior es, por occasião ela 
exp1tlsão elos fr·ancezes em i7i0 e ela tra nsferencia da séde elo 
vice-reinado, muito ·tiveram ele o.fficiaes e ofliciosas, ao passo 
que na de 14 de janeiro de 1808 , irrad iava a verdadei ra a bun
cla_nma ele coração pelo present imento dos dias fe lizes que iam 
r a tar,cot;n o eloquen temente o disse o grande Monte-Al verne , 
nas segumtes pbt·a'Ses ele um dos seus monumentaes sermões. 
11. A chegada do Principe Regente ao Braz il foi saudada como 
presagio de sua g t·andeza e de sna futura indepenclencia. Os 
grilhões coloniaes estalaram, um a outro, entre as mãos do 
Príncipe, que a poste i·idade reconhecerá por o ver dadeiro Fun
dador elo Impel'io . A.s a rtes, -a inclus t\·ia e o commercio flores
ceram á sombra do genio ct•eaclor deste monarcha generoso, 
paea q uem o Bt• azil era o sonho mais agcaclavel ele s ua viela . 
Tudo que o Brazil poss ue em estabelecimentos de publica ut i I i
dade, teve nelle origem . A sua acção protect.ora devia exercel' 

oe Ja cob R oggewei>t, hollandez, descobridor do archipelago do seu 
nome, na Po lynes ia . John Byi .. 0 1tt, navegador inglez! descobriU muitas 
ilhas nos mares da. Ocennia, urna das qu aes tem o seu nome . L. An
to.nio de Bou.gainvil"e, celebre marítimo francez , illustrou seu nom e tU\. 
guerra da independencia ame ricana e em uma viagem ao redor do 
mundo . Ja}iWS Coock, intrepido navegante inglez, que immo rtalis ou-se
por tres v iagens de c ircu mnavegação , descobrindo o arol.lipelago <: o 
canal do seu nome , que separo. a o meio n Nova Zel4ndta . Evan1to 
PM>ty, officinl e poe ta conhecido por T;bttllo {raaCC$. Jorg• St_c;,mton , 
medicu e viajante il'landez, que percorreu toda a Cbmn. e Tartarm 
como sec re tat~io do em baixad or l oL·d MacrU" Lney. 

u Esta náo, de 7~ canh ões, teve n. principio o nome de Se1·ponte e 
é nquella de que fa• menr;ão José Bllzi!io da Gama no cnnto 3° do 
seu Ut1.tguay, e que no neto de ser lançada. n.o mnr mereceu do mesmo 
poeta o bello soneto que se encontra n • 10 tomo do Parna~o Bm~t
leiro . Essa mesma nao é n. que fo1 a Liorne em i8t7 buscar a pri · 
meira imperatriz do Brazil, send o nesse ann o vis la por F reycinet. 
(V. Voyago de Z' u,·anie, tomo i O), q·le confirma ser ella aindn nova, 
apezar dos seus 50 annos. 
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ncs espi!·itos u ma plclerosa infl uencia . , •s . E o povo , acct·es
cenktmos nós , ele tal fó rma pa t•ec ia adivin har tudo isso, que, 
r:o rn emoravel dia 8 ele ma r ço ele 1808. ao a vis ta!' o P ríncipe 
D . J oão, nào pensou em victor iar a Rainh a •1 P I11 o Rege nt e ; 
seu grilo expoo Laneo e pt·ophet ico fo i, como é sabido: V ict:t- o 
Tmperc•dor· I Como não e ra cl iffic il lll' ~ve L' , a en tt·ac!a elo bri g ue 
V ocodor• dev ia começa1· uma se d e ele aco ntecimentos nolaveis 
pal'a a nossa ba h ia ; e, com elfe llo , Elles desde ess:t época teem 
sido tant Js e tã'J va t'iaclos , u ns t e: tden tes a aug me nta t' a sua 
p t· im;:_tsia, o a tn.>s ele s imp tes i nt~ t·ess 3 bi ~to t · ico, alguns alegres, 
o utros de tr i s t~ s r , cor dação, qú e, s i foram os ded ica r em
bor.1 pou cas linh as ele commemo t·ação a cada um, mu i to a lém 
iria mos do plano que nos impnzemos : e po t· isso li m ita r-n os
hemos á s ingela en umeração de'l se> IÍtt ccess ~s . na or dem em 
que se rleram : 18 )8 - 17 cl j a ~elr .:> . E nt l'am a ba<'r a q uatrJ 
náos e duas fr·ag 1tas por ~uguezas e lres náos ino-lezas cond u
zindo pane da fa míli a real porlugueza e gran el~ · numeeo de 
fidalgos emigrantes . - 30cle jan e iro . Morr e afogado no aoco
r adoueo dos nav ios ele gue rra o capitão de mm· e guerra D. Ma
noel de i\Jenezes. commandante da náo 111cwtim ele p ,·eitas 2U. 

- ~ ele ma t·ço . Chegada do resto ela esquad l'a pM tugueza co n
clt tztn clo a t•aJnhn. D. Ma t•J a I e o prín c ipe rege nte D. J oão . -
22 de sete muro . Um ca hi que em ha nde irarlo traz a~ notic ias elo 
levantamento el os povos em Pol'bng·a l, elas vict· l'i a s d;r Ro l i ç :~ e 
V tmJ et r o, da capittllação el e Cin t<'a e t· et it· acla el o geneml J uno: . 
- 1810. Um a commiss <i o de offic ia es de mar inlta le va n ta a 
planta hyclrographi ca do pol'to elo Rio ele Ja ne ieo , tomando por 
base das oper ações u rn a extensa llnh a no ca mpo de S . B! nt , , 
na i lha elo Govern adoe .-i8 l-l . f~ ' r ecelticla com nll!i l.o regosij o 
a notic i<t da quécla elo pri me iro Napoleã o, r es ta belecim en to dos 
Bolll·bons , e projecto ele u m C9ng resso para a paz gera l . - l8 l5. 
Chega ao Rio de J a ne ir o o pr incipz Ma :;:imi lian o ele Newi eeJ e 
O> sabias Freyr less e Se llow , q ne mtu to co nco rr el'a m com 
seus trai.Jalh os para tomar ma is conhec ido o nosso pa iz . 
- 1816 . 26 ele març•' · No brigne Calph entram do Hav t' e os 
a r lis Las Lebrel on, Grancljea n , De bre·t , Augus to e Nico lau 
T aunay , P raelier e oul r·os, conh·a taelos. pe lo Ma t·qnez ele 
i\l ari alYa pa t' a funda rem a nossa Acaclem<a ele B31l a'I-Arte;. 
- 30 ele mar ço. Chegada de 14 t r a n s port~ s cond u?. < nclo ele P oytu gal 
a d ivisão de vol untarios r e<<es , commandacla pelo ge ne ral Ca rlos 
Frederico Lecór .l~s ta divisão segui u pal·a o Sul no d i.\ 12 de j unho 
~ e g nin&e . - 30 de maio . E n&ra m rla E uropa o Duque ele Lu
xem bour g, emba ixado r elo novo r ei ele Fl' ança, e o celehre mus ico 
Newkomm , que ficou no R io ele J a neiro como d irectot· da 
orchest ra ela capeila r eal. 18'17 .- 25 de mat•ço . Chega el e P er 
nambuco o gover nado r Caetano Pin to de ~1. Mo n te negro , com 
a noticia ele haver a rrebe ntado a re volução , e é l ago l'ecolhi rlo 
pr eso incomm unicave l á fo r ta leza da ilha elas Cobras. Veiu em 
urna escun l rap ~bl : cana com banele il'a azul e b<'a nca .- 5 ele 
uovemb t·o . No meio de g-ra ndes festas en tt•a m a ba t•ra as náos 
S . Sebcost ião e D . João V I e fr a~a~ a Augusta, conduz indo ele 
L eorne a pr in ceza d 'Austria D, LeopJlcl in a , que cinco a nnus 
depois de via se L' a nossa pl'i mei ra Imperat l'i z . Nes te m es mo 
a nuo ele I8 l7 Yieram os ill us tres Vau Scb t' e lbet· s , Natte t·er, 
Poh l, R oque Scbncb , S pix, Mal'&ius, Saiu·& Hi la ire e Freyc ine &, 
pleia cle ele sabios, aos quaes muito eleve o nosso pa iz, pel os 
seus e•wtclos em to·los os r a mos da scieo.cia . - 1820. O capit ão 
Rouss in , co mmand rn te el:t. c~rve l a B chiJCbclere, procede a es tudos 
e levanta a pl a n ta ela ba hi a do Rio· ·de J a neiro. - 12 de no
vembt·o. E o&ra o bri gue p,·oviclencia, co m a no&i cia ela revolução 
consl i tuciona l em P or t uga L. - 1821.- 26 ele ab ril. D .. João VI, 
depois de ttm a t l'anqu illa ass is&encia de 13 a nnos no Br azi l, 
embarca com dest ino a Li sb Ja, em u ma náo , dun s ft·agata ;; , 
se is cha t' r uas e m ui t~s t ra nspo n es, nos q ua·~ s segue t1m bem 
g ra nde n umero de nob:·es , cond uzindo em dinhei r o u ma q·1antia 

B v . Obras Qrebtoric<s de Fr . F t•ancisco ele Monte-AII·e rne, to 
mo 1°. 

~o o comma ndan tc D . ~f~\n oe l dP. nienezes cn.hiu ab ma r na occasifio 
e m que descia da nü. o Rainha , o ~ de fô r~ em vlsitn, pa t·a o se u escale r. 
Seu corpo , que appa receu no dta s~gum tc ,_ sepultou-se ~om to ri as ns 
honras na eg t•tj a. da 1\ fi ser lco rJta. . :seu u·mao D. Greg erto , Conde de 
Caval!e iros, teve qunsi ig ual s orte pouco tem po de pois. Acompa
nhan do a fa.m lia ren l {t casca. ~a g l' a.nde da 'l, ijuca, approx imou- 5:e do 
lagar da quéda, e escor regando . fo i seu cor po despednça t·-se no nbys11o, 
levado pela e no rme im pu~so das aguas. 

computada em 5) m ilhões de cruzados.- i SU, 15 de fe ,·e,•eiro . 
A cltvisiio pot· tJ g u ez :~ do ge ne t• ::t l Jot·g.; de Ad lez, que a nterior· 
mente fàr·a ourigael:t a passar el a c iclacle para a Armação, onde 
esteve bloqu acla pela fraga t.1 B c•h,;a !1Ch, segue oeste d ia par a 
Por t:tga l.- 9 el e ma t· ço . Chegada ela ex pecl içii:o elo Chefe de 
e>gwJ.dt·a Franc isco i\ürx imiann (o outr 'o t':t c.1mma nci ,Ln te elo 
b~ r gue Voe• lot ~ tr~ z ~ n clo o clecl'e to ol'Cle na nclo <J <te seguisse pa r a 
LJsboa o pt'Jn ctpe D . Pecl l'o : d <!cre •o q ue .,. el tt [t. pt·cs >a t· m uito 
os acontecimentos r çlat ivos á I n c .e p~ ncl e n c i a do Bt' dz il. Com
p ttnha-se de u ma náo, nma ft·agata , t l'es ch a rru as e cl o:ts trans
portes com i. '190 solrlaclos sob o com manclo do cot·one l Antonio 
Joaquim P..osaclo.- 2 l ele mar .;o . Pot• ordem el o mesmo prin
dpe r eg <'essa JH l'a Pot·tuga l a cli :a esqua dra, :i e-xcepção ela 
l't· aga ta Recbl c ,. ,-o!tn GO , e 600 praças q ue pl'eferem li ca t· ao 
ser viço elo nascen te Imper io.- '1 823. t 3 de ma r ,;o . Aporta ao 
R io ele J an eit•o Lorcl Cochra ne, pr i meit·o almintnt ~ ela 'L l' macla 
bt•az ileira , com out l'Ds offici aes ing lez?s , co < t t·aclaJ os n 1 Chile 
para se r vit•cm n a g uet• t•a el a nossa i ndepenclencia .- 'i ele abril. 
A.companh~ cl a ele gaca l enth us i a~ mo sa lte a ban ·a, cJm cleRtino 
á Ba hi t, a esqu adr a rio a l mira nte Cochra ne, comp Js ta ela náo 
P edro I , f t•agata Pi1'Ml ,ga , corvet::ts M~a,1• ia, ela Glan·c• e l .ibe?"Chl , 
ln•igues Rec•i e (}ruchl 'Chn.lf ; segu in do poucos dias de pois a f't·agala 
~ithe,·ohy e CO l'Veta c ,wolinch. - 23 ele j ulh o . E' recebid :\ com 
o ma iot• .i ttb ilo a no ticia ele t.er em evac ua do a cidade el a Bahia 
o ge nera l Madeira com as tropas por tugu ~zas . - 7 e H ele 
setembr o . Entr~ cla e sahicla elo ma r ech a l L uiz Pauli no e do 
conde do R io- i\la iot·, incum bidos ele missõaa po' i ti cas que se 
mal log t·am.- G ele novem bro . l!:n &ra elo Ma ra n hão a n áo 
Ped?'O I C•Jm ma nclada por Lot·el Cocht·ane, de pois ele te r cau
sado enormes prej u ízos á esquad ra po t·tugnezn. El a ux ili ado 
efficazmente a iodepeodencia elo Ma r a nhão. O Imperador vai 
a bordo fel ici ta l-o, e t c· e~ dia' depois ass igna o decreto e lle 
vanclo-o a ma t·quez do Mara u bão .- 1825. 18 ele .i ulho. Desem
ln rca en tre nós o plen ipotenci ll t·i o i ngl ez Sir Charles St •ta r t, 
enca n·egn.clo ele_ r ec_on hecer o novo imper io por p:'ll'te elo setl 
governo, e mecl tane J<'O e n tre e•s ele Por ,uga l e Brazi l. ·1826. 24 
ele• novembt·o . D. P edro I em ba!'ca par a o R io Gt·a nde el o Su l 
no irtt ailo de act iva r a g uen·a contt·a a R ep ublica Ar gen ti na, 
e vol'ta a t 5 cl·~ J aneir o por .causa do prema tur .1 fa ll ec i men & ~ 
ela vit·t ·wsa Im peratriz. O teuen·&e Barr ,t1 , por OL'Lle m elo a lmi
r a nte R osamel procede a est udos na nossa ln hi rt c leva nta a 
sua plan ta hyclJ•ographi ca dura nte o an no cl ~ 18.'26.- ·1827 . iO 
el e fe ver eit·o . E' creu elo o Jogar ele comman cla nle elo porto do 
~Uo c\e J a.ne irv ; se o~o Sct pprimiclo um an no depois .- '18.28. 
6 ele JUl ho . Reclamaça o e u ltuna,twn a presen tado pel o a lmi
t•a n te Barão Rou;;s in com re f~ re ncia a navios francezes apre ~ 
sael os du ra n te a camp Jnha elo R io cl fl. Prata. - 1829 . 'l7 ele 
janeiro . Decreto es tabe!ecmdo a i ns p?. cção e visita ele saude em 
todos os nav ios e1ue ap ~ rtnam ao R io de Jaaei ro .- '16 de outu
br o. Chegada ela princeza D. Am e\ ia ele Leuchtem bet· g, segunda 
Imperatriz elo Brazil. Nes te mes mo a nuo é construido e co meça 
a funcc'ionar o pbarol ela ilh a R asa , p1 r a faclli ta t• á no ite sem 
perigo, a_en&raela na nossa_bah~a .-Ul3 l. 7 ele a bril. D . P e;lro i, 
&eudo asstg naelo a sua abd teaçao ao tl:J rono r ecolhe- se á n áo 
ing leza 1-Vc•rspi te ; o no dia 13 segn3 pa ra ~ E a ropn. n as f r ,1-
ga tas ingieza V o/age e ft•ancez::t Lcb T ei11e.- 7 ele outubro . 
Sublevaçã o do c orp :~ de a t· t il ha t·ia ele madnh a r: a ilh a das 
Cobras e oatra 'l forta lezas elo nos>o porto ; ve nc :cla palo corpo 
cle offic iaes voltm larios e corpo ele rnunicipae; p z<'manentes 
a u.xilla clos por uma bate l'ia no m_o rro ele S . Be n to e a lgun~ 
nav tos ele guerra que ro dear a m a 1lha . - 13 ele dezembr o. Re
gulame nt o elo pot·to do R io de J a neiro, marcan do t res anco
radouros : pa ra os n av ios a rribados ou em ft·nnqui a, pa ra os 
q ue espera m c!esc.t rga ,e nsde em ba <'cação á ca t·ga; 0 p l'i meiL·o . 
en tre V II~ •;ratgno n, Boa-Vt ag~ m. Trem e Gragoa tá ; o ~egtl n clo 
en tr a as Ilhas das Cobras e Ench::tclas · o terceit·'l e nLr~ 0 tra
piche do Sal n:r P ra inh a e a. Sau de ._: 2-! ele dezembr o . Aviso 
ma ncl an cl o clesa.rma t· um as e r eduzir o 11rmam ~ n to ele outras 
fortalezas elo mes mo po rto. - 3 ele a bl'i l. Revolta el e presos nas 
fortalezas de Santa Crun e Villega ig non, ,,s r111aes com uma 
peça ele a rbtlhana clesembnt•ca m ~m Botafogo e mar cha m para 
a c1cla ele , cornm a ndaclos pelo maJOr Mig uel ele Ft·i a~ Vascon
cellos.- i83;i . 23 ele março . A villa el a Pra ia Gra nde na 
mar~em or ien ta l ela bahi_a, é elevada á categot·ia el e capit'al ela 
p :·ovm c<a elo RlD ele Ja neH O, com o nome ele c idade el e Nithe
rohy . Neste a nn o inaug urc1-se a navegação a va por entre a s 
du as cidades ft·on te iras : tal vez o pl'ime iro enõa io de na Ye
gação l; va por no B t·r:z il.-1837. 28 ele julho. Perace afogad o 
]Unto a tlha el o Vt a nna o con de de G9stas , cons ·J l ele 
Fra nça, esttmaclo get·a lmente pela s suas Yir tudes e nobreza 
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é! e caracter ao. - 1839 . 9 de janeiro. Entra no nos~? porto 
a barca a vapor S. Sebastiiio, primeira da companbta bra
zileira, formadaporJ . T. Thomas para commnnicar entre 
si as provincias do Irnpe.rio. Neste a;nnoo tenente Jehenn~, por 
ordem do almirante Dupote·t, l avao ta a carta da bahta.
.20 de ,ianeiro. Chegada da esquadrilha de circumnavegação 
do commodore \Vilkes, composta ele seis navios ele guet·ra ame
ricanos, e uma numerosa commissão scientifica .- 1840. Maio. 
Comeca a funccionar a carrei ra cliaria entre a côrte e o rio 
lnhonierim, um dos ·primeiros ensaios de navegação fluvial a 
vapor entre nós. - 1843. 27 de março. Entra a fragata fran
ceza 'Belle Pottle, commandada pelo príncipe Joinville, que 
sabe novamente a 13 de maio conduzindo a princeza brazileira 
D. Ft•ancisca, agora princeza de Joinville.- 3 de setembro. 
Chegam ao nosso porto as divisões navae;; brazile!ra e napo
lita!la, condLtz indo a t e rceira e actual imperat t·iz d0 Brazil ; 
tendo log:l.l' o desembarque no dia segu int~ Oomo official da 
esquadra vinha o conde d' Aquilla, que r:>ouco depois casou com 
a pl'inceza brazileira D. J a11uaria, en tão princeza imperial; e 
seguiu p11'a a f~uropa em 22 de o:~tubro do anno seguinte. ~ 
2 de outubro . O porto do Rio de Janeiro é desi <l' nado como 
centro da primeira das tres estações navaes, em qu~ é dividida 
a costa do Brazil.- 1844. 25 de maio. Horrível catastrophe 
causada pela explosão ela caldeira do va pot· Espeoularlo>·a, da 
carreira de Nictlieroy, m 0r vendo 70 p;:;.ssa.geiros, ficando outros 
tantos queimados e feridos. - 6 de outubro. Sabida de SS. Mil'!. 
li. para visitarem as províncias do sul.- 1846. 26 de abril. 
Regresso de SS. M!YI. depois da mencionada visita.- 19 de 
maw. Data do regulamento das. capitanias dos portos, que 
alterol1 algumas disposições particulares do Dec. de 17 ele 
janeiro de 1829 e Reg ui. de 13 d~ dezembro de 1831. - 1847. 
Por m·dem do ministerio da Marinha, o capitão -tenente J. R. 
Delamare revê e corrige a pla11ta hyclrographica. da bahia le
vantada em 1810.- 1849. 6 de maio . A náo portugaeza Vasco 
da Gama entt•a no porto, desarvorada e rebocada paio vapor 
~e guerra D. Affonso, tendo soffrido dous dias de temporal 
Junh0 das ilhas éte fóra da bal'l'a.- 1851. 14 ele janeiro. Esta
belece-se na pt·aia da JLil'llj•Lba o hospital marítimo de Santa. 
Isabel, para tratamento da maruja elos navios mercantes fun
deados no ~osso porho. - 7 de feverei ro. Chegada do paquete 
Tevwt, ? pnme,ro da companhia de Southampton, que inau
gura a hn ha mensal com uma viaqem de 29 dias. - 8 de feve
r e.iro. Explosão e s 1bmeraão da galera franceza Elise, junto a 
V 1llegatgnon, morrando i O passa.gairos e salvando-se cerca de 
i20, que estavam a bm·do com destino á Califomia.- 185.2. 
20 de agosto. Inaug,1ra-se a Estrada. de Feuo de Mauá, que 
facili La muito a cammunicação entre a côrhe e a serra elos 
Orgãos, e é a primeira estrada de ferro que funcciona na 
America do Sul. - 20 de se·tem bt'o. O vapor a belice Brazileira 
in a ugura com uma viagem de 26 dias a segttnda linha trans
at~antica de p•quetes entre Livet·pool e o Rio de Janeiro.
i8::>3. Julho. A bella praia de San ta Luzia fica livre do mata
douro, que a infeccionava e que é removido para o aterrado de 
S. Christovão.- 1855. 1 de maio. InaugUL·a-se solemnemente 
em S. Jo'io a Escola de Applicacão do Exercito, creada por 
Dec. de 23 de janeiro do mesmo anuo. - Dezembt·o. E' lan
çado na ponta da Saude o cabo submarino para communicar 
com o porbo de Ma;uá ; s endo esse o primeiro cabo teleara
phico submarino empreg-ado no Brazil e ta l vez na Americ~ do 
S:.~l.- 1859. 13 de abril. Faz- se sentir na b:~hia o horroroso 
tufão, que começou ás 10 horas da noite, estendendo-se por 
toda a co9ta elo sul até perto de Santos, onde se perde a 
charrua Ca•·iooa, e a lguns naviosdocommer~io.- 22 dejunho. 

.Explosão nas obr as do dique da ilha. das Cobras, ficando dous 
mortos e 38 feridos.- 1 de outubt•o . Sabida de SS. MM. II. 
para visitarem as provinciaA do norte. - 1860. H de fevere iro. 
H.egt·esso de SS. MM. II, sendo recebida s com grandes festas. 
- 1861. 21 de se ~embro. E' inaugurado solemnemente o dique 
imperial da ilha das Cobra.s, com a entt•a.cla da corveta Impe
riallv.fMinheiro .-1.862. Junho. Começa o serviço ela carreira 

30 O Cnnde de Gestas acarnr.anhndo por um creoulinho, voltaya de 
~ma das ilhas da bnhia, onde [àt·a prestar so cc o rro~ a uma familia 
1nd1gente; -por um subi~o movimento da canôa, cahmdo ao mar o 
pequeno, Gestas hnça-so ta•nbem á ag11a. p:trn salvnl- ~ , e é victima de 
sua genernsa <led :cação . Justamente venerado pJr suts bellas quali
Oades, a elle deve o R.!o de Janeiro, seo-undo affir tna Freycinet ( Vorage 
do l ' U!'alliO. !?>no i 0 pag. t25) :t intt·od~cção de va1•ias fructas européa.ii, 
C I) mo o morango, a ameixa, a maçã e o a.?ric ot. 
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de barcás li'er-ry para Nictheroy, com maior velocidade e 
commodo. - Confiicto Ch?·istie, que tem origem na intempe
rança de um aspirante da fragata ingleza Fo>·te, e do qual 
resu!ham rept•esalia.~ f6ra da barr,t contrà navios mercantes 
brazileiros e interrupção de relações diplomaticas entre o 
Brazil e a In g laterra, - 1863. 22 ele .janeiro. Dec. ext in guindo 
as es t~LÇÕes navaes e creando tres d1stric~os navaes, ficando o 
porto do Rio de Janeiro pertencendo ao primei~o, que se 
esten de do rio Chuy ao Jta bapoana .- 20 de fevererro . Desaba 
parte das obras hydrau~icas da alfn ndega, executada;s sob .a 
direcção do enaenheiro mglezC . Neate .- Hde mat·ço. Omt
nistt·o inglez Christie retjra-se para a Europa, depois de lo nga 
corresponde11cia diplomatica .. - Em consequencia do refendo 
con.fiicto dUL·ante es te anno trabalha-se activamente para au
gmenta1' os meios de defesa da;s fortalezas da barra, que 
achavam-se em completo abandono.-7 de agosto. Desastre 
na fortaleza ele S. João, pelo arrebentamento de um canhão, 
perante S .. M. o ImpeEador, fa.endo algumas victimas.-
1864. Ja.oe1ro. Collocaçao do cabo tele"'raphico r.-ara commu
nicar a P'l'(;,ça do Commercio com a for

0
taleza de Santa Crus. 

- Chegam da Europa os dous principe• Conde d'Elu e Duque 
de Saxe, que neste mesmo anuo são admittidos a fazer parte 
da familia imperial do Brazil. - 10 ele outubro. Violento tem
p~ral, acompa11barlo de chuva de pedra, que faz sossobrarem, 
dentro da nossa bahia, nove navios mercantes e tres falúas. -
1865. 10 clejulho. S . M. o Imperador, recebendo a noticia da 
invasão do Rio Grande do SL1l pelos paraguayos, pane como 
volunhario da Patria , acompanhado do Duque de Saxe. O Conde 
d'Eu, que se a chava nessa occasião na Europa, chega a 19 do 
mesmo mez e segue para o sul em 1 de agosto.- Agosto. Chega 
de Toulon o encoura.çado B1·azil, construido â custa r!a sub
sorlpção nacional promovi':la por occasião do confl icto Ch?·istie, 
e que excellen tes serviços nos veio presta r na gue rra do Pa
raguay .- 23 de out1rbro, Chegada do ministro inglez Thornton, 
que em 23 de setembro, na Uruguayana., reatou , por ordem do 
8eu governo, as relações com o Braz il . - 9 de :'-ovembro. 
O imperador, de volta do Rw Grande do Sul, depots da ren
dição da Ur uguayana e anniquilamento !:los invasores, é rece
bido no meio do maior delll'lO e grattdao dos brazlleJros. -
1866 . !L de maio, Entra embandeirado o vapor de g uerra Recife, 
com a noticia de haver o exercito alliado, com a maior feli 
cidade, passado o Paraná e occupa.do a margem pat·aguaya. 
- 1868. 29 de julho. Inaugura-se na ilha do Bom Jesus o 
Asylo de lllvalidos da Patria,commandado pelo tenente- coronel 
J.lolanoel da Cunha Barbosa .- 1869. i5 de fevereiro. Chega do 
Pat·aguay o marquez de Caxias, vencedor do famoso quadri• 
latero, de Hororó, de Avahy e de Lomas Valentinas e tão mo
des.to como ~eroico, desembarca á noits, para 'o~cultar-se 
a Jl!Stas ovaçoes. - 18 de f~vereiro. Chega do Paraguay o 
almirante visconde de I nhaúma, o vencedor de Curupaity e Hu
maytá.; é recebido quaei moribundo e falleceu pou!lOs dias depoi8. 
1.870. 18 de março. Entra o vapor Tyoho-B-rahe com as noticias 
da victoria de Aquidaban, morte de Lopez e a tão almeJada, 
da terminação da guerra dO' Paraguay. Durante os m ezes de 
abril a julho, chegaram (em 30 de abril, no vapor Galgo) o 
principe Conde d'Eu, o vencedúr do Paraguay, na ultima e 
difficil phase da campanha; bem como os batalhões de vol un
tarias e de linha, sendo todos recebidos com enthl1siasmo, 
tornando-se notavel a grande illuminação e fogo ele artificio 
na linda enseada de Botafogo. - i87L 25 de março . O impe
rador e a imperatt·iz partem para a Europa; primeira \ez que 
S. Magestade sabe do Imperio . - 1872. 30 de maio. Regresso 
de SS. Magestacles Imperiaes. -1873. 27 ele marco. Desmoro
namenlo das offioinas de carapinas e correeiros do Arsenal de 
Marinha, por causa de grandes .chuvas, ílca!ldo 16 mortos e 70 
fel'idoa . - 12 ele julho. Do Arsenal de Marinha é lançada ao 
mar a corvAta T•-aJano, primeira do systema novo do construc
tor brar.ileiro des~e nome.- 1.874. 10 ele outubro. Inauguração 
do dique Santa Q,·uz, na ilha das Cobras, - 1876. 26 ele março. 
Sabida de Snas Magestades ImperiaeR, para os Estados Unido!, 
afim de assistirem á grande Exposição Internacional,- 1877. 
28 de abr il a i de maio. O general 0Rorio, marquez elo Herval, 
vindo ao Rio de Janeiro tomar assento no Senado, é recebido 
enthusia.sticamente, havendo g-ra11cle festa em Botafogo, logar 
de sua morada. - 26 de se.tembro . No vapor Orenoquc entram 
Suas Magestades Imperiaes, depois de haverem realisa.do nos 
Estados Unidos, Europa e parte da Asia, uma viagem ex·tra
ordinaria púa extensão e numero de sitios vis itados. - 1879. 
30 de julho. Chega da. Europa o visconde elo Rio Branco e é 

NCebido com fervoroso euthttsiasmo. - 16 de novembro. Impo-
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neute prestito funebre transladando, com assistencia do Impe
rador, o cadaver do general Qsorio, da capei h do At•senal. de 
Guerra para o Asylo de Invalidas. - iSSO. 7 de feveren•o. 
Pavoroso incendio na praia de Santa Luzia, no qual morrem 
21 pessoas, e ficam destruídas 14 casas. E' o mais desastroso 
elo Rio de Janeiro. - i3 de jnnho. Esplendida festa marítima 
com regatas fo,.os de artificios e illuminações á giorno, na 
prai11. de Bo'tafogo, para solemnisar o terceiro centenario de 
Camões. - 18 de julho. Recepção festiva do maesLro brazlleiro 
Carlos Gomes, o laureado compositor ,do Gtuuany, Sal·vaclor 
Rosa Fosca e Ma1·ia Tucl01·. - 29 de setembro. Na camara 
dv v~por de guerra Amazonas é inaugn.rado solemnemente o 
retrato do almirante Barroso, Yencedor do Riachuelo, estando 
presente o bravo heróe da festa, alquebrado pela fatal cegueira, 
mas commovido pela homenagem, que lhe prestavam seus irmãos 
de armas.- 6 de novembro. O vapor italiano Pampa carre
gado de cout·os, lã e café, incendeia-se no ancoradouro da 
Gambôa . - -1881. Mat•ço. Dons nadadore3 de Nitherohy, o 
allemão Theodoro John e o brazile1ro Joaquim de Souza, 
atravessam a nado a nos~a bahia; da primeira vez, da ponte 
de S. Domingos ao eaes Pharoux, cbeganrlo Souza em primeiro 
lagar; da h i a dias este, só, ' 'ai ele S. Domingos ao morro da 
Viuva, fazendo o traJecto em 4 horas; posterwrmente o pt·l
meiro vai ela Ponta da Armação á praia da Saudade. - 15 de 
outubt·o, R egulamento sanitario para o porto do Rio de J anei ro. 
- 1882. 14 ele abril. Entra da Europa o p1quete 01·enoque 
conduzindo o almirante Barroso, qu e, d~pois ele uma feliz 
operação. recobrou a vista. O vapor A.mc•zonas, theatro de seu 
bello feito do Riachuelo, é o primeiro a saudal-o com a guar
nição nas vergas e enxarcias, acompanhando-o até o ancora
douro. - 18 de maio. Grande regata e illuminações na praia 
ele Botafogo, com que termina a serie ele brilhantes festas do 
centenarlo do Marquez ele Pombal». A bahia do Guanabara 
possue as segu~ntes ilhas ; Agua, Ajudante, Ambrozio, Ananaz, 
Anhan"'á- itá ou Nhanquetá, Aroeira, Baiacú, Bica ou Con
ceição,0 Bôa Viagem, Bom Jesus ou Caqueirada ou ilha ~o> 
Frades Boqueirão ou dos Coqueiros, Braço Forte, Broc016, 
Cabras' Cachorros, Cajahiba, Cajú ou Cajueiro, Cambambis (2), 
Cardos' Casa de Pedra, Catalão, Cachimbáo, Cobras, Comprida, 
Enxad~s Engenho Ferreiros, Fiscal, Folhas, F undão, Go.ver
nador, Itaóca, Ju~t{bahibas (2), Lage, L~onidia, Limão, Moças, 
Melões, Mocangues (2 >, Palmas, Paqueta, Pancal'ahyba, Pom
beba Raza, Raymundo, Redonda, R ijo, Santa Barbara, Sapu
ca.ia ' Saravatl, Secca, Tavares, Vianna, Villegaignon, Vital, 
aléU:: ele outras . Nella vão desaguar os seguintes rios: Macacú, 
Imboassú, Guaxindiba, Guapy, Magé, Irit·y, Suruhy, . Inhomi
rim, Boca Larga, Igu~saú, Sarapuhy, Merity, Irajá, Inhaúma, 
Icarahy, S. Lourenço, Mauá, Maracanã, e outros. 

GUANAMÁ. Riacho elo Esbado do Amazona>; na margem 
septentrional do rio Solimões ;· proximo á foz do · Unuri e pouco 
acima ela correnteza denominada J tWt!parí -pindá (anzol do 
diabo). 

GUANANDITUBA. Riacho do Estado do Paraná ·; rega a 
ilha. das Peças. (Deme·tr io Cruz. Apontamentos clc Parana,guá 
1863). 

GUANANDY. Log. na freg. ele T1·ezidella elo mun. de 
Caxias, no Estado do Maranhão. 

GUANANDY. Ribei~ão do Estado ele Matlo Grosso, afl'. 
dir. do rio do Paredão, entre o do Aterraelinho e o da, Arêas. 
Corta a estrada de Cuyabá á Goyaz. 

GUANANDY. Ribeirão do Estado de Matto Grosso, alf. dir. 
elo N ioac, abaixo do 'l'aq uaral. 

GUANANDY. Braço do ribeil'ão do Mello, ou, segundo Mel
gaço, do Piranema, no Estado ele Matto Grosso. 

GUANAPÚ. Canal que communica o Igarapé-mirim com a 
bahia de Marapatá, no Estado elo Pará. Nelle desembocam 
varios rios e fu ros. 

GUANARÉ. Antiga aldei~ do E~tad~ do Maranhão, es.ta
belecida á marg~m esq. d~_rw Itap1cm·u1 def~·on te de Cax1as. 
Passou em 7 de .JUnho de LoS a log. de Trez1delh. 

GUANÁS. Em frente ao Porto Geral da cidade de Cuyabá, 
na margem dir. do rio, existe um aldeamento ele Guaná~, que 
se empregam no serviço de camaradas. São de Ma indole. Tem 
typos muito bonitos; veslindo·~e . as raparigas com elegancia. 

Caçam, pe~cam, plantam suas roças, crit~m gallinhas, por
cos, et.c. Comprebenelem e faliam bem o porLuguez; teem 
conhectmento da lmgua geral, ma~ entre si conversam na sua 
li,ng~agem. propria. Esti~eram alcleados em Albuquerque, mas· 
cl ala sah1 ra':1 logo apos o missionario que os catechisara, 
Fr .. J osé Mana ele .Macerata, quando este teve de r eti rar-se á· 
cap1tal, por ter stclo nomeado prelado de Cuyabá e Malta. 
Grosso a 21 de agosto de 1823. 

GUANCHUMA. Rio do Estado do Paraná · nasce na serra 
do Morro F eio, e, apó3 um curso de 12 kils. d~sao-ua na bahia. 
de Guat·atuba. g• navegavel cerca de um kÚomet~o. -

GUANDÚ .. Com. do Estaclo do E. Santo, creada pela Lei· 
n. 8 de 30 de .]Ltnho de 189.2 . Comprehende a villa de Affonso· 
ClaudiO e tem por séde a vi lia des te nome. 

GUANDÚ. Pov. do Estado ele Sergipe, no termo de Itabai-
anna, com urna cadeira para o ensino elem.,ntar mixto, creada. 
pela Lei Pro v. n. 1.221 de 25 de abril de 1883 e restaurada pela 
ele n. 1.289 de 21 de abril de i 88!. 

GÚANDÚ. Pov. elo Estado do E. Santo. no mun . de Li-· 
nhares, com uma esch. publ. ele inst. pr in1 ., crea.da p3la Lei 
P1·ov. n. 10 de i 6 ele dezembro de 18"73. 

GUANDÚ. Colonia pr0jectada no Estado do E. Santo. As 
medições e preparações dos terl'enos para esta colonia ti v eram 
começo em dezembro de 1857, fazendo-se uma grande derrubada 
ele 1.000 braças de frente e 200 ele f11 ndo, no lagar em que o rio 
Guandú precipita-se no rio Doce fot·mando uma linha cata
dupa. Esta colonia deveria ser povoada por nacionaes qne, 
esperava·se, affiuissem do Estado de Minas Geraes ; fo1·am, 
porém, frus ~rada~ essas esperanças ; os prazos distribuídos a um 
pequeno numet"o de mineiros, que os solicitaram, foram l ogo 
abandonados. Em vista disto, procul'OU o governo imperial 
ap t"oveiLar os trabalhos feitos, estabelecendo a lli uma colonia 
militar e por Aviso de 6 de outubro de i8ô0 mandou q11e se 
desse a cada uma das praças, mencionadas em uma relação 
que o acompanhava, um lote ele terras com 23.500 braças qua
dradas; mas nenhuma elellas se apresentou para ·tomar conta 
ela sua pt·opriedade, premio do servrço militar elo exercito. 

GUANDÚ. Log . do Estado do Rio de Janeiro, na freg. de 
N. S. do Travessão, mun de Campos, 

GUANDÚ. Estação da E. ele F. Carangola, no Es,tado elo 
Rio ele Janeiro, entre as estações do Travessão e do Conse-
lh eiro Josino. · 

GTJANDÚ. Rio do Estado elo E. Santo; nasce Jila serra do 
En,.ano, segue a direcção mais geral de S. para N. e desagua 
no 

0
rio Doce, 493im,€i acima do Porto do Souza. São seus tribs. 

pela ma.ugem dir. os ribeirões Francisco Nunes, Costa, Santa 
H.ita, Lagôa e Taquaral, e pela esq. o Cobl'a, Peixe, FÍl'me, 
S. Domingos, Infancia e Botocudo. E' separado do rio mineü·o 
denominado _Manhuassú pel:1 serra el o Souza ou Espigão elo 
Guandú. 

GUANDÚ. Rio elo Estado do Rio de ;Janeiro: resulta àa 
juncçã0 dos rios San>,'Anna e La:ges, que se re:mém cerca de 
dons kil~ . acima de Belém. Desagua no mar a pouco mais de 
duas m1lhas ao NO. ela ponta de Sepetiba. Separa em uma 
parte elo seu curso esse Estado (mun. ele Ibaguahy) do Dis tricto 
Federal. Recebe, entre outros, o S. Pedro Santo Antonio e 
Ouro r eunidos, Guanàú-mirim, Cabussú, 

1
Grimaneza, P·ira

nema e Bananal. Saint' Adolphe, diz: «O capitão-m61· Manoel 
~ereira Ramos mandou abrir uma valia na margem dir. deste 
rw, pa,ra que as agnas que, ]l·Jr occasião das chuvas, alagavam 
e destruíam quanto a.lli se achava, se despejassem no It··tguahy, 
e por aquelle meio restituiu {t agricultura tet·ras, que até então 
ficavam por cultivar, ao passo que as aguas do valle augmen
t.ando o volume da~ do Itaguahy, alg umas leguas antes de sua 
loz, foram causa que elle desse navegação a barcos"· 

GUANDÚ. Cor rego do Estado ele Minas Gill·aes, alf. elo rio 
Borrachudo, no mun, de Abaeté. 

GU ANDÚ. Carrego do Esiaclo de Minas Geraes, banha a 
freg. de Carmo da Capella Nova do Bet1m e deoagua no ribei
rão Bandeirinha, aff. do Paraopeba. 

GUANDUBA. Pov. do Estado elo R. G. do Norte, no mun. 
de Macahyba, com duas eschs. publs., creadas pela Lei Prov. 
n. 981 de H de junho de 1886. 
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GUANDÚ DE CIMA . Parochia do Estado do E. San to, 
no mun. do Cachoeira de Santa L eopoldina . Diocese de São 
Sebast ião . Fo i creada pela Lei Prov. n . 21 ele i7 ele setembr o 
ele :1888 , 

GU ANDÚ DO SE N A . Log . do Distl'icto Federa l, na freg, 
ele Campo Gra nde . 

GUA,.N DÚ DO TINGU Y . Log . do Dislricto Federa l, na 
freg. de Campo Grande. 

GU ANDÚ-MrRI M . Rio do E s tado elo Rio de Janei ro , aff. 
da ma r gem esq. do rio Guanclú . Separa esse Es tado do Dis
tricto Federal. R ecebe, entre ouLI'os, o rio elo Gato. 

GU ANE VENA. Nação indíge na do IJ:stado do Amazonas, 
no rio Urubú, uma el as vict imac\as no h orr oroso massacre sob 
o mando ele Pedro da Costa F a vella, em 1664 (Araujo Ama
zonas) . 

GUANGUA S SÚ. Ribeiro do Estado de S. Paulo, aff. do 
Juncl iuvira, que o é do Tiete. (Vide I ndiuvira.) 

GUANH ÃE S. Cidade e mun . do Estado de Minas Geraes , 
na com. de seu nome , banhada pelo ribeirão Grah ipú, aff. do 
Correntes Grande. Orago S. Miguel e Almas e diocese de 
Diaman tina. E' f t•eg . ant iga. Foi i ncorporada ao mun. do Serro 
pel a Lei Pro v . n . 975 de 2 de junho de 1859, dispos ição esta que 
foi revogada pe lo art. I ela de n. 1.197 de 9 de agosto de .18ti4 , 
de novo pos ta e m vigor pelo art. I § IJI da de n . 1.682 ele 21 de 
setembro de i870 . Vi !la com o no me ele Guanbiies pelo art. I ela 
Lei Pro v . n. 2.132 ele 25 de outubro de 1875 e cid ade pela de 
n. 2.766 ele 13 ele se tembro ele 18Si. I ncorpora da á com. elo Serro 
pelo arb. ll da de n . 2.209 de 2 de junho de 1876; á elo Rio Sa nto 
Anbonio pelo art. I! § XI da ele n. 2.273 ele 8 ele Ju lho de 1876 ; 
á do Serro pela de n. 3.074 ele 6 de novembr o de 1882; á elo Rit) 
Doce pela ele n. 3.12 1 ele 18 ele outubro ele 1883 ; á do Rio Santo 
Antonio pela de n . 3.397 ele 21 de julho ele 1886 . Creada co m. 
pelo Dec. n . 35 de 4 eleabril ele 1890 . E' ligada á freg. dos 
l~err o s por um a estrada, a Sttassuhy po r uma ou·tra, que é 
atravessada pel o rio Correntes. O art . I da Lei Prov . n . 2.937 
de '19 de outubro ele 188.2 autorisou a continuação ele uma 
estrada que , partindo ela ft· eg . elo Patr ocinio, no mun. ele 
Guanhães, vá ter ao Porto ela Figueira, na ma rgem do l'io Doce . 
Tem duas eschs publs. ele in st. prim . e uma noeturna pa r a 
adultos, esta creada pela Le i P rov . n. 2.9 13 ele 20 de outubt·o ele 
J882. O mun., em 189.2, era constituído pelas pa r ochias da 
S. Miguel e Almas , N. S. do Patrocíni o, N. S. das Dores da 
Capellinha, N. S. elo Ampal'O elas Baraunas e Santo Antomo 
elos Coqueiros . Nelle ficam diversos povs., entre os quaes os 
denominados S. João de Faria B Divino. Agencia elo correio. 
Sobre suas divisas Yide : art. XXXVII I da Le i Pr ov . n. 472 ele 
31 de ma io de 1850, n. 2.412 de 5 de novembro de 1877, n. 2.585 
de 3 de janeiro de 1880, ns. 2. 761 de 12 de setembro e 2 .764 de i3 
de setembro , ambas de i 88i: ns. 2.906 de 23 ele setembro e 3.041. 
de 23 de ou tubro, ambas de 1882 ; n. 3.272 ele 30 el e outubro ele 
1884 . Foi classificada com. ele primeira entr . pelo Dec. n . 324 de 
12 de abril de 1890 e A c to de 22 ele fevere iro ele i 892. Do Revm. 
vigario da freg . de S. Miguel de Guanháes receben;10s a segl!:inte 
in:ormação: "O mun. de S. Miguel de Guanhoes compoe- se 
actualme n te de ci nco fregs. S. Miguel é a sede do mun . e da 
freg.; esta tem , segundo o recenseamento de 1872 , uma pop. de 
1.500 habs . (toda a f t·eg. lem 7 .000); possue um cemi lerio, clmts 
egrejas, a maty iz e a elo Rosario. Ao S., d istante quatro leguas, 
fica o pov . do Canno, sobre o r iacho Bon ito, e onde ha urna 
capellinha sob a invocação de N. S. d" Carmo, e ao NE., na 
mesma d[slancia, o ele Santo Antonio, nas cabeceiras elo 
Corrent inho . S . Mi"'uel começou a povoar - se em 18 18 pela 
fundação de u m cem~terio ao pé da egreja, hoje ma tr!z, pt•inc i
pLada em 1822 pe lo finado J ose Coe lh o ela Rocha, CUJi1 fnend~ 
Jica a tres quar tos de legu a de distancia .. Fo i o pov . elevado a 
f r eg. em 1826, tendo t ido por primeiro viga rio c ·llaclo o padre 
l?irmia no Alves ele Oliveira, a quem ~ uccede ra~ os encommen
dados Egyclio de Magalhães Barbalho, Jos~ J ulw ~e 01Lv.ma e 
o actua l padre Cesar io de Mirand,1 Mar ta R tbetro . S ttua.cla 
entre ·tres collin as ou · ou teiros, iO iegttas a E. elo Sen o, e a 
cidade de S . Miguel de Gua tlhães de agracleve l aspecto. pelas 
suas espaçosas ruas, a inda não calçadas , e pela P.ouca sah encta 
de suas colli nas, encimadas, uma ao S. pe la Bi\'l'eJa do Rosano , 
-outra ao nascen te pelo cemiterio, e a ultima a O. por_ um gra nde 
ct•uzeiro de madeira, levantado em 1870 por Fr . Joao ele Santo 
Antonio, quando em missões . O cli ma da f reg . é, em geral , 
tmuclavel, não obstante as sezões ou maleitas que na cs ta~ão das 

chuvas co~tumam apparecer, e do mal de S . Lazaro, mais 
frequente na fre~ . de S. Miguel, m~rmente nas cabeceiras do 
Correntinho , dev1do talvez ao uso 1mmoderado da carne de 
porco até ha pouco, a l imento ma is geral que a car ne de vacc~, 
e ta~ bem á pouca. cautela na convi vencia, com individuo.s 
affec ta elos dessa moles·tia. O solo da f reg. e, em geral, accl
deniado por collinas ou outei1•os de pouc'l. i ~nportan?~a . 
A lavour a de tudo o mun . consiste em fumo , mllho . fetJao, 
a r roz, canna, m!lndioca, cafe, des P. nvolvenclo-se tambero a da 
uva, ele que já se fabr ica _excellente Yinho, serrdo tambem 
peq uena a cultut·a elo a l&'odao, que abunda nas mar gens do 
Santo Antonio , en tre as t1•egs. de Baraunas e Coquet ros. Ha 
uma fabrica ele fert·o n o 1ogar denominado Gra mma, uma 
legua cl istan te ela cidade; oito engenhos ele ferro de moer canna , 
alem ele outros muitos movidos por animaes; dous ditos de 
serr a r madeiras dentro ela c idade. Antigamente extrahia- se 
muito ouro cla3 seguintes lavms, hoje abandonadas: do Ocm
donga, descoberta em 1822 pot· uma sociedade nacional , que 
em 1834 vendeu-a a uma. compa nhia ingleza, a ll i estabelecida 
at~ 184Q, pertencendo l.loJe a t~m cidadão que, abandon a ndo :,1, 

fa tscaçao elo ou t· o, trata excl_us1vamente na matta adjacente da 
cultura do fumo; do Jl{cxc•·~co, descober ta em :1828 no ribeirão 
ele S. Phi lippe. hoje clist. do Patrocínio, e a das _.tlmas um 
quarto ele legua dis tante tie S. Miguel. Ha importante crfaçii.u 
ele ga do vaccum, cavalbr, muar e suí no, cujo toucinho com 
o f'tuuo, constituem os pr incipaes generos ele exportação', , 

GUANH ÃE S . Rio do Estado de Minas Ger aes, aff. da 
margem esq . elo Santo Antonio, trib. do Doce , E' e ngrdssaclo 
pelo J\Ia ia, Lucas , S . Felix, Sacramerrto, Cor ren tes e antros. 
Atr;>vessa a estrada que l iga o arraia l de S . Sebastião de 
Co rt·entes e outros á cidade elo Ser ro, e a que do I també vae 
ao Rio Vermelho. Dá o nome ao mun. de Guanhães, m as só 
o toca na f,·eg. tle Dores, clistant9 cerca de 42 ki ls. de São 
Miguel. 

GUANHU NS. Ilh a no rio S. Ft·ancisco, abaixo do Joa
seiro. Aclea nte dessa ilha começa uma cachoeira m uito peri
gosa, de modo que só nas enchentes as maiores embareações 
podem pasBa r por e lla. 

GU ANI QUÉ. Ilha elo Estado ele S . P aulo, no num. ele San
tos, no la rgo elo Caeté. Do Estado nos informam ser Guaniqué 
mais uma peninsula elo que uma ilha. . 

GUANXI MA. Praia no mun . de Villa Bella do E stado 
de S . Paulo (-Inf. loc . ). 

GU APAB A . P ov . do Estado do Pnrahyba elo No r te, n o 
mun . de Na tuba, á margem clir. do rio Parahyba, na embo~ 
cadura da corrente do mesmo nome. 

GUAP E BA . Log. elo Estado de Pernambuco, no mun . da 
Glo t·ia de Goitá. 

GU AP EBA. Rio do Estado de S. Paulo, trib. de um dos 
affs . da margem dir . do Tietê . (Godoy . A P l'ov . de S . Paulo .) 
Vide Guapeva. 

G UAPEROB A. Ilha e bahia elo Estado do P a rá, entre as 
bahias ele Gurupy e elo Caeté. A lJtüüa é dividida por peque
nas ilhas, muito r asas. 

GU APEVA. Log. no m uu . de Jundiahy do Estado de Sã6 
Paulo, banhado 1n lo rio do seu nome . 

GUA P EVA . Rio do Estado ele S . Paulo, aff. do rio Jun
d iahy. Corre a O. desta cidade entre os muns. de Jundiahy 
e lnda ialuba, e atravessa a es tracla de S. Paulo a J undiahy . 

GUAPIARA. Pov. no mun. de Ayuruoca do Estado de 
~Ii nas Geraes. « ;\. o S. ela Ayuruoca e a duas l eguas de dis 
tancia , existe uma capella ded icada a Sant' An na , erigida pelos 
anligos explorador es das mi t1as ele ouro que a lli se encontram, 
e entre os quaes figuravam impor tantes membr os da conhe
cida fam i lia Rego BarL·os, ele Pernamb~1co . A data da f:.tndaÇão 
é ;1730 . J~ssa cape lia , erguida em lagar co nheci do por Guapiara, 
está isolada em meio de aprazíve l campina, mas é zeloza
mente conservada pelo pt·es·hnte c idadão Fra ncisco Marti ns de 
Ba rros, Yerdacleiro am igo e pr o\ector dos desvalidos que habi 
t.am as cercanias do novo povoado . ,. 

GUAP IAR A . R io do Estado de S. Paulo, banha o mun . 
elo Paranapanema e clesagua na ma r gem di r . do r io des te 
nome . 

fJUAPIAR A. R ibeirão do Estado de Mina• Geraes , afl'. do 
r io Pil'ang<>.; no mun. de Quel uz. 
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GUAPINDAIAS. Indios do Eslado de Matto Grosso, a O. 
do Araguaya e N. do pa rallelo 1.5° (B. de l\1elgaço). 

GUAPIRA. Bairro do dist. de Sania Ephigenia, no Estado 
de S. Pau lo: com uma esch. publ. de primeiras lettras, 
creacla pela Lei Prov. n. 72 de 17 de junho ele 1881. 

GUAPITANGUY. Arroio do Estado do R. G. do Sul, aff. 
da margem di r. do rio Quarahim. Encontra-se lambem escripto 
(}aupituig uy e Guapitenguy. 

GUAPIÚ. Rio do Estado de S. Paulo, aff. elo Una da Aldlla . 
E' navegavel por canôas no espaço 33,3 kils. Tambem o deno
minam rio das Pedras. 

GUAPORÉ. Rio do Estado ele Matto Grosso: nasce na serra 
das· Parecys, corre a pt·incipio de N. para S.; e descrevendo 
uma ctu·va para O., volta depois para NE. até enconlrar com 
o Mamorê, e re,midos entram no rio :Vladeira, grande aff. elo 
Amazonas. O Dr .. S . da F?ns~ca em seu pac1enle trabalho 
Esbop ohorographtoo da P.rovtiWta de 111 atto G?·osso, diz : « A 
pdncipal e mais remota cabeceira elo Oilaporé é conhecida por 
esse nome e pelo de Meneques, elo ele um cacique ele uma aldêa 
de pa?·ecis que ahi existiu. Nasce de uma caverna aprofLtndada 
sob um tet·reno ele grés, onde o ferro é tão commum que o 
c'o!ora de vermelho e communica ás aguas o sett sabor stypico 
e metallico: abrindo o leit:> em fundo valle de de nudação, 
segue por terretlO tão formoso quão pittoresco e aprazível, na 
descripção do Dr. Silva Pontes, "que s6 falta ser povoado por 
homens pa ra merecer os encomios poeticos de h a bitações de 
nymphas, tal sua frescura, o frondoso assento das altas arvores 
que cobrem com seus ramos essa copiosa cone nte que já nasce 
grande » . Origina- se o Meneques, segundo Ricardo Franco a.os 
140 40 ' de lat. e 318o 39' de long . do meridiano occidental da 
ilha de Ferro . As outras cabeceiras, chamadas Lagoinha. 
ou Ema, Sept•ltw·a e Olho d' A_qua ficam á esq. daquella; 
descem de perto da aresta de SO. da chapada, incorporam-se 
todas em distancia de poucos kils., e ao passar na cidade 
vae já o Guaporé com o formoso curso de 250 kils. » Seu tra
jecto é oo ta vel pelo pittoresco de suas pa isagens, pelas extensas 
praias de bt·anca e ftna arêa , que ornam suas ma;·gens prtn
cipalmente do rio Verde para balXo, e pelas magmticas e opu
lentas tl.ot·estas que ensombram suas aguas. Em 1783, o Dr. 
Antonio José da Silva Pontes tentou subir o Alto Guaporé, com 
o fim de .conhecei-o, mas não poude em virtude das cachoeiras 
que embargaram-lhe a passagem, só conseguindo-o seis annos 
mais tarde . Os principaes tributarias desse rio são: á direila, 
0 Sararé Galera, S. João, Branco ou Cabixi, Corumbiar;t, 
Mequenes', S. Simão, S. Miguel e S. Domingos; á esq., o 
Alegre, Capivary, Verde, Páragaú, Baures, Itonamas. E' o 
Guaporé, dosde a confluencia do rio Verde até sua foz, limite 
natural entre a H.epublica do Brazil e a Republica ela Bolívia. 
Dos seus tdbs. da esq., o Alegre e o Capivary, corr~m em 
t erritorio brazileiro, e o Verde separa os Esta_dos Un1do~ ~lo 
Braz i! daquella Republica. Segundo as mats autorisadas optn!Oes 
o Guaporé r euue-se ao Ma mtH'é aos i1° 5!1 1.211

, 83 de Lat. e 21. 0 

83' 6" 45 de Lono-. O B. de Melgaço agsim clesct'eve esse rio: 
« Gt•~po1·é (Rio).':_ A principal origem brazileira do grande 
rio Madeit·a . Nasce no cume das serras ou campos dos Parects, 
nas immed iações do parallelo 14° 401 e met·idiano 61° 20' O. 
de P a riz (l5o 55' O. do Pão ele Assucar), na altitude ele pouco 
.ma is ou menos 900 metros acima do nível do mar; seis leguas 
(37 kils . ) a O. ela fonte principal do Jatwú, duas (1.2 kils·.) 
a E. do Jt•ruenc• e a tres (18 ~ils.) da ori$'em do Sararé . 
Precipita-se das escarpa'' das cl1tas serr~s, formando_ muttas 
cach0eiras; e depois de correr a sul {lO r 1o leg!las (83 lnls .) vae 
voltando a poe nte por ma1s 10 (61 lnls . )1 ~te o lagar ela sua 
ponte i, por onde passa a esir!l,da ele Cmaba a Matto - Grosso. 
Tem neste lo o-a,r 15 braças (33 metros) de largura . Daht para 
baixo é na vegavel pot· canôas, tendo uma unica cachoeira, essa 
de facil transito 2 22 leg·uas ( l33 k1Ls.) aba1xo da ponte; 
recebe pela esq. o Rio-alegre, e meia legua adiante passa p~la 
cidade de Matto-Grosso, situada sobre a sua margem dtr. 

i Até á ponte foram conduzidas em c~nOas quatro peças _de arti
lharia, de bronze, cahbre 24, pesando mats de iOO arrobas cala urna, 
e vindas do Pará:". Ahi jazeram até i85i, anno em que foram transpor
tadas por te1-ra com pouco dispendio, por espaço de 20 leguas, até 
abaixo do •·egistro do J-aurú, onde foram embarcadas para Co~mbr~. 

' Duas ou tres loguas abaixo da ponte, desagua na esq. o rtbe•rao 
Kagado, que vem do SEl. 

Cinco leguas (30 kils.) ma is abaixo enti•a-lbe pela direita o 
S.araré, e 37 kils. adia nte pe la opposta margem, o pequeno
rio Cwpivar·í 3 , 49 kils. abaixo, entra-lhe pela dir . o Ga.lera. 
P ela !ai. de -14° clesagua na margem occidental o Rio-Verde, 
22 leguas ('13! kils.) em linha r ecia e 37 (2.26 kils .) pelas 
vo!tas do do, dis·tante da cidade de Matto-Grosso. Dahi para 
batxo o alveo do Guaporé é a linha divisaria com a Bolivia, 
segundo o tra_tado de limites de '1867. Onze l egllaS (67 kils.) 
abauo do R10-vet·de, e pela lat. de 13° 39' estão as Ton·es, 
morro destacado, que fórma a extremidade das serras fron
teiras a Malio·Grosso; cinco leguas (30 kils.) acima das To1·res, 
desemboca na margem di r. o G·t•ariteré ", e 18 kils. abaixo 
e do mesmo !>Ido eslá a do rio Ca.bixi; 12 kils . abaixo das 
Torres, entm na mar ge"m orieni:.~.l ou dir . o T ·ttr·vo, e 190 
abaixo, des<tgua do opposto lado o rio Paragahú; 12 kils. 
adiante, e do mesmo lado , es lá a bocca do riacho Guw·ajuz, 
na lat. 13° 29' e lon"'. 64° i5' O. ele Pariz (1So 491 O. elo Pão de 
Assucar). Distante 43 kils. deota foz está a bocca elo Caturt• 
rinho, igara pé fronteir ..> ao lagar das Larangeiras, que existe
na margem ele E. e se te l eguas mais adiante (43 kils.} entra 
na mesma margem oriental o rio Corvmbiara, aos 13° 14' . 
Defronte de sua foz fundou o general Luiz de Albuquerque o 
hoj e extincto esta belecimento ele Visetb; 16 leguas adiante 
(97 kils.) enLra peb · clit•. o rio dos Mequenes, cuja foz é co
berta pela Ilha Comprida; 67 kils . a baixo des ta foz desagua 
á di r. o riacho do Ca.oau., no Jogar onde o Campo dos Amigao 
a beira o Ouaporé; 1.8 kils abaixo fica á margem esq. a bahia 
j'vfateohá; e outros 18 acltante a bocca do riacho Tanguinhos; 
nove kil~ . adiante esta., á di r., em logat• inaccessivel á in
nundação peri odica o De., taoamento das Pedr<.~>s aos 12° 52',5 e 
65° 2.21 O. de Pariz (L9o 56' O. do P ão de Assucar-,. Ao destaca
mento das Pedras deu o capitão ge.neral Luiz Pinto a clenomi· 
nação de Palmela, que pouco depois foi revogada; 18 kils. 
abaixo, e na opposta margem, dasagua a bahia de S. Simão 
Pequeno . O rio S. Simão Grande entra pela di r . 49 kils. 
adiante. Na distancia de seis leguas (36 kils.) est~ a bocca 
do ~equeno rioS: Nfar.tinho, que desag_ua na _margem esq.; 
e seis l eguas ma1s abaiXO entra pela dtr. o r10 S. 1\t[ iguel. 
P ouco ma is de duas leg nas (1.3 kils.), inferior e do mesmo 
lado, esl á a bocca de Ca~ttal"ios-te roeiro. AdianLe 97 kils . 
exis~iu outr'ol'a a. pequena pov. ele Leomil a, junto da bocca 
elo riacho S. Domtngos, que affiue pela margem dir. Desta bocca 
vão duas leguas até a gua rda, c1ue se costumava postar defronte 
da foz do Ba~wes, que desemboca p éla esq.; seis kils. aba ixo fi
cava o pequeno Ioga r de Lamego ; ad iante 12 kils. affiue pela esq. 
o Itonmna , e nove kils. abaixo sobt•e a di r . eleva-se o forte do 
Príncipe da Beira. Logo abaixo deste, um ou dous kils. estão os 
vestígios do antigo forte da Conceição. Distante 18 kils. entram 
pela dir.o Cau'tarios Pequeno,e nove adiante o Cat•tarios G•·ande. 
Finalmente, em 100 kils.(1.6leguas) amda perde o Guaporé o seu 
nome, ailluiudo na margem oriental do Mamoré. A margem esq. 
do Guapoi:é é de tet'renos elevados até ás Torres; dahi para· 
bai:w, ass1m como toda a outra margem é alagadiço e panta
noso. E' o rJO navegavel por canôas , mas creio que o calaao não 
deve exceder ele ires palmos (seis clecims.) e ainda menos •. , 
O Guaporé, Itenez dos hespanhoes, é um formoso rio de 1.500 
kils. de extensão. Nasce nas cavemas de uma r ocha ele grés 
vermelho, rica em J~inet·aes ele ferro, no alto ela chapada do 
Pare·cys, de uma altttude de 900 meti·as sobre o mar· preci
pita-se pot· muitas cacho eiras, toma o rumo S . por 'uns 80 
luis . e depots por uns 60 kils . de O. até á ponte, onde sua 
largu1·a é de 30 e poucos metros e com pequena inclinação 
para ONO. até á cidade de l\1atio Grosso, onde o rio toma 
francamen te o rumo ii!NO e depois N.- que co nset·va até sua 
foz , Seu nome deriva- se da nação de Uragorés ou Guaraporés 

s A' meia distancia ~ntre o Capivari e o Galera, estó., na margem 
dir . o siLio Cu.batão, onde ás vezes se tem co llocado um pequeno desta
camento mil i ta r. 

1" Sobre um galho de Gun.riteré, chamado de Piolho, existiu o famoso 
quilombo deste nome, que foi desLruido, e depois substituido pela hoje 
extmcta- Aldeia Carloto. 

• A• pequenas povs .. de Leomil e Lamego, assim chl'ismadas por 
Luiz Pinto, retomaram seus primitivos ~ames de S. J osé e S. João. 
Ha ;>mito que já não existem. A de s, Joao fot fundada por D. Antonio 
Roltm de Moura, em 1762, com os mdws profugos dtl aldeia hespa· 
nhola de S. Miguel. 

' A penas no bane > da Pescada a navegação é difficil de meias 
aguns á secca. Nas enchentes podem navegai-o embarcações de seis. 
palmos ou mesmo de oi\o. - N. da R. da Rev. do InJ/. Hist. 



que vtvta em suas margens. E' todo elle ele facil navegação. 
Na quad!·a das s~ccas encontr am-sa obstaculos faceis de obYiar 
ás embarcações pequeuas, como o ped rego. l que o atl'avanca da 
foz d:, Itonamas á meia legua abaixo do forte do Príncipe, e os 
bancos de areia que ficam a descoberto, elos quaes o da 
P esoaria , situado u ns 40 kils. aba ixo do destacame nto elas 
P edra'S 'Negras é o mais uutave l por se es tender em toda a 
lar~ ura do ri o ' e a longar-se por a lgumas centeuas de mebros . 
O a lto Guaporé, que ba l se chama a parte que cort•e acima da 
mdade de Mat to Grosso, é apenas a travancad o de arvores 
cahidas e t ram as de hycl rophilos . iVIas, si nas estações mui 
sêccas somen te botes ou igarilés de pequeno calado poclem 
1•e ncer taes difficuldades, na elas aguas ha fundo sufficiente 
para gra ndes nav ios. No local ela ponte, que fica á iiO kils. 
da ciclacla e pouco mais distante elas propr ias n'~scente s, acha
r am os engenheiros do secu lo passado quinze braças ele l argo 
e duas ele fu ndo, e m o mez de setembro, isto é, no fim do 
vet·ão. Se :t tl'aj ecto é sempt·e apreciavel pelo pi:toresco de suas 
p"t isagens , e pelas fvt· mosas e extensas pra ias de fina e branca 
areia , qu" começam a <~.ppa l'ecer do rio Verde para baixo, e 
lon gas, ás vezes, ele leguas. Que suas marg.~ us são cobel'tas 
de opulenta e magnífica floresta é desneceasa ri o dizel-o 
de um rio braz ilei ro. elo mesmo modo que cataloga r o 
que gLw.r da de riquez:ts nas mais preciosas madeiras do sul e 
do norte da Repttblica. Cite-se apenas, como facto notavel, 
que do meio ele seu cut·so em diante começam a apparecer as 
seringuei!'as e o tocary, a r vo res cujo val or n ão está somen te 
nos [)l'oductos de exportação , mas a inda no socoorro que pres
tam aos navegantes, aquel las com o seu sueco e es tas com as 
fibt•as do liber, a mbos apl'oveitados nos calafectos e estas na 
confecção ele resis ,t~ntes cabos e espias. Mais notavel ai nda se 
toJ•na o fac to de, a bundando esses dous gigantes vegetaes na 
margem brazileira, na oppos·ta quasi que absolu tamente faltam, 
s~ncl_? encontrado somen·te na grande ilba formada pelo São 
S1m ao, pequeno braço do Guaporé e pelo S. Martinho, braço 
do Baures ; o que, tal lez, tam bem se explique pela mudança do 
alvéO elo rio, o qual de ixasse á esq. do novo canal e quasi 
?ncostacla á margem essa ilha, que primitivamente faz ia parte 
1ntegrante ela margem dir. A baunilha, a salsaparrilha e <t 
po aya. enchem-lhe ribas, desde quasi as ver teu tes ; o cacau, a 
cop.ahtba e o cravo appa recem com as seringuei.t·as desde o 
melO elo curso, sendo elles que dão um cunho especial á flor a 
territorial. São seus tribs. á dir. Gabriel An tunes, Kagado, 
Galera, Coaritéré, Cabixy, T ur vo, Corumbiara, Mequenes, 
S. Simão, Guatarós T erceiro, ou Cauta riós, S. Domingos, 
Guatarós Segundo , e Guatarós Primeiro; e á esq.: Pedra 
d 'Arn ola r, Alegre, Capivary, Verde, J angada, Paragahu, Guar a
pea, Gaturiry, Tanguinho, S. Martinho, Baures e Itonamas. 
A face NO . do Estado é banhada pelos rios Guaporé, Marnoré 
e Madeira, que lhe offerecern caminho para o Amazonas n'um 
trecho de per to de tt-es milkils; o qual , comquanto trabalhoso 
e difficil pelos es torvos que encontra na região encachoeirada, 
tempo virá em que se convel'ta n'uma excellente estrada, 
quando a ferro-via do Madeira ao Mamoré, tão mal ave n
tu.rada, ou melhor, tão pO LlCO favore.cida, for uma realidade. 
Eram Mses rios o cominho por onde iam e vinham os capitães
generaes; por onde durante muitos a nnos se fez quasi todo o 
c_omme l'cio da capitania, maior e mais rendoso do q tte o das 
monçcõs dos povados ; e por ond;;~ o Eslado recebeu todo o ma
teria l de que necessitou para a construcção de suas fortifi
cações , subiudo e descendo rios e cachoeiras, aqui conduzindo 
para o f0r te do Príncipe da Beira artilharia do Pará e can
taria do J aurú, ali levando ao de Cairo bra os mesmos materiaes 
e pelas mesmas vias, Ha presumpções de que a navegação elo 
Ouaporé fosse iniciada em i737 por mineiros que descesse m 
o Sa raré-sem duvida attrahiclos pelas monhnhaa que avis
tavam ao Occlden te e que ficavam elo outro lado do rio. Como 
quer que seja, o descobrimento dessa grande arterJ a e a g~ol'ia 
de abnr um cam tnh o da capital de Matto Groso a do 
Pará, devem-se incon testavelme nte á Manvel F e.Jix ele Lima, 
]Dortuguez, que em 1742, psl'seg uiclo da sorte nos tra
balhos de mineração nas jazidas ele Parecia, diapoz-se a ten
tar novos azaPeS, ~lesce nclo clo Sa,ruvé áquelle forme~o e grande 
rio, Ahi, no porto que chamaram da P esocwia, refez-se de 
canôas e desceu em busca cles pe vo111d0s castelhanos, elos quaes 
havia nolicias vagas, para ne!les tentar negocio. B' a~ilmeo\a 
angat·ton outros companheiros som pre promptos, entae, para 
aventuras taes , e egua lmente receiosos de volver a Cuyabá, por 
balrlos de recursoij seus e daquellee que os tinham ajudado 
nas mineraç.ões. SubiraiJ] o Hon amas e o Baures ; mas aincla 
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lhes foi adversa a fortuna , que os m iss ionarios da Madaglena 
e da Exaltação do Cayoab:is , fizeram-os retroceder. Lim a. era 
um dos poucos compa nh ei ros de An tonio Fernandes ele Abreu, o 
in vesti gado l' elas minas elo Brumado,- q tte sobre vive t'am á 
fome , peste e mol' t icinios, apJ nngio fa tal , desde então, de 
qttasi todas as ricas descoberta<. Seus companheu·os ele viagam 
foram os paulistas Tl'istão cb Cunha Gago, licenc iado, e seu 
cunhado João Bal'bobosa Borba Gato, Ma th~ us Cnrrêa Leme' 
outro licenciado Francisco Leme do Prado e Dionisyo Bicudo' 
o flttminense J o'ão dos Santos e os europeos J oaqu im Ferr: ira 
C I. aves, Vicen te F erre ira d3 Assumpção, Manoe l ele F reitas 
Machado e João dos Sa ntos \Vernec:, . Acompanhavam-os uns 
qna t·enta captivos, ele todos elles . E' tmdição que já a ntes . ele 
Lim a , uns s~ is mezes, descera o Guaporé Antonio ele . .Utnetda 
Moraes, cujos vestígios de rec ~ nte acampamento aq uelle encontra
r a junto á foz do l'l'leq< ;enes. O aa ~or elas Noticias •·elatit·as á via
gem ele Rolim de Jll OU?'a e o•·eação ele Villa Bellcb rle J:l atto 
Grosso diz qtJe em 1742 desce l'am o arancle r io José Ferreira, 
Jesé Felix, Ft•ancis0o Leme e outro~ , para negocia rem. co_m 
os caste lhanos, que os r ecebet·am com muita a legeia, e Ja nao 
assim outros qtte mais tarde vieram . Pa rec, essa tlf> ticia r e
ferir-se á viagem ele Li ma, sen do e li e o José Fclix e Joactinm 
Ferreit·a. Chavlls, o Jo sé Ferreira,; não sendo ele e:::\rau hnr, 
por ser causa natural e commum, que nessa epoca os contem
poraneos não lhes soubessem tão bem como os pos teros os no
mes e aventuras , o que só mais tarde os annos e os aconteci 
rnen tos elucidam. Dão os Annaes elo ~ena.clo da ocb,,a,·a de Vi li a 
Bella , e a Relação dos Povocbdos de J osé Barbo~a ele· Sá, que 
Lima, tendo s ido recebido com as maiores honras. à principio, 
nessas mi ssões, fóra depois coagido a retirar- se á for;;a , em 
vista do desagrado qu•l t al recepção causara ao superior elas mis
sões. Expulso da Exaltação, e sem ter portanto conseguido 
ain da melhoril r na fortuna, resolve·t clescar o Guaporé, ta l vez 
após inteit•ar-se dos \t•opeços ela viagem, e sem duvida com 
guias para faze l-a . O facto é que a maior par te ela campan ha 
desisti u da empreza, que elle r .:o alisou segttido por Chaves, 
Machado, Assumpção, u m in cHo, quiçá o gu<a, e tres escravos. 
Apezar de assevera rem as fo ntes, acima citadas, que Lima 
descêra sem mais guia qne a correntesa, teve lle out ro pi
loto que não a fortuna; que essa lhe não poderia ensinar, de 
aguas abaixo, os canaes e perigos das cachoeiras, nem avi
sar-lhe em tempo onde os saltos, r odomoinhos a precipícios 
qtte mfalllvelmente des truiriam a frota, não m aior ele duas 
canôas á vista do total ela tripolação. Como quer que seja 
desceu .elle as temíveis cachoeiras do Mamoré e Madeira- ~pas 
sando mfindas nações de inclios bravos »- e indo surglr em 
Belém, oncl~ em. premio de sua alfou te3a, dos perigos que 
venceu, e mats a1nda do descobr imento impor tant is$imo que 
fez, t eve .do governo que ,-mats tarde-determinava a prisão, 
por suspelto, de um certo Mr . ele Humboidt o fazer-se- lhe effe
ctiva. ~orno transgressor ela lei dos cam in'hos das minas, que 
proh1b1a a entrada nos povoados castelhanos, a penalidade que 
ella comminava. Teve, e os compa.nhei ros, sequestrados os 
bens, e foi com alguns daqn elles preso para Lisboa, onde 
após affi icções, pezares, desgostos e a pl rcla ele ~udo o q ~; e pe
diam possuir, foram a final sol tos, mas para esmola r da c a riclade
publica o pão para o sustento quotidi ano. Chaves, um dos que 
ficara em Belém, fora mauclaclo as•entar praça ele recruta 
no reg imento da cidade; pouco t~ mpo depois des e r ~o u; e bus
cando rum os pelo Maranhão e Goyaz foi ter a Matto Gmsso. 
onde passa por certo que a fin a l sc es ta belecera, á propri a bor-
da elo Guaporé, umas tres Ieguas abaixo da voz do Sararé . Os 
outros socios d ·3 Lima , que da Exalt.ação ret ro cederam. deram 
as pt·imeiras no ticias dessa descida e propala ra m-as tnmbem 
sobr e as reg iões que visitar am ; o que induziu o ou vi do r de 
Cuy.a bá João .Gonçalves Pereira a mandar ao juiz ordi 
n~rl~ eles arr1uae~ do lvfatto G>·osso, Dom in gos J osé Gonçal·ves 
lübei.ro que eu nas se um explorador ás províncias be~pa
nholas, agora r econhecidas, o qmtl do q ne visse mandaria 
um re la torio pora set· presellte ae rei. F oi esse em iM ario o 
proprio autor da R.ala.ção dos Povoados. partido logo em 
fevereiro de 1.743, com dons camaradas, Manoel de Castro e 
Alexandre Manoel Rodrig ues, dons e~ct·a vos delle e seis da
Cluelle juiz, e tendo por piloto o mesmo \-Vemeck que fôra 
companheiro ele Lima. Visitou S . Miguel, Magdalena, S. 
Martinbo, S. Luiz, Conceição de Baures, ffixaltação, S. Pedro 
dos Ca,niquinaus, S . Romão e San ta Cruz de l a Sien a , -
" r egis trou todos aquelles districtos, adqu iriu noticia de toda 
a previncia, dos hespanhóes e elos ind~os com quem tratou · e 
conversou, to mou con hectmento das naçoes barbaras ma is visi-
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nhas e habitantes das margens do Aporé; distancias em que 
ficavam tanto as povoações catholicas como as barbaras dos 
novos domicilias, suas a lturas, capacidade ela navegação e 
tudo o mais que convinha , ; -do que tudo fez sua fiel rela
ção que entregou ao juiz, o qual a remetteu ao ottvidor e este 
ao rei. Engana- se, pois , Southey, attribuindo essa viagem a. 
espírito de ganancia de aventureiros, quando fôra uma exp lo
ração de caracter poli tico : do mesmo modo que p<tr~ce menos 
bem fundada a noticia que d:í. ele terem nessa occasião segtlido 
clous bandos, um com Sá e outro commandado por Franciaco 
Leme do Prado, que ao descer o Gttaporé já lhe encontrJu 
tt·ancada a navegação com a pt·esença elos hespanhóes na aldeia 
de Sant"' Rosa, tHL margem dir. e pouco abaixo da boca do 
Itonamas . O fundamento para a negativa dessa asset•ção é que 
nem os A mu~<es do senado ele Vi \la Bel! a, nem Sa, no seu 
trabalho ·todo noticioso e chronologico, tratam dessa expedição 
de Leme, nem ainda das outras que o historiador i ttglez, 
sempre en•retanto judicioso e exacto, diz que novamente fize
ram Leme e seus irmãos nté 1749 . Novo Colombo, Lima t ~ve 
tamhem o se u Americo em João ele Souza de Azevedo, que 
chegado á Belém, no S3U cle>cobl'imento ela navegação elo 'l'a
pajoz, e tendo noticia claqnella dert·ota do Madeira, já nii.o quiz 
voltu pela que descobrira, por suppol-a de peiot· transito. Snbiu 
pot· est'3 rio, e em 17±9 aporLou ao arraia l de S. Francisco 
Xav ier , en tão o povoado principal elas minas elo llla,tto G1'0S-'·o, 
onde foi tido pelo inventor do no vo caminho, mau grado a 
prese nça de Chaves e o infortu nio ele Lima nos carceres e ca l
çadas de Li sbôa. E' qne ainda nenhuma noticia havia clelle. 
Em Cuyabá sabia- se., todavia, que este empr eheoclera tal via
gem, comquanto lhe ignorassem o exito,_- pelos ·tes temunhos 
daquelles campa n hei r os que propalaram tao temerosa aventu r a. 
Segundo o padre Bento ela Fonseca dataria de i725, e conforme 
:Baena, de antes ele 1722, o descobrimento ela navegação rio 
Alto Madeira, em tempos elo governador do Pará, João ela 
Maia da Gama, quando Francisco ele Mello Palheta para a ll i 
seguir11. ao sa ber, de unsbandei>·antcs que nessas regiões fot·am 
escmvisr.r indios, havet• povoados ele brancos nos rios supel'io
res á~ cachoeiras; e lá chegat·:t na E~altação em 1723 . . Na~a 
acc~itave l é ess a noticia; e para r efutal-a bas t.\ a aclmtraçao 
e espant0 que c:'lusOll em Belém a cheg~d~. de Lima, as perse· 
guições que sofireu e amda a observaçao Ja feita por Baena, ele 
não dar Palheta a menor noticia sobre o Beni e o Guaporé; 
,parecendo imposs ível que escapasse observação ele ·tal marca á 
um exp lo t'aclor ele regiões desconhecidas ; pelo que é de suppor 
que si subiu o Madeira, não passou o trecho encacho~irado e 
soube elo maia por informações. Novellas semelhantes são as 
que Southey dá de terem sido esses rios navegados por um 
bando de fugitivos ela Bahia, em cujo numero ia um sacercl:ote, 
que, foi o chronista da viagnm, os quaes foram te r a Santa 
Cruz ele la Sierra, onde pediram permissão, que lhes fo i negada, 
ele se internarem para o Perú, não se sabendo o fim que tive
ram, E tambem a viagem de outro sacerdote elo Para, que. a 
fizera no intento grandem~nte quichotesco, de averiguar a dts
tancia a que ficavam os estabelecimentos hespanhóes - e 
recommendar-lhes que n ão ultrapassassem a margem esq. do 
Guaporci . Ainda, conforme outros, vae a épocas mais r emotas 
eõsa navegação . Juan Patricia Hernandes, missionario jesuíta, 
e tambem citado por Southey, lev a:•a ao ·tempo de Nuflo de 
Caves . (1513 a i5fl0), quando, abandonando o seu estabeleci
mento ele Santa Ct·uz de la Sierra, descetl o Ubay e o· Mamoré 
até 0 oceano. Entt·etanto, só ha certeza da navegação complet~ 
dessa grande arteria elo coração do Brazil depois da excursão 
ele Mauoel Felix de Lima. Seg!lndo o geogmpho José Gonçalves 
da Fonseca, já em 1719 fora mandado elo Pará o capitão João 
ele Bat·ros da Guerra, por cabo ele uma tr' •pa para combater 
os <>en tios Ator ás; estivera no Madei r a e fizera arraial n'um 
sit i~ en tre os ri os Araxiá e Capanan. Entt·etantll só ha certeza 
ela navegação completa_ dr:ssa grande ar ter ia do coração do 
Braz i!, depois da excm·sao de ~I ano~~ Fel t~-de L una: Em 1.74~, 
confo rme ainda Fonseca, de~cetl o ctrllrgtao Franc1sco Rodri
g ues dit Costa de .Matto. Grosso a Santa Cruz dos C!~y!labás, a 
buscar sal, de qlle havta grande penurta no~ art•ataes;. ,vol: 
tando no anno se"uinte com generos ele camb>O. Mas Jfl fo1 
mal recebido e te~e de voltar. Segundo o padre Manoel ela 
Motta, em 1721 subira-o o padr~ Jo~é da Ga~1a, o fundador d J 
Borba; e em 1735 o padre Joao de Sampato, o fundador ~a 
aldeia de Jamary Ottclas Cachoetras, ~udada set.e annos_dopOls 
para o Trocano. Logo em 1748, patlram do. Maranhao pelo 
Amazona~, e subiram o Madeira, LV!tguel je Sa e Gaspar Bar-

- bosa de Lima . Em '1749, a 14 de julho, em camprunento a 

ordens do Estado pa t•a Francisco Pedt·o de Mendonça Gut·jão, 
governador elo Para, seguiu o gcogra,pho José Gonçalves da 
Fonseca com numerosa expedição a explorar os rios, obser 
vando-lhes os rumos a té os arraiaes ele Jl{atto Grosso, onde, 
com eJJeito, aportou a 16 de abril da 1750. Em 1750 buscou 
tambem essa navegação o sargento-mór Luiz Faguncles, de 
ordem do governo do Pará:, seguindo integralmente a derrota 
de Fonseca . Fagundes foi acompanhado pelo piloto Antonio 
Nunes ele Souza, que orga.nisou uma Relaçã? c ]l{appa de& 
•·egião encachoeúada do lt{_adeira, datada ele 1754, a liás pouco 
recommenclavel. Pouco mats ou menos nessa época existiriam 
os grandes estabelecimentos ela ilh a Comprida, povoada desde 
1746. (Vide ~lha Comp>·idet}: Nesses bons tempos coloni~es em 
que se pt·encltam os descobl'lclot·es de novas regiões e es ~t·adas 
novas, o governo r ese rvava- se a si o direito ele d<Jsignar aquella 
por onde, e sómente, se poderia livremente transitar. Em cohe
rencia . R econsiderando o acLo ele a lei vos ia com que parsegu iu 
Lima, acho tt tlti! o seu descobrimento; e por Provisão ele 14 
de novembro ele 1752, que todavia só foi conhecida em Matto 
Grosso dous anuas depois, permittiu o commercio com o Pará 
pela via do Gua poré e Madeira, fazendo-o defeso por qualque r 
outra . Começou então a éra de prosper idade da nova capitania. 
J it em 1754 desceu seu primeiro capitão ·general D. Antonio 
Rolim de Moura Tavar es a entender das allegações que fizeram 
os explorado re s mandados pelo ouvidor ele Cuyabá aos povoados 
castelhanos : foi até ab:lixo elo Honamas onde na mar<>em 
direita do Gttaporé haviam estes es tabeieclclo o seu a l eleia
mento e missão de Santa Rosa, fortificada com paliçadas e 
trincheiras; e ela h i os expelliu. Em 1758 o juiz de fór·a nomeado 
para Villa Bella, Theo tonio da Silva Gusmão subiu esses rios 
fttnclanclo, ao passar pelo s :e gunclo e maior elos sa ltos do llla: 
deira, uma aldeia de ~nclios pe&más, a que deu a invocação ele 
N. S. ela Boa Viagem elo Salto G>'a?ule. A aldeia desappa
r eceu com o tempo, mas o salto guardou a me mo ria elo juiz, 
fteanclo-lhe com o nome. Em '1759 desceu de no vo Rolim <t 
fundar o l'ort~ de N. S. det Conoeição no loca l onde fôra a 
missão ele Sa nta. Rosa. Esta fô ra est~b~lecida em 1743 pelos 
Jesutlas hespanhoes de MDJOS, a prmctpw nos campos de Santa 
Rosa, abaixo~ ele Gual<l;rios Ferreiro, .e. depois neste ponto, 
elo ele, em 17;;>4., ·transtenram para o slt10 duas leguas abaixo, 
na margem lrontetra. Nesse tempo aportava ahi uma expe· 
dição do Pará com aperceb imentos ele guerr a, para ann ar a 
capitania. Em 1765 r egressou por ahi aquelle general, ao ter
minar o seu trabalhoso governo. Seu successor João Pedro da 
Camara craou o destacamento das Pedt·as Negt·as no pri
meit·o dos contrafor tes ela Par·ecys, que ao descer-se o Gua
poré encontra-se prolongado até beira rio . A maior parte elo 
tempo de seu governo passou-o Camara no forte da üonceição 
qtte r eformoll. fazendo-o abatuartado, no systema. ele Vauban 
e isso quando em sua frente ameaçava-o um grosso exercito 
de mais ele oito mil homens, sob o commanclo elo governador 
bespanhol Ju·an de Pes·tana , que, entretanto, foi quem clesoc
cupou o terr~no. e rettrou-se abandonando a margem opposta. 
O corpo prmctpal do forte era; de 40 braças soln·e 20 de 
fundo : em 1768 estava termmado. Em novembro desse anno 
chegou. Luiz Pinto de Souza,. terceiro capitão-general, com 
45 canoas e 422 pessoas de comtttva. Nill subida elas cachoeiras 
ftmdou, na .terceira - o_ salto de Giran, outra aldeia de pam:í.s 
qtte cl,enomtn?u Balsemao . Em 1769 desceram muitos aven·tu
reiros das mtnas d? Alto da Set·ra em busca. da dos Garajús. 
~m 1774.veru, d"' Vt'!la Balht até o Beni, o quinto capitão-cre
neral L ·m de Albuquerque de Mello Pereil•a e Caceres c~m 
engenheiros para !. vantat·em a planta da confluencia d~ Ma
mo ré e tratarem elo seu melhor meio ele defesa. Em 1776 deu
se principio á construcção do forte do Príncipe da Beira uma 
milha do da Conceição, já en tão rebaptisaclo com o no!ne de 
flraga nça , e que, vindo a soffrer consideraveis damnos com n.s 
enchentes que sobreviet·am, foi em breve abandonado. O forte 
do Príncipe, além elos fins . estrategicos a que foi destinado. 
como sub~tttu ·to daquelle '· foi-o tambe'u a ser \'ir ele feitoria, á 
Çompanhta do Commercw do Pará, pouco antes creada. Nesse 
mesmo anno ftmdava-se Vizeu, em frente ao Corumbiara, pov. 
que tambem pequena e:xistencia logrou, fenecendo quando se 
acabou o inonopolio daquella companhia. Em 1781 subit·am do 
Rio Negro os commissarios da terceira partida da demarcação 
de froh'teiras, organisacla em ohservancia ao tratado preli
minar de 1777 : sahir am ele Barcellos a i de outubro de 1781 
e vieram levantando os planos hycl rographicos do Madeira' 
Mamoré e Guaporé, chegando a Villa Bella em 28 ele fevereir:\; 
seguinte. Em 1787 desce:t Ricardo Franco de Almeida Serra a 



GUA - 127- GUA 

explorar os aff!uentes da margem oriental do Guaporé. Um 
grande período se passou, até que em 18-14. o capitão de fragata 
boliviano José Agustin y Palacios deRceu o Mamoré até o Beni, 
fazendo estudos lopograph icos e hydrograph icos . Em 1874 os 
engenheiroa allemães Keller subiram o Madeir.< e M·amoré, em 
identi~o emprego. Em 1867, durante a guerra do Paraguay, o 
governo reconhecendo, mais uma vez, a necessidade de pl'O
mover uma outra via decommunicação com esse Estado, encar
rego~! os engenheiros José o Francisco Keller de explo ,.arem a 
reg1ao encachoeirada do Madeira e Mamoré, o que elles eles
empenharam satisfactoriamente, E fina lmente, em i877, da 
commissâo brazileira de limites com a Bolívia, que subira o 
Paraguay em 1875 e estabelecera a linha divisari a desde a 
Bahia Negra aié as cabeceiras do Verde, uma secção composta 
dos Srs. major de eng.,nheiros Guilherme Carlos Lassance, 1.0 

tenente da armada Frederico Ferrei.-a de Olheira, e do Dr. S. 
ela Fonseca, que era o medico da com missão, desceu estes rios 
Guaporé, Mamoré e Madeira, onde es\ab~leceu os marcos defi
nitivos nas barras dos rios Verde e Be.ni, e, buscando o Ama
zonas, voltou á capital da Republica pela maior, mais soberba e 
magestosa estrada fluvial do mundo. Lança- se o Guaporé aos 
11° 541 46'' de la\. e 22• 6' 14" O, do Rio de Janeiro, no Ma
moré, que ahi se ap1·esenta quasi com um terço dá do seu 
tributaria, e q11ebra em a ngulo recto, seguindo no rumo em 
que este vem. Mas, tal é o seu fundo e tal o seu cabedal ele 
aguas, que represa as límpidas aguas do Guaooré, comprimin
do-as para a dir., e deixando por mais de um kil. bem sepa
rados das suas lodosas e fe ias, depois elo que absorve- as 
com pletamen ie . 

GU APUÁ-GUASSÚ. Morro do Estado de S. Paulo, no 
mun. de Itanhaem . 

GUAPUÁ-MIRIM. Pov. do Estado de S. Paulo, no mun . 
ele Itanhaem, com uma esch. publ. de inst. prim., creada 
pela Lei Prov. n. 244 de 4 de setembro de i893. 

GUAPUÁ-MIRIM.Mono do Estado ele S. Paulo no mun. 
ele Itanhaem. 

GUAPURUNDUBA. Rio do Estado de S. Paulo, aff. da 
margem esq. do Ribeira ele lguape . Tem 38,8 ki!s. de extensão. 
E m suas margens encontram-se vestígios de ouro. 

GUAPY-ASSÚ. Rio do Esiado do Rio de Janeiro· desce 
ela serra dos 01'gãos com o nome de Soberbo, banha. o m'un. de 
Magé, separando-o depois do de Itaborahy e faz barra no do 
Macacú. 

GUAPY-BAIXO. Log. elo Estado do Rio de Janeiro, no 
mun. ele Magé, com uma esch. publ. de inst . prim., creada 
pela Lei Prov. n. 1.855 de 29 de maio ele 1873 . Nella acha-se 
a sécle da freg. do Guapy-mirim. 

GUAPY-MIRIM. Parochia do Estado do Rio de J aneiro, 
no mun. ele Magé, banhada pelo rio de seu nome, ao pé da 
serra dos Orgãos. Orago N. S. da Ajuda e diocese de Nyterõi. 
A respeito de sua fundação, diz monsenhor Pizarro: "Em outra 
Ermida dedicada a N. S •. d'Ajuda pelos fundadores Padre 
Gag~ e se u irmão Estevão Gago, no dist, que elo nome do rio 
J?r.o:nmo se conhece com o de Cernambytygba ou Saranábitiba, 
fo1 creacla a parochia denominada Aguapehy-midm, clesmem
br&ndo~se da f reg. de Santo A, n ton i o de Sá o territorio que s~ 
lhe adJUdicou: e nenhuma duvida h a a respeito da StU\ anti
gmdade antes de 1674, por existirem datadas na mesma éra 
as Constituições alli deixadas pelo prelado Silveira, depois da 
aua Visita Geral da Diocese. Demolido esse templo, por deca
dente, substituía-lhe no UijO de ma~riz o de N. S. da Conceição, 
clistanie tJCes quartos de legua, que o padre Antonio Vaz Ta
v~res h~v1a levantado no anno de 1713, onde permaneceu a 
p1~ baptis';~al, até doar Antonio Pacheco Barreto, poi• um es
crip~o particular datado a 6 de jane il'o de i726 (que reduzido a 
esct•J ptuJ•a puhlica no dia 12 da noTembro de '1729 se lançou á 
f! . 1i9 do liv. li de Baptismos e Obitos), o outeiro chamado das 
Igrananni:xamas, sita em distancia curta do sobredito rio 
Aguapehy-mirim no qual Sê começou a construir a nova Casa 
Parochial ••. Foi nume1•ada entre as Igrejas firmes pelo Alvará 
ele 15 ele janeiro de 1755, e o padre An lonio Ribeiro Rangel 
entrou a servir como i• parocho praprio... Tem por filiaes as 
capella.s: 1.• de Sant'An,.,_a,. fundada em Calundú por Gaspar da 
S,ilva Borgos, com Provi são de 24 de j ulho de 173~ e reparada 
etn 1747; 2a ~e .N. S. da Cabeça, levantada h a longos annos 
eJIL Magepe·mirtm, CUJO fundador se desconhece pela falta de 
·títulos; 33 de N · S. da Conceição, construída por An\onio de 

Amorim Lima, em sua fazenda intitulada dos Amorins, com 
Provisão de 7 ele novembro de i73i. Em seus limites trabalham 
quatro fabricas de assucar, uma de aguardente e algumas ola
rias. A cann:t doce, a ~:1ndioca, o arroz, milho, legumes e o 
café são os ,.eneros ela cultura ordinaria das terras do paiz, e 
muita par l; dos seus habs. se occupa no fabric o do cm:~ão 
e das lenhas~. Até i789 pertenceu esta freg . ao termo da v!lla 
de Sarito Antonio de Sá. Em i865 a Lei Prov·. n. 1303 ele 29 
de dezembro transfel'iu sua séde para o arraial do B.anana]. 
Tem duas eschs. publ. de inst . prim., creadas pela Dehberaçao 
de 29 de maio ele i847 e Lei Pro v. n. i.470 de 186\1 . Confina 
com as fregs . de Magé e de Santo Antonio ele Theresopolis e 
c.)m o mun. de Macacú. Exporta em grande quantidade !~ri
nha de mandioca.. O terl'itorio da freg. é banhado por diversos 
rios, entre os quags o Guapy-mirim, Bananal e Soberbo ; é 
percorrido pela serra dos Orgãos. Tem os morros denominados 
Bananal, Seg1·eclo e Limoeiro. Lavoura ele mandioca, milho, 
feijão, canna, café e arroz; produz quina. O clima é quente na 
parte que vae para o mar, frio pHa a serra dos Orgãos; 
naquella parie remam febres davidas principalmenie ás aguas. 
e;t.agnadas e á falia ele canalisação do rio Guapy-mirim. Na 
pa1·ochia ficam os povs. Cantagallo Pequeno e Bananal, este, 
cQm uma capella ela invocação de Sant'Anna, que serve provi
soriamente de matriz. Possue ainda uma cnpella particulat· 
perto do rio Soberbo. 

GUARÁ. Log. no mur1. de ILapecerica, no Estado áe· 
S. Paulo. 

GUARÁ. Ilha na costa do Estado do Maranhão, proxima 
da ponta U1·umarutena, na- ilha de S. João Evangelista, e da 
ilha J a boroca. 

GUARÁ. Rio do EsLaclo do Parú, trib. da margem esq. do. 
Bo.ixo Xingú, defronte ele Souzel. 

GUARÁ. Corrego do Estado de Minas Geraes, banha o 
mun. do Abae té e cksagua na margem dir. do rio deste 
nome. (Inf. loc.). · 

GUARÁ . Ribeirão elo Esiado de Minas Gemes, banha o 
mun. do Curvello e a pós um curso de 54 kils. desagua no Rio 
de Janeiro (lnf. loc.). 

GUARÁ. Lago elo Estado do AIÚazonas; desagua na mal'
g<m di r. do rio Solimões, abaixo ela foz elo rio Juruá e ela 
bocca do lago 'l'ehú, 

. GUARÃ. Lago elo E~tado do Pará, no rnun. de Soure. E' 
piscoso e abundao te de Jaca rés. 

GUARÁ. Lagôa do E s tado do Ceará no rio Jaoouarlbe e mnn 
do Arneiroz. ' o • 

GUARABIRA : Cidade e mim. do Estado do Parahyba do 
Norte séda da com. elo seu nome, atravessada pela E . de F· 
Cond~ d'Eu, a i44 kils. da capital. Orago ele N . S. da Luz e 
diocese do Parahyba. Era em seu principio o pov. de Guarabira 
que a Lei Prov. n. 17 de 27 de ab r·il ele i837 elevou á catego
ria de parochia com a invocação de N. S. da Luz e á de ~illa 
com o nome ele lnclepend<3ncia; jnstallada em H de n ovembro 
do mesmo' anno. Por occasião ela Lei Prov. n. 27 ele 6 ele 
jrllho de i854 dividir o Estado em seis comarcas, foi a villa da 
Independencia incorporada á 3a. Em 1857 o art. !o da Lei Pro v. 
n. !9 ele iO de outubro creeu mais uma com. composta dos 
muns . de Indepqndencía, Bananeiras e Cuiié . Em 1858, a Lei 
Prov . n. 8 de iõ de outubro, extinguindo a designação de 
com;, por meio ele mune1·os, de:t o nome ele Bananeiras á, com. 
'lo que pertencia Independencia . Em !863, a Lei Pro v, n, i O& 
de iL de dezembro incorporou a villa de que tratamos á com. 
de MamaRguape . Em i870, a Lei Prov . n. 362 de 5 de abril 
elevou-a á com. e em i811 a de 446 de i9 de dezembro 
r ebaixou-a dessa categoria, em 1.872 a ele 480 de 25 de julho, 
r estabeleceu-a . Foi classificada com. pelos Decs. n. 5 . 054 
de i4 de agosto e 5.079 de 4 de se tembro, ambos de 1872. 
O mun., além da parochia da cidade, comprehendia mai8 
ã do Senhor do Bom Fim da Serra da Raiz, que pela lei 
n. 758 de 5 de dezembro de 1883 passou a con~tituir o mnn. 
de Caissa1·a. Agencia do correio. Foi elevada á cidado cvm 
o nome de Guarabira pela L ei Pro v. n. 8H de 26 de no
vembro de 1887. T em os S~fttlintes povs.: Mulungú, P~rperi· 
tuba, Pilãoainho, Cuité de Guarabira, Lagoinha e Cachoeira. 
A cidade fica sit•1acla entre a zona montanhosa, formada 
pelas ramificações da Borburema, e as planícies da zona 
conhecida sob o nome de Catinga. A pop. de toda a com., 
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qne 'é ele .35 .003 al mas, ~ n~rega-se á cultut'a da canoa de assuc3.r, 
do .algodoe iro, de diversos cel'eaes e à industria pastgL·il. E' a 
!lltLma estação da E . de F. Conde d'Eu, linha do Norte, e por 
Lsto tem g t·ande movimento commercia,l. · 

GUARABIRA. Riacho do li:stado do Parahyb<t. do Norte, 
ba:.ha a cidade elo seu nome e desagua no Al.'açagy, 

GUARACIABA. Parocbia do Estado de Mi t1as Geraes, no 
m ttn. do Piranga, a 607 metro sacima do nível do mar. Orago 
Sant'Anna e clioce;e ele M;u·ianna. Com a c:tenominação de 
Bal'ra do Baca~báo foi ct·ea,la parocbia pela R~solução ele i~ de 
Julho de 'l832. 'I em 6.0u0 habs. e clua~ eschs.publs. de tnst. pt•tm. 
Agencia do correio. P~rtenceu em principio. ao mun. de 
ll!larianna em Vlrtucle do art. vrrr § v da Lei Pt•ov. n. 334 de 
3 de abril do 1.847, qne a clesmembt•ou do mun. do Piran"'a. 
Desannexada do mun. ele Marianna, foi inc<)l'pOracla ao"' de 
Ponte Nova pela de n. 827 <la H ele j ttlho ele 1857 e mais tarde 
reincorporada áqttelle mun. pelo art . V da n. 1.744 de 8 de 
outubr" de 1870. Incorporada ao DHlll. de Santa R ita do Tur vo 
foi delle clesmembmda e incorporada ao do Piranga pelo art. I 
da d~ n . 2.1.78 de 22 ele novembro ele 1875 . Passou a deno
minar-se Guaraciaba pela de n. 3.268 ele 30 ele out•fbro ele 1884. 
E' banhada pelos rios Piranga e Bacalluío. Sobrê suas divisas 
vide: Lei Pro v. n, 472 de 31 de maio de 1.850, n. 1.309 de 5 de 
nove :n bro de '1866; n. 1. .664 de 16 ele setembro de 1870, art. I! I 
da ele n. i.908 de19 de jnlho da 1872, n. '1.999 de 1.4 de novembro 
de i 873 (art. XII); n. 2.035 da i de clezembt·o de 1873 (ar:t. III); 
n. 2. '178 de 22 de n0vembro de 1875 ; art. II da de n. 2. 775 de 
19 de set•mbro ele 1.881, art . l[ ela de n. 2.906 de 23 de se
item bt·o de 1882. 

GUARACIABAS. Log . elo Estado de Pe;·nambuco, no mtln. 
do Bom Jardim . 

GUARAGUASSÚ Rio elo EsLado do Paraná, desce da serra 
da Pt·at>t e d - sagua na bahia de Paranaguá, defronte da ilha 
elo Me l. Corre enke Gnaratuba e Paranaguá. Suas margens 
são ricas em madeiras de construcção " aprop riadas ao esLabe· 
lecimento ele immigrantes . E' navegava! até grande distancia 
por la nchas a canôas até á colonia Pereira., Recebe os t.ribs.: 
rio da Prata, das Pombas, Branco, Cambara, Vermelho, Bl'a
jautuba e Pequeno. 
GUA~AHÚ. Corrego do Eshclo de S. Paulo, no mun. da 

Capital. 
GUARAHÚ. (Corrupção de G;1arahy : rio dos guarás) Rio 

do Estado de S. Pattlo, aff. da margem esq. do Jac ttpiranga. 
Corre entre os·muns. de Taubaté e S. Luiz. (Azevedo ,\'[arques) 
Récebe o Pinclauvinha. 

GUARAHÚ. Rio elo Estado de S. Paulo; nasce nas serras 
de S. Lourenço, banha o mun. de Itanhaem, e desagaa no 
Oceano, entre o cabo do mesmo nome e a set•ra elo Pe.rahybe. 
Recebe o Perequé. A Prov. de S. Paulo (1888) dá este rio 
.o.riginario da serra de Ita.tins ( p. 359 ) e receber como aff. o 
Perequê. 

6-UARAHÚ. Regato junLo o qual acha-se a cidade de Itú 
no Estado de S. Paulo. 

GUARAHÚ. Vide Garga,hú. 
GUARAHUNA. Rio cto •Estado do Paraná, aff. elo Tibagy. 

Rec,:, be o Tarv o e o Passo Fu'ndo. 
GUARAHY. Rio do E:st:tdo elo Rio de Janeiro, trib . da 

babia de Nyterõi. Não é mais do que uma oatra bocca elo 
Macacú ele margens a lagacl icas e apenas frequ entado por 
alguns barcos de pescadot·es e outros que ahi vfi:o buscar pall'!a 
de enfardar e lenh:J. de mangue. Liga-se com o riacho Pas
sagem . 

GUARAIOS. Indios do Estado de J.\,Ia tto Grosso, nas mar
. .gens elo Guaporé (B. de Alelga~o). 

GU ARAIPOS. Log. elo Estado elo Paraná, no mun do As
snngny. 

GUARAJUZ. T erritori0 aurifero na mugem esq. do Gua
poré, cujo dominio foi por mnito. tempo objecto ele ,conles taqão 
entre as. nações limitrophes. F1cou pertencendo a Republtca 
Boliviana pelo tratado delimites ele 27 ele março de 1867. ( B. 
de Melga,ço). 

GUARAJUZ. Rebeirão aff. esq. do Guaporé. (B. de Mel
gaço). 

GUARAKI:DS3AVA. (de Gt<arci e Kiçava, rêde de dor
mir). Villa e mun. do Est;ldo do Pa,raná, na com. ele Pa
ranagná, si tuada á beira mar, na extremidade de uma penin
sula no fundo da gl'ande bahia das Lara •1g~iras. Uma parbe 
está C•Jllocacla em t ~ rr~nos elevados e otttras estendem-se em 
planícies. Compõe-se de peq·1enos grupos de cas .1s sem arrlla
mento ]~ ela irregulal'idade do te t• ,·ano. Orag•J Senhor Bom Je
sus dos Perdões e diocese de Curytiba. Foi creada parochia 
pela Lei Prov . n. 5 de 1 de agosto ele 1854. Elevada á cate
goria de villa pela de n. 557 de 11 ele m~rço ele 1880; Í•nstalla· 
da em 25 de dezembt•o do mesmo anno. Tem duas escl'ts. 
publs . de irlgt . prim. e Agencia do cot•J•eio. Da Camara desse 
mun. receb~ moa, em 1887, a seg11inte informação: «Do lado elo 
N . , de E . e 0. é o mun. montanhoso e ceberto dematlas; ao 
S. é geralmente plano e compõ •- se ele tert·as de desmontes e 
de ilhas baixas.- m· banhado em to da a sua extensão pelo 
mat• e aprese o ta muitos portos, onde podem entrar e entram 
na vios de qualquer lo Lação na préa- mar. Con ta muit:1s ' bahias 
e g.Jlfos , distinguindo-se entre elleq as das Ji,ao•angeirat, de Szt
perag·uy, de Guarall~ssava. do B onito, do Itaqtty e outras 
de menor importancia. Não se con.tam . recifes, mas alguns 
baixios, que de nenhum m'ldo impadem a navegação, quando 
dirigida por J.!lra:ticos, pat·a navi0s ele alto bordo.- Contam-se 
algumas ilhas, umas montanhosas e outras plano.s. Entre aa 
pr1meiras notam -se a de S·uperaguy a E. elo Bonito, a Grande 
e outras, entt·e as planas distinguem-se por sua e:.:te11São a elas 
Peça,s, a Rasa, G•·a,nde, Pw·uqua1·a e m uitas outras como Po
voçá e Ga •nellas. As serra~ que formllm a pwrte montanhosa elo 
mun. fazem parte ela cord ilh eira do M:tr que cot•t·e r:e rr:. a O. 
e se estende de nm e outro l ado pelos mu•ns. vtsinhea . Entre 
as mais a ltas sen·as, q1te cet·0um o mun. notam-se as do 
Taqzta•·y, Utinga, !J ioo Torto, Itaquy, T•·omomó, além de 
outras menos considera veia. - Seu territol'io é ragaclo por di
vet•sos rios; mas clelles navegave is por lanchas até certa al
tul'a, e por canôas em toda a e:or·tensão. conta.m-se os l"ios Va· 
o·adottro, Subuhy, PuntquaY"a,, Gua,t•ahe88cvva, com sete atfs. 
Canôa.<, Pa,nema do Norte, Se•·ra Neg>·a, Pane ma, do S·ul, Ta,
ga ;saba C<? tU tL·es affs . , Bo • ·•·a,ohu~lo, rio dos Santos e Itaquy 
não mencwnando ou Lros de somenos importancia. Todos este~ 
rios na~cem na Set•t•a do Mar e clesa"'ttam nas numerosas 
bahias e golfos já clescriptos, se rvindo ao transporte elos pro
duetos de todo o mun. -E' o mun. ger<l.lmente salubre mas 
na cosLa e á margem dos rios apparecem, depois da estaçKo das 
chuvas, febres intet•m ittentes . Não tem grassado epiclemias 
que mereçam menção especial.- Os mineraes mais usuaes são 
a pecl!·a de construccão e o bal'!'o de mui hs qualidades e 
kaolim. Contam-se algumas pedrait·as de p~dras de amolar. 
Nas margens dos rios Tagassaba, Serra Negra e Guarakessava 
já, em antigos tempos, extrahio-se out·o, e lem-se achado 
'am<:>slras de for r'? em um ou outro pon·to _elo m un. E' de cret· que 
muttos outros mmeraes extstam, mas nao se tem verificado, 
porque a pop. elo mun. ach:t-se estabelecida quasi exclusiva
mente ás margens elos rios e no littoral , pJuco frequentando o 
sertão e as sert'M. - Ha muitas especies de madeiras de con
struc.;ão e marcen eria. As pl'ineipaes são: gua raparirn guara
juva , canella pra t~, c .1.nella goiab~, e ontras qualidades' de ca
ne~las; caJarana, tpé, oleo, ar .trtba, cedro, massaranduba, je
qm~lb_a, peroba , caboré, gttanandy, guame t·im-ferro, itajuba, 
coraçao de n egt·o, s tssafraz, grauna , jacar a ndá, l úuro e muitas 
outras va:y1edades, as quaes são todas mui to procuradas e elas 
quaes se. faz um regulal' commercio de expoL·ta~ão.- A' vista 
cl 'l creoctmetlt<J natut·al da pop. e da immigração de habs. do 
mun. v1smho de Cananéa (S. Paulo), pó :le-se, $em receio de 
errar, calcalar a pop. em nttmero superior a 8.00:Jealmas.- A 
lavoura consiste na cultura do café canoa ele assucar man
dioca, milho, feijão, a rroz e tabaco.: A Cl'iação que maid antlta 
é elo gado vaccum <> suino e ave> domesticas . A pesc:J. d , não 
só para o consumo diuio, como para as salgas com destino à 
exportação.- A inclus tria fa bril consiste em aguarcle n Le, fa
rl,nha ele, mandioca, fum ·J, obras ele olaria e cordas de imbé ou 
betas .. - A exportação limi ta-se ao cafe. aguardente, f.arinha de 
m~ndwca,. a rroz, ripas de · g issara, peças elo cabo ele imbé, 
mtlho e vmho. Os genet·oa sãe expot·tados em .geral para a ci• 
dade. de Paranaguá, Antonina, Morretes e CuryLiba, donde Yêm 
quas1 todos os generos impor t3clos . .Para fóra do mun. o tran
sporte é fe üto por hiates, la nchas e .cat-:f>as; dentro delle por 
canôas nas mal'gens dos diversos rios e lit toral . - Con·ta duas 
subdelegacias, a de Guarakessava e a de Superaguy.- Dista da 
ctdade da Paranaguá 43 kils., da cap1tal da prov. 1.45, ele Ca
nanéa (S. Paulo) 50, de Antonina 45, ela villa do Assunguy 47 
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: de Guaratuba 60 .- A uuica estrada que ait·avessa o muu . 
ea aberta pela linha telegraphica do Estado, que vem de Caua,néa 
atl'~vessa o mun.de Guantkessava e ent ra no de An ton ina . Ha 
111llltos cam inhos vic inaes, fe itos p~los h abs . cu ja maior parte 
faz seus tt·ansporles pe los mui'tos ri os e pelos bràços de mar que 
banha~ toda a extensão elo muu.-Existem alguns saltos i nte
r essantes como o do rio Morato, que se av ista elo mar, e do rio 
Gun.rakessava, que clespenham -se por muitos metros ele a ltura 
causando estrondo. Os sambaquis são numerosos por ·todo o 
lclt toral e a casca é aproveitada em fab ri c:J.s de cal ou caieira~ . 

onhecem-se algum as grutaA de g ra nito para os lados do Pi
r asstnun ga, capazes de abrigar mais de 200 indivi duos ·. Con
tam-.se muitas ou~ras ctu·ios idades natnraes de pequena impor
~ancJ a e communs a todos os outros nuns. da Prov . e por 
Isse deixam de. ser mencionadas ." 

GUARAKESSAVA. Rio do Estado elo Paraná desce da 
ser ra de Itapitanguy, do -Estado de S . de P aulo e desagua na 
bahia de Paranaguá . Recebe, entre outros, o C~dro, Morato, 
P_asmado Verde, P u·anga e Pauema do Norte pela margem 
du·. e Trancado, Inh ate, Branco, Utin ga e Martins . pela esq . 

GUARAMI RANGA. Villa e mun . do Estado elo Ceará . 
Foi creacla com o nom e de Conceição por Dec . 11 . 55 ele Jo ele 
setembro ele 1890 e in stallada a 17 de outubro do mesmo anno . 
Pertence á com. de Baturi té . Está s itttada em uma elevação de 
900 metros acima do uive! do mar, sobre te1·renos accidentados 
~ ~!l_tre morr~s . Cultura da café, canna ele assucar, milho, 
felJao e mandwca . D1sta 18 k ils . de Baturité, 12de Mulun gú 
6 da P endencia (Pacoty) e 5 elo pov . Pemambuqu inho. Perde t~ 
a denominação de Conceição pela de Guara miranga pelo Dec . 
n. 59 de 4 dCl Setembro de 1890 . 

GU AR ANÁ. Com este nome foi elevada á villa a antiO"a 
séde elo ex -nucleo colonial de San·ta Cruz, no Estado do E. 
Santo,. pela Lei n. 23 ele 11 de setem bro de '1891. P assou a 
denom1nar - sa Pa u Gigante pelo Dec . de i ele março de 1892. 

GUARANÁ. Rio do Estado ele S. Paulo, aff. elo Ha t·ery 
que o é do S. Louren ço, e este do Juq uiá . ' 

GU AR AN Á. Regato elo Estaclo ele i\1atto Gt·osso ; corre pelo 
cume da sena do Tombador. 

GUA:r;.A~ATUBA. Rio aff. do Maué-assú , trib. do Ama
zonas. E tao gra nde como o rio principal. 

GUARANTAN. Cor redeira no rio Tieté e Estado ele S . P aulo• 
entre a foz do Piracicaba e o salto de Avanhanclava (Jacques 
Ouriqne . Relr»t. da Guerra. 1888) . 

G UARANY. Villa e mun. elo Estado elo Ceara , na com. 
de Aquiraz. Era a an ti ga pov. de Mon·te-i\iór-Velho que o 
Dec . n . 63 de 9 de setembro de 1890 elevou á villa com o nome de 
Guarany. Vide Monte- lvlór -Velho . 

GU ARANY. Parochi a elo Estado de Minas Ger•<es , no mun. 
do Pomba, a '18 kils. dessa c idade , banhada pelo rio Pomba, 
em sua margem esq . D iocese de Mat·ia nn a . Com a deno
minação do E. Sa nto elo P omba foi creada pela Lei P rov . 
n . 969 de 3 de junho de 1859 . Foi sua séde transferida para o 
a r ra ial do P orto ele Santo Ant onio pelo a rt. I § II da de 
11. 1. ·188 de 21 de jujho de 1864 : res taurada parochia pelo 
art . IV da ele u. 1.6'76 de 2i de setémb1·o de 1870. 1'omou a de
nominação ele Guarany pelo a rt. li da Lei Pro v. n. 2 .848 de 
25 de outubro ele 188 1. Tem Agencia do Correio dnas eschs . 
P!;tbl~, de in st. prim .. e 5.000 h abs. Sobre o começo' dessa povoa
çao 1.nforma-nos o n garw José Bernarehno Octaviano Dias . 
« F.oi fuuclaclo o arraial do Gttarany pelo padre Manoel de 
Jesus Maria com a denominação de Gemiterio por te r sido 
primeit·amente enterrado'ahi um escravo do mesmo" · 

GUARANY. Uma elas estações ela E. ele F. Leopolclina, no 
Es tado de Minas Geraes. Foi inau o- tt racla em 15 de junho de. 
1883, sendo assim pos tos em tra~eo-o mais 28 kils . entre 
S. João Nepomuce11o e essa estação. Agencia elo correio e es
tação telegraphica . Dessa estação partem o r amal do Pomba e 
a denominada Linh a de Ligação . Estn. atravessa o rio Pomba 
pot· uma ponte ele sup et·structura me~alli ca, com 35m, 20 ele vão 
livre, e margea-o até o kil. 4. Tra nspõe o l:' araopeba no kil. 
32, e chega á nascente de seu aff. S . Do mingos ele UI.Já. e dahi 
aLé á lin 11a p~incipal, no kil. 166+60,j met ros a 369m,500 ac ima 
do mar, e a ::,k,40üm ela estação Ubaense. Vence em todo esse 
trajecto !1 garganta das Posses, do Fialho e do Gonzaga , ':las 
quaes umcamente foram empregadas rampas de 2 °1 0 • Detxa 
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em sua passagem o corr9go ela Boa-Esperança, o ribeirão elo 
Mac·tco. o valle das Posses e o de S . Domino-os. Tem a ex
tensão de 40~<,720m ele ·t•·açado em g·er al faciY : duas estações 
de tijolo e cobertura ele te lha, sendo a de Piraú ba no kil . 16. 
e aci · Tocantins no 33+2-!Qm, que servem á laroura ele S . Do~ 
m ingos, P osses, Allo- Macaco, Serra do Bom- Jardim, Alto
Par aop ba , 'l'ocantins e Pedra BL"anca . Existe uma caix a 
cl'agua de fet·•·o em Pi raúba, e ao longo da linha sete pontilhões 
com supet"slructura de madeira e alvenaria orcl inaria , 39 boeiros 
capeados i 5 abertos , H ele mani lha e tres draius . O ramal 
do Pomba parte tn.mbem elo Guar any, e margeando sempre o 
r io Pomba atravessa o Formoso no kil. 22, por uma ponte 
de superstructura metalhca com 22 metros de vão livre. ~Mede 
de extensão 27",340m até á cidade do Pomba; é de traçado mais 
ou menos pesado, com decl ividades ele 2 %· P ercorre o vali e dC' 
co t•rego S . Lu iz até. á garganta do Mât·ciauo F ul'Lado, margea 
o cor rego S . i'riath1as , transpô" o ribeirão do Passa- Cinco e 
aü avessa as gargantas do Carvalho do João Velho e do Néco 
Alves. Tem duas estações ele t ij olo' cobertas ele telha sendo a 
do ,P1!:ssa-Cinco no kil. 1.7+750 metros, e a do Pomb~ no kil. 
271 2o0 mett•os a 426m,500 actma do mar. Servem aos povs . 
do Pomba, Me t·cês, Dores , S. Manoel e Tijuco . Os pontilhões 
são ele madeira com a lvenaria ordinaria, em numero de dois · 
ex istem 33 boei ros capeados, 14 abertos, oito de manilha e set~ 
draius. Tem mais este r amal uma caixa d'agua de ferro, um 
gyraclor e um abrigo para trens . 

GUARANY. Ilha elo Estado elo Pará , no mun . ele Vizeu, 
proxim a ao furo do Carutape ra . 

GUARAPARY. Cidade, emnn. do E stado do E. Santo., termo 
da comarca ele seu nome, situada ao lado S. e proxima á en
trada do por to do seu nome, em posição elevada, pittoresca, 
bem ventilada e por isso sadia, tendo a E . um magestoso ro 
ch edo pelo lado do mar, revestido ele terra a rg ilosa e carregado 
de arvores e arbustos, a que se denomina morro el a Egreja, 
t endo no al to a rt sonha l\'Iatnz, ele recen·ta reconstrucção e uma 
das mais bellas egrejas do Estado pela sua elegan te architectm·a. 
Ora()"o de N. S . ela Conceição e diocese de S. Sebastião. Foi 
funà'ada em 1585 pelo padre José de Anch ieta, que, como muitos 
mission1.r ios , v_ieram ela E uropa afim de prégar o Evangelho 
entre os in dios. Nel la, em 1677, l evantou o donatario Ft·an
cisco Gil de Araujo um a egreja dedicad a a N. S . da Conceição, 
que alli fizera mnitos milagres nos tempos primitivos, como o 
tes1.emunhavam as paredes da mesma egreja . Esta egt·eja, que 
servia de Matr iz ela fr eg., acha-se hoje abandonada de v ido ao 
es tado de rui';',as a que ~hegou, sendo por isso ne<l"essario r econ
stl'lnt· n. do ;:,S. Coraçao de J esus, que se acha servindo ele 
Ma tr1z, desde 21 . cl~ ~gosto cl~ 1880 . Foi elevada á freg . pelo 
AI vara ele 11 de Jan9lro ele '16o5, sendo seus primeiros parochos 
os pad res Anto nio E steves Ribeiro, Lucas Antonio de Araujo 
Neiva e José Nunes da Silva Pires . Fo i elevada á categoria ile 
vill n. pela Provisão ele 1 de janeiro ele 1679, sendo installada em 
i de março do m smo anuo. O mun. é regado pelos r ios Gua
rapary, Una, Meah ype. a lém de outros . Nelle ficam os povs . 
denomin ados : R.io Grande, J aboty, Campo Grande, Mugiclu i
çaba, Meahype, Aldea Velha , Perocão e Una, quasi todos com 
eschs. publs . Sua po p. póde ser ava liada em 3.500 habs . Tem 
age ncia do Cor l'eio . Sobre a agricul tura do mun., di?. o Dioc. 
Geog1· . ela Prov . «Os seus terrenos são entre tres se t"ras par a i
telas á pt•a ia, e em elevações progress ivas a té á. Serra Geral ; a 
primeira sen a ch amada Guarapar1m tem duas leguas de costa, 
a segunda oito leguas pouco mais ou menos, e a terceira fórma 
os limit tes da pJ.•ovincia. As aguas nos valles são más e pro
duzem febres intermi ttentes, e por isso ah i a ag l'icultura é pe
quena e nada florescente, sendo el e absolu ta necessidade a ex
tiocção desses pantanos . N'out ros Jogares o solo é fe rti l, proprio 
para toda e· qualquer cultura, r egado por con·egos cl'agua crystal
lina ; mas em sua maior par te es t·á inculLo. Seus habitantes 
cu ltivam, entr e outros generos, o a lgodão, e colhem o balsamo 
pem viano tão tltil n. medicina" · Segu ndo Montoya e Sa int Hi
l ail'e, a pa lav ra Gmtrapary é derivada de Gur»rá , passaro de 
arl'ibação e que apparece á beira-mat', talvez o mais lindo do 
Braz il pela variedade ele cõres, e de Pr»>"?J, réde, o que si gni
Hca : l o~?ar onde se a r mam redes para a pa nhar guarás . O vulgo 
tem daao diversas deftnições . O Guará é o Ibis R~tbra ou Tr»n
tal1ts Rubra elos natura listas . Foi elevada á cidade em i 89L 
Deste mun. recebemos em outubro de 1894 a seguürte i nfor
mação: «Pelo l aelo elo N . a 0., é o mun. montanhoso, as 
quaes off'e r ece pontos de vista enca ntadores pela posição em 
que se acham . Pelo l ado elo S . se observa a praia Graçahy, 
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que "llae ter á pov. ele Meabype, existin do nella o pequeno 
morro denominado « Ba.rrerinha », CJUe ser ve c:e divisa elos ~er 
r enos elo patrimonio munimpul. Pelo l a elo ele L. ela cidade 
está o morro Egrej a, em cujo ci mo campeia risonha a matl'iz, 
e em frente a esta ex istem as rui nas da egreja ela Conceição cp1e 
por muito tempo ser v in ele matriz . Des te mesmo lado banha o 
oceano e elo ou\r o o rio, que, pela profundidade de s~ u canal 
pres~a- se para trapiches, onde encos·tam os nav ios ele velas e 
a vapor, a qualquer bo~a ~o d ia ou ela n oite sem clepencl~nc i a 
de marés. A cidade esta sltuacla elo lado S . e peOXlll10 a én
tracla da barra, sobre um a extensa planicie. Parte ele suas r1ws 
são largas, bem ven·tilaclas e pot· isso sadias. A maio r par te 
das casas são ·te n eas , h avendo, porém, a lgllns sobrados. 
Exis~e o r io Guat·apary, que fo ema o por to . E um braço ele 
mar que enlea pelo mun . , a rumo de O. e depoi s paea o S. 
a té o Joga r «Lamar_ão», terminando par a o lado ele 1!}, perto 
da praia Graçah y, tot·m a ndo antes do Lamarão um braço que 
vae ao porto de Al dêa Velha, quatro kils. mais ou 1u enos da 
cidade ; outro para o lado do N . formado pelo rio F a zenda e 
a ux iliado pe lo af!'. ribeieão J abuty, que, desagua pouco acima 
do Maxinclá. E' de muita profuncliclacle e u m elos primeiros 
p ortos do Es tado do E. Santo. Rio Geande que atravessa o nmn. 
na distancia ele 25 kils., mais ou m enos, a O. da cidade, e 
vae desaguar no ri o Benevente . Rio P er ocão: nasce elas serras; 
é formado pot' tres cachoeiras, e vae desaguar pelo la rJ o do S. 
ria pov de Perocão . Rio Una: nasce elas serras de Campo 
Gt·ancle e vae desaguar n a Jill'a ia de Una pelo l ad o ele O. ela 
pov . elo mesmo nome . Rio Meahype: nasce na ser r a Sar im oré 
e vae desaguar pelo lado elo N . ela pov . do mesmo nome . As 
serr as formam uma caclêa que cerca o cen·tt·o elo mun. com 
clit·ecção para o SO . Ha diversos morros isolados, os mais 
conhecidos são: Pescaria, A~al aia , E~'-reja, S. Benedicto, S. An
tonio, Tres Pon ·tas, 'l'a.ptlia, Jude u, Saia- 'l'iba, Una, Meahype, 
J oão Gallo, Pandeit·o, Serra Queimada, M ut·ig_tl ÍOC <~, Bom 
Gosto, Baioanna, il1ol'l'inho, Sarimoré, Domingos f' iuto e Gna y
lnu·a . Sobre lagos , ·te111os : Lag-ôa Mãy- Bá, el e muita profu11cli
dade e piscosa, q ue s er ve de divisa deste mun. com o de Bane
ven te ; de Graçahy, elo l ado elo ·s., proximo á cidade, é piscosa 
e clesagua na praia Graçahy. Sobl'e ilh as, t~mos : Raposa, em 
frente á bar ra e junto ao mot·ro Pescaria, cli v~clindo des te por 
um canal; Rasa 'a mais ele 50 kils. a E. elo pol'to; Escalvacla 
a 20 kil s. , pouco mais ou menos a SE. des te porto; A lavo ura 
compõe-se de caté e ele todos cereaes, inclllsi v e can na ele 
assucat· e fruc tas , e-tc. Sobre a industri a pouca ou nenhuma 
existe, a não ser o com mercio. O clima é m ag nifico , não ha 
moles tias enclemicas em neo h~1ma das estacões elo anno . Pelo 
l ado elo N. divide com o mun . ele Viann a e o da Villa do 
Espírito San to (Vil la Velha); com ·aque lle pelo m ort·o I taunas, 
e com este pelo lagar « Riueirão Doce» que clesagua na praia 
da « Ponta ela F'ructa ». Pelo lado do S• .. com o m un. ele Bane
vente pela lagôa Mãy-Bá . T em este mun. as segLtintes povs.: 
Mu.q ui çaba Pel'Ocão, Una, Rio Grande, Meal'Ly pe e Jabuty. 
Existem os seguintes ed ificios pnbUcos : egreja matdz e a 
casa elo Governo l\1unicip:.d, se r vin do parLe desta. pa l' a caclêa 
e q uartel. Dizem que l'oi fundada no anno de 1585, ~ levada á cate
gar i<• ele parochia no annv ele 1655, e que o governado r Fran
cisco Gil de Araujo no 1o de j a net ro de 1679, conferiu, por 
Provisão o t itulo ele vi lia . Que foi elevada a com . pel a L ei 
Prov . n. 43 de 27 de novembro ele 1872 e intallacla a 9 de 
maio ele 1873 pelo D t• . juiz ele clieeito :Francisco J osé C<l!rdoso 
Guimarães .· Que foi elevada á c idade pela L ei Estacloal n. 28 
ele 19 ela setembro ele 1891. » 

GUARAPARY. Serra ao poenre ela cidade elo mesmo nome; 
no Estado do E. Santo. Descrevendo- a, diz o Dica. GeogJ' . 
desscb pl"OV. «Serr a. consicleravel ela cordilheira elos Aymorés, 
ci nco leguas ao ponto d<t villa ele seu nome. O seu ponto mais 
elevado acha-se em 20° 50' 15" ele la t. e em 45o 28' e 32" ele 
lon g . O. mericl. de Pariz . Nesta Serra é onde se colh e a maior 
p arte elo balsamo peruviano, que é exportado por esta pro 
víncia». 

GUARAPARY. Assim são chama elas as i lbae Escalvacla, 
R asa e Ra posa , distantes elo po~to elo Gua rapar y i no Es tado 
elo E. Santo. Entre e!las e o co nunen·te passam naVlos ele todos 
os ca lados. 

GUARAPARY. Rio elo Estado elo E. Santo; procede da 
se l'ra elo seu n om e, 30 kils. ao NE . ele Anchieta. , aLr avessa um 
territorio rico ele madeiras, banha o mun. de Guarapary e vae 
l ançar-se no Oceano. Seu po1·to é fo 1·mado por um braço ele 
mar que entra pelo mun. a rumo de O. e depois para o S . até 
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o l oga t• Lamal'ão, terminando para E. perto da praia Gras"' 
sa hy , for ma ndo antes elo L amarão um outr o bea.ço qu ê vae 
ao po1·to ela pov. ela Aldeia Velha , cerca ele no1'e kils . cl i s~ante 
ela cidade ele Guarapat·y, e outro pat·a o lado N. , formado 
pel o rio Faze nda ou Engenho, a uxi liado este pelo r ibeirão 
JaboLy, que clesagtta pouco acima elo Maxincla. A entr aGla da 
baera úSLá elo SE . a NO. O pot·to ele Gtw r apary t em ·todas as 
proporções para um ramal feereo, cuj a e s·ta\~ão ce n &r al pode 
ser na cidade á beira- mar. 'l'ocla a margem S. elo porto, pro
x imo á entrada ela ba l'l' a onde está s i tuada a cidade, pt·esta-se 
par a trapiches, onde os navios podem e ncos la t• pa1·a a carg<t 
e descarga , a qua lcfuet• h or a elo dia ou da noite independente 
ele m ar e . J~m ·todos 03 lag-a r es tem o canal ele 30 a <10 palmos 
ele pro!uncliclacle . 

GUARAPES. P01·to si lua cl o nn. ma rgem esq . elo t·io Gl'a ncl~, 
no Estado elo n.. G. elo Nor te. E ' um elos anabaldes mais 
intel'es sanles elo mun . da capital . Os l'tmclamentos deste loga t• 
foram lançados no anno de 1860 pel o major· F tLbricio Gomes 
Peclroza, h • je falleciclo . Em virtude el e perm issii:o ele> Gove rno, 
muitos nav ios nacionaes e est rangeiros vão a e.>se p or ~o deixar 
mer ca dori as e r eceber gener os ele proclucção elo Es tado . 

GUARAPES. Riacho do Es tado elo H.. G. do Nor le, afl'. 
do rio Potengy. 

GUARAPÉS. Ribeirão do Estado ele S . Paulo, no mun. da 
Conce ição elos Guarulhos . 

GUARAPEV A. R ibeüão que corre entre os muns . de 'l'an. 
baté e S Luiz, no Estado ele S . Paulo . 

GUARAPINUMÃ. Nome com que os indios clesigna••am a 
enseada da p1·aüt ela ·bal'l'a ele Santos , no Es tado ele S . Paulo 
(Azevedo Marqttes). 

GUARA P IRANGA. Alcl êa ele Guar ayos, no Guaporé. Vide 
Pcwedc'io TTe;·m elho . 

·GU ARAPIRANGA . Pov. elo Estado do Mat·anhão, em um 
extenso campo dis ~ante cerca ele leg ua e mei a ela vi lla ele 
S . Be nto elos Perizes. 

GUARAPIRANGA. Ponta na ilh a elo Mar a nhão, n o Es-tado 
deste nome . 

GUARAPIRANGA. Fm·o no Estado elo Paré1, no elist. ele 
Guajal'á-m irim, mun. da cn,pital. 

GUARAPIRANGA. R ibeÍl'ão elo Estado de S . Paulo, banh a 
o mu n. ele Sa n to Ama ro e clesagua no Juruba·tuba . Dimm 
n as0er nas ft·al clas ela serl'a elo Cubatão com o nome ele 111/Joy
_qu c•ssú . De Santo Ama ro nos informam ser esse rio tam·bern 
denominado Jaoe.r;u.cobc• . 

GUARAPÓ . Bairro elo mun . elo Tatuhy, no Estado ele 
S. Pau lo. 

GUARAPÓ. Ribeit·ão do Estado ele S. P aulo, aif. elo rio 
Sorocab,1 . Banh a o mun. ele Ta tuby e te m_ um curso ele <!O kils. 
Recebe os cot'l'egos elo Moinho, el as Pedras, Cagllass'Ú, '1' urv io bo 
AllehLia e Araçá, 

GUARAPOCAIA . Praia no mnn. ele Villa Bella do Estado 
ele S. Paul o. 

GUARAPUAVA. Cidade e mnn. elo Estado do Paraná. sede 
el a com . ele seu nome, aos 25o 23' 3611 de Lat. S . e 8° 1(3' 57" 
ele L on g . O. elo .R io ela J aneiro, J igada a Cttrylii.ba, S. Jo~é elos 
Ptnhaes e a out-eos pontos elo Estado p or esbl'adas.Or ag-o N.S. 
ele lilel; m e clt ocesse ele Cuey tiba. Foi cl'eaela pa.roc ll ia pot· 
A i vara de H ele novembro el e 1818. E levacla á vilht por Lei 
Pro v. el e S. Paulo n . i 4 ele 21 de março ele 18<19, revon·acla 
pela Lei n. 2 ~ ele 12 ele junho ele 1850, res t.au!'acla pe J ~ ele 
n.12 ele 17 ele Jnlho de 1852 . In stallacla em 9 ele a bt·ll de 1853. 
Cidade péla Lei Prov. n . 271. ele 12 ele abril de 1871. E com. 
ele pr.im. entr . ceeada pel a Lei Prov . n. 5-! de 2 de ma r ço de 
1859 e classificada pelos De.cs . n . 2.'129 ele 3 ele junho de 1859 e 
4 .869 ele i 9 de .i <Lneil'o ele 1872. Dão-lhe uma pop. pouco 
superior a 7. 000 habs . Se •t clima é salnberr imo . T em du as 
eschs. publs. ele inst. prim . Agencia elo co!'reio . O mun. 
al ém ela parochia ela cidade, com preh e nde mais a ele Santa 
Tb erez::t d e Tbe t·ezina . Sobre sLtas divisas ricle, entr e outras , 
a Lei Pro v . n 767 ele 30 de novembl'o ele 1883. l-IIS'l'ORIA.
Cópia 1819. - AutQ que se formou na fundação ela po v. e 
f1·eg. ele N. S . de Belém, nestes ca mpos ele Guat·a puavo.
Anuo elo Nasc imento de Nosso Senhor J esus Christo ele 
mil oitocen tos e dezenove, aos nove cl ias elo mez ele clezem-
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hro, uesla conquis~a ele Guarnpuava, sendo convocados o 
tenente commando.ote in tet'in o da exp dição, Antonio da Rocha 
Loures, o reverendo vigario ·collado Franc isco das Clwgas 
Luna, e mais povo, qtB se achavam nesLe presid io rla ata laia, 
]lat·a um logar ele campo aprazúel, s ituado para a parte do 
su l ela:< mesma ata la ia, l egua e meia em distancia , e do rio 
Jol'clão um q uarto ele l egua; onde proceclendo-se ao exame el o 
ten eno, e achattclo- se este com ·todas as circumslancias, e pro
porções necessa rias ; tan·to em bellas aguas , de c1ue estâ cer
cado, como em madeiras ele cons truit• ecliticios , ele que t em 
abu ndanc ia pelo ciectti to; como em ped l'as de a l venaria e can
·tn,l'la, que são frequentes no Ioga r; como em pastagens para os 
an1maes , que não fa l tam ahi, s •tppuzeram os pr imeiros fun ela 
lll Jntos, e s~ Ilze•·am as demarcações ela povoaçii,o , fl'eg-uezia e 
egt' '.Ja matl'iz ele Nossa Senhol' l1 ele Be lém ; pal'a c•ja execnção 
ttnh a o mesmo reYel'enclo vigat·io oot iclo Alv::trá de t:; na Ma ges
tade . Jfl na mesma occasião tendo-se em viq~as as mais ordens 
régias a este respPito se formaram cartas t·égi::ts , ou capi t.ulos 
do que pat·ecen mais con-veni ente ao bem, conse t·vação, e au
gmento ela mesma povoação ao prese nte, vis to qne as a utori 
dades, que teem pot· oJiic io r guiar a policia, se acham tão lon ge 
como a vill a ele Cas lro, que d'aq ·ti dista quare nta leguas mais 
ott me rws. Capitulo !. - \ :orno esta é a pt'im eir<\ povoação fnn 
clam enlal, que se vae ePigi r nesta conqu ista ele Guaeapuav~, é 
tão impt·e teriYel, como necessal'io, j ust issi mo que na sua run
dação se obser•v<J sse r estl'ictamente as l'ot'maliclacle> por Sua 
ll'lagestade prescdptas na carta régia elo prillleiro ele abr il de 
mtl 01 toce ntos e nove . Portanto : As casas todas, que nella se 
levantarem serão separadas um as das outras, com sufficiente 
espaço, para qne os incenclios de umas se não po~sam com
nnm ica t' ,\s ou·tras; cober tas de t elhas; e a povt •ação cercacb\ 
ele uma trinch eira, 011 fosso : tudo pelas r azões na mesma 
cart~ r égia poncle t·adas . Ao que se accreBcenta, que nen hum a 
elas ruas ela povoação tenh a me nos de cem pal mos ele larg ura : 
q~1e _as pa redes das casas sejam feitas de pedra ou taipa ele 
pdlao ou a o menos firmadas sobre esteios ele madeit·as el e 
cerne, e nenhuma tenha de altu r a na l'rent.e menos elo qne 
quin ze palmos todas alinhadas segtmdo a planta q·ue levan tou, 
e offerece o reverendo v iga rio F r ancisco elas Clwgas Lima. E 
porque é necessario havei' desde agora onde se >:ecolham os 
trahalhaclores , com mantimen tos se levantar á, f6ra ela ·brin
chell'a, mas debaixo el a mesma ordem, nma ru1. ele pequenas 
e II geHas casas , cobertas ele pa lh a> , as quaes , depo is ele con
cluida. ~~ povoação! fica rãrJ servindo para estalage ns dos passa
geiros .- Cap itnlo 11. - Detel' mina Sua Mages .acle na sobredita 
.carta r é;ria, que em todas as povoações , que se fossem et· i
ginclo nesta conquis·ta, si houvessem de deixar nma legoa ele 
carnp8 e mattvs para logra.d ouro comm um. Em obser va ncia elo 
que se procedeu mais a cons igna r a di ta porção ele tenas 
::tdoptadamente ao ·ter reno, de ma neira que ficasse, qnanto pos
shel fosse , demarcada pela mesm a na tu reza. Segundo este 
principio será o r ocio desta freguez ia pela parte elo nascente 
clividido por um a linha. que córte elo sul a norte pl'incipiando 
n a. bal' ea que fa~ no rio Jordão, um cor rego clenomi nado Bar
r eil·os, até enlcstar no Rilw irão chamado ela Est1•aela. Pela 
p.trte do nort ~ servit•á ele divisa o mesmo Ri beit·ão , t• mqua n to 
CO l'l'e d'e lle l!;s ~e a Oes te; e onde elle faz Yolta para o Suduoeste 
sub irá a divisa por um i.Jan h,tdo ou l ag-rimal até desce r no rio 
Coit inho; pois es te lagrimal, el esasua pa ra uma e o:tt·a ]Jarte. 
P ela parte tlo poente, se t'Vll' U ele ctii•Isa o mesmo n o Co1t1nho 
alé onde n'elle faz. barra um ribeirão, que tem suas cabeceiras 
no Capão redondo , pot· cuj a razão ficará o me, mo Capão ele 
matto inclui elo no r cio ela freguazia; e elas cabecei •:as deste 
-ribeirão desce t'{l po1· um a linha ele norte a sul, até iot.estar no 
rio .Jordão. Pela par te do s ul llnalmenLe será o mesmo rio 
Jo t·dão a di visa, seguindo todas as s innos icl 1des, qne no l agar 
t!Ver.-Capitulo HI. - A felic idade, cons<J t•vnçiio e aup- mento 
de u ma povoação consis te em tomarem logo desde o principio 
cer·tas medidas subl'e o uso claquellas com u1odielndes, que a 
natureza ofl'er ece : de maneira, que se não clestnmm, e ve
nllam a falt •r pelo futuro ; pol' lanto pare~e r acional, que o 
mesmo commanclante, que aqui est i,•eL' , haJa de defende!' aos 
povos o seguinte : i. o Que nen buma pessoa nas m a ltas do 
r octo desta povoação raça roças de lavolll'a ao uso elo p,u,,, 
porqlle costumando- se es tas a eslnunar com cinzas elos al'vo~ 
r eclos eot·bados e queimados, em breves annos destroem i.Jos
ques 1n teuos : r esultando daqui ,-irem n faltar pelo tempo em 
clian te as made ir as de construcções e até mesmo a lenba para 
o fogo c.Iiario . 2°. Q.ue ninguem no dito rocio, ou nas ·terras 
dos incl10s córLe p inheil'OS para se aproveitar unic:tmente elos 
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seus fl·uctos, yiie por não estarem a inda maduros não cah em 
pol' si mesmo das pinh as ; nem os clerrube, por se r vir-se dos 
o-alhos para ce t·cas, perdendo o lenho mabr, que serviria 
para est!'nctma das casas : nem as des falque ela s ua casca 
em roda, pot·q11e en tão seccam, e se p~rclem tanto o_ lenho, 
como os fructo~ , que dar ia m a nnual menta . 3. 0 Que ~unguem 
cól' te outros arvoredos fructifer os , mais que SeJam s!lves tres , 
como são as guabirobei ras , as jabo~icabeiras, e as palme ir~s 
de Butiá que cHio fructos especio~os . Declarando que 1s ~o nao 
é prohibir, que façam as suas semente iras nos campos , em 
cul'l'aes es tl'amados com o esterco dos an imaes; porque então 
sendo lav rados ao arado produzem ·toda a so r te de g rãos ex
celten temente; nem que se si r vam dos pinheiros , e m ade iras 
pa ra a est ruc lul'a ele suas casas: nem que us am em commum 
e incli slinctamente dos frnctos s iiYeStt•es quando estiverem 
macl ul·os, sem estragarem os a r vot·eclos . 'l.o Que ningu em 
ponha teme rar.ameote fogo aos Campos elo Roc io, ou elos i n
cltos sem ordem 011 l icença elo mes111o commandante. Os que 
contravi.er em a isto são dignos de ~ast i go; porque não só
ment~ lazem o renovo elo~ pastos tntempes t iva men te como 
destroem os caponitos ele mattas, com que a natureza a~lo rnou 
estes campos, e O'l n til isou os seus hai.Jita n t:es. - Capitulo IV, 
- Os i nclios cathechu menos, e neophttos des ta conq uista estão 
aldeados, e com tel'l'as pa t•<t a sua viYeuda, que lhes fol' am 
concedidas pot· sesmaria, no Jogar da Atalaia ; cer to que ahi 
mesmo devem ficar pel'manecendo. O qu e l1a de pa-rticula r a 
respe ito delles e, qtte feüa a sepa r,ação do P.ovo, e dos so lda
elos. separação que em todo ca,so e necessarw faze r-se, po1s a 
miÚura, em qtte ate agora esLiveram, tem sido um dos maio
res obices a perfe i ta conversão destes infi ?. is, não será perm i ·t~ 
tillo aos inclios, e especi a l me nte suas mulheres. a ndarem va
ga ndo pela ft·eguezia, ou seus contornos, qu ando nes ta só
mente se devem admilt ir de assistencia os que forem chama
elos a se rviço emquanto trabalharem, os orphãos , que forem 
dad os a ganhar solda da; e os menores ou aclnl tos, que forem 
pos tos a aprender a lguma arte li beral. ou officio mechanico. 
B ela mesma sorte sení ele uso aos sol dados irem ele passeio á 
a ldeia ; tendo lol!·ar contea os que obrar e.m o contl'a rio a di s
posi ção ele Sua Magestacle a e~ te _t·espe tto , na mesma car~a 
t·ég i<t de :to de alm l de :1809.- C~<p t tul o V.-Em contemplaçao 
destes indi.os, que n a-~uralme nie amam. com damno seu, todas 
as b" bielas que poclem embriagar; 'e não menos elos soldados, 
que tem feito nes ta exped ição mani fes to o abuso elas aguas 
ardentes, que pa ra ella trazem os n egocia ntes ; de onde tem 
nasc ido innu meraveis desordens ; é incl ispensavel que se pro
h iba a i mponaç.ão deste genero para esta conquista, sob pena 
de p<• rclerem as ditas aguas ardentes , que lhe fot·em compre
hendiclas COlllO está cl ispJsto no Dit•ectorio elos inclios, obscr
' 'aclo nas a lde ias desta capitan ia : as q llaes presas serão appli
caclas p<wa a Botica Real des!a expedição, que de n ecessidade 
conserva este medica mento, unicamente para a cura cl oo enfer
mos . - Capi tulo VJ.- Para se poder ohter um a mn.is breve e 
mais facil communicação desta conqu ista com a vi lla de ·cas
tro, de qna depe nde pela j ust iça, se l' á conven ien te se faça um 
officio á camara da mesma vi l la, t· ec1uerendo a aber tura ele 
um caminho direi to pelo bairro das Conchas até o campo elo 
Cupim ; com cuja estrada não sóment~ se atalham dois d ias 
d >J j or nada, como se ev itam as passagens ele tres l'IOS cauda
loso·, e impervi os em tempo elas aguas, 'l naes são o de Imbi~ 
ttna . o das Almas e o de Gua t·aúna : fa?,endo iJ. mesma pro
porçilo ou a inda mel hor, quando se qt.leira SPgn iL' das Conch as 
para as villas ele Coryt iba e PM·anaguá, onde esLa e"pecl ição 
e povo se provütencia m de s;d e outros genet·os que Yeem de 
mar fót·a . l~ por esla fórma se houveram os capi tnlos pot• aca
bados, 0s -qnaes sendo appr ovaclos pelo 111m. e ·Exm . St·. ge
nePa l des ta capit;ulia terão força de es tatntos particular •~> 
Etes ta po'voação, emq nant.o nelb. não houvet•em ontrns au ton 
ridacles que ten ha m a seu cargo r egula r sua polic ia • . De CJne 
se fa?. este auto assignarlo pelo ten nte commandante mt~nno 
Anboo io da Rocha. Lo ures, e o r everendo vigario collado l:< r a >.l· 
cisco elas Chagas Lima . JTi u J ose J oaqu im i\Ia r ça.l o escrevi, 
Antonio da Rocha Lou r'ls, F rancisco elas Chagas L1ma . 

GUARAP1}AVA (Campos de) . Ficam compt:ehenclidos _ e1p 
uma pal' le elo t erritor io anti gamente denonnclaclo GuawCb . 
Faz- se pro\< ir o seu no~1e ele 6'1wi•·á, passa.ro peqncno ; Pua:va. , 
ave rn s letra . A ex lensao desses campos, dt7. o padre 1< r anc1sco 
das Chagas L ima, é de 20 leguas de compri me n to , e 12 a H ele 
lar gu t•a. limitados pelos bosques que os c irc11mclam e os se param 
dos Campos Geraes de Cury tiba , do rio Pequ iri, elo -rio Caver· 
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noso e elo r io elo Pinhão, ~enclo ao sul o rio Iguassú , que é 
bord ado por um a estreita orla ele maLto nos ;uuclos elos d itos 
campos . A pt·imeira conquista ou pose que del les se fez t:9 i 
~lo tempo elo capitão-general D . L uiz de Souza, em execu~ao 
as iustrucções do marquez de Pombal, que , obser vando facil i
tarem as descobertas desses logores a communicaç5.o com o 
Pavaguay e suas adjacencias, e cons tUnirem as colonias ct_Ue 
ahi se fundassem a tala tas vigilantes contra as usm·p>tçoes 
hespanholas , determino u áquclle ~apitão-general que fi zesse 
p<trtir para esses pont,os expecl1çoes explor adoras. Obdeceu 
D. Luiz de Souza e em 1767 fez partir a primeira expe.cl ição 
sob a gua1·da de Bueno ela Costa Filgueiras , que em mero ela 
viagem regressou desanimado . Succedeu-lbe o capitão Anton io 
cht Siheira Peixoto, que acliautanclo- se muito pelo rio Iguassú 
f ,> i preso pelos hespa nhóes. Depois deste fui mandado Ca ncliclo 
Xavier ele Almeida e Souza, o q ua l com e11eito descobria os 
d itos campos em 8 de setembro ele 1770. Com o anelar elos 
tempos muitas ou tras ex plorações se fizeram, pt·ocur anclo- se co m 
ellas alclea t• os selvagens qne nessas paragens h ab itavam . O 
aspecto desses Campos é agraclave l ; o clima é analogo ao elos 
campos geraes ele Cm y tiba, f1·io e ele temperatura irregular, 
pois elevam- se , como obse1·vou o DL". Sel\ ow, a '150 braças 
acima do nivel do mat•. A agricultura apenas desabrocha; 
p,orém, cultivada a tel'l'a, peocl uzirá os fr uc~os dos climas fri os . 
l' em alguns rios, como o J orclKo, CoLLtinho, Piuhão e outros, 
q Ltasi todos de cor rente r apicla e pouco piscosos. Encon lr am-se 
nesses campos pinheiros e div ersas madeiras de l ei . Possue o 
Iust . Hist um manuscrip·o- Desc?"ilJçéio ela, clescabeJ·ta, elas 
CCb?npas ele Gucwa,pua,vc~ - pelo coronel Canclido Xavier ele Al
meida e Souza ( 1770) 

GU ARAPU YTAN. A rroio do Estado elo R. G. elo Sul, 
aíf. da margem esq . do rio Un1guay (Eleulh. Camargo) . 

GUARARÁ. Villa e mun. do Estado ele Minas Ger aes, ex-paro
chia do mun. do Mar de Hespanha. Foi creacla pelas Leis P t·ovs. 
ns. 1.466 ele 1o ele j anei r o de 1868 e 2 .034 ele 1o de dezembro ele 
1873 . Co mprehéncle o pov. elo Corrego do Meio . Tem d uas esch s . 
publs. ele inst . pl'im. Sobre suas divisas vi ele; Lei n. 2.696 ele 
30 el e novembro de iSSO; art. lida de n. 2 .723cle 18 ele dezembro 
ele 1880; a rt. II § VII ela de n. 2 .775 de i 9 de setembro de 1881. 
Foi elevada á villa pelo Dec. n . 278 de 5 de dezembro ele 
1890. que incorporou- lh e os clisls . ele Bicas, Mat· ipá , Santa 
Helena e . Forquilha Perdeu a denomi nação ele Eõpll'ito Santo 
pela ele Guarará pelo Dec. n. 343 ele 22 ele ,janeiro ele 1891, 
passando em 1894 a denominat•- se Espirito Sau~o ele Guarad .. 

GUARARÁ. Rio do Estado ele Minas Ger aes ; banha afr eg . 
elo Mol'L'o elo Cha.péo elo mun. ele Queluz e elesngua na mar gem 
eo;q . elo rio Piranga. Nasce no morro elo Chapéo, no logar 
denominado Dous Corr egos . Recebe entre outros o Se rra d' Agua. 

GUARARAPÓ. Pequeno r io elo Estado ele S. Paulo, aJJ. do 
rio So!'ocaba, que o é elo Tietê. Vide Gttewapó . 

GUARAREMA. P a rochia do l<]staclo de S . Panlo, no mun. 
ele Mogy das CJ·uzes . A su a sécl e esteve no pov: da Escada, ele
vad a á paroch 1a pela Le t Prov. n . i de 28 ele JevereJro de 1872 e 
transCel'icla para o pov. Gnararema pelo Dec . n . 8 ele 8 de ja
neiro de 1890 . 

GUARAREMA. L og . elo Estado do Rio de juneiro, no mun, 
ele Petropolis . 

GUARAREMA. Bairro elo Es tado ele S. Paulo, no mun. de 
Itapetininga. 

GUARAREMA. Uma elas estações da E . de F . CenLral do 
B razil, no Estado ele S . Panlo; entre as es tações ele Jacarehy 
e Mogy das Cruzes. Uma es tl'acla pal'te dahi e vae a S . José 
do ParabyLinga e a Santa Bt·a nca . Age ncia do cor r eio. 

GUARAREMA. Jlha elo Estado elo E. Santo, pertencente 
ao mun . ele Guarapa ry. E' uma elas denomin adas 1' res Ilhas e 
fica ao N . das ele Acahyl'a e Cambaião. 

GUARAREMA . Ilha elo Estado elo Paraná , na bahia ele 
Para nagu á, entre Antonina e Paranaguá . 

GUARAREMA. Rio doEs aclocle Sergipe, afí'. elo rio Piauhy . 
Nasce nas fraldas elos montes denominados Urr. banhas e banha 
o mun . ele Santa Luzia. Recebe o Cachoeiri uha , Palmeirinha, 
Tujuco, Gamelleil'a e Mttssununga. 

GtJARAREMA. R i o elo Estado de S. Paulo, a:íl'. do Pa r a
h yba, na E . de F. Cent1·al elo Brazil. Recebe en·tre outros o 
l\1aneco Simão. 
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GUARAREMA . Rio elo Estado elo P a 1·aná, aCf. elo Iapó. 
E ' lam bem denominado Pirahy-midm (Itlf. loc .) . 

GU.ARÁ S Ilha no rio Igu ar assú, que é uma elas boccas elo 
Parnahyba. Fica proxim a das ilhas Ventosa e do Meio. 

GUARÁS . Ilh a do Esta do ele Paraná, na bahia de Guara
·tuba (Saint-Hiluire), 

GUARÁS. Ilh~t elo Eslaelo do P a raná na bahia ele Para
nagu~ .. Fica proximo ela ilha Lagiuba o~ Biguás . 

GDARATIBA. Parochia elo Districto Federal. creada a 12 
ele Jaueiro ele 1755 . Orago S. Salvador elo Mundo e di ocese ele 
S. Sebas bão .. Sobre sua fundação diz Monsenbor Pizano: 
« Po r benefi ciO do povo ha bitante no elistricto de Guaratygbá. 
o. Prelaclo ;i lve ira c1·eou em Capella Cur·acla a ele S. Salvador; 
Sit<t .JUnto '!' barra desse por to (1676). Arruinado o ·templo 
passou a P1a Bap ttsmal pa ra a capella clecl!Cacla a Santo An
tonio pelos aunos ele 1690, ou pouco antes, onde se conservou 
até o me~ de ~etemhro ele 1690 em que voltou pa ra casa pro
pt·l a , nen tao r eformada; t~udo poré:n decort•i.clo 34 annos, no 
ele 17.o0 fot ele novo tra nslertcla para outr a capella consagrada 
a N . S . da Saucle , erecta em 1722 . Havendo necesiclacle de 
mudar-se a Pia. BJ.ptismal, á rogo do povo , permil'titt o Bispo 
em segunda v1_stta elo anuo de 1743, q 11e se ·transferisse pal'a 
a capella de N. S. el a Conceição (d ista nte duas leguas da ta 
IgreJa Matr tz), CU JO templo cons tr uíra Luiz Vie it·a ele Men
cla nha , á titulo ele exer ci cios espil'ituaes da sua familia autes 
elo an uo de 1681. . . Tem por fi liaes as capellas: i" de' Sau·to 
Antonio, fundada na Bica, antes ele 1681, 2u. de Sant'Anna 
er·ecta na Pedr a . fazenda pertence nte á Religião do Carmo'. 
3a de N. S . elo Des terro, levantada quas i á beira ma t· eU: 
loga t• proximo da ele Sant'Anua; '1" ele S . Francisco de Paula 
e m ll~aEgaça, edificada pot• Domingos Alvares ele Barros com 
Prov1sao de 31 de JUlho de 1760 » . Limita com o Curato de 
~~uta Cruz e com as fress . de Campo Gráncle e Jacar·epaguá . 
E banhada por algu':s nos en·tre os quaes o Piraquê, Vargem 
Grande, Pubas, Ca pao , Pt·ala. Possue as serras elo Ca ldeira 
a dos_ Attradore~ e os mol'L'os do Rio da Prata, Toca Gra nde, 
S . ~oao, Guaratlba, Comonm, ~lém ele outros; e diversas 
Pl'atas, ent:e as qua~s as clenommadas : elas 'l.' ij ltcas, Sernam
blttba, Cu!'upira, Pt•at~ha elo i\~e10 , Comorim, P er igoso, Funda, 
Th1motheo e Pel'lgosJnho . 'I em entre outras a estrada da 
Ilha que segue para a Ba rra ela Gnat·atiba. Sua pop. empre
ga~se na pequena lavoura . Ha ahr eschs. publs. ele instt·, 
pnm. A pop . é ele 12. 654 b abs . E sta fre"". sob a invocação 
ele S. Salvador elo Mtmclo, foi e m alg 1tm tempo a m ais im
portante elos snburbios do Districto F edera l. Conta tres pov. 
- S . Sal vador, P edra e Ilha , sendo o segundo o mais impor
ta nte -pela posição mari'tima e pelo grande commer cio ele peixe . 
Tem a freg. muitas ilhas que embe lle7.am a n ossa costa. 
Conta sete tem plos: S. Sal vador do Mundo (matriz), N. S. do 
Des tereo, na praia da Pedra; N. S. do Montserrate no 
Pontal ; S . Fraucisco Xavier, no Magarça; Santo An·t~nio 
na Bica ; N . S. da Sa ucle, na Barra, em rui n as e N . S ~ 
do Carmo, n a antiga faze nda elos í'L"acles, em r uín as'. O clima 
em geral, é pessimo, apparecenclo constantemente molesti as 
de máo caracte1·, que ce1fam ~uitas vi.clas . Dizem- nos que é 
por çausa elas aguas. A · egL'eJ a ma t r iz foi constr uída em 
1676. Acha-sea.ctt:aimente sendo reformada sob os auspícios 
elo respect1vo vigano, padre Rufino Au gusto Lomelino ele Car
valho . Falta concluir a~ paredes da capella - mór e o entalha
meu to do corpo ela egreJa· Ao fluado visconde elo Rio Branco 
quando presidente elo conselho, se elevem as alfaias e paramen~ 
t os qve se encontram naquelle templo. Não ha hoj e, em Guara
~tba , uma qua lquer causa d1 gna de chamar a attenção elo via
Jante. 'l.'uclo i~cl ica r~inas e an tlguiclade~. Era jus tamente no que 
os feacles mats caprichavam. Constrwam soberbos ecliíicios e 
l evantavam B'?_berbos monume.ntos. O lugar de nomin ado Ilha 
e uma povoaçao que t em sua 1mportancia . Todos alli se occu· 
pam exclu.sivamente em fabricar aguardente, r apaduras, me
lado, culttvanclo o café em escala pl'Opria dos habitantes . 
Entre elles ba muita união , havendo muitos h omens ele espi r ito 
que. prendem a altenção do viajante, contan do historias de 
multo mteresse e da antiguidade . T em a freg. os seguintes 
logs . e povs: Aldeia , Areial , Araçazeiros, Barra Bica e 
Cacharn ol'l'a , Cantagallo, Coqueiros, Capueira Grande 'capin;,al 
Car apiá, Catimbáo, Consulado, Campo elo Coll eglo Divisa' 
Des tel'r o, Engenho Novo, Engenho de Fór a, Engenho c1'a Pedra ' 
Fr~guezia, Frei:-:eiras, Grola Funda, Gibongo, Grumay, Gua: 
t·atlba, Harmoma, Ilha, Itapuca, Indepenelencia, Lat·angeiras 1 
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M~garça, Mandinga, Matto AlLo, Montserrate, Matriz, Mou~ 
teir?, Pedra, Pontal, Perigoso, Piranga Pllat•, Ponta Gro~sa , 
F,ra1a Funda, Rio Mot·to, Rio Secco, Qu'ebra-carros, S. Bento, 
":Sal vador, S. l<'rancisco Xa vier, Sacco, Santa Clara, Sepe
t'ltnb ~ , Sen·a dos Atiradores, Vargem, Vargem Grande, 

enda Grande, Zunica, etc., e tc . O logar denominado Pontal 
da uma perfeita idéa do mono da Glol'ia na Capital. Bem no 
alto avJSt'l.-se a capelinha com as suas paredes brancas, tendo 
para t odos os lados casinhas guarnecidas de arvoredos, que 
~e~elham um verdadeiro presepe . O mar brinca em baixo, ora 
raivoso e ora com uma bonança extraorclinaria. A serra dos 
A tiL• adores é celebre pelo seguinte : O homem começa a galgar 
0 [lmcat·o por t:aminhos quasi que inacceasiveis , á proporção 
que vai subtndo, vai tambem sentindo um calor t al, que vem 
de debauco da terra, parecendo ti J•ar as forças e os sentidos, 
t~rnando-se o viajante uma verdadeira machina. Galgado o 
p1ncaro, enconti:a·se alli ,muita agua corrente, que está tão 
quente como se fosse ao fogo . Alli um bom natui•a lista podia 
tor~ar collecções de mais de mil qua lidades ele peclt·as lin 
chsstmas, pois, segundo os vel hos moradores. existem ali i 
alguns minet•aes preciosos. 

P 
GUARATIBA . Ponta a quatro milhas ao S. da barr a do 

melo, na costa do Estado da Bahia (Mouchez). 

GU ARATIBA. Ponta de fórma conica, com eerca de 3.20 
metros de altura. Marca a extremidade S. da cadeia de mon
tanha~ que cerca o Rio ele Janeiro. Ha perto della um rochedo 
fat·a cl ag!la denominado ilha Raza e um recife á fiôr cl'agua 
a O. d<t Ilhota . Quando se está deante dessa ponta, diz Mou
chez, _Póde- se perceber clistinctamente, com tempo claro, cleante 
do R10 de Janeiro, a ilha Redonda. Entre essa ponta e a ex 
tremidade E. da ilha Marambaia ha uma passagem sinuosa 
que conduz á bahia de Sepetiba. 

GU ARATIBA. A tres milhas ao SSE . da barra elo Prado, 
na .costa do Es tado da Bahia, encontra-se o r ecife da Guaratiba 
~ais ex tenso que o do Prado . Situado a tres milhas a EN!!J. 

a ponta Guaratiba, elle tomou o nome dessa ponta e fôrma 
com ella um canal , ?nde alguns bancos de arêa não deixam 
Im certos Jogares ma1s que tres metros d'agua. Tem uma milha 
c~ .extensao N. S. e é dividido em duas pa1•tes por um es
tretto canal , onde encontram- se oito metros d'agua . Fica se-
gundo i\1ouchez, a no 24'. ' 

GUARATINGAHY. Arroio elo Estado do R . G. do Sul · 
desagua na margem dir. elo rio Jacuhy entre os rios Ingahy 
e Ivahy . 

GUARATINGUETÁ (guará, muito branco). Ci&ade e mun. 
do Estado de S . Paulo, séde ela com. do seu nome, a 13 kils . 
de Lorena, 38 de Pinclamonhangaba, 58 do Cunha e S. Luiz 
elo Parahytinga, á margem dir. elo rio Parahyba e clelle dis
tante cerca ele seis kils., parte no cabeço de uma collina e 
parte em varzeas adjacentes, atravessada pela E . de F . S. Paulo 
e Rio ele Janeiro. Esta pov. é uma das mais antigas do Estado, 
pois a sua fundação data ele 1651. Jacques Felix, segundo o 
genealogista P edro Taques, p3netrou ahi, quando ainda era o 
logar um sertão incnl to, e com gentios habitadores delle pelo 
r io Parahyb:t em 1646. « E ra o intento principal desta expedi
ção, continua o citado autor, o descob1·imento ele minas, pa1·a 
cujo efl'eito obteve p rovisão, datada do Rio de Janeiro do mes
mo anuo ele 1646, Ele Duarte Corrêa Vasques Annes, como 
administrador das minas - O capitão Domingos Leme foi o fun
dador desta villa, na qual tendo levantado pelourinho por 
ot·dem do capitão-rnór ouvidor Dyonisio da Costa, em nome do 
donatario D. Diogo ele Faro e So uza, a 1.3 ele fevereiJ.·o de 
1651, lhe fez as justiças em 5 de julho de 1656 o capitão- mór 
ouv idor, em nome elo donatat•io Luiz Carneiro, conde ela Ilha 
do Príncipe ll , Sua egreja matriz, da invocação de Santo Anto
nio, é um templo de vastas proporções edificado em um alto. 
Uma elas cousas mais dignas ele aclmit·ação que alli se observa 
é a capella do SS. Sacra mento, toda dourada, obra de bastante 
gosto e arte, mandada construir a expensas do finado alferes 
Antonio de Paula e Silva. Além da matriz, existem na cidade 
as <'lgrejas elo Rosario, de S. Gonçalo, Santa Rita e a capella 
de S. Miguel. Possue ainda dous cemiterios bem situados fóra 
da cidade; ttm theatJ•inho, e o Azylo Religioso das Irmães do 
Bom Pastor, que teye origem na casa patrimonial elo vigat·io 
Manoel Martiniano de Oliveira, a 21 de outubro de 1856. 
« Guaratinguetá, como Lorena, escrevia Zaluar em !1.861, t am
bem conta sua figueira monumental. Este gigante de vegeta
ção, que nasceu de uma estaca de tropeil·o, é duplamente digna 

ele veneração. A ramagem que lhe sombreia o t ronco colossal 
póde abrigar um a porção de cavalleiros. A base do tronco tem 
umas poucas de braças . IJ:' um templo de verdura levantado 
ás portas ela cidade, aponta ndo em sua imponente mag·es tade 
um fac to impor ta nte nas tradições nacionaes. Vê-se ahi enta
lhada a firma de S . M. o Imperador o Sr. D. P edro I pelo 
seu proprio punho. Quat1do o fundador elo Imperio foi ao Ypi· 
ranga proclamar a inclepeuclencia elo Brazil, passou aqui na 
·tarde de H de julho ele 1822. Esteve em Guaratinguetá hospedado 
em uma casa do finado capitão-mót· Manoel José de Mello. Ahi 
.pe t· r~oitou esse dia, e foi Ilor essa occasião que entalhou a sua 
lmetal no tronco ela fi gueira. A arvore tem crescido a ponto 
que as letras P. I., que então fi cavam na altura do braço de 
um cavalleiro, agora t em a elevação de mais ele tres homens ll. 

O Sr . . A~eve~o Marques , tratando dessa cidade, dá-nos algtt
mas wcliCaçoes curiosas : - " E' PindamonhanO'aba cortada 
a9 S · pelo ribeirão elos b!ottas, que ahi toma o n~me de ribei
r~o do RosaJ'JO, ~ ao N. pelo rio das Pedras, que, 'ao entrar na 
Cidade, é conhemclo pelo nome ele ribeirão S. Gonçalo. Esta 
pov . acha-se na lat . de 22°4' e 33205i' de long. da ilha ele 
Ferro •.• Além ela egreja matr iz dedicada a Santo Antonio 
posRue dentro da pov. as egrejas do Rosario, Santa Rita ~ 
S. Gonçalo, e no mun. mais as ele N. S: tla .Apparecicla, e as 
capellas ela Senhora da Piedade no ba1rro da Roseira, a elo 
Senbot• Bom Jesus no ar raial elo Putim, a de San·t'Anna no 
bairro dos Pilões, outra ela Senhol'a da Piedade no bairro cha
mado do Rio Acima, a de S. José no bai1·ro do mesmo nome, 
e otltra ele Sant' Anna no do P aiolinho. T em casa da camara 
e cadêa, a mais segura do norte da pro v . P ossue tambem um 
hospital , propriedade da irmandade elo Senhor dos Passos e da 
Casa da Misericort.lia . A' ca rgo desta irmandade acha- se tam
bem o cem iterio do Senhor dos Passos, o mais decente dos que 
existem na cidade: no interior do mesmo ha uma capella de
cente e elegante .•. ll Além desses edificios not:tm-se o Laza
reto, propriedade da camara municipal e situado sobre um 
outeiro, á margem esq. elo Parabyba, a w·aça do Mercado, o 
theatro Carlos Gomes, o collegio ele N. S. do Carmo, etc . No 
mun. ficam os bairros e povs. denominados : Apparecida, 
Roseira Velha, Roseil·a Nova ou P edro Lemes, Pindahytiba, 
Ribeirão dos 1\Iottas , S. J osé, Putim1 P edregulho, Pinhal, P e
ch•eira, Paioliuho, Pilões, Soares, Agua Branca, Retiro, Piauhy, 
Itaóca, Capituba , Pedrinha , etc. E' regado pelos rios e ribeirões 
Pat•ahyba, Galvão,Mottas, Matheus, João Rita, Guarati nguetá , 
Piauhy ou Piagu y, Pirapitinguy, Ponte Alta, S . Gonçalo, Sá, 
Pilões e diversos outros; e percorrido pelas serras dos Mottas, 
dos Condes., Fogueteiro, Cordeiro e Qnebt>a Cangalbas . A la
voura consiste na cultura do café e ultimamente na da canna. 
Foi out.r'ora ahi iniciada a cultura do algodão, mas logo aban· 
clonacla não s6 pela baixa elo p1•eço como pela falta de pt·ocura. 
As terras são feracissimas, proclu~indo além do café, diversos 
cereaes . A proclucção da mandioca é avultada no bai rro do 
Putim, onde se fabrica muita farinha, O fumo lambem é ahi 
cultivado, mas em pequena escala e só nos Jogares mais frios 
e approximados das serras. Es tá sendo experimentada a cultura 
ela vinha. A industria pastoril acha-se em condições ele pros· 
paridade. O mun . é atravessado pela E. de F. S . Paulo e Rio 
de Janeiro, hoje Central do Brazil, que ahi tem tres estações: 
uma na cidade, outra na capella ela Apparecida e outra no bairro 
da Roseira . Além da estrada de rodagem que liga o Rio de 
Janeiro a S . Paulo, att•avessando parte desse mun. ecommuni~ 
cando-se com os de Lo1·ena e Pinclamonhangaba, possue as se· 
guintes: a que da cidade vai a Cunha e Paraty, a que vai a 
S . Luiz do Parahytiuga e a dos Pilões, que dirige-se ao Estado 
da Minas. A ]iOp. elo mun. é de 30.000 habs. Tem diversas 
eschs. publs . de inst. prim.; agencia do correio ; estação telegra
phica. E' com . de'terceiraentr. , creadapela LeiProv. n . H de 
17 de julho de 1852, suppt•imida pela de n . 16 de 30 de março ~e 
1858 e r es tabelecida pela de n. 61 de 20 abril ele 1866; e c!aSSl• 
ficada . pelos Decs. ns.1..082 ele 11 ele dezembro ele 1852, 4.890 ele 
14 de fevereiro de 1872 e '183 ele 14 de j unho ele i890. Sobre 
suas divisas vide: Leis Provs . n. 4 de H ele mavço de 1849, 
n. 25 ele 3 ele maio de 1854, n. 4 de :12 ele março de 1855, 
n. t de 20 de fevereiro de 1857, n. 56 de 18 de abril de 
1865 n. 17 de 28 de feverei ro, n, 34 ele 2 abril, ambas ele 1868 e 
n. 9G de 20 ele setembro ele 1892. A respeito dessa cidade 
assim se expressa o saudoso poeta A. E. Zaluar, no seu 
livro Pereqr·inação pela, Prov. de S . Pa~tlo ( 1860-1861): 
Gun.RATINGUETÁ.. Gwwá,, ou guaraz, é o nome de um passaro 
do Brazil, bt·anco em peC(ueno, cinzento depois, e que se torna 
por fim vermelho . E' a ~bi.s rubra dos naturalistaw. Os ind~~ 
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gMas ênfeitavatll com as pennas de suas azas as cannas de 
g1~e rra , que ficavam como empavezadas com a vivida plumagem. 
T~nga quer dizer b?"cm co e eté , m~tito; desta s tt·es pal avrns 
compoz-se o nome G~tcwatinguetá, Dtl gua,,·á on~tito b?"Cbnco, que 
se deu no norte ela provincia de S. Paulo a uma de sttas 
mais populosas cidades. Fica esta povoação a duas leg uas e 
meia ad iante de Lorena, seguindo n estrada geral ela capitnl. 
O caminho que a tr ave ssam os desdobra- se p or ·tet'!'enos ligeira 
m ente ondulados , e a vista descorLina a~ mais ag,·aclaveis clis
posiçêe s do só lo, indo fechar- se o l ei to dos valles aos pés elas 
duas grandes ser r as ela Mantiqueli'a e Bocaina, q ue es tampam 
o se u dorso r ecostad0 nos ultimos limites do horizonte . A vege
tação que em to• lo este eRpaço se observa é menos opu lenta q ·e 
a ela provincia do Rio ele Janeiro, ao menos nos pontos que vi
sitámos, e apenas em um O'l outro ponto se veem levanta r tufos 
ele arbustos e alguns g1·up'JS de a r vo res ma is Otl menos corptl
l entas. Depois ele duas horas de marcha r eg11 lar e suave, en 
tramos em um a especie de viella es tt·eita e tor tuosa 0rlael a de 
velhos e mesquinhos case bres, que cl esemboc:t em tu~a calçada 
la cleu·enta e pedregosa , a qua l vai clat' a uma pt·aça ele aspec to 
deso lacl?t' e quasi repugnante, e esta vamos na cichtcle el e Guat·:;t
tLn gueta! Este é o plan o geral elo systema a daptado até h oJe 
para o afor moseamen to da povoação, e norma das cons tr ucçõ ' s 
precl iaes, que pouco te·:n sido a lterada . As ruas são quas i todas 
elo mesmo gos to, e ela mes ma clesagradave l appareucia as suas 
praças e !at·gos , a que com r azão se eleve chamar p átcos, No 
em tan to existe actualmente nes te mun icípio, fazendo um ca lculo 
approx imado 'sob t·e a cstatis t ica de 1855, quo computava a po
pulação em 32.000 h ab itantes, ·talvez m.uilo par a cima ele 3!.000 
a l mas! Parece uma cidade es ta que acordou de um letha t·go 
ele a,lguns seculos, e se envergonha, em prese n~'a ele suas irm ãs 
elegan tes e garridas, do pa pe l que represe nta da anachroni smo 
ele taipa I Atê a sua municipalidade, ao inver so ela ele Lorena, 
dorme o som no ela inercia, emquan to os boi~, as vaccas, os 
carne iros e os porcos rum i ua m tranqu i li amen·te nas peaças 
pubi icas os despojos elo ul t imo me rcado, e parecem ri t· da 
fide lidade com qne se cumprem as pos turas ela c~•ma ra! Os 
eclificios publicos oorrespondem aqui perfeitamente ás con
str ucções particula res . A matriz, templo de vas tas proporções, 
est>• ed ifi ca da em um a lto, no meio ele outras propl'ieclades, 
sem ter uma praça onde sobresaia a sombria, mas severa 
arch itectura ele sua fachada! Foi e !la ecl i fl cad a pelos fiei s , e 
limitadissimo auxi lio tem recebido até hoje el os coft·es pl'o
vi nciaes. 'rem por padroait•o a Santo Antonio. Urna das cousas 
m::t.is dignas ele admiração que alli se obser va é a capella elo 
SS. Sacramento, toda dourada, obra de bastante gosto e arte, 
manclacla consLruit· a expen sas elo finado a lfet·es Antonio ele 
P a ula e Silva, cidadão distincto por suas virtudes, e que ainda 
hoj e é chot·ado pela pobrer.a, ele quem Ú>i sempre infat i gavel 
protector . Além ela matri z, existem na cid>1cle as egrejas do 
Rosario, ele S . Gonçalo, Santa Rita e a capella de S . Miguel. 
No municipio ha mais se is cape11as, que, i1 excepção da con
S8grada ú Senho t·a da A.pparecida, estão em abandono. A cacle.' a 
e a ca~a da camara, j untas e m um mesmo ed ificio, são soffr ive1s, 
se bem que a primeira reclame urge ntes r epa t·os . Esta povoaçã o 
é uma. da~ mais a nti gas ela pr ovín cia, pois ' ' sua funda~'ão data 
ele 1651. Jacques Feli:x , sogundo P ed r o T aques, pene trou aqui , 
estanâo ainda em ser~ão incul to este logar, e com gentios ha
bi tadores rlelle, pelo rio Parahyba, que vai correndo a itüro
cluzi r-se nos campos elos Goytacazes, em 1646. « Era o intento 
principal desta expedição, continüa o citado autot·, o descobri 
mento de m inas, para cujo efJeilo obteve provi são, datada do 
Rio de Jane iro no mes mo anno de 1646, de Duarte Cot·,·êa 
Vasques Annes, como a dministrado r elas minas. O capilão 
Domingns Leme foi o fundador desta ' 'illa, na qual, t endo le
vantado pelourinho por ordem do capitãp-mór ouvidor Dionysio 
da Costa, em nom e do clona tario D. Diogo ele F a ro e Soma, 
a I3 ele feverei r o de i65t, lhe fez as jus tiças em 6 de ju llto ele 
1656 o cap itão-mó t• ouvidor, em nome elo el onaLario Luiz Cal'ne ii'O, 
conde da Il ha do Prí ncipe., A prim eira egrejaque se lev~nto ~t 
aqui et·a coberta de pa lha, e as suas paredes foram constrmclas a 
mão . A cultura lll'incipa l deste município consiste no café, que an
nualmente exporta entre 500 a oOO mi l arrobas . Cultiva-se tam 
bem a ca nna, de que se faz a r a padura bastante para o con
sumo local ; fa brica-se algum assucar, e faz·se em grande escala 
a . cultura el e gener os alin1euticios , I-Ia nesta pov . dou? cemt te
rtos , ambos situados fóra ela c1elaclc: um pertence nte a ll'lll !ID 
dade de S. Migue l, pequeno. porém decente, e com um a capella; 
o .outr o á irmandade elos Passos, mas é ahi que se sepul tam 
todos os cadaveres das pessoas que fallecem dentl'o da cidade: 

é esilaçosó, nh\l· aclô , 1'l veêm-se n elle a lgumas cat•neirttS clest l
n adas aos irm ãos . Em Gua ratingueJó. conLa- se tamb m um 
the<üt·o constnüdo ele imp t·oviso, e que não está a inda l·orrado 
nem assoalbaclo . E' éle lPquenas dimensões e nã o poss ue qu as i 
nenhum a el as co ndições a rtí s ticas exigidas nes te ge nero ele eeli 
fi cios . As ne cessiel;~cles mais urgentgs elo Jogat· são : primeil'O 
de tudo, a construcção ele um ch o.fal'iz, pois que todo3 bebem 
all i unicame nte a agua elo Pat·abybo. , e depois a creaçã o de um 
h ospita l ele Misel'icordia, e pro viclenciM efficazes para a r e
moção el e grande numero ele morpheticos, tanto ele Minas co mo 
ele outra9 provínci as , que habita m em toda a ex tensão ele ·tod a a 
estrada até S. P a u lo . No. alto ele um a el as calçadas de Guara
tinguetá vê- se uma gr a nde ct·uz ele páo , pintada ele preto, que , 
dizem , foi co ll ocacla alli parn se encos tare m as outras cru zes 
nas procissões ele penitencia. E' o que a res peito deste macloiro 
tosco, mas so l e mn~ , conta um velh o oc~ogenario t•esi clen te nesta 
cid ade . A cruz que actualmen leexiste subst it11iu a a nt.ig-a, que 
cahiu, ·tendo esta s ido benr. icla pelo actua l vigario ele Gua ,· a 
tin guetá, o Sr . padr e Antonio Mart iniano ele Olive ira , 1'a1·ão ele 
g rande p1eclacle e virtudes, que symbolis<t nes te secu lo - raro 
exem plo!- o vet·cladei r o sace rd ote segn ndo os pl'ece ttos da 
m or a l evangelica ! !!.:' tão r aro euco ntt·a r em nosso tempo, e 
sobl'e tudo e m nosso clero, on de i a u tos ele setts parochos são 
ma is que pa;; tor es de ov el has , urn des tes vultos venera n c1os vo
tados aos bene fi cios da hu manidade e á pra tica s incera ela reli 
gião , que não el evemos passar por diante clelle sem o contemplar 
por um momento . O ac tual v iga rio ele Gu ar a tin gu et.á é um 
v~rclacle i ro apostolo elo chl'istianismo. A sua vida é mna aspi
r ação ao infinito , urn a adoração a Deus e u m compendio de 
piedade e abnegação. Assim como h a expl or adores elo oul'o e 
elas gran de"as mundanas. tam bem os ba dos sentimen tos nobres 

· e gener osos do cot·a~'ão hum a no . E s te cum pre a sua rom aria 
terres tt-e consola ndo os infelizes , enxugando as lag rim as aos 
que soffl'em , m iti gando as magnas aos que se de bate m n as 
ancias ela s clôt•es physicas e :linda mais no abatimento elas 
lutas mor aes, inspirando a fé aos que se desval'iam na impie
dade ou uo desesper o, e levan elo , fl toda a parte ond e o i·nvocam 
e são pt·eci sos os soccorros ela r el igião, a crença, a espet·ança e 
a consolação elo a mor e do espiriLo divino, A sua viela não se 
descreve em duas linhas descoradas . Eea preciso a pen na de 
S. Cltrysosto mo para traçar nesta biographia a nol'ma que eleve 
servir de modelo ao nosso c lero! O padt·d Manoel Mar tini ano 
ele Olive ira é u m homem ele 40 a nuas, magro, erecLo, e cujo 
aspecto faz lemb1·ar o sem blante aus ter o de_ . J er onymo . A sua 
palavra é g ra ve e rerplexa, como quem nao enco ntl'::t. mt lin
g uagem hum ana phrases com qne traduzir a su blimidade .dos 
se n tim?n tos que o domin am e as santas icléas que o preoccupam . 
]])' um peregrino elo céo que cumpre r es ignado, porem bene fica
mente, a sua peregrinação na t~ rt·a .. R espe ttado p~r todos os 
seus pat·ochianos como um nusswnar1o ele cJnsolaçao e de paz, 
os ricos e os pobr es curvam-se, por ass im dizer, involunta ri a 
mente >• sua passagem. Dorme pouco, ora e scisma, e trabalhn. 
com infat ig-avel ~~ t· el o r e m beneficio do r ebanhe que a Egt·eja 
confion ao seu zelo . As suas pl'atic •s são lições de moral 
christã. as suas admoes tações conselhos de amigo, e a Lé o 
seu propt' io silencio é de uma aus teTa e gl'ave e loquenc ia . 
En tre as obras pias a qne li gou seu nome nes ta pa rochia 
mel'ece princ ip:tl menção o Asylo Reli,qio'O das [?•mãis do Bom 
Pasto1· . Ve ndo o .grande nu mero de pobres e desg raçados que 
avulta nesLe muntc1p1o, e a pel'Clição a que se acham constan
·temcnte expostas as clonwll as e as ot•ph ãs , Jem bt•ou-se, com 
um pensamento vel'dacle1 ramente clll'istão. e a e>:emplo ele 
Mme. La mur{t, fuDdaclor a da celebre instituição elas Recolhida s 
de Brn·cléos, ele Cl'ear em Guaralin~·uetá um asylo deste genero , 
em fav ot· elo rrual i11vocot1 o a u,ili'o elos fi ei s . Est.e caridoso 
es labe lecimento teve ori gem na casa patrimoni al do reverendo 
v1ga t'l0 _a 2-1 ele o1ttub1·o ele .1856. F oi ~ransportatlo depois pa t:a 
a ru a Nova da Ponte , e ex1ste agora em um er\Hicio de mats 
vastas accommodações . Me ~acle da casa ac·tllal foi comprada 
á custa deste santo va rão e elas esmolas do povo, e a outra 
metade cedida pela finada D . Anlonia Francisca das Ch agas 
Paula, bem como o t er•t•eno adjacente . Tem t'eceLicl o es te 
r ecolhunento 57 recolhid as , das quaes existem 30, sendo 22 
orphãs e menores. E' agora clirectora deste asylo D . Maria 
Rosa ele J esus, e s ub-clirectora D. Marianna Antoni a, de Jesus 
seuhoras ele g ra 1\cle consideração e r eco nhec ida pl'obiclacle : 
T em-se ma ntido até ao pt·esente 0s te eslabel ecimen~o com o 
proclur.to elo tra balho elas r ecolh idas e as es 111olas de m uitos 
ileis que teem coadjuvado ·tão santa instituição. No dia 2-1 ele 
ma,w do corrente anno (i860) o digno vigario celebrou a pri -
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meira m i ssa n o oratorio que mauelou cons truir aqui pa r a as 
r ecolhidas assistirem aos santos sacr i fteios e 1'ecebe1•em os 
sacl'éuueutos, até que possa.e l'i g ir-se uma capella, sem terem 
que se expo1' á.s v istas in eliacretas e cu r iosas ela população. 
O r espe ilavel funclado t· deste pio seminario p1·etencle, fiado em 
suas fo;·ças e na IJIJa vontade ele seus compar och ianos , el eva i-o, 
assuu que lhe seja possível, a maiores dimensões . Basttt o 
pen samento qne inspit·ou n creação desta obra mer itori a, e os 
sacrJ flcws que tem custado a este sacer do.te a pol- a em pra
tLCa, pa r a se fazet· u ma icléa ele sua piedade e virtude. 
Gua1·at ing-ue tá, como Lorena , tambem conta a sua fi g uei ra 
monttm~nta l. ... O povo ele Guarat ingttetá, s i não tem as larg~ s 
asp11'açoes ele progresso que anima a maio r par te das povoações 
moder nas, é pacilico, morigm·aclo e exkemamente l'e lig ioso, si 
bem que ahi, como em toda <t pal'le, se ei1COI"ltt·em ai nda homens 
ele. in sti nc tos odien tos e gr·osseira ign or ancia, qLte fazem lembra t· 
a iu tole t· nncia fe roz das tl'ibus barba t·as . Os cost11mes popu la r es 
pouco clitl'erem dos <telop laclos nos outt·os pon Los da província 
que temos percorrido. Ao lado ela mantilba zelosa, sob cujo 
véo transpat·ente se vê bt•ilha r muitas vezes olhos inquie tos e 
provoca clo t·es, nota- se o cl tea lave l capote la nçado pela cabeça , 
o q ue dá ás mulheres o aspecto ate t·r aclo r ele m ·t cbi nas ambu
l antes, fazendo no em tanto, e é a unic<J. vantagem que lhe 
conhecemos, r ealçar o bom gosto com q nejá se traj am a lgumas 
senhoras elo lagar. Ex is te m em Gtta rat inguetá uma ou duas 
ba ndas ele exce llente muslc<J., qne me recem a attençiio elo 
viaj ante . . O commercio e a industria vão ·tendo aqui um 
desenvo lVLrnento reg ula r . Todos os dom ingos faz- se na cidade 
uma gra nde fe ira ou mercado. no la r <>o elo Rosar io onde os 
habitantes se s upprem elos gimeros p rec isos para' consumo 
clom e~t ico d ur a 1Yte a semana . Além ele uma padaria e l oja ele 
barlJeu·o, es ts tem antros estabelec tmentos rle mais 011 menos 
impor tanc ia., No lil'l'o A P?·ov. de S. Pa~do, 1888, encon
·tr a-se a segu inte clescripção desse mun .: « Di·visas - Confina 
este mun : ao N. com a pro v . de Minas Ger aes, pela set· t· a da 
Manttqueu·a; ao S. com o mun. ele Piuebmo!lhan.,.aba , pel o 
ri beirão Püatit1guy; a E . com os muns. ele Lorena

0 
e Ctmha, 

pelo rio Compt·ido e sen·a elo Quebra Cangalha; a O. a inda com 
Pwclamanhangaba (Vide Leis Provs . ele 3 ele ma io ele 1851, 
18 ele a bril de 1855, 20 de feve re iro ele 1857, H> de junh o ele 
1867, 28 ~,e feve reit·o ele 18G8 e i5 ele j unho de 1869 .i .-'ispecto 
gcrcbl - E ge t·a lme nte monta nhoso e cobe r to ele fronclosas 
n~attas, ~lotando -~? ' nas ~uargens elo Parahyba, ah:r umas caJn
pmas. 8e?•l"Cbs - E o terrJtOL· io cortado ele L. a O. pelas Eet·ras 
ela Mant1quen·a e Q11ebra Cangalha, a primei ra ao N . e a 
segunda ao S. do Inun. R ·ios - D i ve rsos rios su l catn o tetTi-
1orio, sobresahinelo dentre elles o Parahyba, que bnnl1a <t 
cidade clB O. a L., l'ecebenclo pela mat·gem dir . os ribei
rões ri os Mottas e S . Gonçalo, e pela esq . o Gua t•at in
gue lá e o Piaguy, u otave is pela limpidez ele suas agnas. 
O ri be irão dos IVIottas desce eb se r m elo Queb ra Cang cl ba, 
assim como o S. Gonça lo; este, porém, tem diversas denomi
n ações t iradas elos ba irros por anele 1jassa, tae' como no elas 
Pedras, Cachoeit·a , S. Gonçalo, etc . O ribeirão Guat·atinguetá 
desce ela serra ela Mant iquei r a com o nom e ele 'l'aqn a ra l e o 
Pn1gt1y vem elos campos ele Minas ; este ribeirão tem muita 
corre nteza e o seu l eito é todo pedregoso . Corro p ar a llel n. mente 
ao ri beirão Piaguy o Pil ões, uni11clo-se os d ons a alguns kils . 
da cidade . O Par ahyba fôrma, n;t margem esq ., pouco 
ac1ma ela foz elo Guarat ingnetá, uma formosa lagôa , q 11e di zem 
se r o antigo leito claque lle d o . Chama-se ella Jagôa Gmncle, é 
toda cober ta ele gnapé, mui to pi scosa e tem cerca rle um kil. de 
extensão . Scbhtbriclade - E' get·a lmenle saucla vel. Histo?·ia ....:... 
De cltverõOS cloc11mentos a ntigos cons ta q LLe foi · fund a dor ela 
pov. o capitão- mó1: Dionysio ela Costa, em 1651, como repre
sentante elo clonatal'io ela capitania ele S . Vicente . Pelo mesmo 
capitão - mó r foi eleva da a vill<~ a 13 de fevereiro ele ! 657, e a 
cidade p or Lei Pro v. ele 23 ele jane iro ele i8'14 . l'opog1·aphia 
Acha-se ~ollocacla a cidade á margem cl ir. do ri o Parahyba, a 
NO . ela capital el a prov . Suas ruas são r ec tas, l at•gas, todas 
calçadas e m acaclamisaclas . As casas são, pela maior parte, 
t erreas, notando-se , pot·ém, alguns sobrados ele construcção 
solida, e elegante . Os principaes ecliílcios são : a ig rej a m aliri z, 
urn a elas mais r icas ela p r ov ínc ia; <t elo Rosario, pee1ueno a 
ele_gantq templo, cuja construcção eleve -se ao virtuoso padre 
Joao Felippe: o ele S . Gonça lo, peq•te na egreja nn collin a 
denom inada S. Gonçalo e on de funcciona uma esch . puol., 
a cadeia, antiga, porém 'limpa e bem conservada, em cujo pavi·
men.to superio l' funcciona a camara municipal e dão-se as 
aucl1enc tas elas autoriélacles; o thea.tro Carlos Gomes , bonito 
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edificio , que j á funcc iona, come1uanto ainda n ão concluído; um 
vasto eclific io des tinado a collegio, obra inicia da pelo bene
merito padre João Feli ppe; o cem iter w elos Passos , com ricos 
e vistosos tumulos ; o elas Al mas ; o ele S . Ben edicto, o ele aca ~ 
t h olicos; o ri co ed ifí cio ela San ta Casa ela Misericorclia, em um 
elos mais apraziveis a rrabaldes ela c id ade, constante ele clous 
vis tosos preel.os, com agua encanada, jardim e capella, p os 
stünclo r endimento em apolices pam alime nt ação ele 15 enferm e>s , 
em méd ia; a egrej a cl~ Santa R ita, gra ~1de, po ré~ em máo 
estado, a um ki l. m a1s ou menos ela ctclacle, e, flnalmente, 
o imponente lemp lo ele N . S . ela Ap par ecicla, na freguezia elo 
se u nome . Esta egrej a está fei ta a cap l'icào, com a maior 
sumptuos iclacle, podendo se r considerada uma das ma is ri cas 
elo irnperio. [!] ' obr a devida á per sever ança e boa von'lacle elo 
benemel'iLO couego Dr. Joaquim elo !vlonte Ca r mello. Além ele 
quatro pontes que possue a cidade nos ribeirõ ~s que a ce rcam , 
h fl sobr e o Parahyba uma g t·ande ponte ele m ade ira, em máo 
estado . A c1dacle tem ag ua e ncanada em todas as ruas . é 
illuminada a lampadas belgas, e commuu ica -se com a f re·g . 
de N . S. ela Appa rec 1cl;t e com dive rsas far.enclas po;· uma. 
linha te lepl_1onica . População_,- E' ele 2_5 .632 habs. a pop. elo 
mun. Agr•teult~tra_ e pe~ttancb - Os pt·mcipaes productos ela 
laroura elo mun. sao cafe, can n a ele assucar, fumo. cer eaes , 
a lg um ·t d go e vinha, ainda em principio . Calc ula - se em 
5. 250.00:> kil ogt•ammas a p roducção média ann ua l do café. 
A canna ele assucar, que é produzida em gmnde q,uanticlacle, 
ou é traba lh ada em enge uhos proprios ou vend ida á companhia 
elo Engenho Cent r a l ele Lorena. A in d ust ria pastoril es·tá l!em 
adeantacla . , notando-se boas criações ele gado cava !la r e 
vaccum. Commel·cio e inclustricb -Existem n o mun. os seguin
tes estabelec ime n tos comerciaes e incl tlstr iaes : 134 c<tsas ele 
molbaclos. 18 ele fazendas, set<:> ele arma rinho, sete de seccos, 
sete ele fe l'l'agens , sete offtein as ele alfaiate, sete ele ferreiro, 
seis de caldeire iros , seis hoteis , seis casas ele commissões, 
ciuc 1 officmas ele sapate iros, seis pacladas, cin co olarias, cinco 
officinas ele marcelleieoe , cinco barbeiros, qua tro casas ele 

. bilhares, quatro kiosq nes, tL·es p a r macin.s, duas colchoa ri as , 
dons negocios ele ca lçados , duas casas ele pasto e uma relo
joari a . Jnst·l·ltcção -l~m -1 886 ftlllcc ionavam no mun. i5 eschs . 
publs . primarias par a o sexo m asculino, das 18 nelle ex is ~ 
tentes . :\:ess<~S escolas achavam- se mall'icnlaclos 5-13 a lumnos , 
elos quaes eram freque ntes 336, o que dá <t média ele 22 a lum
nos fre~ ue11 ' es Jl OL' e3ch . provida . J?unccionavam tambem sete 
esco las p ub li cas pa ra o sexo fem inino, nas quaes achavam-se 
ma tricttladas 308 a lm11 11as , com a frequ encia el e 256 , o que dá 
a. média de 36 alumnas por esch . Cada esch , cot·responde, 
pots, a L002_ habs. Ha d iversos collegios par tic ula r es e um 
club h tteran o tun claclo em -1882, contando cerca de 5.000 volu
mes , enLre os qnaes obras nwas e importantes. Pu blicam-se na 
I oca! idade di u r sos pari ocl icos . Cu.-iosiclades nattll'aes - E Yis
tem n o mun. muitas bellezas naturaes, cl 'entre as qnaes 
sal ien tar emos a lindíss im a cachoe ira elo Piagtty, os profnnclos 
pilões ele pech·a fo rma dos pe lo ribeirão elos Pilões e a bellis
s ima r och a sobt·e a qual desce m as agnas que vão fOt·mar 
esse rio . Da cidade avista- se , ú g ra nde d is tancia, a r eferid a 
rocha, que, lavad a das aguas, ma is parece u ma grande ch a pa 
ele pmta pt"eg·aela á montanha. Distancias - Dista a cidade : 
ela capital elo ms tado 203 k ils ., ela cidade de P incla monha n
g~ ba 132, ela c idade ele Cunh a 58, ela c i ela de de Lo rena i3 . 
Yiação - Conta o mun . es tradas para os muns. confinan tes e 
é servido pela linha fer rea ela companh i a S . Paulo e Rio ele 
Janeiro . 

GUARATINGUETÁ. JJ;stação da E. ele F . Central elo Bt•azil, 
n o mu n . ele seu nome e gstaclo ele S. Paulo, entre a s estações 
ela Apparecida e ele Lorena. · 

GUA RATINGUETÁ. Ribe i rão elo Estado de S. P a ulo, ba
nha o m'un. elo seu n ome e clesagua na mar••em esq . elo rio 
Parahyba elo Sul. Seg melo u ns. é fo rm ado de duas vertentes 
Gmtratinguetá e 'l'aqnaral, segundo outros tem na or igem este 
ultimo nome . Desce ela Mantique ir a . 

GUARATUBA. (Reunião ele guar ás. ) Villa e mun . elo Estado 
elo Par3. ná, na com . ele Guaratuba, na margem esq . el a Bahia 
elo seu tVJme, aos 25 0 52' ele Lat .. S. e 5° 2Q' e1e Loug. Occ . do Rio 
d e J ane iro, a -12 ki l3 . do mar, 60 ele Para naguit . Orago S. 
L uiz e diocese ele Curytiba. No livro ela e reção· dessa vi !la 
acha-se o segni n te documento, por o11ele se vê que os limi·tes 
entre o Paraná e Santa Catharina estão cl a ra mente definidos 
desde 9 ele julbo de 1771, d ia gne es tipulou-se uniformemente 
fica r a divisão enLre as duas vi llas ele Gtlar a·tuba e S. Fran~ 
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cisco, no lagar denomidado Sahy pela maneira seguinte : 
« Naquelle dia assentaram a s duas camaras que rara bem de am
bas as povoações se l'ia util ficar a d ivisão do terreno entre 
estas duas villas neste referido lagar cha mado Sahy aonde 
com effei to se dema t·cou na Barra que sabe ao mar na parte 
do Sul correndo o seu travessão para a parte do sertão a ru
mo elo Es te por correr a costa de Norte a Sul em cuja ban·a 
se assentou um agulhão e botando o rumo se divulgou fazer em 
direitura para a parte do sertão pele r efe rido 1·umo do E:s te 
frent ear enbra um morro grande que fica ela pa r le elo Norte 
chamaelo Araraqua ra e da parte elo ::lu! outra ponta ela serra cha
mada Iquiril'im e pela aberta que mostr.a entre es tes clo~s 
morros corre o rumo claquella que fica sernnclo de clem a rcaçao 
correndo pelo dito rumo da barra do rio entre a dita aberta 
ficando assim toda a ·terra que col'l'e para a pa rte elo Sul a'té 
os mares e mais rios e suas ve r tentes do rio de S . Francisco 
pertencendo ao termo da dita villa e toda a terra etue corre da 
dita demarcação para a parte do Nor le até o rio Guaratubzo. 
mares e suas ver tentes ficam pertencendo ao termo e clis
tl'icto da dita villa nova ele S. Luiz ele Gu araLuba » . A 
villa tem duas eschs. publs. de inst. pri m. Agencia do Correio 
Foi elevada à vil la no dia 27 ele abril ele 1771. pelo tenente
coronel aj udn nte ele 0\'dens do governo ela capitania, Affonso 
Botelho ele Sampaio e So uza, e OLtvidor-geral da comuca de Pa
ranaguá, Lourenço Mnciel de Azamor, por ordem elo genera l 
ela Cap itan ia ele S. Pa ulo, D. Luiz An tonio ele Souza Botelho 
Mourão, datada de 27 de janeiro de 1770, e em comprimento 
das r eas delerminções de S . M. nas Instrucções dadas a 26 
ele janeit·o de 1765. No dia segui n te ao ela fundação ela villa 
foi benta a H:greja Matriz com toda solemnidade . A l avoura elo 
mutl. consiste em canna de assucar, milho, feijão , arro7, e 
café. Possue diversos engenhos de fabrica r assucar e aguarden te, 
e algumas ser t·arias movidas por aguas. A pop. do mun. é cal
culada em 3. 000 habitantes. 

GUARATUBA. Pequeno rio do Estado elo R. G. do Norte, 
banha o mu n. de Canguat•e.tama e elesltgua no rio Curim atahú . 
Em uma informação que recebemos desse mun . , l ê se Gcwa,
tuba. 

GUARATUBA. Rio do Estado de S. P aulo; tem origem na 
serra de Paranapiacaba, corre n a direcção ele N. S . e faz barra 
no oceano, no mun. de San tos. Tem uns 10 a 15 kils. ele 
curso. 

GUARATUBA. Bahia elo Es tado elo Paranâ, nomun. do seu 
nome, proxima ela extrema elo Es1 ado com o ele Santa Cath a rin a, 
na Lat. S. ele 25• 52' e 5° 20' Occ. elo Rio de Janeiro, segundo 
Roussin . Nella clesagua o rio Cubatão . Sa int'Hi laire, que esteve 
em Guaratuba diz : «A bahia de Guaratul.Ja, que foi chamada 
pelos antigos Rio A la,.c;a,do e que os habs do lagar a inda 
clenotniuam rio, me pareceu el liptica : es tende-se aproxima
damente ele NE:. ao SO. e pode te t·, seg'undo me affirmam, cerca 
ele duas e me ia legnas de extensão . Communica-se com o a lto 
mllt' pe lo estt·ei'to caaal denominado Ba rra do Sul, do l ado do 
continente é ella cercada por montanhas pertencen tes á serra 
do l\llar . Muitos rios vão abi desaguar, sen clo mais con~ icleraveis 
o S. João, Cubatão Grande e Gubatão Pequeno». 

GUARDA . Log . do ii: stado de Santa Ca·tharina, no mun. de 
'l'ubarão, com uma esch . publica 

GUARDA. Mort·o do E stado do Rio de Jane iro, nos limitPs 
do dist. ele Bem posta . 

GUARDA (Praia da). Na ilh a de Paqnetá , situada na bahia 
de Guanabr,ra . 

GUARDA. Rio do Estado de Santa Catharina, na freg. de 
Garopaba . 

GUARDA. Arroio elo Estado elo R. G . do Std , afl'. do rio dos 
Sinos. 

GUARDA . Carrego do Estado deGoyaz, regao mun. de P y
rinopolis e clesagua no rio das Alm as. «E' assim chamado, diz 
Cunh a Mattos, por se haver aqu i esta belecido, ha_ muitos annos , 
uma guarda sanita l'ia contra a ep tdenua ele bextgas que asso 
lava o arraial ela. Meia Ponte. 

GUARDA GRANDE. Log. do Estado do Rio ele J anei r o, 
na freg . de S. Fr;;tncisco Xavier ele Itaguahy. 

GUARDA-MÓR. Pov . do Es taclo de Minas Geraes, no 
mun . de Paracatú, na serra dos Pilões. Foi elevada á dist. 
pelo art. VIII§ I ela Lei Prov. n . 239 de 30 ele novembro ele 

1842 ; rebaixada dessa categoria pelo art. V. da de n. 288 de 
12 de março de 1846 ; r estaurada pela ele n. 879 de 4 ele junho 
ele 1858. Elevada à parochia pelo a r t. III da de n . 1.837 de 'lO ele 
outubro de 1871 ; supprimida pelo ar t. II ela ele n . 1.998 ele 14 ele 
novem!Jt·o ele 1873 . 'rem uma esch . publ. de iust. pl'im. creada 
pela Lei Prov. n. 2 .912 de 25de setembro ele 1882 . ' 

GUARDA-MÓR. Ponta na praia- grande , mun. de Paraty e 
Estado do Rio de Janeir o . 

GUARDA-MÓR. Ribeirão elo Estado de S. Paulo, banha 
o mun . de Guarehy e clesagua no rio deste nome . 

GU ARDA-MÓR . Arroio elo Estado elo R. G. do Sul: r e
une- se com o arroio elo M,ello e juntos vão clesa"'uar no arroio 
SotLtrno, aJf. do rio J acuhy. "' 

GUARDA-MÓR. Rio do Estado ele Minas Geraes , banha a 
pov. do seu nome e mun. de Paraca tú . Corre para o Escuro 
Gt•ande . 

GUARDA-MÓR . Rio trib . ela m ar gem dir. do Agua-Limpa, 
que é aff. ela mesma margem elo Araguaya. E' formado pelo 
Booa,ina. 

GUARDAS. Corrego do Estado ele Minas Geraes, aff. do 
rio S. J oão, que o é do rio Pará . 

GUARDA VELHA. Log . na freg . de S. Vicente F errer 
elo Estado do Rio de Janeiro, sobre o l'io Pre·to, que ahi t em 
uma ponte . 

GUARDIÃO. P ov . do Estado das Alagôas, no mun. de 
Santa Luzill do Norte . . 

GUARDINHA. Log. elo Estado do R. G. elo Sul, no termo 
ele S . Sepé. 

GUARDINHA. Arroio elo Estado do R. G . elo Sul, aff. elo 
rio J acuhy. 

GU ARDINHA, Ribeirão do Estado de Minas Geraes banha 
o territorio de S. Sebastião do Paraíso . ' 

GU ARDINHA . Riacho do E stado de Matto Grosso afl'. esq 
elo rio de Miranda, ' ' 

GU,AREHY . Vil! a e mun . do Estado de S. P a ulo , na com. 
de Ta~u~y, á margem ésq. elo rio elo seu nome, a 27 k ils . de 
Itape ttnmga, 42 ele T a'tuhy, 30 a 36 elo E. Santo da Boa V ista 
e 30 do R 1o Bonito. As ruas são mal alinha das e as casas ter
r eas. Tem egreja matriz em construcção. Ot·ago S. João Ba
ptis·ta e diocese ele S . Paulo. Foi creacta freg. do mun. eleIta 
petininga pela Lei Prov . n . 14 ele 9 ele março ele 1871 e elevada 
á caLegoria de villa pelo ad. 111 ela de n. 9 ele 16 de março de 
1880 . I ncorporada à com . de T atuhy pelo art . III el a ele n. 36 
ele 24 ele março de i SSO. Tem agenc ia do correio e duas eschs. 
P'!:bls . ele instr . prim_. Cultura de cat'e, canoa de assucar, a lgo
dao, fumo, vtnh o, milho, arroz. O mun . é re.,.ado pelos r ios 
Guarehy, Guarda-mór, Are a Branca e Grande 

0
• e tem os mor

ros denomin ados : Ale.g~· e , B~a Esperança , C~pella Velha e 
Sarandy. Sobre suas dtVlsas nele, ent t·e outras: as Leis Provs . 
n . 39 de 6 de abri l ele 1872, n. 4'l de 3 de abril de 1873 e n . 38 
ele 16 de abril ele 1874 . O mun . é montanhoso é coberto de fron
dosas mattas. E xistem no mun. tres ou teir os cada um dos 
quaes. tem em seu ci mo grande ext ensão de te r~eno pla no. 

GUAREHY. Capella ~a freg . de San·to Antonio ela Boa Vista, 
no Esta do de S . Paulo, a margem esq . do ri beil'ão do Bar
r eiro. (In f. loc.) 

GU AREHY. Rio elo Estado ele S. Paulo tem suas fontes 
no plato de Botucatú, corre na clirecção do NE. e desagua n a. 
margem clir. do rio Paranapanema . Recebe o cot·rego Con
quist a e os ribeü•ões Grande, Guarcla - mór e Arêa Branca. 
«Desce elos campos altos para o lado de E. onde entesta com 
as cabeceiras do Tatuhy, corre geral mente para o poente banha 
a vil! a do mesmo nom e e faz barra no Paranapanema ,;o po1·to 
da fazenda elo Aterradinho . Tem n a foz um a largura de 12 
metros e di.fficilmente dá transito pa ra canôas.» 

GUAREHY ABAIXO. Um dosquade trões do mun. do E. 
Sn:n ~o d<t BoaVista; noEstado ele S . Paulo. Ha outros quar
teJroes denomlt1aclos Guarehy Ac1ma, Guarehy da Boa Vista e 
Guareby dos Pereiras . 

GUARIBA. E' uma especie de macaco ele pelle preta ou ele 
pelle l oura . Reunidos em bandos e trepados nas ar vo res , costu
mam solta r, mórmente na estação das chuvas, gritos agudos 

20.043 
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ou roucos, que 8e ouvem em gt·ande d istanc ia. Dizem que a 
il' <l~·duea <le8 t.~ animal Lcm a propr ieda(le de curar t.umores 8Y
phtllttcos. lflstes animaes tntzem os filho8 á8 cos tas e assim os 
c!·ta tn, até poderem anelar sós (C.mego 1<' . B. de 8ou.:.·IN . Lcmb. 
C li?'. r/c,._ '!{c~!/ e do Am!N~OJU~~). 

,, GtJARIBA . B,.aço elo r io P"t'atiquarH., ou Pt·attquat•.a, na 
<~'eg . elo J\llosquelt•o e E~ ta do elo Pará . 

GUARIBA. E~t<ção da Gompfl.nhi<t P auli sta cl V ias Ferreas 
~. Plnviaes , no pt·olongaman bo tl e Ar al'aquant a Jab~ t icabal; no 
-"'B ta elo de S . Paulo . 

GtJ.\.RIBA . Cor<"elleil'a no ri) Tietó e Est'lrlo rle S. Pi1:tlo, 
éutre i.l. coloni a ele Itapura e o sa lto üe !l.vauhaadava . 

GUARIBÃO . 'l't·fl.ves>ão s i tuado no rio Tocantins e pt·oximo 
aos de nom inatlos C<tt"éca e Gal'allei ro; no E~tado do Pará . 

GUARI BAS . Log . no térm o do Cabo elo Estado de Pema m
buco.· H<t um outt·o log. elo m es mo nome no m un. elo Bom 
Jar d im . 

GUAR IBAS. Lo!)' . ll) mun, do Bllm Consel ho do Eslaclo de 
P ernamb uco (Inf. loc . ) 

GU ARI BAS. Faze nda pedenc nle ao Estado, no ~s tado 
elo Pianhy. Consta de uma da ta de tet'ras co m cerca ele 30 kils. 
de rompl'imento e 38 de l arg ttra, na impot·taucia ele 60:000; . 
Em iS83, l inha mais de 3.000 ca be cas de gado vaccum . 

GUARIBAS. Set't'i.l. do Estado elo Ceará, eatra a i'l'eg . do 
Tauhá e ~ [a t•it Pereir a, com :1.20 ki ls , ele co mprido. Cult tu·a ele 
algodão (Pomp311). · 

GtJARI BAS. S rra do Eslaclo do P .• t·ahyba elo No r te, no 
rauo . de Natub 1 . E' uma r.unifteaçiio da Borborema . 

GUARIBAS. ilio•·t·o do Estado tle Pernambuc~ , no mun. 
ele Bezet'l'OS . (In f. loc.). Do mun. do L imoeiro fazem-nos me nção 
de nma serr a desse nome . . 

GU ARI BAS . Serl'a elo Estado cl;ts Al agôas , nos lim ites do 
Quebt·angtt!o (Dr . Espint.lola Geogr. Al~NgOINil!N) . 

GU ARI BAS . i\Jol't'o do Estado da Bah ia, no mun . do Riach o 
de Sant'Anna. 

GU ARI BAS . Ilha no rio Negt·.), afl'. elo Amazonas ; no Esta
elo d sLe no me ; enl l'e as ilhas denominadas Burita e M>ltum . 

GUARIBAS . Ilhas no r i o Tapajós ; no Estado elo Par á . São 
m encionadas no l1•abal ho do Sr . B. R0cl rigues . - O Rio Tapc~jó; 
p ::~g . 56. 

GU ARI BAS . Ilb;t no riiJ Madeira , 18 kils . ac ima ela fóz elo 
J amary e nove da ilha iYiariahy . 

GUARIB AS . Igarapé elo Estado elo Pará. no d ist. ela cidade 
de Obiclos . · 

GUARIBAS. R to elo E stado elo P1 auhy; ye m elo termo de 
Valença , recebe o Riachão e clesagna no Ita htm, a il'. elo Ca 
ntnclé . 

GU ARI BAS . Riach o do Estado ele Per n.ambuco, banha o 
mun . de Bom Co nsel ho e clesag-na no r iacho Secco, aff. elo 
P arahyba (l nf . l oc . ) . -

GUARIBAS. Ri acho rio Estado cl<t Bah ia, banha o mun . da 
Gamelleira elo .\.ssurnáe desag·ua no r io Yet·cle . 

GU ARI BAS. Pequeno rio elo Estado de i.\I inas Ger aes, aff . 
ri a margem e;;r1. do r io Po'ISO Alto, t rib . elo Parauoi.l. (T nL 
loc . ) . 

GUARI BAS . Ribe irão do Estado de i\l inas Get·aes , lntnha 
o m tlll. ch Uberaba e desagna no rio Cl aro . 

GUARIBAS. R iheiriio do Es tado de i\l inas Geraes, afl'. el a 
mar~·em elir . do rio S . P1·ancisco; banha a l't•eg . de Con-
tendas . . 

GU A RIBAS. R io do Es tado de Goyaz, afl'. elo Sober bo que 
o é do S. Mat·cos. · 

GUARIBAS. Lag-ôa elo Estado elo Ceará, nas d ivisas ele 
Mecejana , pt·ox imo 'ela lagôa Pt·ecabu ra . 

GUARIBAS . Cachoeira elo r io Ne.,.r o aiT. elo Amazonas . 
P icaa baixocl<t pov . de S . Gnbt'iel. "' ' 

GU ARIB AS. Cachoeira no alto Jatapú eutt·e as cachoei-
r as cle uom i nadas Tauganí. e Parau(t. ' 
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GUARIBAS . Cachoe irn do rio T oca n tins e Estado elo P <Ld. 
« Os t e!'l'eoos dessa cachoeir a , cujo cal' ac tet· e dispos ição pe
clt•e..,.osa é toda cliJI'e rente cht el o Tapa iuna -C·1ara . são de n a tu 
rez<~ bem d iversa clev iÜ03 não a u m l ~ vautam e n to CO!l1 0 aC[LteJles 
pr ecedentes (Vide Tapai>ma-Cucw!N); mao; s im á expulsão de 
difl'erenles roch<ts bati::tlt icas, que el(pell icla,; por fo r~as pl uto 
n icas , abr iram passage m por en tre os terr enos, que lhe er a m 
super iores . sobt·e o ~ quaes se vieram conso lida r form a ndo em 
t oda a extensão elo rio mont iculos , e nlre os quaes se ach am 
lagos mais ou me !lOS g t•a ncles que pa rece !l a verem sido as cra
teras por onde esta massa sahi u à 1L1z d<> dia . A dispos ição 
pecl regos"' é aqu i de mane ira que no tempo da secca se encou
tr :t U J)ena~ um estreito canal co m d uas enLraclas, o qual não 
pe t· ~Jt ~te as v zes passagem alg uma; por i ss~ que as ca nôas são 
entao obr tgadas a passa t· pelo ca n ~ l gra nde, en tre aquelle e o 
chamado da Vttc~ ete·r na, o que é muito trabalh oso e peri goso . 
A pezar ela soltdez cle>ta r ocha, e li a se e nco nt t·a al i i bem a lte
rada , e em monticu los ele pedaços desag regados , que se 
apomm u ns sobre os outros, e ou·t t·as cheias de fe ndas em 
todas as di r ecçÕe'l .» Bibl . Gt<anabcw ense . « E' apenas u ma 
cor eecleira , cl iz o Dr. B . F . el e Al buq_ue rque Lima , que se pre
ctptta por um le t to ele pedras, estt•eJtad a por pa redões na tu
r aes ele cor sombria e triston ho aspecto .. . Os Ir es ca oae s 
que l'ot·mam essa cor rede it·a , a1 parecem agora bem distinc ta 
mente , e stms aguas an·uem co m fo r ça por e nke os r ochedos 
descober tos . Taquat·y , V ita - Eterua e Magdale na são os no
mes elos tt·es bt•aços da corl'ecleira, cada u m mais peri goso e as 
sustador . Colli nas pi torescas elevam.se na marge m dir . , mas 
neuh11ma h ;tbita ão exis·te em u ma ou out ra mar gem . .-1. cor
t' e cleio~a de Guariha passa-se q ttel' elo vet·ii<', q•1er do inverno, 
sendo, nesta ul tim a es tfl.ção ele ma is faei l acces'o. As canôas 
são movi clas 11 1·a t•a e á si t•ga, e nesse a r duo ·tra balho cousom
me- se clous ou tres d ia s pam ve ncer a extensão de uma legua.>> 

GUARI BAS. Vide Al'Útaú . 
GUAR ICANA. Pie~ ele va do da Sen·a elo Ma r ; no Estado 

do Paraná. 

GUARICANA . R ibeirão elo Es tado do P araná . Tit·a seu 
nome ele uma est)ecie de palm eira muito a bunda nte em sua ~ 
vizin hanças . Tem uma larg ura de 10 met t·os e cot'l'e pr oxim o {t 
ser'l'a elo Palm ital. 

GUARICA N A . R iueit·ão do Es t:tclo d~ Sant:t Cati'pr in a, 
::tfl'. ela mar·gem esq. do rio Itaj a hy- assú. Em uma inf. r eme t 
tida á B ibl. Nac. sobre o mu n. ele Blumena u l ê- se ; Gua?"Í
GC~1WS , 

. GU A RIJÚ. Igar a pé elo Estado do P a r{t, n o rio Ba rcare na, 
!reg. deste nome e muo . da capi tal. 

GUAR IJUBA . Vide Gurij Lt ba . 

GUARI MÁ. Log . elo Estado elo Par á , no müu. da Vig ia . 

GUARIM AN . Log- . na freg , de Tresiclell :J. elo mun . de Ca • 
xias, no Estaclo elo Mar a,nhão . 

GU ARIMANDI UA. H. io elo Estado do P a r á, banha o m un . 
ele Vi zeu e. elesagua no Gur npy . Na mes ma in f01·mação ele onde 
hirámos esle rio, I e· se : or a Gua ri mancliua ora Gua r im andeua. 

GUARINEMA . R io elo Es tado elo Cear á , nasce na serra ele 
Aratauha e depois de um curso de 36 kils . despej a no mar, n o 
loga t· Cocó, cdeb t·e pel as tainhas (l n t'. loc.) . 

GU ARIN OS . Ar ra ia l do EsLi\clo de Goyaz « Esle al'l'aia l, 
em C[Lte já se co n t3 r am ma is de 3. 000 csct·avo •, es tá ago l'a r edu
zido a uma fam i lia composta ele 28 pessoas, que hab itam em 
c inco humildes casas ; fi ca tl'es leguas a O. d o arrai a l do P ila t· 
a que pertence e sobre o corrego elo Moq ttem, que se pet·de uo 
rio Cri xás. Ex iste a i nda aqui uma pequeni.l. e1·mida , tii.o pobre 
e a r l'n i nacla que o Rev . visi taclor Manoel ela Silva Al ves vJu-se 
obrigado no me' ele jal bo elo a nuo ele 182-± a manda.r recol het• 
na igreja elo P ilar os poucos ot·namen tos que a inda res t1. vam. 
Nes te dist . h a ~1.1 u ilo OU J'O, qtle pot· falta de bt·aços não se póde 
aprove ita r. Fo1 povoado ~ n tes elo a nno de 174'1 e ha em todo 
elle quatro fazendas de gado. E' mais an tig,) elo que o a rrai a l elo 
Pilar . " (Cunha i\Iattos . G/WJ"Og?·aphic•) . 

GU ARI NOS. Ribeit·ão rio E sLa do de Goyaz, elesagua no ri.
beirão de Cal hama res, afl'. elo S . Ped ro, q 11e é braço d irei to elo 
Criní- assú . 

GUAR IPOCAB A. Log . elo Es tado ele S . P·a ulo , no muu. de 
Braga n ça . 
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GüARil?O CABA. Mort'o elo Es ta do ele S. P a ulo, no m u n. 
de Braga nça , a E. 

GUARIP1J'. R io dJ Es ta LlO do R io ele J ane it•o . no 111 11 n. de 
Angra elos R eis . E' ttrn elos l'ormaelo r es el o i\Iam b.uca ba. 

GUARIROBA. s . f' : Dome vulgar ele um a especi P. el e P a i
me ira elo n-e ner o Gooos ( C. ole n;, aec~ ), a qqal fornece um palmHo 
a margoso "nllt i a prec ia do. V ide Guc~liir·o ba . 

GUARIROBA. Col'rego clJ Esta do ele Min as Ge t·aes , n o 
mun. de Pant~R lÚ. Corre p:, ra o rio l~ sc ut· o Gr.L n cl e e este pa r a 
o Paraca tú. (lnf. loc .). 

GUAR I RO.BA . Con·ago el o Es!aclo ele Goya z, Ga nha o mun . 
de Sa nta L uz ia e clesag ua na mal'ge m es 'l. do r i beiráo A la 
gad o, tri b . do l'io Cot'tt mbá . ( I 11f. loc . ) . DJ m es mo . 1111111. 
nos inl'o r ma 111 ex isi ir um o u·tt· o co t·t· ego desse n ome aa·. ela 
ma r· gem clir. elo l'l beiriio .T aco bin a. 

GUAR IR Cl .BA S . R ibdil'iio do l!:staclo el e Goyaz, a li. d :1 ma r
gem di t' . elo 'l' agua ti nga . R ecebe o co t'l'eg:o elas L ::t g i11h as . 
(Cunha i\la !los . lti11en wio ). 

GUARIRO.BAS. R iach o do E s tHlo de Mal to Gt·o.>so, :1 /l'. esq. 
tl o rio da Vaccaria, e ntt·e os r ibe il'Ões La.ge::tclo e ela A lava nca . 

GUARITA . L og . elo !!;s t:tclo el o P a ra hy ba elo Nor te , á cl ir. 
elo rio P:ll'ahyba e a p ouco ma is de seis k ils . cb im port<1 n
tiss ima cidade de Itaba iana. T em um a bonita egt·eja de :.ll'chi
tectul'a go thica . 

GUAR ITA . Log . do Es ta do d-3 P ern&m buco, n o t e rm o elo 
Altinho. 

GUARITA . 'l't· ::~:tando elos a,J deamen bOS do Es La do d o R . G . 
elo Sul d iz o Relc•t. a' rlgr . 1886 : « lNFI ACO I1A " GUAIUTA. Fic tt 
situado e nt r e estes duus pon tos e CO IJ ta 461 in cl ios, send o elo 
sexo mascu lino 221 e elo fe tr,i nino 2-10 ; nenln un sa be le t·. 
Occupam-se n a ft, br icaçi.io da her va- m a t te , a lem da l<l vou t·a. 
T em um tlirec Lor. » 

GUARITA . U m Llos qua r teit·õ=s elo cli s t. polici a l ele N. S . 
elo Ampa t·o ela Casa ele 'l' elha , creado 11 0 te t·m o do Serro elo 
Es tado ele Mi nas Gel'a es . 

G U ARITA. Log . na l'r eg . el a vi\Lt ele San to Antonio elo 
Ampúo , no Estado ele Min as Uer a es . 

GUARITA. Set·ra elo J!:s tado ele P emam buco, no m un. de 
Gr:1va tá. ( Inf. loc. ). 

GUARI TA . Ga rg a nt:1 de um con ll'a fo :·te el a sa t•r a d o Mar 
q ue separa a s bac ias elo 1'ijucus e Iufer ninh o, no Es tad o de 
::>a nta Ca tb al'i na . 

GUARITA . Serra el o l~ s Lado ele Minas Ge1•aes. De.s tac :1- se 
da se rl'a da Ca nastr a , co t·re em clit·ecção a O. pa ra lle la ao rio 
Gt·a nele até con!'ronla l' co m o por to ele San ta Baubar :1 , onde é 
con t: ecicla pe la clenomi n::Lçã o de setT ::L elas Se te Voltas , ch vJ
dindo Qrn se u c ut·so as a,g-uas dos peq ue nos a"fl's. do d o Gt•and c 
cl :1s elo rio elas Ve lh as . ( 15 n g .~ n ilc it· o Modes to el e Faria 
Bcllo ) . No l~sta clo esc t•evem Gtll'yta . 

GU ARITA . Ig::Ll' apé d o Es t :1clo d o Amazonas , no mnn. da 
capi ta l. 

GUARITA . Rio elo i<:s tado do R . G . elo S ul, banl1a o mun. 
de San to Anto n io da P a lmeil' a e clesag ua n o rio Urug ua j . 

GUARITA. Col'l'ego d o E s tado ele i\-I inas Ger aes , rega o 
mu n . ele Passos e r.l esagna n o t'i 9 S . J o5.o . 

GUARITAS. L og . ela rreg . ele Mos ta rda s el o mun . el e São 
José elo Nor ie , no Es tado elo H,. G. el o Sul; co m uma esch . pitbl. 
ele inst . pt·i m. , c reaela pe la l e i n. 1. 107 ele 8 ele ma io ele '1877 . 

GUAR I TAS. ~Jol'ro do E>t.aelo el e San ta Ca lha rina, no mun . 
de Ant mng n•:'-

GUARITAS. (Pico das ) No m un . el o Se l'l'O e Estado ele 
:\li nas Gel'aes; perto elo pi co el o Itam bé . 

GUAR ITA S . R ibe il'ãO do gsta clo ele Minas Ge raes, afl'. elo 
ri o 1Ji seri co rd ia . Pvece be o cot•t•ego da Faca . 

GUARITER É. P eq uen o rio do Es tado de i\la tlo G1·osso , 
an·. elo Gnaporé . E' tambem de nom in ado elo P iolho (B . ele 
Mé lgaço). V ide CoM·iteré . 

GUAR T E L Á . Po v. elo Es tado el o P araná , n o mun. de Ti 
bugy, cli s~a n te 19,8 kils. c] ,, sécl e ela v i !la e H9,6 d o pov . ele 
Sa nto A ma ro. E m 1837 tinha '10 fógos com 248 lmb:;, (In f. loc.) 
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GUA RUJÁ . Po nta n a pade ela ilh a el e S •1.n to Ama r o, 
ba n ba el:1 p lo ocea no, e n t re a s pon ta s Mo n clu ba. e San to Ama r o. 
E' bastante sa lien te . 

GUAR ULH OS. V ilb 0 mun . el o Est:1clo ele S. P aul o . Sob l'e 
sua funclaç:lo di :~. Azevedo Mar que s : " N ~tm e r os a triln el a na ção 
Gu cbycbncv?: , qn3 não fug- io á c o n cpli st ~~. e ao nu1.ssac re dos in va 
so r e~ europêos ele S . V ice n te , mas CJu e, e m se<>ui ela ao cles bn· 
r a to elos i mli os , fot· mou , em 1560, a a ldea d aq~w ll e nome, l.res 
leguas, ou i!i ,G kil s. a NNITI . cl;t Cap ita l , a qua l em 1685 foi 
con s tJtJuel a ft·eguer. Ja , com a denomi nação üe N . S . cht Coa· 
ce içi.io dos G ttilrtt lhos . Ao pi edoso pa ~tli ~ ta p:ult- e J oi o A lva l'eS 
d,eve ·se a c re'!ção cl;, cn pe lla , qn e se t· vio ele n nele o á p0voação., 
I<o t e levada a v1 ll a pela Le t PL'J v , n. 3! tl e 2·1 ele mu t•ço ele 
1880 , q uP. constituio o JU ll ll. com as pat·ochiilS el a vill a ele 
N. S . da P e nha ele F ra nça e elo JUCj llet' y . Além ela mcc t l'i v. , 
possue a eg t•ej ::L el e N .S. elo Ro >:ll' io e :t ca pei la el o Bom S uccesso. 
La;·onl' a ele cereaes . A. p op . e a va li ada em 4 .000 h a bs. Age nci<t 
do cot·t·e io . Sob1·e Sl laS d ivisas vicie : L ei P l'ov. ele 19 de j~tlil o 
ele 1857 ; el e 1G de ma r ço e el e 18 ele a br il de 1865 ; de 18 
de m a t· ço de 1870 ; n . 4 de 8 d e mn t·p el e 1873 . Com pre
hencle o ba i1·1•,) ele Ita ve r;tva . P e t· el e :t a J'rcg·. d a Penh a ele 
F n t nça p e la Lei P r ov . n. 7 1 de 8 ele ma io el e 18813. i\ s 
ele vações elo terr itorio si.io t·a m'ls cb se t't' a. clit Can ta l'e it•:t, os 
f} l'laes to ma n.1 os no me.s ele l ! a v e~· ::tva , 'l'opel'a Gt·a ncle, elo Sa.bão, 
e tc, • . O prin cip[ll el os rios qu e r en-a m o m ttn. e o Ti été, pa l' a o 
q na l convergem o elos P inlleil'i n'hos , o Jtt(jtt?t' y, o Ca bu ssú e o 
Hart.uiru vLt- mil'im , qu e, a o a t.t·::Lvessar :1 es tl' acla gera l elo mun., 
t omt< a clenorn in ação ele Baqttir cvú-g :.ass ti. . Ach a - se a vill<' 
si Lua,cl a e m belli ss irn o log a r, a NN [!; da c~ pi ta l , e n~ uma pequeo <c 
pl a níc ie, a o la do d a qtta l eleva- se um ouLe1ro . Con t ~. al~·uma~ 
casas el e b6a a ppar e nc ia e r eguhu· cons tru cçiio. S 1t:t ég rej>t 
ma tl'iZ é espaçosa e ecl ifl caela com e legrt ncia . Além el a ma tri z, 
co n ta , o m ull. a egre.i •t elo nos:u·io e a ca palla el e N. S . 
do Bom S nccesso . A pop . el a freg , cb villa é ele per to d e 4.000 
ha bs . A h tvou t·a d o mun. é j)O II co irn po l'ta n t.e e CJ !l sla de 
alg·um c ~1fe , ca nnn. de ass uca t· p;;tt'a agna \·dent •;} e Cet'eaes . Va i 
p 1· ospera n clo regu la l' men te u ma co loni a estabe lec ida no m 11 n. 
com a d enom i nação de coloni a João Bueno. Dista es l.a vi l la el a 
cap ita l elo Est:1do 19 k ils . 

GUARULHOS •. Pa r ochia d o Es l. ~ cl o elo Rio ch J a neiro, n a 
com . e m:tn . cl::L ctdade ele Ca m pos . Occ ttpa um a srtper fi c ie el e 
800,83 kil s . qnad rados. Ül'ugo Sa n ~o An boni o e cli oc~s e ele Ny
l.e rô i. F o i ct· ead a p u ochi a pelo Alvruá d e 3 ele j:1 11 2iro ele 1759, 
co11 lil'mael a em '1808. T em clu:1s esch , , pu bls . Es t:J. asse nte na 
nHt rgem sep ten tr ional el o rio Pa l'a hy ba, q u:.ts i 1 d efr o n te el a 
c id a d e el e Cet mpos , e m d ista nc ia rle leg il a, so bl'e tuna emi ne n c i <~ 
Sna egrej a m atr iz fo i a nti ga ct•pel l.t elos índios Guadt'S, cate
ch isaclos p elos m issionari o.> capu chinhos Francezes . Stla po p. 
é de H a 15 .000 ha bs . A lé m d a eg rej :t ma triz, po3s te a capella 
de N .::i . ela Conceiçãc , no Tr.Lvessão elo NogLwi ra , e di ve rsos ont· 
to ri os parti culares . Possue rnui tfl.S fazendas de assuca:· e a g· ua r~ 
den te . 

GUAR ULHOS . E t•am ass im chamados pelos pol' htg uezeo os 
incl ios q ue lt ::Lb itava m todo o t l' l' iorio comp rell en cl ido entre as 
m·n gea s elos rios S . João. S . P ecl t·o e iVI:t.c·,h e , e a s ma t•<>ens 
do ri o Ma cabú a té á e:d ramià a cl e m e ri elio n ::~. l da co l'clil h~ i l'a 

. elos .A yrno res , pet·to cb elos Orgãos . Seg Ltnclo G S l' . Mach a do el e 
O! i ve ir :t , o 11om e Gnru lhos des ig na t1ma cl :1s pl'in c ipae> l.!'i
bas fe nclata ri as, c uj o co m plexo fo t·ln ftva a poderosa na ção dos 
Goyanaz;es , q ue mui to tempo clominon o 1~s t. aclo ele S. Pa ulo , 
::LIHPS el a agn· t·e,s ii:o dos i nvaso res . Segundo o ::i t'. J. Norber ~ o , 
s :i: o os GJta t· IJi lws u ma ca bi lei ::L el os Goy1ac:1zes cl en om inacb 
Go i tacaguaçú, cr ne os pol't 1guezes l'ot·am s:wcBss ivam eJlt2 cor· 
rom pendo em :::iaca rús, G Ltat·ús e Guarul hos . Ayr <.s ele Casa l 
pe nsa que o nomP. Gucw ú et· a ge ne l'i co e co mp t·ehencl iD. va ria s 
n ações . 0.> et· ucl i los an tol' cs ~hclt· e ele Deus e T o leclo R en cl on 
n:1 cl a cl i z~m :1 r espe i lo. 

GUARUMAN DIU A. . R io do ll: stado d o P at· ú , afl'. cb m a r 
gem d it·. elo Cae lé . (I n f. l oc. ). 

GUAR Y. A rroio el o E~ tacl o do R . G . el o S ul, a fl'. da m ar
gem esq . elo rio elos S i nos . 

GU ASCA. s. f' . (R . G1·•. do 8 .) t it•a ou cot•t•ei a d e couro CJ'Ú 
(COl'lLj n) . Etym . Do qa ichúa li~u~ ·ac~ s ig nifi cando soga, cor de l 
(Zo l'o b. R ocl t·i g· tw r. ) . 

GUASCA . s . m. {R. G1·. do 8.) o m es mo que Gc~ipi? 'Cb . 
Obs . E' cl~ nolave l injtBL iça a a lc :m b a de Guc~sac~ a ppl ica cla 
aos h~b il antes elo ca mpo n aquelle Es·ta clo . Guc~scc~ , com a 
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· i ~tn i Ocr~~ão el e !:ira ele cotli'O crú , é o in stntm ento o ma is C'l'Os
s~ it·o qn e se pócle imag inar; e ntrc t'l ll t•O qne o ci.un po ne" ct'a ti, 
aJud a mesm o o da classe ma is h >: milcle , é not:ne l pela polidez 
el e que usa pa r a co m todcs . Não sti nas rep ubli cas pl atinas 
con1<1 t1J> ,Chile e out r as p:t rtes da Ameri ca Mel'idi onal dão ao 
hom em do camp0 o nome ele Guc•w, cuj a Ol'igem é huasa. da 
l1n gua qnichu a , segundo Zorob . Roclt·ignez. Devemos pensar 
que Guc•scc•, no caso de que Ee tr ata , não é ma is do que a cor
l'ttpte la el e (; IWSO . 

GU.ASSI YE. E' assim lambe m cleuo miclo o rio X ié ou Ixié , 
n o Estado elo Amazona s . 

GUASSÚ. ac\j. voe. tupi, sign iOca ncl lJ ,r/'l'c.ncle, c elo qual nos 
se t· vimos mui tas vezes pa r il. di st ingu ir certos objectos m a iores 
que outros . Os menore; cl is t in gu i mol-os pel o acl j . da mes ma 
lin gua n·,ú·in1: Ara.ss {t. gu.ctJssú, Arn. .c;::sá ?nir· im.; T an1anduá 
,quc•ssú, 'l'am a n dnó. m üim . 'l'>tmbem p:> r mo tivo ele euphonia 
s e pronun c ia ct. ·;sú, . 'lta.ssú, oss'Ú e u ssú . Qu~nclo a pen u l t. it;Ht 
sy llaba elo substa.nt1 vo e ag uda se usa ele vs,z~ (An clueta): 'Ia
qu ára., Taquarussú, et.c . 

GUASSÚ. H.ibeil'[ío do IT:s t:tclo el e S . P a ulo; nasce n fl.s prdi 
xim idades elo mo!'ro Canlos') F r :tnco, nas lel'l'as cl<t faz end a 
.elo 0l'at~ r io, RlraveSS 'l a me>ma faze llela de SIT:. U 80 . e l a nça
se no T ama ncl ontehy (nas pr ox imid ·1cles ele S . Cae ta no) depois 
de um cm·so ele 20 e tantos kilomeLr os . 

GU ATIADEOS. ln el io:; do Estado de Matto Gl'osso, perten
ce ntes á nação el os cava lleit·os Guayclll'ús . E m i 8J6 estava m 
a l el eado~ no entuo dist. el e Albuquel'qne, em nm:tlet·o de 1.300 
in cl ios ele ambos os sexos . 

GUA'l'lGUABA. R iac ho elo Es tado elo Cea rá , no tel'1110 el a 
Viçosa . 

GUA'l'INGA. B.lil'l'o do E~taclo de S . Paulo, no mun . de 
Mogy das Cnu.es, 

GUA'l'INGA . Ribeil'ão elo Estado el ; S . P aul o, aff. do ri o 
Para hyba; a tt• avessado pela E. ele Ferro ele S . P a ulo ao R io 
ele J n. neit·D. 

GUATÓS. Indios que h a. bitam as mat·gen s elos ri os S . Lo:t 
r enço e Pa1·agnn.y, no Estado ele Malto-Urosso. As suas h a bi
t ações , a que dão o nom e de moueu são vo la ntes , f~ itns ele es te il'as 
ela, fi lame ntos elas arvores . V ivem da caça e cl n. pesca. Nave o·ão 
d ia in·te il· o com SJU:ts mulh e t·es e filh os dentro el e uma pequ~n ;t 
ca nOa que \'i1·n com a n1ai or facilidade. Ao co ntl'a l'i o ela mcd ol· 
llr.t t··te elas trib :ts sel vngeus, é o Gua tó extl'ein a tnen·te cioso de 
sttas mulh eres, não se a presentando es tas ao home m ci vi l isado 
s in ão com os cabell os cahidos sobt·e a l't·onte pal'a que sua lP l
leza, nito16 , nõ.o possa a tlmhit• as vistas sobl'e ellas . Vivem nth, 
cobrinr\o as pa t· tes g~n itn.e<; co m uma es tr eita tanga el e tncum 
onde fibras ele pitta . I~' cos tume enlre elles não se casa t·2m 
sem c1ue ·tenhão morto pelo menos um a onça ; po i ~ isso é pro va 
el e valoe e de esta\' ap to a defender e su9 len ta l' s ua mu lll er. 
lVIala nd o duas onças, o g uató tem d irei lo a chtas mulh eres . e 
as~im va i augme 1t:tnclo o sen h :tre m Oll sel'l·a l ho pelo num ero de 
onças qlle consegue aba ter. São bonitos, b m vigol'osos , mas bcts
bas taJll.e p1·egulçosos. O seu maior snstento é ele cal'ne ele 

.i actw6 , qne ttbuncht mui to n'aque ll aR pa r <tge ns , pel o que ex
h a lam elles sempre uma ca tin ga t•ep ugnante . Usam elo a t·co e 
ela flecha, e de uma lan ça denom in ada mahen . 

GUAVAMIPAN. Ri o do Es tado de i\I in as Geraes : nasce 
n a sel'l':.t el os Vea dos . entre o a rra ial elo Bo m-Fim e a ciciacl e ele 
Montes Claros ; l't· tt lchh a r e ferida se.r ra; t•ece be pda esq. o 
cort·ego Maca huba s ; ban ha o art'ai al do Bom-F im ; pel a el it• . 
r ecebe o ri be iriio ela s Almas e por a mbas as margens outros i n
sig·nilicantes cort·egos . Des ag ua no rio J eqnitah y poucos kil s . 
ac im il. ela fóz elo S . L ambe rto e '1 3 distante da nova c idade ele 
J equ ita hy (Inform ação pres tada, n pedido elo au toe ao desem
ba rgaclo t• Olega ri o H. de A. Cas tro, pt'es iclen Le ele i\linns pel o 
onga nhe iro elo 5° dis ~ ri c Lo Dr. Gomes J :t t•cln11, 3L el e dezembro 
ele 18:34). 

GUAVIMAN. R io do l~statl o elo P a t•;i, no clis t. ela Vig ia . 

GUAVI ROBAS. Vide Guabú·ob.•s. 

GUAVIRUTU BA. Ribei !'ão elo Estado de S . Paulo, no ITII\ n . 
ele A tibaia . 

GUAXE. Ri be irão elo E stado de i\Ii nas GeraeR, banha o 
mun . ele S . l\lig uel ele Gua nhãas e cles1glta n o ri o Sn,nto 
Anto nio . 

GUAXE . Rio elo Estado el o R io el e Jane iro, n,{J'. d a niat·ge m 
clir . elo rio Ubá, tl'i b. do Paral1y, a . 

GUAXJHY . Vid e Gttaxú . 

GUAXINDIBA. Estação da E. de F. ele Ca nt agall o . no 
Estado elo Rio ele Jan eiro. Agenci a el o col'reio . Fi ca en tre as 
es tações elo En tronc:uuento e Itamby, a 1\Jl< , 180 dis ta. n te ele 
Ny terõ i. 

GUAXINDIBA . R i o do Esiaclo elo E . S~nto, no e~paço 
pe!'cor ri clo pel a linha t.el eg t·aphica , entre Santa Cru z e Linha
r es. (Rep . dos Telegra phos) . 

GUAXINDIBA. Ri o elo Estado elo Rio ele J a neit•o : nasce 
na sel'!'a. ele T ai.pú , recebe (, esquerda o Alcantara e cletiois de 
11 111 ccu·so ele q 11 atro mil has , a mót· par te n avegavel, va i cles
nguar n il. bab ia de Nyle rõ i. cet•ca ele ·tras kil s . aeim a elo 
Im i.Joassú. «As margens cles'te ri o, di z o Dr. F:.t'lst~ ele Souza, 
são encan taclor:Js; o pl'incipe Max imili a no de Neuwied e sens 
sabias com pa nheiros Sellow e Frey riess ao vi s i taram e'm 1815 
enriquecend o o seu a l bum e nH~seu com !i'nclos p:1ssa roseplantn.s: 
I•'o i a lt i qu e Se llow, 0m hon ra á marqueza de Bellas deu o 
nome rle Bigno•1ic• B ollcts {t fo rmosa t repadei ra hoj ~ mui to 
commum em nossos j a rdin s, e cujas flol' es , diz e ll e, br i l!c~ien t 
ele l'êclM de lc• flamme. O escri pt n· Luccock , na obt·:t Notes on 
B•·c•::il , t a mbem ref'ere uma pitLot·esca excul'são qae fez p2lo 
Guaxi 1tcl iba , em 1810 >> . 

GUAXINDI BA. Lagõa elo Estado el o Rio ele hneiro, no 
termo ele S. J ouo ela Bal'!'a. 

GUAXINDIBA. (Al'ra ial el e) 1\'o .Jo J' IlCbl cl? Commer·oio ele 
11 de ou t:dJro el e 1883 lê-se : « Pa reci a completam nte obliterada 
a memor ia ela localiclacle de nominada ,1n ·ayal de Gnaxenclu!Ja 
onde, na pruvin cia elo i\Iaran hão , rstabel ecet·a Jet·onymo ele 
Albuquerque, o q na t• lel-ge nel'a l el as oper ações contm a invasão 
f'!' a nceza, cHp ita nentla pelo a l mirante Dante! de la 'l'ouche . 
J oão Francisco Lisboa, h is tori aclor el o Mara nh ão , declat•otl 
pet·cl icla ele totlo <t denomin ação de Guaxenclttba, e m c ttja bahia 
funcle{u·a a nr macla portu gaeza que fÍ.õ o J•d ens ele Jeronymo ele 
Albuqnerqlle, 'l.a t·pa t· tt elo por to elo Récil'e . pa r a comb~lte r os 
invaso res . Nen hum outJ·o bt sto t•J a cl ot· !11cl JCO.t'a ves t ,g· ,os elo 
s i tio . i\go !'a o SL Dr. Cesnr Marqu es, tão v;tntaj osJ me nt e co 
nhecido pot• su as pesq ui zas bis tori cas, och ou um olfi cio elo 
se nado da Cil. ma ra ele Aguas Boas , da tado de 30 de j ul ho de I/55, 
com qne o mesmo sa nado J·eq nere u a lEI- Re i D. J osé'" mud a nça 
el a villa do Al'?"aycd de SM?tc• Nlcwia ele r;~w:r:e uclubc•, as;im 
olu•mcbCh 1'~'" seu fundcuzo,• Je>·o nymo ele Al'n~que..·que. Uo nhe
c:telo com o e o loga l' Ag uil.s Boas , ta mbem chamado Villa
V e lht elo Ica tú esh deLerminacb a posição elo ignorado .~•· r·c•ya.l 
ele Guc•xenduba e ass im r ecob t·ncla pat·a a bist oria p3tri a , após 
27t a n nos, a i n:ticação ele un1 s i hio n1emora ndo . » 

GUAXINDUBA. Ba i l' rO do m un. ele Caconde, no Estado 
el e S. Paul-'>. Ab i a serra elo J apy tem uma bellissima cascata. 
Tambem escr evem G16axincluuc•. 

GUAXINDUBA . i'>'l ot' t'O do Es t:tclo de S. Paulo, en t.t·e Jun
cl ia hy e P a r nah yba . (Leis n s . 12 ele 'lO ele j anho ele t 85Q e ·1-t 
cl?. 21 ele al ,ril el e 1853). 

GUAXINDU.BA. P ecp eno rio elo 1<:slael o de S. Paulo, ban h a 
o m nn . ele S . Roque e clesagua no Ctuaynumby . 

GUAXINDUBA. R io elo E >Laclo el e S . P a ulo, no mun . cl 2 
Cat·ag 1a tatuba. 

GUAX[NIM. P ov. el o Es tacb do R. G . elo Norte , n a p::n-to 
ela cosl<t cl ~s l e l~slaclo, co mpt·ehendicla e ntl' e o cebo ele S . Roque 
é a pon ta elo Ca lcanh ar . Serve ele m :l!' Ca para poder -se bordejar 
por· dentro elo canal ele Santa Ct'U'- . 

GUAXINIM. Ilha no rio S . Franc i s~o, pl'ox im a á rnn.t·gcm 
esq. , aba i:w d>t v illa ele Pi:tssabLtssú . 

GUAXIS. Nom e que antiga mente se clava ao iVIbo Lete in, no 
E s tado el e Mal~o G l·osso (B. el e Melgaço) . 

GU AXIS. Abori genes qne dom in ·, va m em pnt~ elo E s tado de 
Ma.tto Gt·osso . ~m '1 8 .16 ainda exist ia m em Miranda a l gumas 
fa mi li as cl e>sn. tribu, que all i fo i a lddil. J a em gTancl e num et·o . 

GUAXÚ. Riueil·ão el o Es tado ele Malta Gr osso. a li'. esq . elo 
Aqu ielau ana, acima ela co nfluencia elo Mit'ancla . Recé be o ri acho 
elo L oyol la. 'l'ambem cl ir.em G1tc•.vihy, Guc•.v y e A!ic•xy . 

GUAXÚ-ASSU . Escoante :í. mnrgem esq . tlo Cuyabá , log-o 
acima da ponta septe ntrional el a ilha elas Ar ar as , no l~s taclo de 
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Ma tto Grosso. Sua fóz é de 20111 de largo, m as ·tem u m banco de 
pedt·a, 

GUAXÚ- M I R I M. Bah ia e escoa nte á esq . el o Cnyabá, ·10 kil s. 
abaixo ela Guaxú- assü . no Estado ele MaLto Gt·osso . 'l' em a ap
parencia el e um verdadeiro rio. S ua for. é de 15"' , aos 16° 55' S . 

GUAXUPÊ. Parochia do [!;a tado ele i\Iinas G~rae s , n o mun . 
ele Musambinho . Orago N. S. das Dõres . Emquanto c tn·ato foi 
incorporada ao termo ele Cabo Verde pela Lei P rov . n . 45,2 el e 
20 ele outubro el e ·!849. De novo annexaela ao mun. elo Jacuhy, 
foi pela Lei P l'Ov. n. 1.189 ele 23 de ju I h o cl ~ 186·1 el e racla. á ca 
teo-oria de par och1 a . Em v1r tude ela t1·a nsler neta el a .qetle da 
vil'! a do J acuh y para S. Sebastião do Paraiw, foi a este m un. 
a nn exado e a ell P. perte nceu a le Ci"e pelo >ll't . I§ X ela Lei Pruv. 
n. 2.500 ele 12 de nnvembt·o ds 'l878 foi incorpor ada ao de Mtt
samb in!J o , Tem clttas escbs . publs . ele iu st . prim. cre ~cl !ts pe las 
Leis P 1·ovs. ns , 1. 064 de 4 de OttLubro de 1860 e 3 . 038 de 20 el e 
outubro de 1882. Agencia elo C" rt'~ i o . Co1·re pela pov. o t•ibeiro 
Guaxupê , onde ex isLe uma pon te . Cultura ele canna, calé e f11 mo . 
Criação ele gado. So hr e suas divisas vide : art . VH ela Lei Pro v. 
n. 818 el e 4 ele jul ho ele 1857; n . 2 .376 de 30 ele outttbt·o ele 1884. 

GUAXUPÉ . R ibei r ão elo Estad o ele S . Pattlo . a!l'. elo rio 
Pardo . Banha o mun. ele Caconde . · 

GUAXUP:fu. Col'l·ego elo Estado ele Minas Geraes, na Júg. 
dos Sel'l'anos e mu11. cl Ay urnoca . 

GUAXUPÊ. Ribeirão elo E s tado ele Minas Geraes , bnnha a 
parochia elo seu nome e desag11a no rio Canôas . 

GUAXUPE Riacho do Es tado ele Matto G 1·osso , ali. clir . do 
Nioac, entre o das Al'iia3 e elo Jacaré . 

GUAXY. Vide Gua,.-ü . 

GUAXYS. Nome pelo q<tal foi conhec id o o rio Mit·ancla, no 
Estado de MaLto Grosso . 

GUA YANÃ . Ribeirão elo Estado ele S. Paulo, banha o 
mun . ele S . R oque e desagua no Ibipitanga . Tambem es
cr evem Goyc&nnã . 

GUA YAUNA. R io elo Estado ele S. Paulo, desagua n a 
m argem eSCJ · do Jacare, aa·. do Aricanduva, que o é elo 
'l'ieté . 

GUAYBURA. Morro elo Estado elo I~ . Santo, no mun. 
de Gua r apar y. 

GUA YCURÚ (F111'o elo) . Braco elo Paraguay, á ma t·gem 
clü· . longo ele oito kils ., un s ·15 kils. acima ela foz elo Apa ; 
ll\J Estado de Matto G1·osso . 

GUAYCURÚS ou INDIOS CAVALLEIROS.- «E' a 
n ação Gttaycui'Ú errante como todas as otrtras nações se lva
gens que não cul t ivam a Lerra, nem parmutam com <'S outros 
povos seus gen eros e ft•uctos: ella sempre h nb itou nas mar&'ens 
do tio Pa1·ag 11 ay , que lendo suas primeiras fontes pel a la ti
t ude austra l de 13 gr á os, e fazentlo co ntravet·ten tes com a s 
cabecei r as elo rio Tapajoz (grande braço do Ama zonas) cot'l'e 
ao sul n a ex tensão do seu curso total ele 600 leguas , ttté ir en
t rar no mat· com o nome ele R io da Prata, on cle tem qttat·enta 
l eguas ele boccn. pela l::ttiLucle de 35 gritos e minutos. l!;sla na
ção habita pelo l ado orienta l do Parag·uay desde'~ latitude de 
19 g t· áos e 3G minutos. H i> t. tios l nclins Ga,vctlloi?"OS ott clct n a,ção 
Guaycu?"Ú e~crip t a no real presidio de Coimb1·a por F ra ncisco 
Rodrigues elo Prado)» . São os cavalle iros ele uma c I' mais 
escn ra que a de cobre, e ele IJS la Lura alta, ·tanto que entre elles 
ba hon:íens de seis pés e me io de a ltura, bem fe i tos e envoltDs 
em carnes e ca.paz.es de resis ti1• á fnme e á s sêde . Uns 
teem os ca bell os crespos, ou tr·os 1 i soa e corredios ; os 
dentes são mal alinhados o denegridos. Vi vem os h omens 
nüs, e trazem na cabeça , n os pn lsos e nas per nas en -

' feites ele p l 11uas e ele pen nas . 'l' em o beiço ele ba i ~o furado 
e nelle mettido um páo de grossu ra pouco consieleravel . 
Pintam todo o corpo com a tinta ele duas fnte las s i ! ves
tres, chamadas U?"llCÚ e genipapo; e na pintura gu a rcla 1n bas 
tan te syrn etria . Todos os velh os t1·azP.m a c:tbeça r apada em 
r oda, á semelhan ça dos leigos fr anc iscan os. As mulher es teem 
o r osto largo e as ti n tas carr·egadas com que pintam -se e chio-lhes 
uma perspectiva tlesag ra cl ave l; mandam -se pintar com espinho 
n a les la ro,·manclo linhas qu e principiam n a r ai1. elo ca bello c 
vem acabar sobre as p~ lpebras elos olhos . Anda m envolLas elos 
pés a té ao pescoço em um g1·ancle pan no ele algocliio, cujo 
peso faz -l hes cabit· cedo os peitos qtte são tintos ele cor aver-

mel bacla com lis'tas bra ncas. negras e r oxas . Debai xo elo panno 
trazem uma es pec ie ele t an,qc&, a Cjue na sua tosca lm g11a cha
ma m xi; ulc&ti . Os adornos siio canudos ele pra ta e nfiados em 
li nhas, C]lle tnuem a' p~s.:oço, con tas llOS pulsos e nas per nas 
c nma chap t el e prata no peito, pa •·a cuja f it ura servem-se ele 
uma pech·a ele s>t fr a e outra ele ma r te l o . Pot· se mpre a ncla l'em 
embarcados ou 1~ cavall o teem os pés p~q uen os e delicados . O 
Gua ycurú e.sco lh e a mulher com CJUCII1 quet' casa t·, pede- a ao 
pa1, CJ lle no caso d u ma resposta a fftrm a ti v a, o faz cl ol'ln ir 
com a noiva a primeira noite, sem q 10 tenha m uni iio C>H·n al; 
no cU a segui_nt en tt-ega-lhe a filha se m m a.is ctotes CJUC seus 
poucos enf ltes, tendo cJ.e se r h rcle ll'a em 1g1lal pa l'te co m os 
il'lnãos nos cava llos c cJp ' ivos que o pa i deixar poc sua morte . 
!TI' cost ume entre elles vit· o ma 1·ido pa r a a casa da mulh e r e 
o pa i e a mã i nunca ma is fa lla rem ao ge n1·o . Casa m-se com um a 
só mulb?r, fica ndo ao a lvccl riode a mbos os co nsortes co ntrahir 
novas n 11 pcias, caso haja cle:; ba l' monia n o casa l; esses d ivor
eios, porém, são r a ros , p ro va ele que o ma trimoni o e fund ado 
em solicl.a a misaele, <)lle r ec iprocamen te u ne os contra ben t s . 

GUA YNU MBY. R io elo Estado ele S. p ,l.lllo , formado p lo 
Carembehy e Ibipita nga . O Ba t· iio ele Pit'a tininga, elescl'evendo 
o Sfl. lto elo G t~ ay nnmby (rilm.a na k L itt. rlo S . P au lo, l1:i84)cliz: 
« A t•·es mil mel ros el e S . R oque in corpora - se o G uay numhy 
em um a g rand e bac i 1 ele pedra , e, cl a lli concentradas e ce ntu
plicaclas as suas forças, il't'ompe so le mne e mag stoso por es 
t1·eila g-a rgan ta , e esba te nelo e m oito rJe o- ráos ele pedt·a, se cles 
lat.a em palh e tas ele prata, de tons azulados , com fra nj as ele 
ouro, conform e a •·e f1-acçào elos raios sola res. Depoi s , espu
ma nte, ru gind o, ennovela nclo-se corn o enorme sel'pe nte, pr·eci
pitB-secla a l tur a ele 10 mett·os le v:~ nta nclo onclas de scintillações 
fasc inan tes e magne L.icas . Q.ua nclo os ultimas r ai os elo as tt·o elo 
clü1. projectam doura dos l'e verberos .sobt·e os crys Lallinos aljol'a
res el o G·tay numby, como é bell a e sublime a perspectivt~ deste 
sober bo pan ora ma, q nas i p relido na solidiio el o er·mo! Nessa 
horn. ele melanch olia e ele sa ucl tele, a a lma elo espectador ajoe
lha-se pa ra aclN·a t· o divi no Archi tecto, que, e m sua mente 
poeLica, delineou esta ma l'avilha ela na tu1·eza, a pena s con hec ida 
por a lg•w s b1 azileil'os! » 

GUA YNUMBY . Riacho do E s t:~.clo ele l\Iatto Grosso , aff. elo 
Anhanvaby . 

GUAYÓ. Estação ela E. de F . elo Not·te, no Estado de São 
P a ulo, enht·a as estações ele Mogy e Poá, no mun . ele Mogy 
das Cruzes . 

GUA YÓ . Se rra elo Estado de S. P aulo, acom pa nh a a 
margem esc[. do rio elo mes mo nome . Em seu Jll'Oseg uimen to 
toma os nomes ele Limoeit·o e Grande ou Cardoso Franco. 

GUA YÓ. Ilio elo Estado ele S. Patllo, nasce ent1·e o cl ia t. 
ele S. Mi g uel e o mun . ele Mogy elas Cruzes, serve- lhes ele 
limite , enLm n essa mun. e cles<tg tm no Tiete, depois de nm 
curso ele Lri nta e tantos k ils . Atra vessa a 1!; , ele L< . Centra l elo 
Br.n z ~l nas prox imicla_cles d a e~tação elo G uayó . Se u lll'incipa l 
a [ . a marge m d11·. é o r1beu·a o da ITis Liva. 

GUAYRÚ. Serra do Estado ela Bahia, nas divisas ela freg . 
dct P e:lra Bt· a nca . 

GU AYUBA: Po v. elo Es tado do Ceará, elevada á dis t . pel a 
Lei Prov . n. 1.93G ele i2 de agos to de 1882. 

GUAYUBA. l!: s tação ela E. de F . de Ba turité, nokil. 40,0, 
no Es tado do Ceat'á, Fica a 6,80flm ele Paca t11ba . F ui entreg·tte 
ao tra f,•go no d 1a i4 ele Junho de 1879. P erte nce ao t e1·mo ele 
Paca·tnba. Está si tuacla e m um contraforte ela serra Ara 
t a nba, aos 4° O' 2~11 ele Lat. S. e .J0° 5S' 2511 ele L ong . O. 
ele P a t·i z. 

GUA YUBA. Mot·t·o na llha ele Santo Am a r o e Es t11clo ele 
S . P a u lo, em frente ao ma r . 

GUEE>ES. Rio elo E stado ele S . Paulo. r eune-se ao Silve iras 
e jttntos vão ao Itag uaç!\ba . que é um dós t1·i bs . elo Para!t yba 
elo ::h I. Ban ha o m tt n . de Sil veiras. 

GUEGUEZ . Iu ,Ji os habs . el a s marg~ns elos rios Gttrgtte ia, 
Parnahy ba e Ut·u ssnhy, no Estado el o P1auhy. Em 1° ele 
abril ele :l76! cleu, Jo iio rio Rego Castello Bt·a nco, p.-incipio 
á g'IJerm de ex te rrni nio C~llb c· tt os q tu ha bi tava m as mar ge ns 
do Gurg ue ia ; p cl indo clles , n o anno seguinte, paz for a m al
deaclos no l ogn. r S . João ele Se nele, onde. em 8 ele novem bro de 
1768, creou-se uma missão . Em i771 foram elles junta me nte 
com os .Acoroás a lcleaclos na missão q tte en tiio fu,iclou- se n as 
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margens do rio Mulato com o titulo S. Gonçalo elo Amarante . 
Em 9 de julho de 'l778 sublevaram-se os i ndios Gueguez da 
missão de ·s. Go nçalo. se ndo, em 9 ele se tembt·o ele t780, env ia
elo para pacificai-os João Rodri ~ UP S Bezerr a . l!:m -l786 os iocl ios 
de 8 . ,.J,oã.o de Se nele são traosf'eridos paea a m issiio de S . Gon
çalo, fi cando aquella missão por es Le facto e:ct incta . 

GUELA DO PATO. E ' ass im denom in ado o boqtwit•ão ou 
estreito entr e a ilha ela Palmyra e a terra fi r me, na secção 
elos baixos, lago elos P,1tos ; na l agôa el e Arnru ama elo Estado 
elo Rio ele J anei r o . 

GUEREM . Parocbia elo Estado da Bahia, no m un. eleVa
l ença, do qtml d ista 2-!,8 kils. Ot·ago N . S. ela. Conceição e 
diocese a rchi piscopal de S. Salrador. Foi creacla pa t·ochn 
pelo art. I da Lei Pt·ov . n 300 ele 23 el" maio ele 1848 . 'l~rans
fe t·ida su~. sede para a pov . elo Bom F im m< mesm<J. [reg; e 
com a mesma iuvocação pel a ele n , 964 de 8 ele maw de i8o5. 
Tem 6 .272 h,bs. e duas eschs . publs . cl inst . primal'ia. 

GUERENGUÊ. Log . do Districto Feder a l, na freg . de Ja 
carepagttá. 

GUERINDÓ . Igarape elo Estado do Maranhão ; sepal'a a 
ilha cL Canarias ela dasEg tas . Comm unica o rio lla Barr a ele 
Canarias com o r io Tot·to . !!:' ele eliffic il navegação por causa 
elos púos que obslruem seu leito. 

GUERRA. Ilha elo l~staclo elo E. Santo, na bahia deste 
nome, pl'oxima ela mat·gem do norte . 

GUE RRA. Carrego elo Estado ele Goyaz. r eune- se com o 
carrego elo P inheüo e jun tos vão clesagtta r n a m arem elo rJO 
elas Almas . 

GUERREIRO . L og . elo Estado da Bah ia, no mun . da 
Bal'ra do R io ele Contas . 

GUERREIRO . Cachoeira no rio Itanhaem , no mun. ele A l
co baça elo Est>1elo ela Bahia . 

G UEYÚ . Igaeapé clu Estado elo Amazonas, a lf. ela margem 
elir. elo rio Paclalli ry, trib . elo Negro. Sua fóz fica entr e a el os 
igarapés 'l'eyú e Marará. 

GUIA (N. S . da) . Parochia elo Estado de Matto Gl'.Jsso , no 
nnm. elo Livramenlo, a 30 kils . ela capital. Diocese de Cuyabá. 
E stá situada á max·geJu esq. elo Cuyabá, a um k il . ela conftuen 
c ia elo 1·io Coxipó-assú, onde em i86õ se deu c·Jmeço a uma 
ponte, que dev ia Jicar com. iõO palmos a lém das rampas ele 
pedra nas e~tt·emiclacles; 1n fe!Izme nte a espan tosa cheta ele 
23 ele novembro desse anuo clestruitt em um momer.to tão im
portante e necessaria obra . E' ess<t pov. mu i l't·enquentada 
em r azão da immensa clevnção elo povo pat·a com a 1magem 
da Senhora que deu o nom e á f reg . , e á qual se atlt•ibuem 
muitos m ilagl'es . A sua capellinha está ornada com grande 
n umero ele quadr os e e ra ro o viajatlte que não vae :1nt~s oa 
depois ele sua viage m cumpr ir algttma promes~a, ou ht7.el' 
alO'um voto á liii l'acuJacht .s~ nhora . Jn,z aos 1 ;:~ 0 2l1 ele l at. 
F;i creacla parochia pe la L~ i P ro v. ele 28 ele j lmho ele. 11:150 . 
D smem bra cla do muu . de Cuyabá e illcot·poracla ao elo L1 vr:. 
men to pela Lei Prov. n . 618 de 18 dejuuho de 1883. T em 
duas eschs . ptt bls . de i ns t. pr im. S<ta pop . é de 3. 0UO h abs. , 
que se occupam geralmente na lavo<l t'a . Nv It~nercúJ 'iO dtt_ vi
sita pastú ra l elo l:lispo el e Cuyabá (1886). encont"a-se a segtunt~ 
descripçãn dcsf:a fl'eg . : « A üeg . da Gu ia , esc r eve o Sr . . c.t
pitão Caldas , eslá situada na margem cltr. elo r1o Coxip6-
uussú em dist 1ncia ele uma milha elo l'io Cuyabá, na la t. S. de 
1õo 201 5811 e long . ele 58° 32' 311 O. de P<J. t'i z . E' r ela tiva
mente populosa esta freg., mas os seus habs . acham-se ~l i s 
pe t·sos nos s i tios vis inhos, onde cuidam ela lavour a_, e sono 
tempo elas festas é qne concorrem á freg., onde a mawr p arte 
delles tem boas casas cobertas ele telhas. A egt'eJa é peque na, 
mas asseiada e tem os commoclos p1·ecisos paea a pop . 
O lo<>ar é sadio, mas o se u asp cto é t ristonh o, ta lvez pela 
fa l ta

0 
ele gente, o que dá motivo a que .as casas, na nuuor 

p arLe, exisLam sempre • fec l:iaclas . A ma~or r Jqueza elo log-ar 
está na limpicla e saborosa ag-11:1 do n o Coxtpó , que corre 
sobre seixos ou pecll'as miudas muito alvas . Nada const~ pol' 
escr1pto ace rca ela fu ndação deste pov., ma'l ha trach çao ele 
qne em épccas remotas alli se esbabelece t' a um. bom m conhe
cido pelo uom ele I,qu,1.temy . Este homem cl1zta-se paulJsta 
e comprazia-~e ele contai' aos viajant .s que pot· a lh passa
vam, a h1stona de sua v1cla . Entre outros ep1sochos r efer Ht 
elle :1 tomada dtl praça de N . S . elos Prazet'eS ele Ig uatemy 

pel as tt-opa~ h esp:.. nhol as, _o nde estivera como sol ela.do, e que 
depo is , viHJanclo pelos set·toes , poude ch egar. a Cuyaba., ele onde 
fà 1·a s ituar -se oes te J.,gat·, trazettclo co ms1go a Imagem d e 
N. S . ela Guia, ele vuH peqtten o . qued1z1a te l-a esconel telo 
debaixo ela f<H'cla na hora do <Htaque ela praça . DPba1xo ele 
um rancho ele palha na Gttia viveu I g-uatemy prolonga dos 
annos impl orando sem pl'e dos viajares uma esmola para a 

. coustr~cção ele u ma ca1Jella á sua san ta. Com o cor l'er dos 
tempos fora m outras pe'?soas a lli es tabelece~do-se e por. este 
modo cresceu a pop e fi cou bem fl or eut e ate o anuo ele 1867, 
em q·te a epidemia ela val'iola veiu des truil-a, e por tal forma 
que a te hoj . ainda não pouele erguer- se, . 

GUIA ( N . S . ela) . Peq uen a pov . elo Estado elo Amazonas , 
na ma ,.gem di r. do r io Negr o, pouco acima ela foz elo l çana . 
« Sahi cl<t s1.ta foz (elo Içana ) diz o naturalista Dt· . Alexandre 
Rodrignes F eneira, pe las qua tt·o horas da tat·Lle elo dia 5 e 
pelas ci oco aportei á pov. el e N. S . ela Guia; está situad a sobre 
uma barreil' a ela marg~m austral, que , em semelhante para
g.~ m é lageacla ele pecl l' a ; da ou tra ban·da do rio corre para o 
porto ela pov . um r ecife de ltas , e no sobred ito porto forma1n 
uma pcg nena cachoeira . O seu canal ê ch egado ao podo ; pas
sada por ém , qu3 seJa a pov. ri O abaixo, por nenhum modo se 
coste~a <t e nseada im mediata , porqtte toda é uma peclraria con
tinuada: a lJl'aLica con sta nte é a ele cleitat· .~o l a rgo , e m de
manda elo o Jtl'O cana l, pelo qual se desce Ja 1.1vre do p3rigo . 
Veja- ,e portanto, si ba o n não ca:::opos e I?er1 gos que. vencet· 
no Rio NeO'rO ela bocca elo Uatlpes pal'a ctma . As 1:3 casas 
que existia~u, 'i nc!uicla a d' resiclencia, eram ma is t ijupa t'es elo 
que casas; a ela r estüe nc1a , c.omtuclo, ma1s bem cotls.et·v ada 
fi cava, e elas ou lras duas, qne f a~1a J? o uumel'ode ~5, a mda v t 
os esteios : et·a seu dil'ector o solmtclo Joaquun Thomaz ele 
Aqui no, que f;tbricava o a nil, que podia, com a gente que 
ti Ilha . O n umero elos Banibás e Baeés, e seus morador es co nsta 
ela revisão terce ira . Em fe vel' eil'O de 1784 a inda se contavam 
101 almas , quando para o matto desertara m ?9 por . um;t e Hi 
por ottil'a vez : tnchtzio- as o mclto J oagu 1m Jose ele L una , ftl ho 
elo principal Domingos J a ibuco ; existia m quando passeJ 46 
almas e n tre homens e mulheres , e menot·es ele ambos os sexos; 
·nas id.Jmeel iações des ta ass i1n como j á escrev i elas dtt otrtra pov , 
ele S . Felippe, cortam os bt'a ncos , in~t·aclore~ elo d 1st., !L ma1or 
pat·te elos tót•os ela imbi rap ira nga . !'1. 1ndust l'!a dos wdws con
s iste nos ralos em que .se r a la a ratz da maniba ; quebram em 
hscas· miuclas o qna l'Lzo elas caxoeit'as, a que chamam pzclt·a el e 
r alo. em butem as l ascas em suas taboas, dis tribuindo o embu
tido.em fórma do zig - zags e :1 enverniza m com o lei~e ela sorva, 
corado com o ta uá . De amhas as capitanias elo estado se f;1zem 
encommeuclas clelles e o> dese t·tor es os vendem a 600 a te 640 
r é is na pov . para na ciclade se pagar em á razão ele 1$000 por 
cada um. E1·am ciuc~ horas e meia ela manhã ele 6, quando ua
ve.,.ue i rio ac ima e pe las se is ela tal'ele ch egue i á pov . cle S.,Toão 
B;pLista do Llütbe .» O capi tiio - teneute At·aujo Amazonas , em 
f'eu Dioc .. ass11n descreve- a : « Pov. na ma l'ge m el1 r . elo 
~·io NeO'ro' entre os rios l ça na e h:ié, e as po vs . de S . Ph i
lippe e

0

lp~ra ná, 214 leguas acima da contlueucia do rio Negt·o 
e 292 da. foz elo rio Ja mundá . Sua pop . e m uumet·o de. 260 
a l mas em 30 foo·os t• estantcs ele 600 , Jll'OVl!lcla ele Bambás, 
plant.a ex i g u ailt~nte para esta ncar as precisões ela vida, tece 
redes ele maq ne ira, e ex~rahe al g t.tma clr~ga . »Quanela por ella 
passott a u l Lima comm tssao br az 1letra de lt!nltes com Venezuela 
t inha a pov . apenas 10 casas e um a egt•eJa . 

GUI A . L og . elo Estado ele Per nambuco, no mun. ele Jaboatão . 
Do mun . elo Limoeiro fazem-nos me usão ele um ou tro ele egual 
nome . 

GUIA ' (N . S. da) . Foi este o pt'imit ivo nome da acttla l 
fot·tal eza el e Sa uLa Cruz situada na entrada ela bahia de Cfua
nai.Ja ra . 

GUI A. Ponta na i l hfl. elo Maran hão, Es tado deste nome, .na 
margem esq. elo rio Bacanga , e cle fr o11te ela eicl acle ele S · L utz . 
Nesse Joga r ed iftca r a m os t·eli g iosos carmel t tas calçados mna 
pequena ermida, q ue clesappat·eceu ele todo e era clecl Jcacla a 
N. Se nhor a . Ahi Uca um Lazare.to . 

GUIA. Sel'ra elo Estado do Ceará, no muu . d~ Boa Viagem. 

GUIA. i\fo rl' o elo illstaclo elo Pa r;d1.yba elo Norle,. no mu~ . de 
Sa nla Rita. No seu cimo tica a egt'eJ a ela mesma 1nvocaçao . 

GUIA . Set·ra do E~t,do doE . Santo , a 15 kils . eleSe rpa. E' 
uma r ami ficação cl::J. ~el'l'a ger a l , muito alta e clahi lh e proveio 
o n ome. 
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GUIA. Mort·o ao S. da cidade ele Cabo Fric , no E s tado do 
Rio de J aneiro. 

GUIA . Riacho elo Estado do Ceará, a11'. da mat·ge m ~ser . elo 
rio f~tti xeramob i m. 

GUIA. Riach o do Es tado elo P a rahyba do Norte; desagua 
n a foz do ri o deste n ome Pouco antes ele desaguar b i l'nrca-se 
com os nomes de Saué e Guicb, 

GUI A DE MANGARATIBA ( N. S. ela). Pat·cchia elo 
mun. de Mangar atiba, n o Estado elo H.io ele Janeiro . Vide J11M~
,qcwatib. 

GUIA DE PACOPAHIBA ( N . S . da). Paroehia elo 
E s tado elo Rio ele Janeiro . Vide Pcboopu,hiúcL 

GUIA DE PATOS (N. S. el a ) . Parochia do mun. ele Patos, 
no Estado elo Par ahyba elo Norte . Vide Pcbtos . 

GUIA DE XIRIRICA ( N . S. da). Pat·ochia do mun. 
de Xil'il'ica, no Es tado ele S. P a ulo. Vicie Xil·irica . 

GUIA DO RIACHO ( N. S. ela) . C:1pella do E otaclo ela 
R1 h ia; no termo ele A.l ago inhas . Vi de R icbcho . 

GtJIGÓS. Log. do Estado ela Bahi a , no mun . da Gam ~lleira 
el o Assuntá ( Inf. loc.). 

GUILHERME. Serra elo E s tado ele Pernambuco, no mun. 
ele Goitá. 

GUILHERME TELL. Carrego elo Estado de Goynb, b anha 
o mun. de Santa Lu zia e clesagua na m a rgem esc1. elo rio Co
rumb(t. 

GUIL Y. Subnrhio da c iclo de elo Serro, no Estarlo ele Min as 
Get·aes, com nma esch. puhl. ele in s1.. pl'im . para o sexo mns
cul in o, creacla pe la Lei Pro ,· . n. 3. :162 ele 18 de ou t ttbro de 1883 . 

GUIMARÃES. Vi ll:t e nnm. elo J~s tacl o do Maranh ão, sécle 
d a co m. elo seu nome, á margem clir . elo rio Pet·ic:tman, ce rca 
ele 12 ki'ls . ácima el a s ua foz. O tel'l'eno el o mun. é ma is ou 
menos plano com peque nas ondulações , a:ra,,essado por divet·sos 
rios em clirecções tlifl'e t·ent;es. Ao N . esten dem-se os m ag?.s 
tf>sos campos do Uni com clivet·sas clenominaçõ3s, e a O. os de 
P ericuman e Chapada, que oft'e recem excelle nLes pastag n s para 
c t·i>lçâo c\e gado. Pcllo lado oriental, é o mun. banhado 
pela bahi~ de Guman. Setts portos m ais notave is são os el a 
vil la, o ele Genipa 1ba, Caratat.iua e Bôa-)~ i sta . onde, n a prea
mr~t· , podem fun dear su macas e ht a tes . 1 oda a cos ~a do m1111. 
é c3bct·ta de g l'ancles co rôas que torn a m pel'i gosa a nav egação 
el os b D. t'cos que demand a m a barra. Cultut·a de canna ele as·
sucar, fu mo, algodão e cel'eaes. Ct·iação de gado vaccum, ca-· 
va!lar, lanigPr o. calm.tm e s uino. Sua egrej tt matriz Lema 
in vocação de S . José e de pende ela di ocese do Ma t·anhão. Consta 
q11e essa vi ll.t fo i primitiramente a fazenda Guampit'i1nga, pel'
tencente a J osé Bt' ltn o ele Barros, que, em 1753, ceclPu-a :i cot·õa 
portn g ueza. !<'o i e rec t:t vi !la em Hl de jan e iro de ·1758 e confir
mada por Le i Pt·ov. n . 7 de 29 el e abril el e '1835 ; ft·eg . por 
Provisão ele 23 ele m arr;o ele 1758, sendo se u prim eit·o vigario o 
p ach·e .José ~ lonte it·o ele Cat·va lho. I<J' co m. de se.:.cuucla en tr., 
ct·eacla pela Le i Pro v. n . 65 d ~ :15 de junho ele 1838 e classifi
cada pe los Dec~ . ns . 687 ele 26 ele ju lh o ele t S50 e 4.993 ele 3 cl~ 
julho ele 1872. Comprzh encli a em \ 882 os termos el e Gu ima rães e 
Cururupú. O mun. é r eg-ado pe los rios P el'icu man, Urú, Ca
tua ma, Cara ta l itta, S. José, Itororoma, Paq uet·á, G i puba, H.ah2ca 
e 011tros . Ag-encia do Cor reio. Sobt·e s ua s dividas v id e Resolução 
dc 20 de junho el e 183-!. L eis Provs . n . 590 de 28 de ago1to de 11'6 1. 
n. 959 de 28 ele junho ele 187l; 1.025 ele 12 de jtliho de 1873; 1.03 ( 
ele 17 de ju lho ele 1873; L125 el e 14 ele ngo< to el e Hl/5; 1.163 
ele 26 de nrn·embt·o ele '1877; n. '1. 2'10 ele 6 d e maio el e 188 1 ; 
n. 1.2S7 de 25 de julho d e 1883 . Ahi nasce u Ft•ancisco Sotet·o 
dos Re is. Compt·e henrl e o p 0v . Cttmau com uma esch. publ. 
'!'e m esch s . pttbls . ele in s t. tH'it1.1. , uma rlas qu aes cr~acla. 
p2la Lei Pt·ov . n. 4 l el e 26 ele jnlho de 18:37 . Em 18:20 , dizi a 
o coronel Pr r eira elo L ago o segui nte sobre essa v ill a : «Gu i
marães es tá bem situada, c o se u calor é 86° e ele n úi le soo. 
A villa t e m mios ed ifi cios , quasi todos ele pa lh a e de sobrótelo 
só a Casa ela Camara; linh a 100 fogos e '•50 ·a lm 1s; qu at ro 
ruas e uma pt·aça ; a mat riz é com a .invoca.çiio ele S . J osé ; 
foi fundada villa em 19 de j a ne it·o el e '1758 e er a então fazen da 
cham ada Gna rapit"an ga, e seu proprieta t·io que a cedeu, J osé 
B t·uno de Barros» , 

GUIMARÃES. Dis t . elo termo ele Amarante, no Estado ele 
Piauhy. 

GUIMARÃES. L og . tlo illstado elo Rio de J aneiro, n .1 E . ele 
F. União Valenciana . E ' um elos po :1 tos d•; pat•ael '.l. dessa es 
trada. 

GUIMARÃES. Appellielo que teve ouir'ora a fr eg- . ele San ta 
Annn. da Ch a pada ; n o E s tado ele MaLta Grosso. 

GUIMARÃES. Serra elo Es tad~ ele S . Pa ulo no tuun . ele 
ILú, á margem elit·. elo rio Tieté . Suas a z uas são ' aproveitachs 
pa ra a bas tecimento el a cidade de ltü. ~ 

?UIMARDIA. Pov. do Estado d 2 Serg ipe , no mun . el e Ma
rotm, com nm a esc h . publ. ele in s t . prim., c t·eaela pela Le i 
P1•ov . n. 1 063 ele 23 ele abt·il el e 1877 . 

GUINDA.· Po1•. do Estado ele ~lina s Geraes, no nt nn. ele 
Dia manlina, banhada p elo carrego d o se u nome, co m uma esch. 
publ. de ins t. pl'im a ria. 

GUINDA. Co t·rego do Estarlo el e i'dinas Ger aes , no mnn. ele 
Di a mDnlina. Reune-se ao ri o elo Pinheiro. 

GUINDASTE . E' o n ome d e um rochedo que fir.a hem no 
m e io elo porto da cidade de Macnpá . P at·ece se r el le res to de 
um a ilh o ta, CjJle e:.:i st ia em fr ~ nte da cidade c qu e o m;u· te m 
clesl t•uido circu l arm~nte . 'l'int se tl nome ·cle um g Lti nclas te CJUC 
alli exis ti a . 

GUINE. Log·. clo E staelo el:t B<thia, no mnn. tlcS . João do 
Parag·uassú. 

GUIOANÁ. Fnro, que t enelo o ri ge m no ri o P lll'l·,s , vae cl es 
aglttll' na m a rge m dir. elo rio Solimões defronte da ilha Coda jaz 
(Gos ta Azevedo). 

GUIPARASSÚ. Serra elo Estado elo l'l. Santo, nas divisas 
da vil ! a el o Pa.u G iga n te . 

GUIPARY. L ogo . elo Estado elo Rio d e J anei ro, na ft·cg. de 
S. João clH Bar ra. 

GUIRIRY. Rio do Es tado elo Par{, , a fr. da ma q;e m esq. cb 
X ing ú. 

GUIRRA. Rio elo l~ staclo ele S . P a ulo, ba:1 h ~. o nnu. ele 
S. José elos Campos e clesag·mtna ma t·ge rn esq. do l'i ~ el o P e ixe , 
Na p ,·ov. rte 8 . p,,.11lo ('188-3) , p . '192, lê-se : au~?'!''.L lJ J mun. 
nos _inl'ormam: «O povo diz Gtti?'l"e e uão Guol'l'a . l,at·ece-me, 
pot·e ~n, que é Gu~~? ·a, nome ele urn pn ssaro que re ~ ' ete e~LP, 
clyss tlla bu, 011 Agu!l"l' e cle vtdo, talvez , ao prime it·o desco bridor 
o•t p~ss uiclot· claquel le Jogar. Nada posso assevera <' » . 

GULANDIM. L og· , el o Es ta do el as A!agouas, no mun. ele 
Cur uripe. ~ ~ 

GULANGY. Riacho do l!lstnclo elas A lagõ1.s . com uma ponte 
ak <t vessada pela !!.:. de F. Ce ntral, n o kit. 55.66'). Desagua n:.t 
marge m esq. elo rio iVIunctahü . R ece be pel rt ma rge m di 1· . o 
hlo n g· uba e o Chapeo e peh esq. o Sen·a Nova, Bananeiras e. 
Capuzirão. 

GULTZOvV. N 11 cleo col onial no mun. el e Joitnille do Esla'lo 
de Santa Cath <nina. 

GURAHIRAS. Vide G?·ocbhú ·as . 

G'J.REJUBA . Log. el o EsLarlo elo ParA, no 111'.1tl. elo S . Cae· 
ta n o ; 'co m um a. esc h. publica . 

GUREJUBA. Rio Llo Es~ado do P t. r á no mun . ele 
Macapá· Vide Cho"iJubcb . ' 

GURGANEMA. Log. do Estado das Alag·oas, no mnn. 
deste n ome. 

GURGEL, Gargn nt a d a serl'a d e Valcnça, no Esta do do R lo 
de Janeit·o . l ~sta a 7?Qru acim a do nivel cio mar. 

GURGUEIA. Villa e mun. do Estado elo Pi a nh y séde 
da com. do seu nome, situada a um kil., m a is ou met1~;; da 
m tt rgem esc1 . el o rio elo m esmo n ome. em terreno ele,.ad~, e 
con s ta de uma s 30 casas cobet·tas ele te lh a e ele mnitas outras 
de palh a , form a nd o a quellas nm a bonita praça ele 120 mett·os 
qll :J.cl t•a c\os . Os seus edi li c ios pub li cos siio : a eg t•ej a matrir., 
p~quena e a t·t·uinacl a, e a Casa cltt Ca m a t· a e cadeia . A pop. da 
vJL!a é eR tim acla em 40:l a lm as. "A com . do Gu rgtteia, pos;mi n
clo g·emlm ~n~e tet•t• eno t'e t· ti l e aclaptavel a toclo o ge net·o de 
c ultur ~ , n ao se r ecomme ncla pel a~ vantng-ens q ue se poder ia 
obtet· d a l a v o~m.q ue. é qu as i nnlla.,, n ~tan cl o - se apenas um a 
pequr. na e r ol w e tr:i. uHlustt•ta de cn açao el e gados, pouco flo
r escente e p or ass im dizer em deca,cl encia ; o q ue no e ntreta nto 
const.itue a st'ta nn ica l'onLe de rirp eza, pe la export tção de 
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gados, em pequ ena escv.la, para os E s tados elo Cear á, Paraby ba 
e Bah i<l, e pela c\ ? co ut·os seccos para a cidade elo Amaran~e , o 
que unic:amente co nshtue o seu commercio el e ex portação . O 
~ommet·c i o ele importação el e gen eros mtcionaes e estra ngeit·os 
e fei[q por i n termedio d a cidade do A ma ntnte, de onde silo 
transrortados em costas de a nimaes, o que co11tr·ibnc para o 
elevado preço em que são esLimMl os. A facili.clade ele me ios 
ele su bs is tencia e re c:~ t• sos naluraes CJite os h aus . encontt·a m 
na pesca , caça e procl igios:c :tbundanc i<t de f ru d os i ncl igenns, 
como S: j <t ll1 o b!lt' i ty, pequi, côcoõ, goiaba e O!lkos, de que ha 
maLtas nas marge ns elo G·n·g· tte ia, un ida á nnt!l t'a l ind ol encia 
do povo, con Lrilmem im rnenso a obs ta r o desernolvime nto cht 
lavou ra e ela incl u:; tl' ia pecuaria, pois com tão pottco t t· aba lho 
e sem emprego de capil aes , p ·.clem viver sem inco mmodos nem 
l'atlig·a s , e á somb t·a elo sa nto oc io . O rio G·trgueia, que ba nha 
o n1tU1 . em 11nH\. grande e x.Lens fio e vae l ança r-se no l?arna
hyba., d epois de um C lll'S O Lle ma is ele ce m Jeg.ws , offemce l))as 
condições ele nnvega bilicl•cele pelo in vet·no, até mesmo em va
pot·es a pt·op,·ia clos, a qual j á é pt·a ticada em botes e canôa'l 
qae soi.Jem ca.r1·egad tls de sa, f~ rragens e outros generos a tú 
a lé"' da vil'la , e podet•ia cons tituir uma facil e cornmotla via
ção, si fuose tentada a pt·atic<t r eg ulat' ele s u:\ nav e.r.ação, o 
q tte ser ia de imm ensa vantagem, não só para a com ."'cto Gur
gtteia, corno a inel<• pn t·a a ele J er omen ha, que fl ca ó.s s uas 
margens, e a incla para a ele Pa t'n <1.guá, pelo pouco ca minho 
que ~· e~ta ria, por t eyr a, para chegar-se á. sua sécle . A origem 
ela vt lla elo Gu t·g ue ta talvez remonl,e-se a mei<telos do secttlo 
passnclo. Em 180±, qna ndo já et·a urna pop. h ~ rn sofl't'i vel , 
ct·eou o gove rnaclor uma comma nclancia m ili ta r , pnnt o que 
clett as ne~es'l a l'i as insLt·ucções em onicio rle 2 ele outubro clil'i 
giclo ao c ~ mrn anclante nomeado. Em i833 o Conselho do Go
verno solici lo:t elo Go1'erno ImpJrial a ct·ea ·; ilo ele um a fre" , 
no lagar 13urityzinlto, nome que en tão l. i nba , ser vindo d e m~
tr t ~ a ca pe lla do Senhot· Bom Jes tts, e sob est·t m esma invoca
ção ... 11'ica a 810 kils., ma is o~ m2nos, ao SO . da cn.p ita l, a 
1.380 elo liltoral, a 210 ela Parn ag uá e a i20 dos limi tes elo Es
tado cht Ba hia , ele elifftcil viação, p ~ r cam inho.s Lor tttosos, de 
fazen.cla em fazenda, tlL t' i1veso;a nclo- se g t· aucles extensõss clesha
bttaelas, la deiras e rios , viagem es ta que a inda mais ertfaelon ha 
e pet'l gosa se tot·nD pela es tação invet·nosa . No en treta nt., a 
na ture7.:t tl'ar;on-l lB f'acil e co mrnoclos m eios de via ção - os ;.ias 
Parno.hyl?a e Gtt rgue ia. Um po ·tco mais ele iniciat ira e pa tri o
i.Ismo e 1sto se conseu-n iri a l'acilm~ube » . ürar.o Senhol' Bo m 
J6stts e di ocese elo i\la1·a nhão . Foi creaela p:l~ocltia p ~la Le i 
Pro v. n. 88 de 22 de setem ut·o ele '1838 e elevada á ca t~o-o J'i a de 
' ' illa pela ele n. 397 ele '17 ele clezo> mbro el e 1855, sen do" instaJ
lacla em 25 ele rna l' ço ele 1858. 11.:' com . ele pt'irueit·a entl'., 
creacla pe la Lei P t·ov. n . 80.2 de :15 ele j ·mho ele ·1875 e c la s>ili
cacl a pelo Dec . n. 6.178 el e 26 ele abr il ele 1876. '!'em duas 
eschs . publs. cb ins t . prirn. Agencia elo Correio. 

GURGUE IA . Rio elo E stado do P i<t tthy; vem ela se l'l·a do 
seu nome, n a'l extremas occ icle ntaes elo i!;stado, ba nha os 
muns . el e seu nom e e el e J eromenh a e clesagua no Pal' na by ba . 
Recebe, entre outt' os , o Esl'oL1clo e o Parabim. 

GURGUEIA. Riacho do Es tado do Cem·á, ba nh:1. o mun. 
de lpueira s , e cl esagmt no r io S . Lotll'enço, alf. elo Acar abú. 

GURGUEIA . R ibeiro do E>taclo ele Pcn·nambuco, atr. ela 
ma,rge m clit• . elo rio C:tpibel'ibe. 

GURGURY. Rio elo Es Laclo elo Rio de Jnneit'o, afl'. do i\Ia
cacú , Def't•onte ela sua barra el esagtta a V<tl la ela Caeira. 

GURIBOCA. Rio do Estado elo P,n·á, clesDgn:1. na ma t·gern 
cl it•, elo Guamá, pouco ac i1 na ela foz el o Anní. Na Pla nte• elo 
mucleo Rene·v ide3 lê-se Gnl'i boc~ ; na Carta de Velloso Barre to 
le-se Or·ibooc•, em outr as At•ibocxL 

GURIGUACURÚ. Nome pr im iti vo elo ri o , · eg t·o el o E s t<tclo 
elo Amazons.s . 

GtJRIJUBA. Igarap6 elo Estado elo Pará, desag na no Ocea no 
en tr e a for. elos ri os Jup1ty e Aragua ry . Na Ga,,·tc.cle José 
Velloso Ba,·reto fwura ess'l i"arapé com o nome ele Gu ,·e jttba. 
O co nego F . Bern~"l.t' dino de S~uza no seu tra b :tlh ~ Comnt'issiio elo 
Jl![culeir-c•. Vol, I!I, tra nsc revencl in o parte elo millUcioso Ro!la,t. 
elo conse lh eiro J . M. Olive il'a F igtteiredo, e3ct•eve ú p. 76 
Guc•,·ij~<bc• c á p. 77 C+u ·r'U.JttbcL. E m uma in fot·rnação que 
r ece b~mos ele i'llac<J.p:1 e 011cle le-se Ctur·ijttbc• e GucL!'tj nba, . fa r. ·se 
m ençao ele n m l a~o e xistente á ma rgem desse rio, not. ave l p_ela 
pesca elo ptmrucu, que produz annualmente 30.000 kllo
grammas. 

GTJRINHEM. Fal'och ia do Estado do Para hyba do No1; t1~ 
no mun . e a 36 kils. ele Itaba ia n n:t do P ilar, á ma r gem elo riÓ 
do mesmo nome, na es trada ela ciLlacle ele Arêa pa ra a Capital. 
Orago N .S.cla Co nceição e diocese do Parahyba. Poi creat!a pela 
Lei Prov. n , 50 L ele 30 ontuht•o ele 1873. 'l'em duas eschs. pn bls . 
ele i '1s t . . Pt'im, Sohr ~ s uas divisas vide: Lei Prov , n, 501 ele 30 
ele outnbt·o ele 1873 e n , 586 de\) ele outubt'O ele 1874 . 

GURIRY. Lo" . elo Estado elo Rio ele J n nei t·o, no mnn . el e 
Ca mpos , com um~ ea taçiio ela g, de F. ela Imbetibaa Campos, 
enl t• e as eatnções d~ Dôt·es e Unu·ahy, 25 1";119 distante ele Ny 
·te t·õ i, u rc,476 de Dores e 12k,7Z5 de Ururab y. 

GURIRY. Ilh a pertencente ao Estado elo Rio de J a neiro , 
P''oxima á ilh a Grande, en tt•e a ponta elos Cas:elhanos e elas 
Velh as . 

GURIRY . Lagôa elo Es t~clo do Rio ele Ja neiro, no mun, 
de Ca mpo>, att·ave .. s Hla pelo canal de Cam pos a Macahé, 

GU RIEY DE BAIXO. Ponta na i lha ele Cabo Fl'io elo 
Estado elo R io ele J aneit·o, fronteira ao gran de ba nco que e~iste 
e!lt re a i lha e o continente. 

GURIRY DE CIMA. Ponta na parte occ iclental da i! h a ele 
Ca bo l1' rio, pouco distante da ponta de Leste; no Estado elo 
Rio de Janeiro. 

G URIT A, Vide Gu.c!ritcL 
GURIÚ. P equeno rio elo Estado elo Ceat•{t; clesagm1. no 

Oceano um pouco ao N . el a enseada ele Je!'icoaquara . T em 
,']uas boccas e a mbas tüo seccn.s CJIIe, n a baixa- mar, passa m- se a 
vúo: por elle sobem pequenas canôas ate proximo á fazenda 
clenomioadtt- Tatajtiba-, se is kils. d ista nte ela costa . 

GURJAHÚ, Rio el o Es tado ele Pet·nam lmco, passa ao N . cl<t 
c idade elo Cabo, na distancia de quatl'o kil s . mai s ou menos, . 
onde corta a e>tt·aela de rochtgern de nominada da Rami ficação 
elo Cabo e clesagua no r io Pit'upama, 

GURPI UN A. Riacho elo l~s tacl o elas Alagôas, aff. elo rio 
i\la ng uaba. ]<; ncontm-se tambr. m eocripLo Gu rpina. R ece be o 
riacho La ranjeit•as e se t· ve d~ divisa á com. ele Mar ágogy . 

GURUGY . Riacho do E~latlo el o P a r ah yba do Norte. Vide 
c;. ,·ugy. . 

GURUG Y. Riacho elo Estado elas Alngôas, banha o m un. de 
Pias~:tb os :;ú e desn.gua na rnat·genl esc1. do rio S . Francisco. 

GURUNGU:I!!BA, R iach o do Estn.clo el as Alagôas, banha o 
mun. el e Vil la Viçosa e elesagua no Pa ra hyua . 

GURUNJANGA . Car rego do Estado ele Minas Geraes no 
1111l!l , ele Marianna. ' 

GURUPÁ.. Villa e mun. elo Estado do Pará. sécle el a com. 
elo sett nornP, a sse nte nJ ruat·gem clir . elo r io AriHtzonas. Ot·ago 
San to A11tonio e d iocese el o Pará. Em i(; ele agosto el e '1842 
escrevia o tenente-coronel ele a rtilhe•·ia 1·eformado, Antonio 
Ladis lá o Monteit·o Baena , o sag uinte a r es peito d es ta vi lia : 
« T OPOG it AI.'JUA. A villa de Santo Antonio ele Gm•ttp il., acha -3e 
assentada na margem anstl'al elo A mazoaas, com o r os to quasi 
pltra o occidente,sobre urn terreno pla n•J e elevado tres br aças 
::teima ela p t· ~nmar; o qual na quad ra dns chuvas torna a fórma ele 
peninsula, porque o i ~arapé GLu~j.~., · á, vu lgarmente denom inado 
de• l<1J1'tc!leocL, pot· cleliuit• .i unto a elle, e Ol igar apés Hiumacy 
e J ac ttpy da parte de cim n. ela vil la , iauncl tcm a parte baixa cl<t 
sua espalda cha mada P ·i•·!l do Jcbcupy, deixtt ndo umn lingoe ~a 
ele ·term de Ires braças ele la rgu ra, e pouco m ais ele compri
mento, a qtta l não Hca met·gulhada e d a qual começa a a lçar -se 
o so lo pa r tt o in tel'iu t· . Duas ntas para llelas ao rio, e duas 
tl'avessas ce> mpost<t de 6! casas pal hoça s, e quat t·o te lhaclas 
formam a Vi Ih : a Jarglll'.t das r uas é ele qnatt'O braças 
e um palmo, e o comprim ento ele 320 bt·aças, desde a 
Matriz ao Porto R eal que e o ela par te de ci ma, pot·ém 
ne m todo o r eferid o compl'irn ~ nl o é occttpado de casas, mtutos 
espar;os vazios nelle se a cllam . A primeil·a elas ruas que pl'in
cipia no inclic:tclo pot·to, passa pel a ft·ente da Ma·th7. e tel'lnina 
na Fonaler.a, cha ma-se ele Sa nLo Antonio e a segunda ele S. J osé , 
que começa no re3to da a ntiga Aldêa de NlcLriocc•y, e acaba no 
la rgo aclj acenL á F ortaleza, no qnal se acha o Pe lourinho ele 
pã.o, que no seu.gene t•o é ta lvez o melh? r da Pt·ovincia . A rua 
ele Santo Antonw, tendo elo l ado do no as smts casas com os 
f1tnclos pa.t•a elle, cHt l ogar a que não t enh a a villa bom pros
pecto . Da V illa pel a parte de cima do Amazonas se d esce por 
urna r ampa n atural e pouco alongada a uma praia ele a reia 
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branca e vennelha e de pedregulho e piçal'l'a, qu e Lema fórma melhorem o setl acLual estado .- PoPuLAçÃo. Contém a villa 1G2 
ele um h amiciclo com 40 bl'açns ele cll amet ro na baixa- fogo s em 6~ casas, porq •tc ellas teem divisão para isso; nestes 
mar, e um declive de qLL:l tt·o polle!:Çaclas por ht•aça so bt·e a l ing ta fogos se inclt1em -182 mol'aclot·as bt·ancos e mestiços de ambos os 
cl 'ag-na a cuja [J ·aia dii.o o nom de Por to Re:t.l. De t't·onte clelle sexos e 233 esct• tvos ele ambos os sexos. vinrlo a ser o tota l 715 . 
para cim'l. nté ce era d is tancia é o ancot·adoo t•o m lho r pol' sel' Na ft• >g ele Cart'aze lo h a 23 ccsas com 53 fog IS e 157 momdot·es. 
abri.,.aclo dos ventos, que sopram da ba nda ela FoL"ta !P.za, e Na fl' g. 5le V ill a r in h o do MotlLe 19 ca>as, 153 fogos e 45'í mora-
pol'q~e do mes mo pon:o pua a [Jat•t} ela cl ita F ortaler.a é o dores. Nao. se menctona a pop. ela<; freguez ias de A rrayollos , 
mal'itimo todo espinhado elo pe~~clos, uns mergulha~os e outro> l!;spozende e Alm e iL"i m, por inexistirem as relacões r espec ti vas 
cles met""' lllhados na vasante, . omenle po.qttenas ca noas s2 abn - no mr,mento ela minha inves li"'ação. A pop . acl1a-se dis 7 

"U m ue~te in te r vall o j un to á te l'l·a,e mot·mente no ilhéo ele Mat.to, peL" sa pelo s itio da vi ll a, pe la iltn e r io Guajat·á, pel o furo 
que jaz quas i n o ce nlr o. rl~ frent,e da villa .. fb out.ro pot"to !:>erapuhy, pelo t·io Uuahy. pelo rio l\Iojü, pelo Mantniny pelo 
den tl'O da boca do igarape GuaJ<tl'<t,JLlnlo it.o s ttto da Fol'Lal eza . rio Mul' úmur(tpucú, pelo L"io MnL"a L" ú, t1elo rio 'l'apary -c;Jét·a, 
cowro RNO .r ua tsorcc[(lNAL. A Cl tvisão juL"hdicciona l que pl'esen- pelo t•io Baqttiá. pelo lgarapé-assú, p l o l'ÍO Membú-assú, pelo 
t emente toca á esta. vill a, começa pela mar g· m mel'i cl ional elo l'llt' C'LJUba, p lo igal'apé · Uinhy, pelo rio Pucllt' Llby, pelo 
Amazonas do furo Tujupul'Ú e acaba. no t•io Maya L" y ; en tL"e o ig-at·n[Jé Bacá, pelo .l'io Ta per eira, pelo igarapé Gtlaja r· à - mit·y, 
qual e a vill:J. estão as l'r egs . do Villal'inho do Monte ~ Cat•- pelo igarapé Maria Ribe it·o, pelo igarapé Siucautantuba, 
razedo, e pela mar~efl septentnonal começ L do r10 CaJary e pelo iga rapé Caranaba tuba e pelo igat"<\pé Carüí.. TRAB ALHO 
acaba no rio Pal'ana ,·acu ,ba, em CUJO e>paço se compt·ehen '! em, RURAL- Ct llLiva -se mandioc L, que não basta para o cousumo 
á 1lfiss!J,o cl•J •·io Ja J·y e as fregs . de At·rayo llos. ffispozende e chL vi!la E\ do sen clist., porque na; fregs . de Villal'inh o do 
Almeidm, c~ntigas vil'as, hoje degmdttadas . Jazem dentro Monte e Cat'l'azedo, onde se fabricam muit>~s fal'inhas , s .J 
desta divisão mu itas ilhas e ri os; o.s de nome conhecido expor ta para outras partes, r esultando disto a p recisão de as 
são a ilha e o l'io Gt!1 ja L" i, a il.ha JcH,áduba ou ilhal comprarem do X in gú . Plantam café , ar roz , milho, fe ij ão e 
grande ele Gurupá, como 'the cha matn co mmn mente, :1 q •w. alguma cnnna para mel e cachaça, sómente em quantidade 
clemol'a fronteira á vi ll:J. no a pa L"tamen to de duas folgadas pl'oporcion ada ao uso domestico e [Jat·a o mesmCl uso ap.\ -
l eguas, a sua ponta da parte de c ima do rio clefl'bnta com o nham a ca9tanha atldil'óba, 'ele que fazem aze i te p>H"a alu miar» . 
sitio da ft· eg . ele S . J osé ele Carrazeclo, e a da p;l!'te de batxo O DL" . Peelt"o Vice n te de Azevedo, no seu Relcút. de 1875 , 
co m a ilha Pa racnúb,t , q te lhe enoobl'e a ilha elos Porços ass im se expL"essa a respaito desta vil la : «Vil la sitm1da em 
pela par te de cim<t . T em no lade · ~1 ne ·olha para a· villa . te l'l· ~no, enxuto, á marge m d it·. elo ·A mazonas, deft·on·te da 
pL" iucipiando da parte ~le cima o -ig<ua1ié. Jauát•iú.ba, o [nro . g:J;ancle i'lha ele Gnt"Upá e cel'ca ele 40 m ilhas aba ixco da foz elo 
de ·se t·ap·lhy, o rt o Tmssnhy, o r to Ut·uahy, o r1o MTlJU, o · ri.o Xi ngtl. illste log· ,r le i or ig inariamente uma a ldeia de 
rio N!aL"anioy, o rio Murútnul'tí.pncú: (espinho comprido); o rio, tl cHne· Ji cúl ' io -cay, hab itada pot• se lvagetlS . Oõ hol lanclezes, 
MaL"arÚ o L"io 'l' ap<tt·.icnél'a_, o rio Barttiiá, o L"io MutiLy-pucú ·a l6an ci;ttHlo esse ponto, entanderam -se com os iudios, des-
(co1 ·tiçcú' C1'!LP'·ida), o .x·io l\Ianicnét"iJ.- a%tÍ (mandioca, ,g,·a,nd~), emb wcat·am, fort ificar .un-se e pet'lnanecet·a•n ali i por mtlito 
o ri o GuD.r iJuba (pttewtbcú vermelha) , o rt o · ~lut·um ulnba ( mnH> t 111p0· a té que os pol't(Igtteze>, tendo noticia elo facto, mar-
e.,pinho<o}, o rio Ua.rápetó (pen11cúde Gncwa) . na ex: tt•em idac!e , cha L" aiP. com fol'ças bõ.:; tan~es e b;t beram os invasores. Em 
desta ilh a es tá o fu l'o Uuariti.ba, cuja 'boca o lha pal'a a ilha· · 1623, 1·eceianclo novas invasões neste lado do Amazonas , o 
A.rananúhy, estante a Leste, . e· p·or este ful'o se passa paTa ·a .. · goven:ío .• colon inl fo r t.ifi c u 111cwio-cay com um f0L'be de que 
banda do Norte do Amazou.as., isto e, [H.t·a <t margem em CJilC ainda hoje se veem a~ ruinas a ill. e ao pé· da povoação . Em 
cle'lemboca o r io ~Intnacá da v' illa ele Mazagão . Tvclo§"·OS rios 1839 foi et·ect.a em villa . Os,car meli tas al li estabeleceram um a 
supram encion ados nascem c!en tro da ilha, e dó me~ mo r.entl' i> missão em 1G!5, · pat·m ;tnecenclo no logar até t 67J. a n no em 
se de t•i vam 011tros, que clesagnam no Jaclo opposto; .J azem ept re q tle se L"ettrat•:J.m . E m '1602, os capuchos da P1eclad estabe le-
es ta mesm:J. ilha e o contin ente septe ntl'io na l muiLas ilhas cL cet"am no mesmo ponto uma missão , qne chu· o1t até 1774. em 
divet·sa g-r a ndeza e pos ição . Entl'e a d i ta 1lha "'a Fot·taleza que fot·am m a ndados para PoL"tugal todos os padres dessa 
até na d istancia de uma legua, a ponta ela llha appellitlacla ot·dem . A pop. cla 'v illa varia muito; no ilt,·e t·uo regul~. 
Membuassú (busincú g·rande), mas vn lgarmenLe chamam-lhe ilha ele 350 a 5 JO habs . · no 'l'el'io esle 'numero clasce às vezes a 
pequena ele Gurupá, clella a ponLa el-e baixo cot'l'espoilde a boca 50 e 1.00 . O mun.' ·contem '1. -139 ·habs . A ag,·ic•tltUt"a està 
do rio Pucut·uhy. No l ado clesLa Ines.ma.ilha fl·onle'it•ó ao espaço q·uas i ext incta . Um a d iminuta fracção elos h U.bs . a inda 
que medeia entre o dito ri o' e· a Fortc1leza , tem barr a os se- . cttlliva a mand ioca de q ue faz Lltn pouco ele ta riuha d'agtta, 
gu in tes ri os: 1o, o Iga t·a pé-assú; )2 °, o fnt·o 'elo Sauhiá (flc,·oclo seuclo jft1[JOr tacla clltcapital qu ase toda a qu;e é necessaria para 
1·ato) ; so, o iga l'a pé Pinandtlba ( muitcú palhcú·miuda) ; 4o , o a iflirne nta.ção: Os caco~es que enstem fot·am pla n tados ha 
igarapé Tujúcagica (tujuco a,pe,gadiço); 5o, ó igarapé f1'La,iá- mais ele 30 annos _e estao abandonados, colhendo-se apenas 
miry ; 50 o iga1·apé Sauhia-p ttcá•Ja (as~ento cln ra to); 7°, o L' lO um~ peqttena pol'çao ele se us fructos pa t·a serem exportados 
Membú- assú ; s•, 0 r 1o Janip'lpo ; 9•, o L' LO U rut why (ptússaro con.J untamente com a sal 'la, castanhas e sobt"etuclo. co m a 
d1;ste nome) . Defr onte da ponta superio r üa Jtil.a gt·ancl'e de Gu- bot":acha, qtw é o mats tmportante geneeo de tndustrJa e ele 
rupá j az a .ilha nomeada Ct~jttba, cuja pon ta . supe rior ou d J exportação elo mun. A canna é cul tivada sómente pol' 
cima es tá v izinhn da ntracla elo ful'O l!t·ucnt·toaya (unwur1;- clouq elos pt·mclpaes h abs . e ha dons engenhos para o 
qtwimcúdo); na mesma ilha Cujuba , ha um fm·o CltLe extl'ahc fabrico do mel e aguardente, qne são consum idos no mtltl. 
delta o nome , e no meto do qual define o tganpé Qtrahy (cb,qna. e ele a5Sttcat• sómetlte pam uso elos r spectivos propri e ta-
d~ 17CJ,S>'CJ,:-oJ. o tet·r·iwrio da [r a" · .~a Vilb princ tpia. do l'ttro rios . Nas campi nas, Cl'i L-Se nlgum gado 'VltcCUI11, ele que 
T aj upuru , e fe nece no, tgarapé, arm, cu,ta boca drsta da VJ II a ha cerca de lO.O JO cabeças; mas esta indnst,l'ia não se eles-
oito l eguas : entre o ra.Jupuru e a V1lla ha o n o Puctlruhy en volve p~ t· fal ta ele campos enxutos e pot· causa. elas invasões 
t"cmoto de ll a seis l Pguas, no qual desag ta o ig1t· apé Bacá e annuaes elas ag-nas elo Amar.onas. O transpo rte S'l faz em 
t.unbem o L"io Taper~i ra, e entl'e ~ v ill a.e o i.gat'11:Pé CJ t•i á. ~ clivat"sos vapot•e, cl:t companh ia elo Amazonas. q·1e t.ocam 
igaL"apé Ja?upy pt·oxl mo <;- ella, o 1 ~a rapa Mal'lnhoa~ o .tgaL"a[Je ft·ectuentemente no porto da vi lla e nma vez po1· mez no de 
Macaco, o 1ga rapé Gurupa- mn·y, _o ~ga ra1:e i\lana H. tl~eu·o,.que A ltnell"tm, o tunbem em canoas grallCteo e per1nena.s _qne 
nos mappas te m o tlome de RnaJara-cússtt, o rw J o00J 1, o tga- percorL"em os t• ios . Os nnicos erl iflc ios publicos ela vtlh sao a 
r .tpé ela Pra inha , o igarapé Pacoval, o igarapé Sentenciado, o s •ta ~gL"eja matriz e a Casa ela Camat·a, ambos em bom es~ado. 
igarapé Sincantantuba (lu,gcw ele mutto /Jo"éu), o tgar,lpé Cal'a- .])a anbi •.( a l'orLaleza só L"esbam alguns mt>ros clel'rocaclos . No 
ná tátúba, e ftn a l mente, o igat•:J.pé Cari<'t, tet·mo ria freg . ela vil la . mnn ha citlc es olas publicas ele ensi no pl' ima L" io, sendo 
- MA·rttrz . Esta egt•eja~ inaugur,acla .a Sa nto Antonio; foi con - tl' es ptH'a o sP.xo masculino ; s.ão ft· eqncn·tadas por 130 a lu-
stL"uicla de ta1pa de ptl <W, se LJ pe eltrelt;:> é buxo, tem tecto ele mnos e 20 altlmnas ; ma~ •. as1m _como em Por,t,o de,Moz e 
telha sem fô t·ro, menos na capella- mor; o sen f rontes picio otlLl'as povs . da comarca, a exc,p,;ao do logar ele I a pant, estas 
nada deve á a.r chitectura, assim co mo t•tclo o ma is ; tem á eschs. não ftt ncciollam <'i não quatt·o a ctnco mezes d urante 
clit-. e {L esq. do a 1·co da cape l!a -mór· um a ltal' ; sij:o toleravei s o anuo. rechauclo- se por falta. de a l ~tm nos, .clumnte o ver ão. 
as imagens que nelle se acham,.tem côt·o s•Jb re o vest ibul o e O estado sanitfl,r io do mt~n. c C["a~ t Ba.itsiactol'Jo; clut·anL6 
elo lado elo E va ngelho um pul!_)Jto no paacle ela nav'. t~do certa qua~t·a do anno as t bt·Ps 1ntérm1 ttentes :J. IOrmentam a 
obL"a com gosto . O seu estado maLel'lal por dentt·o e pot· fo t·a pop." J~ c:om . de p• unen·a e~l:r., ct··~ttela pela Le t P t·ov. 
ex tge r epa t· ação e o mesmo pede em oruatu entos ou vestes elo n. 286 d 18 ele se tembl'o ele 18otJ e ela Sl Ücada pel os Decs. 
uso ord•.nario . Não tem Lo re e : em dotls páos curtos se acham ns . '17 L de 3 L d~ janeit·o de '1857 .e 5.023 ele 2-l de julho üe 1872 . 
suspend1clas duas sinetas. Este templo carece mtliLo de que lhe O mun ., além da pat·oclua ela v !I la, comprehende ma1s a de 

)l0 .!a45 
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Santa Cri.tz elo Villarinho elo Monte e ele N. S . elo Rosario ele de Ereré . O P ayttma é mui to sinttoso, ele largura extr éma-
Al'l'ayollos . Sobre s uas divisas vicle : Le i Prov. n. 147 de 2-1 m ente variavel : na f6z mede 220 metl'os. Doze kils. li cima do 
de outubro de 1848, n. 830 de 5 de abril de 1875, a rt. IV da Paytuna está o lago Mar i pá, - o paraíso dos indios - diz 
de n . 866 ele 18 de a bt•il de 1877, art . IV da ele n. 1.286 d e Herbert Smith, emmolelaraclo po~ collinas vi remes, por serras, 
13 de dezembro ele 1886 . Agência do correio . por ou te iros, por mi l accidentes do terreno em que a vege-

, tacã o lunu·iante dos tropicos é an imad a pot· myriades de 
GURUPA. Bt·aço elo rio AmiJ.zonas , onde vae desaguar o aves ele todas as especies, pelos mais cur iosos representantes 

Xing(t;o: ao Estado do P a r á . ela fa una amazonense . O Maripá communica com o rio vor 
GURUP Á . Igarapé do Estado elo Pará, na il ba Maraj á ; u m iga r a pé, que não é navegava!. Além h a ou~ro. lago1 o 

b:mha o m un . ela Cachoeira e clesagua no rio Arary . Mar i pá do Centro. A q uatro ki!s. do lago Martpa esta a 
GU R UPÁ-ASSU'. Ilha do Estado elo Pará, no r io Amazo- primei ra catat·a~a; as aguas represadas entre as paredes das 

barrancas margmaes, Impetuosas, violentas, espadananclo es-
nas , defr onte ela villa ele Gurupá. Nella ficam : o igarapé puma, quebrando com o es trepiclo de sua ca 1·rei ra o si lenciO 
Jaua riuba, fu ro Ser a puhy, l'ios 'l'aissuhy, Uruahy , Mojü, Ma r a- ao deserto, precip itam-se num canal ele 700 metros ele lar gura 
ntn y, Mununurupucú (espinho comprido) , il1ara r ú, Tapt l'icuera, ('lO 12' ele lat. S . e 5-±o 18' de long , o. ~r.). Chama-se Pan-
Baquüi., .i\l u ti ty-pucú (cor t iça c?mpricla), Guarij ttba, Mu rumu- nacü: cl ah i é f t·an ca a navegação a~é 0 Amazonas - 230 kils. 
·tLtba , Uarapetó (pen·na ele guar a) e outt·os . «Na extremtdacle Depois do ~annacú , a inda ha, como d issemos mais 21 cata-
d es ta ilha, diz Baena, está o fu r o Ua ri uba, cuj a bocc3. olha ratas o .'·r•p.tds . As n'? ve· p l'i rnei r as Bão de passagem facil ; a 
para a ilha Arananuhy, estante a Les~e e por este fu r o se passa 1.1a é cllffic t! , o sa lto 1nqreme; 0 Maecurú bastltnte profundo, 
para a banda elo Norte do Amazonas, isl.o é, para. a margem mede ah1 4o0 metros de largm·a . A 16" é mu i to e xLensa; a 
em que desemboca o r io Mu~uacá da Yilla ele i'llazagão . » Na· 22 r, 1 t 1 1 <>QO H 
Oa,·ta de Velloso Bat• ce to fi

0
n-m•a o furo elos Alegres se]Jaran"clo ·a, tna me n e. mec e .,_, mett·os . . erbert Sm illrcomp::l.l'a-a s 

á Niagara fah' s. Aprpve itada convenierlberuenle a força hy-
-a ilha )l'rancle ele Guntpá da ilba dos Porcos, tambem c!enomi- clt•aul ic::t dest1s cataratas, seria ella suffici.ente para por em 
n ada Jt~c~r ·ú~ba. . E ' opulenta em sedngueiras, mai.•acaubas, movimento todos os machtmsmos de Lowell , Massachussetts 
cedros ; o centro é a lgum tanto elevado; tem um lago piscoso ( IJ:staclos Un idos) e Manchestee (Ingl a terra). A l.iO~ metros 
e abunda em araras, papagaios, a n tas, veados Yermelhos, ela m ar&'em septen.tr ional do Gurupatuha, j unto á borda meri-
pacas , etc . clional ue uma a lta .ch apaçla , cerca de 300 mett·os sobr e o nivel 

GURUPAHY. Ilha elo Estado do Pará, na com de G u- commum elas aguas, fica a cielade ·de Monta Al egre. «0 volume 
rupá . 6olossal da montanha .a'auaiury, qu!l se leYanta ao N . , a se na 

GURUPAMA. Pequeno rio do Estado das AlagÔ'as; ao :ill t•erê ao O. com a· s ua fac4ada escabrosa , quas i a prumo 
banha 0 mun . de. Atalaia e elesagua 110 P ara.hyba . elo lado. N., o serr o Uax)r {~ e o Uonte G.rande, que erguem-se 

·elo meio -do campo comq gigantescas to rres conicas ; o seet•o 
GURUPATUBA. Rio elo Estado do Pará, aiT. da mat>gern · Parai.so , que é o. ma;i.s. occiclental , a vasta planície 'cortada 

esq . elo Amazonas « Segu11do e Sl' . [<' •. ,Pe.nn a , sabe es>e rio -: pelo · .l\.mazonas e a lon:&'inqua linha ele mon~es elo Curuá, flUB 
d o la go lllo rrte Alegre po l' duas correntes q' lo depois se re:me m . ma l se desenham no · nol'ison te do lado do S .; toclos estes 
com o nome de Cunwz~hy; r ecebe pela ma:rgem escf. o ·iga- · · objecto> ele formas e aspectos varü\'dos constituem um magnífico 
rape Apar a e da h i com o n orné de Gurup::ttubo. vae direito · i'ap0l-ad1a , o mais · helio pa inP. l ela. natureza ... l , i\lme. 
para o N. sempPe l a1•go, 300 a <!00 metros. Recebe a inda á 'A"'assiz exclama maravilhada : «·Nem o R io ele J anetr o , nem 
esq . o Ererê, que a !J i entr a com o Paytuna, prosegtie no S~ Fl'ancisco ·.ela California são· de ma is mag~stosa l> elleza 
m esmo l'Lt mo ate chegar perto elas ti1011tanhas ele Monte Alegre, natuxa l 2 ! , E não é sómente nm loga t· de pet· egt·mas bellezas, 
donde vo lta- se para E., estreitando- se , passa pelo porto ela de panoramas esplencl iclos, i\lon te Alegr e . O seu cltma é o 
villa de illon te Alegl'e, recú1e de fr on te elo sitio ele Pariç6 um mel hor elas duas pl'ovincias brazileiras elo Amazon as : a tem-
paratwnü ri m d o Amazonas , voha-se P'lra NNE., depois para pe1;atu.ra é menos elevada que e m qci::blquer outra par te . O céo 
ESE., e emfim par a ENE , ru mo CJ.U~ conserva até entl'at· no profundo, limpo ele n u vens, a vüação constante, a pur eza c~e 
Am azonas .» Na obt·a de J · E . \.Vappoous, publicada em 1384, suas aguas na tivas, circu mstancia preciosa attenclendo a ran-
encontt·amos a seguinte descripção desse rio "xt t·ahi cla do dade do pbenom_eno n as margen~ elo g rande rio, torna m-n'o 
B>'C~zil, the A??1a.zo)zas cvncl the coa.st, de Herbert Sm ilh : « O um elos l oga.-es .de mais ftLtm·b ela província, pot·que nenhum 
Mãe-cnl'Íl Oll Guntpatuba nasce elas montanhas ela Guyana e o[ferece reu niclas -ta 11tas v~ntagens á .. immigração europea,. 
corre eni 1·umo geral ele S . por uma se r i e de .correcle ü·as e Gm~upatuba era o :nome pnnutivo ele Monte Alegre, aldeia 
cachoei1·as, in1et•calladas ele aguas mansas, até os i'apic~os ele "funda.cla p.elo P.açlre M11noei da Costa, ela Companhia de Jesus. 
Panacú, desde onde a navegação é desimpedida pelo 1uenos· Teve o {àro çle vj iJa , em. 1758 e foi el evada á catego ria ele 
na estação elas chuvas. O curso é gera lmente tor tuosD; mas c idade pela Lei P rov. elo P<trá u . 970 ele 15 de março ele 1880 . )> 
conserva o r umo gera l ele S. até clesemboct~r no lago grande · GURUP A TUBA. Rio elo Estado elo Pará , na il ha i\Iara.i6 
de Mo11te Alegre , doncle se d iri ge par a ]!;NE. até Monte e mun. ele i'llonsar ás . Ramifica-se em Gurupatuba e J a btnuaca. 
A legt•e, inclinan do -se então par a JJ:SIJ: . , diviclinclo-se em dous Presentemen te é mais conh ~ido pelo nome do t•io ela Sé, por 
br aços a11tes de entrar no Amazonas . A extensão navegavel tet· ahi a Sé ele Belém um ter r euo que, antes da r evolução 
do rio, a par tir elas cachoeiras inferiores , é de cerca de '150 de '1835 , et·a fazenda de criação ele gado . Este l'io está quasi 
milhas, inclusive as curvas e o lago» . Na Ama.-oniu, trabalho 
publicado pala Sr. B . Cayrnari, J. Gual dino e Domingos todo obs~ruiclo (In!'. lo c · l · 
Olympio no DiM·io do Gram PMá de 8 ele ou tub ro ele :lS84, GURUPY. Po v. elo Estado do Pará á margem esq. do r io 
l ê-se o seguinte :. O GM?'ttpatuba. tem nas suas fontes o nome elo mes mo nome. Sua pop. póele-se calcul ar de 1.20lJ a 1.500 
de Maecurú. Gtuupatubague r di zer muitos portos (mcmy ports h a bs . P ossue bons preelios construidos ele pedra e cal e co-
Herbert Smith). J!;stão - lhe as fontes nas Guayanas, em 1° bed os ele telha; e ntre elles uota m-se : os em qtte f un cci onfl. m 
13' ele la t . N . e 51 o de long . O. de Grew . Con·e sinuo- ás eschs . prima. elo sexo masculino e femi nino e cone i o. 'l'em 
sa,men te par a o S . a tra vez ele uma ser i e de sal tos e cachoeiras, ·tambem 11ma bonita capella. em ft·en te ao pot· to de ele sem-
das quaes Herbort Smith vis itou 22, por .entre barean.cos ele barque, uma fabl'ica de S J r r a r madeir a e muito boas casas de 
.que a altitude é el e 500 metros sobre o ntYel ordma rto el as negocias, CUJO commer cw tem tom ado ultun amente gt·an~e 
a"'uas. Aos 2o 20' S . ele lat . e 54o de long . O. ele Grew., desenvolvimento . S ua principa l cultura cons iste na plantaçao 
a travessa o Lago Gr a nde ele Mon·te Alegre, banha-lhe as ele mandioca , milho , fe ijão , canna ele ass ucar em peq';lena as -
terr as altas, já com o r '1mo ESE., e divide-se a n tes de e n Lt·ar cala, fumo. Sua principal ex pot•tação cons is t<;l em farmha d~ 
no Amazo nas onde clesagua aos 2o 8' S. ele lat . e 53° 35' ele mandioca em g ra nde escal a, como ele veac~o, taboas ele p~qUt 
long, O. Grew. Ai11clu com a denominaçiío ele lvlaecurú per- e bacury e grande qcta ntidade de ma de u·as em planchoes . 
corre o Gul'lt pa~u ba um la rgo trecho ele terras das Guyanas, GURUPY. Aldea mento do E stado do P ar á , nas margens elo 
em que levan ta-s a gr ande cordilheira que vae até ~.s m~rgens rio d o mesmo nome. Divide-se em 16 alcle ia.s. E ' povoado por 
do Orenoco. Atravessa então um gr a nde lago, e Jamats r1co 2.000 inclios, pottco mais ou menos, pertencentes ás Lribus 
ele aguas toma o nome ele Curuhy. Continua ndo a correr pa ra 
o S . recebe o igat·apé Apara, e só . desde então. é que começa 
a denom tnar -se GurLtpatuba . A sets ou otto ktls. de Monte 
Alegre vem dese mbocar-lhe á margem oriental o Paytu.na, qu~ 

. acima de sua embocadura é conhecido pelo nome de 1garape 
D!CCo GEOGR . i9 

1 Dr. Feneira Penna . A 't'egieio occ . elo Estaelo elo Pará. 
A Jo u.rnay in Brazil . 
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Tembés, Amanagés, Timbira, Guará, UL'llbús e Gttajarrá. Dedi
cam-se todos á lavoura. Colhem mandioca, mamon a, feijão, 
arroz e milho , excedendo da quantidade precisa para o con
sumo. Dão-se muito a caça e amam a vida nomade . Os Ternbés 
são em maior numero e os mais ch ilisados. 

GURU PY. Aldeiamen·to do Estado elo illaranhão, situado 
no alto sertão elo Gurupy. Foi creaclo pol' Acto ele 10 ele junho 
de 1866 e compõe-se de 1..287 indígenas das tribus Timbira e 
Arnanagé (Relc~t . d' 1gr. 1886) . 

GURUPY. Fttt•o no Estado do Pará, no mun. da Capital. 

GURUPY. Rio notave l pel a extensão de seu cu r so e por 
coHer por elle a linh a divisaria entre o Es·taclo elo Pará e o do 
Maranhão. Calcula-se ter uma extensão supel'ior a 600 kils. ; 
segue ao principio o rumo de O. a E., tomando porém logo o de 
S. a N. até sua f'oz no Atlatrtico. E ' , em geral, de pouca l ar 
gura e navegava! por pequenos vapores em metade ele seu curso, 
h avendo em outt·a metade algumas cachoeiras que o obstt•uem. 
E ' habi tado na pa rte média o superior pelos indios Tembés e 
'l'imbil'as , que são paciftcos e labor iosos; no i nter·ior con·tam-se 
alguns estabelecimentos ele hom ens civilisaclos, e pouco acima 
de sua foz acha-se a villa de Vizeu. Suas tet•t· as desta pov . 
pat·a cima, são, em geral, altas, cheias de mattas excellentes 
pal'a cul'tul'a; e nas SLLas ma tias encontra -se gr ande numet·o ele 
productos naturaes, como. cravo, breu, castanha, JutabysJca, 
eshopa e varias es pecies ele madeiras, h a ,·e ndo ex tl'aordinaria 
ahnndancia de oleo ele copahyba. Na s•1a embocadura ha um 
grande t•ecife e ba ncos ele a rêa que tornam um tanto perigosa 
a entL"acla para o porto da villa sem o atn:ilio ele praticas . São 
seus atl's, o UL"uaim, Coroacy-Para ná , ltapurateua, Tucuna re 
quara, Gurupyjnna, JaL"araca, Arapari-teua, Acuteua, Pimen\al, 
Traquateua, P~nema, Poranga, Apeby, Apara, Surubijú, Qcm
rimancleua, Ca.Ju- apara, BL"anco, Tucumancleua, etc . Entre suas 
cachoeiras mais nótaveis a pontam ·se a ela Algibeira, Sican~an
deua e Sicatan-muiangana. «Em i875 snbio o rio Gurupy José 
Muniz ele Alm éida, natural de Pe!'n ' mbuco, o qual, de volta de 
sua excursão, ·tt·ouxe :J.mostl'as de cobt·e e ouro, que foram vistas 
e examinadas por individues do legar . Aillrmam ainda que na 
ultima cachoeira (s ubindo) no Jogar denominado Ped?·as de 
Amola,· h a diamante e cb t•ys tal de rocha . A Repàrtição Hydl'O• 
graphica publicou o seguin·te no Jo,· nal elo Commercio ele 9 de 
novembro ele i890. ; « Costa elo Gurupy. - Maneira ele demandar 
o canal do Gurupy e sua navegação até a foz desse rio . - Vindo 
do Pará. Tendo-se a costa á vista, navega-se a co !locar o Morro 
do Tacupy pelo lado oriental da ilha ela Sumaca, na dista ncia 
appa rente ele tres a quatro metros; satisfeita esla condição 
a proa-se ao sul até descobrir a ilha de Bacanga; em seguida 
navega-se ao S. O. 4 S . ou S. S. O., até projec ta\' a serra do 
Pri á, que fica no inferior, por dett·az do mesmo Morro do Ta
cupy. Então segtLe-se direito ao Tacupy, •wnservando sempre 
este alinhamento (Morro do 'l'acupy p•·ojec·tado sobre a serr_a do 
Priá) até que se descubra pelo sul da ilha ela Pedra a praia do 
Bacanguiriha ou até que a ponta de E . da ilha, Nova i'tque pouco 
aberta da ponta elo Gurupy. Procura-se então conservar a i lha 
da Pedra abe r ta pela a mura de BB., cos teanclo pel o lado occi
dental o banco que a ella se liga . Assim se segue até chegar á 
mesma ilha ela Peclt•a, passando proximo á. e!la, afim ele evitar 
a corôa que sabe da ponta do G11rupy, no alinhamento elas duas . 
Transposta a ilha ela Pedra, aproa-se ao pequeno intet·vallo 
existente entre a malha branca elo Bacanguinha e rancho ahi 
l evantado, tendo o c uiclttdo ele levar occulta pela ponta elo Gu
rup y metade da ilha da C•1pecaia . Ao chegar proximo á pon·ta 
elo .Bacanguinha, vê-se abt·ir o rio Gurupy, o qual será deman
dado cos teando a ilha do Bacanguinha, junto da qual corre o 
canal maia profundo. - Indo elo i\1arcmhão. 'l'endo a costa 
á vista distinguem-se, muito distanciada uma ela outt·a, as 
duas mar cas que servem para a entr ada elo canal, o Morr o 
do 'l'acupy a E. e a ponta oriental da ilha da Sumaca a O. 
Nave"a-se a collocar estes clous pontos na distanc ia appa
rente0 de tres a quatro metros e clahi segLJe-se a clel'l·ota acima 
descripta. 

GURUPY-MI RIM. Rio elo Estado do Pará, rega o mun. ele 
Vizeu e desagua no Gurupy . 

GURUP Y-D N A. Rio elo Estado elo Pará, banha o mun . de 
Vizeu e cle.>agua no Gurupy. 

Gl!RURAPINA. Lagôa do Es·ta clo elo Rio de Janeiro ; com
mumca com a lagõa do Maricá e do Padre, pelo canal ou l'io 
do mesmo nome. • 

GUSTMAN. Rio do Estado de Santa Catha rina banha o 
mun . ele Blumenau e desagua no rio Itajahy. ' 

GUTHY. Log . no mun . de Mangaratiba elo Estado do R io 
de J aneiro, á be ira-mar . 

GUTUR U NIL HO . Vide Catm·u,·y . 

GY. Morro do Estado de Santa Catharina no mun. da La-
guna . ' 

.GY. Igarapé elo Estado do Amazonas, aff. do l'ÍO Marary, 
t L'lb. elo P adauiry, que o é elo rio Negr o. 

GYR O <?OMPRI DO. Cachoeira na freg. de Palmeiras, termo 
de Iguassu e Estado do Rio de Janeiro. 

H 

HAE DO . Grande coxilha s it uada nas pontas do rio Quara
h i m e pt·ox ima ao Capão Ingle"' ; no Estado do R. G. do Sul. 
Se: v e de limite ent~·e o Br·azil e o Estado Oeiental do Ur uguay, 
ex1sttndo em seu crmo tLm elos marcos ela l inha div isaria . E' 
uma ramificação da Sel'!'a Ge!'aL 

H ..;\JAHA_N. Log . elo Estado do Amazonas, á margem clir. 
do r10 Jurua . 

HAJARAHÁ . Igarapé do Estado do Amazonas, no mun. 
da Labrea . 

HAMABAU CO . Ilha elo Estado do Amazonas no rio 
Negl'o, entre as ilhas denominadas Buredáo e ll!lanai~ . 
HA~BURG-BERG. Parochia do Estado elo R. G. do Sul 

no mun . ele S . Leo]Jo ldo; na costa ela Serra , no logar clenomi~ 
nado Entrada da Ptcada dos Dous h-mãos. Foi creada capella 
curada pelo art. II ela Lei Pt•ov. n. 2.21 de 22 de novembro ele 
185~ e elevada á parochia pelo a\· t. I ela Lei Pro1•. n. i.OOO de 8 ele 
maw de 1875: Ora.go N . S. da Piedade e diocese ele S. Pedro, 
P.ot· su~s dtvrsas passam os arroios Portão, da Ilha e rio dos 
Smos. Tem duas eschs . publlcas . 

H AMMo :r-rn . E stação da Companhia Paulis~a. de Vias Fer 
reas e· Fluvraes, no pl'olougamen·to ele Araraqnm·a a Jabotica 
bal ; no Estado de S . Paulo. 

HAMP . 'Arroio elo Estado do R. G. do SLLl , no Mundo 
Novo. 

HARMONI A. Parochia no mun. eleS. João do Monte Negt•o 
elo Estado do R . G. do Sul. Foi creada pela lei prov. n. 1.397 
de 2 de junho de 1882, que Lransferiu para ahi a séde da paro
chia de S. Salvador. 

H ARMONIA . Log . elo Districto Federal , na freg. ele Gua
ratiba. 

HARTHMANN . Nome ele um dos nucleos coloniaes exis
tentes no m un . ela Palmeira elo Estaclo do Paraná. 

HAURIOA T Ó. A~sim denominam os Carajás a um rio trib, 
da marg:_m esq . do no elas Mortes. Corre na cl irecção ele N. a 
S . ; tem oO metros ele lal'gura na boca e dista 146.5.20 kils. da 
foz do rio elas Mortes com o Araguaya. ( Relc~t . do Eng. J . F. 
Rodr igues de Moraes .) 

HAVRE. ~og. no elist. ela papita l elo Estado elo Piauhy . 
H A YAPUA (lago redondo) . Vide Ayapuá. 
H EDUV I GE S D AS FURNAS (Santa). Vide l<'·urnas . 
HELENA . Serra do Estado elas Alagôas, no mun. do Passo 

do Camaragibe . 

H ELENA. Ilha na. bahia do Rio de Janeiro, proxima das 
i lhas elo GovernadO\' e Paquetá . , 

HELENA . Cot·rego do Es tado ele S. Paulo, nasce no Ti.iuco 
Preto, banha o mun . de S. João ela Boa Vista e clesagua na 
margem esq . elo d o Jaguary. Recebe o corrego do Barreir o 
(Inf. l oc .). 

HELENA (Santa). Viqa ~ mun . do Es tado .do Maranhão, 
termo ela com . ele TLLry- assu, a margem esq . do r1o des ·te nome, 
em terras ela sesmari"a concedida por S . M. Fidelíssima ao 
índio Pedro Alves, como principal dos ele sua a lclêa. Diocese 
do Maranhão . Foi Cl'eaela parochia pela Lei Pt·ov. n . 13 de 8 
ele maio de 1835- e elevada á categor ia de v illa pel a ele n . 65 
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de 15 de junho de 1838 . Tem duas eschs. publs . ele inst. prim. 
creaclas pele.s L eis P rovs. ns . 3 ele 30 ele março de 1835 e 375 
de 30 ele junho de 1855 . Foi desmembrada ela com . ele Guima
·:rães e annexacla á de 'l'ury-assú pela Lei Pro v . n. 370 de 26 
ele maio ele '1855. Cul·tura ele canna ele assuca r, a lgodão, fa
rinha de mandioca, a rroz, milho e fe ijão. Criação de gado. 
« Do ~lado do N. é o mun. montanhoso, coberto ele mattas e 
extensos campos, opt imos para ct·iação ele gado; a E . é gera l
mente plan o; ao S. é composto ele ma·~tas e campos . E' banhado 
pelos rios 'l'u t-y e Paraná . A pop . é de G.OOO habs. A villa 
·tem (1886) duas praças , c inco travessas e sete ruas bem ali
nhadas. Dista 210 ldls . ela capital, 48 do Pinheil·o, 120 ele Gui
marães, 144 de Cururupú e \lO de 'l'ury-assú. » (Inf. loc .). 
Em '1 820, dizia o coronel Lago o seguinte a respeito dessa pov. : 
«Desgraçada povoação! Miseravel ajuntamento de espectros! 
E sta pov., que no principio era alclêa cl~ i.ncli os do Laranj al, 
donde par a a<;tn i a fez passar o Exm. D. F ernando Antonio de 
Noronha, esta a beira elo rio Tury e sobre a sun vasant~ 
34 palmos, é um cpadrado de 40 braças co m peq nenas chou
pap.as de palha, e em nm dos lados a capella , lam bem coberta 
·de palhas : consta de 28 fogos e cerca ele 150 a lmas, em que 
já h oje poucos inelios entram . .. A l avoura é an·oz e al godão , 
e em mui I as pat·tes jâ nã o h a, m as só mandioca ; pouca criiição 
h a actn i de gado .. . O local da pov. não é clesngraclavel, mas 
o excessivo ca lor que alli se obse t•va, que chegou ao sol a 120o 
á sombra é constante a tê 92 e ele noite a 77, obr[tnclo sobre oito 
a '10 leguas ele superficie alagnela, barrentas agttas, e máo sus
.tento ele pequenos peixes, tudo isto torna San ta Helena durante 
nove mezes um loga t· só ele penuria e dreuca. O abaixam ento 
elas cheias, que é ele se tembt·o a dezembro, e que é de 14 a 16 pal
mos, deixando ficar innmnet·os co t·pos morL05 de animaes e 
bichos, é ou t.r a causa das muitas e fr equentes molest.ias, que 
por alli se pHlecem ; ninguem escapa a sezões , L' MOS á icterícia 
e mmtos contam a Idade pelos a nnos em c1ue tem estado doentes, 
e as côres em todos ~ão pess imas; das crianças ape nas um terço 
elas que nascem, r esis tem, e se passam o perigoso e climate rl co 
anno de se·te, não se escapa ao ele 42 on 49 ordinariamente ; 
por isso alli poucas cl'ianças se encontram e nen huns velhos, e 
neste anno, em que nascer am 35, existiam só i 3 . .. 'rão insa
lubr e clima pocler-se -hia tornar melhor , si g ra nde parte claqulles 
alagachços se esgotassem e si os fogos se augmentassem, o que 
deman_da um exceden te de pop,, que a inda pot• muitos tempos 
fa lta r a . , 

HELENA (Santa). Parochia do Estado de Minas Geraes, 
no mun. de Manh uassú. Diocese de Marianna . Tornou-se sécle 
da par ochia de S. Francisco do Vermelho em virtude da Lei 
Pro v . n. 1. 547 de 20 de julho ele 1868 ; disposição esta que fo i 
revogada pelo art. IV ela de u . 1.858 ele 12 de 0utuh1·o ele '1871; 
e r estabeleci da pelo art. IV da de n. 2.165 de 20 de n ovembro 
de 1875 . Seu te t·ritor io é regado pel os ribeiros Cabellucla, Per
nambuco, Pirapetinga, Vermelho, S . Lourenço e Sacramento, 
e . corregos D. An tonia e Cachoeira . Comprehencle os Jogares 
V1sta Alegt·e, Pern ambuco, S . F rancisco e Boa Esperança. 
A parochia acha-se s ituada em um valle apr:o~zive l e contém mn 
patrimonio ele 20 alqueires de terra. A pop., cal culada em 
1.800 al mas, oucupa- se na cultura do milho, a rroz, feijão, café 
e. canna em pequena escal a . Tem duas eschs. publs. de inst. 
pr1mana. 

HELENA (Santa ). Log. do Estado das Alagôas, na Matriz 
do Camaragibe . 

HELE NA (Santa) . Colonia particular no mun. de Pelotas 
elo Estaclo do R . G. do Sul. Em 1884 et·a cli ricl ida em 33 lotes 
cada um ele 50 a 90.000 braças quadradas. 

HELENA (Sant~). R ibeirão elo Estado de S . P aalo, banha 
o mun. elo BomSuccesso e vae para o Paranapanema (Inf. loc.). 

HELENA (San ta) . Corregq do Estado ele Minas Geraes, 
banha o mun. de 'l'heoph ilo Otton i e desagua n o ribeirão 
S. fvlaLheus . 

HELENA SOARES. Morro do Es ~a clo ele S . Paulo , no 
mun . de Itanhaem . 

HENRIQUE. Ilha elo Estado elo !TI. San to, no rio Doce . 
acima da foz do Juparanan. ' 

HENRIQUE GALVÃO. Estação da. E. ele F. Oeste de Minas , 
no Estado deste nome, en tra as estações elo Desterro e elo Pará . 

HENRIQUE M ARQUES. Serra elo Estatio ele Santa Ca
tharina, na estt•ada de S. J osé a Lages . 

HENRIQUE NORA. Agencia elo Correio, no mmL elo P i
rahy e illstaclo do Rio de Janeiro. Den ominava- se Ponte de Ci
mento. 

HENRIQUES. Serra elo Estado de Min as Geraes, entr e 
S . João Nepomu ce no e H. i o Novo . 

HENRIQUES . Rio elo Estado elo Paraná, a ff. da marge m esq . 
elo Cubatão- mirim, que é ·tl'ib. elo Cubatão Grande . Banha o 
mun . de Guaratuba. 

HENRIVILLE. Nome dest inado ao estabelecimento col o
nial que Nicoláo Dttrand Villegaigon prejec tava levantar onde 
é hoj e a capital da Rep11blica. 

HERCULANEA. Assim denomittava- se a par ochia do Co
xim, no JJ:.staclo ele 1\Iat to G1·osso . Pel'cleu aque lla denominação 
pela Lei n. 13 ele 2G ele o~ttub r o de 1892 . 

,HERC_DLANO. Ilha elo Estado elo Paraná, no rio Igttassü, 
pouco acw1a ela foz elo rio Cavernoso. 

HERDT. Ribeirão do Estado de Santa Ca tharina . a ff. do ri o 
elo T esto , que o é ele Itajahy (In f. Ice. ). · 

HERMENEGILD O. Log. no mun. de P elotas, no Estado elo 
R . G. elo Sn l. 

HERM ENEGILDO. Ilha for mada pelas e nchentes do in
ve t·no nos campos que r ode iam o mun. el e S. Bento elos Per izes 
do Es tado do Maranhão (Inf. loc.) . 

HERMENEGILDO. Ilha do Estado de Matto Gt·osso, no rio 
B1·ilhan te, acima da foz elo rio Dourados. 

HERMES . Pedra si tuada na ense<tcla ele i'l'lacahé e in feliz~ 
mente celebt•e pelo na ttt'ragio elo vap.;r que dett-lhe o nome. 
Sua posição ftcou ass im de terminada pelo Sr. Vital ele 
Oliveira, em referencia aos principaes pontos da costa : 
Igr eja ele SauL' Anna 70o SO. ; e:.:tremo N . das ilhas ele Santa. 
Anna 25o SE., cli stanc ia 3,5 milhas; ce n t r o da ilha elos Papa
gaios 52° SO., distancia 3,2; morro de S . Domingos 5° NITI . ; 
cume do mol·ro elo Imburo 40° NO. (rumos verdadeiros). O es
colho tem unicamente -13,2 metros ele extensão ( NNO - SSE) 
sobr e 4,4 na sua max ima l ar gur a . Apl'esen ta tres cabeças ponte
a""uelos com um fundo ele se is a 20 palmos, havendo ao r edor 
50 a 60 palmos. E' um baixio pei'igoso . 

HERMOGENES. Ilha no muQ.. ele Chi que-C hique, E stado 
ela Bahia, no rio S. Francisco . 

HERMOGENES. Ribeir ão do Estado de Minas Geraes, aff. 
do rio do P eixe do Sen·o . 

HERNANI. R ibeít"ão do Estado ele Santa Cathal'ina, no 
clist. elo Por to Franco. 

HERV A DE BICHO . L og . proximo ela cidade do Pit·ahy: 
no Estado elo Rio de Janeiro. · 

HERVAL. Vill a e mnn. elo Estado elo R. G. do Sul, a 
450 kils. da capital, a 6G de Jaguar ão e a 90 ele Pit'atiuy, perto 
da margem ese1 . elo Arroio Gmntl e, ·trib. ela l agôa Mirim, 
entr e os paralle los de 32o e 33o ele l at. S. e os de 10° e Ho 
ele long . occ . do Rio ele J aneiro . Orago S. João Baptista e 
d iocese de S Pedro. Foi creada f reg . do num . de J agturão 
em 18 ele janeiro de 1825, e elevada á catego l'ia de vi lla pelo 
a rt. I ela Lei P r ov . n . i.32G ele 20 de maio de 1881. Iusta llaela 
em 27 ele mar ço de 188:3 . 'l'em duas eschs . publs . de inst. 
prim. Sobr e suas div isas vide: art . I § UI da Lei Prov. n. 757 
de 4 de maio ele 187 1 e a t· t. II ela de n. '1.326 ele 20 de maio 
ele 1881 . 

HERV AL. Parochia do Estado ele Sa nta Ca·tharina. no 
mun. de Campos Novos. Orago e diocese ele S. Sebast ião; Foi 
creacla pelo art. I ela Lei Pro v. n . 1.028 ele 1.9 de maio de 1883. 

HERVAL. P arochia do Estado de i\1 inas Ger aes, no mun . 
ele Viçosa. Orago S . Sebas tião e diocese ele Mariann a . Vide 
Aftlictos. 

HERVAL . Cmato elo Estado do R. G. do Sul, no mun . 
ele S. Jeronymo . 0 t·a""o Santa 'l'bere7.a e diocese de S . Pedro. 
Foi creada cape !la c~racla pelo ar t . I ela Lei P r o v . n . 5~35 de 
27 de abr il de '1863. 

HERVAL. Arroio do Estado do R. G . do Sul, desagua na 
lagôa Mirim, não longe ela foz elo a rroio Ch asquei r o. 

HERVAL. Arroio do Estado do R. G. do Sul , clesagua 
na mugem dir . elo rio Piratiny, trib. elo S . Gon çalo, aba ixo 
ela foz do arroio Serro Chato. 
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HERVAL . Ribeirão do Eshdo elo R. G. do Sul , atf. ela 
margem esq. do do da Entrada, trib. elo Ligeiro, que o é do 
Uruguay . · 

HERVAL . Cort·e,.o elo Estado de Goyaz, aff. da margem 
esq . do iVIatto elo ReÍ, ·tl'ib . elo ribeirão Verissimo . 

. HERVAL DE S. JOÃO. Log. do Estado do R . G . do Sul, 
no mun . de S . João de Santa Cruz . 

HER V AL SECCO. Log . elo Estado elo R . G . do Sul , no 
mun. da Pal meira, com uma esch. publ., creacla pela Lei Prov . 
n. 969 de 8 ele abril ele i875 . 

HESPANHOES. Col'l'ego do Estado do E . Santo, no mun. 
ele Santa Thereza . 

HIAMARY . Lago do Estado do AmazonR.s, na margem esq. 
do rio Purús. 'l.'em quatro a cinco l egoas de comprimento, 
segundo a inf01·mação ele um pratico. Pelo inverno este l ago 
cómmtt:Jica-se com o do Bacury, que fica adian·te . O Hiamar y 
desagua no Pnl'1is por mu canal de 70 braças de largm·a, 
navegavel em canôas clul'ant; gl'ande parte elo anuo (DL'. S. 
Coutinho). 

HIAMURAUÁ . R io do Estado do Amazonas; clesagua na 
margem esq. do rio Negro, en ·tre os ribeiros Ui rauaú e Zumu
ruaú, no clist. el e Jllariuá. (Araujo Amazonas). 

HIAPACOÁ. Ribeiro elo Es·taclo elo Amazonas; desag•ta na 
margem elir. do rio Içá . 

HIAPIRUÁRA. Nome que os índios do Baixo Tapajoz dão 
aos que habitam o Alto Tapajoz e significa gente elo sertão 
(Baena) . 

HIAPURÁ. Vide Jcupw·cí. 

HIARANY. Ribeiro do Estado elo Amazonas, aff. ela mar
gem Occ. elo rio Branco. Vide Ayarany. 

HIAU AUAHI. Nação indígena elo Estado elo Amazon.as, 
no rio J apurá, ela qttal provém a pop. elo Parauuri (Ar aujo 
Amazonas.) 

HIAUTÓ. Pequeno rio do Estado do Amazonas; des~gua na 
margem clit· . elo rio Solimões, entre os r1os Camadu e Gl
parauá, no clist . ele 'remi. 

HIBE. Ilha elo Estado do Pará, á margem elir. do rio Atu
riahy, no· mun. ele Bragança. 

HIBORENA. Rio elo Estado do Amazonas, desagua na mar
gem clir. elo rio Negro, entre as Anavilhanas e Jahú (Araujo 
Amazonas) . 

HICARÁ. Canal na margem esq. do rio Solimões , entre Ju~ 
çára e o ribeiro Carapana.Luba, acima elo clesaguaclout·o elo 
la go Anamá (Araujo Amazonas). 

HIHIAÁ. Rio elo Estado do Amazona~, na margem esq . elo 
Neooro, ent1·e o rio Padauari e o ribeiro Auj urà, no clist. ele 
La~a ·Longa . Design:ot - se ainda pot· A.ftwiccuba, em razã~ ~e 
haver sido em suas margens as malocas ele um famoso P1'lllCI
pal l\IIanáos elo mesmo nome infenso aos por tuguezes (Araujo 
Amazonas). Vide Aju•·icaba . 

HILARIO (Santo). Morro do Estado elo Piauby, no mun. da 
Amart•ação . 

HILARI O (Santo) . Serra do Estado elo Ceará, no mun. de Vi
çosa. E' um elos pontos mais septentrionaes da Ibiapaba. 

HIPABÚ . Rio elo Es tado do Pará, aif. da margem esq. elo 
T ocantins . Liga-se com o rio jacunclá pelo ful'o deste nome 
(Velloso Barreto) . Vide Ipaú. 

HIUCURAPÁ. Ribeit•o do Estado elo Amazonas; desaliua 
na margem di r . elo rio Içá, immediatarnente acima de sua toz. 

HIUPIUÁ. Nação incligena elo Estado do Amazonas, no rio 
Japurá, da qual pro vem a pop. de 'l'etfé (Araujo Amazonas). 

HIUPIUÁ . Ribe iro elo Estado elo Amazonas; desagua no rio 
Jomi, conliuente do Japurá (Araujo Amazonas). 

HIUTANAHÃ. Distr icto do . mtm. da Capi tal do Estado 
do Amawnas, banhado pelo rio Purús. 

H OLLANDA . Um dos clistrictos elo nt!Cleo do Porto elo Ca
choeira pertencen te â ex-coJonia de Santa Lsopoldina; no Estado 
do E. Santo. Occupava uma área de 9.000.000 braças quad1•adas, 
dividida em 144 lotes. 

HOLLANDA. Serra elo Estado ele P ernambuco, no mun. ele 
S. Lourenço ela Ma tla. 

HOLLANDEZ . Antiga fazenda ele u m hollandez, situada na 
Ilha Grande, na enseada de Abrahão ; no Estaclo do Rio ele J anei
ro. Ahi fica o Lazareto. Ao l ado esq . existe uma pequena pov. 
denominada Mij adeiro . 

HOLS'J.'EIN. Ribeirão elo Estado de Santa Catharina, atr. ela 
margem esq . elo Guabiroba elo Not·le, que com o Guabiroba do 
Sul, for ma a Guabiroba, tr ib . do I tajahy-mirim. Recebe pela 
margem clir. o Bateas, e o ribeit·ão ela Alsacia reunido com o 
da Lor~ na . 

HOMEMDEITADO. Rio do Estado elo Rio ele Janeit·o, aff. 
do Crubixaes, que o e do Macahé. 

HOMENS. Log . na freg. de Taquarassú, mun. ele Oaoté, Es~ 
tado ele Minas Geraes. 

HOMENS. Corrego elo Estado de Goyaz, alf. da margem e!q . 
do rio Paracanjuba. Banha o mun. ele Santa Luzia (Inf. loc.). 

HOMENS. Nome de uma lage situada em fl' ente á cidade de 
Angra elos Reis, no Estado do Rio de Janeiro . 

HONORATO DE MOURA . Ilha elo Estado de Goyaz. no rio 
Tocantins, no mun . do Po,·Lo Nacional. Tem tres ki ls. ele com
primento e um de largura. 

HONORIO . Vide Ilha ela Velha . 

HONORIO BICALHO. Estação no prolongamen to ela E. ele 
F . Central do Brazil. Foi inaugurada em ·1 de junho ele 1890. 

HONORIOS. Bairro no mun. elo Ribeirão Preto do Estaclo 
de S. Paulo. 

HONORIOS. Ribeirão elo Estado de S. Paulo aff. elo ri
beirão Preto, que o é do rio Pardo . 

HORIZONTE. Senado Estado de Minas Geraes, nas divisa~ 
do dist. da Providencia pertencente ao mun . da Leopoldina . 

HORIZONTE. Rio elo Estado de Minas Geraes, banha O· 
mun. de iY.l ur iahé e cles2gua na margem clü·. do Gavião. 
(Inf. loc .) 

HORN A VEQUE. Forte ergu ido junto á fortaleza das Cinco 
Pontas, dominando o baiL'l'O dos Afogados; n:o Estado de 
Pernambuco. E ra também denominado 111ilhott. (Fausto de 
Souza) . 

HORTA. Riacho elo Estado elas Alagôas, banha o mun . de 
Maragogy e clesagua na margem esq. do rio Japa1·at uba que 
vae ao oceano com o nome ele Salgado . 

HORTENCIO LEITE . Passo elo rio Cadêa, no Estado elo 
R. G. elo Sul. 

HÔRTO. Log. do Estado de Goyaz, na cidade desLe nome. 
Ha ahi uma vertente de agua ferrea . 

HÔRTO. Outeiro na cidade ele Larangeü·as elo Es tado de 
Sergipe. 

HOSPITAL. Ilha situada na bocca elo rio Mt!'tnaL·is, feuela
lario do TapaJÓ s pela sua margem orie ntal. E' desconheci-do 
o motivo po1· que essa ilha é ass im designada. 

HOSPITAL. Ribei rão do Estado do Paraná, atf. elo rio 
Cantú, trib. do Pequir y. 

HOSPITAL. Riacho elo Estado elo Paran>t, na ilha do Mel. 
(Demetrio Cruz. Apontamentos sob1·e Pa>·anagttá 1863) . 

HUAN. Rio elo Estado elo Amazonas, desao-ua na margem 
esq. do 'l'acntú, entre a foz elos igarapés J\'liaumbú e r\.ramucà. 
Nasce na serra do Tucano e recebe o igarapé do Jus tino. 

HUA. Grande cachoeira no canal ele Maturacá, que com
munica o Ca:uabury com o Bál'ia . Por ella passa a linha divi
sa d a do Braz il , no Estado elo Amazonas , com a Repttblica ela 
Venezuela. Fica a oo 45' 3",4 de La·t. N. e 23° 3', 431',50 de 
Long. O~ do Rio de J ane iro . 

HUAIMI-PAICY. Paraná-mirim elo Estado elo Amazo nas; 
nasce do laao do mesmo nome e desagua na margdm esq. elo 
rio Purús. Sua margens são habitadas pelos Pammarys. 

HUIRAPARA. Lago elo Estado do Amazonas, na margem 
clir. elo rio Purús. E' regular e fica perto do rio com o qual 
communica pot· um canal ele 40 braças de largura. (Dr. S •. 
Coutinho .) 
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HlJMAHAM. Lago e furo na m"-rgem esq. do rio Purús i 
no EsLado elo Amazonas. 

HUMAYTÀ. Cidade e num . elo Estado elo Ame zonas no 
rio Madeira; é um dos pontos de escala elos vapores da linha 

ele Manáos e Santo Antonio no Madeira. A Lei Pro v. n . 790 ele 
13 de ~qvembro ele 1~88 transferiu para ahi a séde ela f reg. ele 
S. Francisco elo Madeira, et•eada pela de n. 686 de 2 de junho de 
1885, Orago N. S. da Conceição de Belém e diocese de iVIanáos . 
F oi elevada á ca tegoria ele vi lia p.• lo De c. n. 31 de 4 de fevereiro 
de '1890 que deu-lhe por limites da bocca do igarapé das Tres · 
Çasas aLé os limites com a R epublica da Bolivia. Foi elevada 
a ca~egoria de cidade pela Lei n. 90 de 4 ele outubro ele 1894 . 

HUMA YTÁ. Dist. elo termo ele Antimary, no Estado elo 
Amazonas . 

H'Q'MAYTÁ. Dist . creaclo no termo ele Benjamim Constant 
do Es·tado el'o Ceará pela Lei Pro v. n , i . 786 de 23 de dezembro 
ele 1878. Foi sLtpprimido palo Dec. n. 64 de 9 de setembro ele 
1890 e restaurado pelo de n. 8 B ele 10 ele março de 1892. 

HUMAYTÁ. Pov. no mun. de Ipú, no Estado do Ceará. 
HUMAYTÁ. Log. no mun . ele Caçapava elo Estado de 

S. Paulo . 
HUMAYTÁ, Arraial na parochia do R osario, mun. ele 

Juiz ele Fóra e Est<Ldo ele Minas Geraes. Tem uma capella. 
Denominava-se an tigamente Tolcclo. 

HUMAYTÁ. Log. ela freguezia ele S . Simão elo Estado ele 
Minas Geraes, 

H U MA YTÁ. Ponte pela qual a E. ele F. Central do 
Brazil, no ramal elo Porto Novo, atravessa o rio Parabybuna , 
a sete kils, ap roximadamen·te ela estação ele Entre Rios . 
Compõe- s~ de seis váos, dos quaes os tres pl'imeiros e os clous 
ult1mos sao . em arco de trilhos Barlow com 13,80m ele al~e rtut•a, 
e um em v1ga recta de xadrez com 41,6Qm ele C'lmpnmento, 
sobre o canal elo rio, que nesse logar tem 10,00001 ele altura 
d'agua na secca. 'l'oclos os pilares e pPgões foram assentados 
sobre a rocha que f6rm a o leito elo rio e é estrat ificada em 
camadas mais ou menos ver ticaes. 

HUMBOLDT. Um elos braços elo rio Itapocú, no Estado ele 
Santa Catharina. Nasce na parochia ele S. Bento, no Campo 
Alegre, banha o nucleo Bechelbronn e r ecebe os rios Natal e 
Anuo Bom. Em uma pa rte elo seu curso ahama- se rio Ver
melho. 

HUMILDES. Villa e mun. do Estado elo Piauhy, na com. 
do seu nome. Orago N. Senhora dos Humildes e diocese elo 
Maranhão. Pela Lei Pro v. n. 703 ele 16 ele agosto de 1870 fo i 
creacla na f reg . ele N, S . elas Dores elo mun. ele Therezina 
uma capella sob a invocação ele N. S. elos Humildes, sendo o 
seu territorio á margem elo rio Poty e riachu Gamelleira. Foi 
elevada á parochia pela Lei Pro v. n. 852 ele 2.2 ele junho ele 
1874 e á villa pela de n. 891 ele 15 ele junho ele 1875, sendo 
installacla em 5 ele abril ele 1877. E' com, de prim. eutr. 
Cl'eada pel a Lei Prov. n. 892 de 15 ele junho ele 1875 e classifi· 
cada pelo Dec .n. 6.279 ele 9 ele agos to ele 1876 . Tem duas eschs . 
publs. de inst, prim. Agencia do Correio. A villa está situada 
em uma bella posição, sobre a quebrada ele uma pequena collina , 
á margem clir. do riacho Gamelleira. Villa pequena, sem 
commercio ~em industria, a sua população em geral é pobre e 
pequena, po1s orça em 300 almas i edificação regular . Simplea 
fazenda ele cl'iação ele gado em sua origem, ele propriedade do 
capitão Benedicto José ele Souza Brito, que mandou construit• 
uma capella dedicada a N . S. elos Hunnldes, e fez-lhe o com
p·etente patrimonio em terras e gados, capella essa que acha-se 
hoje reparada e decorada, devido aos esforços elo co nego 'l' homaz 
ele Moraes Rego, qne por algum Lempo regeu a fl'eguezia. O 
territorio elo mun., que tem uma extensão ele 102kils . ele E . a O. 
e 96 de:-.! . a .S. é cortado pel os ri os Camot·ogipe, GamP.llei ra e 
Po Ly, alem de varias ri beü·os pet•ennes; é de grande uberclacle 
e mu ito vantajoso á cultum da canna, algodão e cereaes, e para 
a criação ele gado vaccum e cavallar, ele cuja inclustria conta 
crescido numero ele fazendas. em SLLa maior par te, bem s ituadas 
e prosperas. A riqueza e principal genero de trabalho elo 
mun. consistem na exportação do gado vaccum e cavallar em 
g1·ancle escal a, solla e pelles, e na cultura ela canna e ele 
cer eaes ele consumo local. Sua viação é má, sendo feito todo o 
transporte. de cargas e passageiros por anirnaes, em geral por 
múos cam1nbos, verdadeiras veredas de cliffic il e dispendioso 
transito, Dtsta cerca de 120 kils . a ESE . de Therezina, 60 ele 

• Campo-Maior , que lhe fica ao N., 108 do Castello, ao Nascente 
e 192 ele Valença, ao S . P erdeu o nome de Humildes pelo cl~ 
Alto Longá pelo Dac. n. 8 ele 20 ele janeiro ele 1890.-

HUMILDES. Parochia elo Estado el a Bahia, no mun .. ela 
Feira ele Sant' Anna, do qu~l dista 16,5 kils . Orago N . Senho1·a 
elos Humildes e diocese archiepiscopal ele S. Salvador . Era 
uma capella filial ela freg. ele S . Gonça lo dos Campos. Foi 
creacla parochia pela Lei Pro v. n . 794 de 13 de julho de 1859. 
Tem 7 .300 habs . e clnas eschs . publs. ele inst . primaria. 

HUTHA. Ribeirão elo Estado ele Santa Catharina, no mun. 
ele Blumenau . 

HY-AII-AHIM. Pequena cachoeira proxima á do Bananal, 
no rio Tapajoz << Meio dia acima de lla, diz o tene nte-coronel 
Ricardo Franco ele Almeida Serra, clesagua pelo lado occiclen tal 
um r10 meehocre, elo mes mo nome, em que habita o gent.io 
Hy-aii -áhim. » 

HYAMANDUÁ. Vide Jamancluá. 

HYAPU,Á. Lago elo Esta~o elo Amazonas, á margem esq. 
elo no Pul'lls (Chandles) : «E muito grande e communica com 
outros qtte ficam para o interior como sejam o Ha nassú, Breu 
Salsa e Camará, elo. qual se passa ao Solimões, por um fnt·~ 
navegave l em gra nde parte elo anuo. Possue muitas ilhas de 
ter ra firme, onde se encontra salsa e castanha. Dis1a da foz 
elo Purús 74, 8·1 mi ll;as.» (Dt·. S. Cotüinbo). Vide Ayapt~ci.. 

HY- ASSÚ. Lagôa elo Estado da Bahia, no rnun. ela Put•ifi
cação. 

HYBARIBE. Rio elo Estado elo Amazouas, atf. da margem 
cliL·. elo Ituxi, t t·ib. elo Purús . 

HYG INO. Lago elo Estado do Amazonas, n a margem di r. 
elo rio Purús . E' r egular e o seu desaguaclouro tem 3Li braças 
de lar gura (Dr. S . Coutinho). 

HY:MINAUÁ . Rio aff. da margem dir . elo Tapaua, trib. 
clú Purús, que o é 'do Solimões . Algu ns escrevem Hyminuá. 

HYNANYHAM. Furo elo Es tado elo Amazonas , na margem 
di r. elo rio Purús. Tem 10 braças ele largura e commuoica com 
o Sepacinim, que entra adiante no Purús (Dr. S. Coutinho). 

HYPOLITO . (S.) Uma elas estações da Em preza Viação do 
Brazil, no rio elas Velhas e Estado ele Minas Geraes . 

HYPOLITO. Ilha do Estado elas Alagôas, no mun . doPe
nedo, quasi defronte ela lJa1·ra elo S. Francisco. 

HYPOLITO . Passo do rio Jaguarão situado acima ela foz 
do a rroio ~o Telho, na La·t. S . ele 32o 27' e Long. ele 10o 28' 
29" O elo R10 de Janeiro, no Estado elo R. G. do Sul. . 

HYU ACÚ. Um elos rios confluentes do Purús, ele cuja foz 
dista i. 24'1 milhas in glezas . E' o limite elos índios Ipurinans, 
Dahi por d iante começa a região habitada pelos Manetenerys, 
encon trauclo-s na distancia de seis a sete dias ele vingem claquelle 
t•io a estrada de que se servem estes selvagens quando atra
vessam para o Juntá; travessia que tambem realisam pelo 
pequeno rio Tarnuacá. Vide: Yc~co. 

HYUAMIM. Ilha do Estado elo Amazonas, no rio Japurá, 
entre as ilhas Pidt-Iauará e Tamanduá. 

HYUAMIM. Rio elo Es·taclo elo Amazonas i clesagua pela 
margem di r, no rio Japurâ. Recebe diversos furos que vão deste 
ultimo rio. 

HYURENEN. Rio elo Eslaclo elo Amazonas, a fl'. da margem 
esq. do Ituxi, trib. elo Purús . 

HYURUCUÁ . Lago elo Estado elo Amazonas, proximo da 
ma rgem <lir . elo rio PLtt·üs. E' regular (Dr. S. Coutinho). 

I 

IÁ . Rio elo Estado do .Amazonas. clesagua na margem esq. 
elo Cauaburi, trib. elo rio Negro, na la t . ele 13' 24", N. e Long . 
de 23o 9' 52" ,5O . do Rio ele Janeiro. Recebe o Bitdababici, 
além ele outros t ri bs . E' maior que o Di mity, não só em 
extensão como em vo lum e. Suas aguas são azuladas. As ar
vores das florestas pot· elle banhadas são altas e magestosas; 
tem uma physionomia diversa elas mattas do Dimity e rio 
Negro. 
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IAARY. Rio do E stado do Pará , atf. elo Am azo nas . Suas 
ma rge ns são verde- escuras . Das ca beceiras des te ri o tem os 
ín dios traz ido a mos tras de ouro . « Como ex plicar, pe t"g unta o 
Sr . M . R. Llsbôa , o Jaa ry é o C ajaa ry , cor t•eudo no mesmo 
terreno, o pl"i meiro Yet" de , 1 imp1clo ; o :;eguudo n egt·o,_ apezar 
ele lí mpido tambem . . . ? » As terras ba1";as do la<:r .Y sao pro
cli aas de seringa es ; nas a ltas, o café ela ma ravilhosamente . 
Ju~1 to ás c .1 choe ir as são ann ualm en te explora das as mattas de 
casta nheiro . Na mat·ge m Lli l" . deste rio encontram-se a inda as 
ruinas de um a n tigo conve nto de jesuítas . 

IAARY. Cascata no rio d~ ste nome , no Es ta do do Par á . 
0 rio p recipi ta -se ahi ele um só j acto, em vez , porém, ele ca h ir 
todo como um lençol a"té em baJXo, as aguas quebram- se de 
encon·tro a delgadas e e legantes columnas de pedr a , q ue mais 
p a t"ecem as ru inas de um tem plo gr ego, do que obra ela natu
r eza . As montanhas qne molcluram ele um e outro lado dão á 
cachoeira inclesc-rip Uvel encan to . As a rêas , r evolvidas pelo 
ete r no cah il" d a cachoe ira , amo ntoara m- se pouco abai xo de li a 
e for maram um exte nso ba nco fór a da agua , o nde periodica
mente vem bandos el e tal"Larngns depos ita r se us ovos . 

IACY- TAP ERÊ. Vide Yacy- Tctperê . 
I AIABI. Lago elo Estado do Amazona s, á ma rge m d ir. do 

r io Dimi•y, pe r to da sua foz no ri o Negro. 
IAMBUCA. Ilha do Estado elo Mara nhão, no mun . de Miri 

t íba . T arnbem escrevem Jc~mbu cc~ . 

IAMURICUMAS. Tribu ind ígena do E stado de Matto 
G rosso · hab ita as mar gens de a lgtws affs . do ri o Xingú , 
acima da foz elo R onuro (Paul a Castr o. Relctt. elo X i ngú). 

IAPI. Log . el o Estado ele S . P au lo , no mun . de Cabreuva . 
Vide J npy. 

IAPIÇÁ. l gar a pé do ·Estado do Amazonas , ali. da margem 
clit·. do r io iVla ra ry, t t"i b. elo P adattiry, e es te elo r io Neg L"o . 
Sua ioz fica pt·oxima da do igaL"apé Pinwa . 

I APIÇÁ. Cachoeir a no rio Ma L"ar y, a ff' . elo P a cla uit·y; no 
Es tado do Amazonas . 

I APÓ. Vide Yapó. 
I AQU AQU Á . AL"roio do E stado do R . G. el o Snl ; nasce 

:nos cerras de Pa r obé e cl esagu a na ma r gem esq. do r io Ibicuh y·· 
Guass ú (DL" . Ara ujo Silva ). O engenheir o E leu terio Ca margo, 

.em sett Q1taclro Esta.tistico e Geog•·c~phico elo Rio Grande do 
s~tl faz menção elo Jiquctq~tá ou S onclwrim aff. da m a rg. esq. 
elo 'rio lbicuhy- Guassú. No Atlas de L omellino figura o rio 
Sanchol"im como atf. do r io Uruguay, pouco a baixa da foz do 
I bicuhy- Guassú . Como se ve, os dois prim eit"os enge nheiros, 
con corclanclo n o Jogar ela coniluencia do r io, apenas diverge m 
no m odo de escr ever - lh e o nome J aqu·aquá ou Jiquaquá . No 
A tlas de Lomellino, que fo i OL" ganizado sob as _vis tas dos illus
t r es Drs . P im enta Bueno e Homem de Mello, na o fi gura o I a
quctqttá mas o Sanchor i?n , que é '? Son cho?··im do enge n.heu•o 
Camar go, desaguando e m log·at· el!fferente . Cartas que nos fo r a m 
reme~ticla s de Unwuaya na asseveram -n os que o Sancho1·2m oct 
Chconcho·rim é aff."do Ur llguay e não elo Ibicuh y . 
- I ARANAPON . Cachoe i l"a no rio Ura r icoera, no Estado elo 
Amll.zonas. F ica pt·ox inHt elas cacho2 i ra~ denomin adas Nereiman 
e Para raitapon. 

IARI MIABA. Igarapé do E s ta do do Amazonas, aiJ . da lp a r
gem esq. do r i <> Negro. 

I AUARA. (Cão). I lha elo Estado do Arnazonas, no rio Solimões, 
pouco a ntes da foz do r io P~L"Üs (Cos ta Azevedo) J . V. Bn r .re to, 
n o seu R otei,·o da ncwe.qcoçcto elo ,.w A mctzonas elo Para até 
Iq uitos -diz : « No ri o·o r do inven10 esta cos ta tem g r nnde cor
r eo·te : 'q net·en do evltal - a poderá a tt·a.veosa t" ela ponta ela ilha 
elo GtÍaja L" atttba (Uaj ar a tuba, segundo o Sr . Co~ ta Azevedo) 
para a cos ta. ele EB . , na m m·g,em esq . do r w , po1s m.es ~n o no 
ve t·ão o ba1x10 ela Jlhado .Jauara ~ue u ne a !lha elo Guapt a tuba , 
d á passage m e m du as braças cl agua : e atr avessa ndo em cl t
r e itura a u ma a l" vore a l ta (P t· acah uba) que h a na marge m es q . 
d o rio, poderú ass i m passar com as i lhas J auará, PuL"Ús e Anary 
(Ua nori , segtmclo o Sr. Costa Azeyeclo) por BB_. , de 1 xae~ clo no 
mesmo lado a gr,t ncle boca elo P ums, O Sr . "\V1lkens.de Mattos 
no seu Rotei?·o escreve ]Mtw·a (cão) . 

IAUARA . Ilha do Es tado elo Amazo nas , no Sol imões , pouco 
acima de S . Paulo de Oh vença e da il ha Tu p ndn ba ou Ilu pen
cl uba . 

I A U ARA . Igarapé do l!Js ~ ado do P ar á ; elesagua pela mar
gem dir . elo rio Capim, en tre os i garapés Caraua-teua e J a ry. 

IAUARA . L ago do Es tado do Am azona s: clesagua na mar
gem di r. do rio Soli mões pottco a baixo da foz do ri o Purús 
(Costa Aye veelo). · 

IAUARABICHIS. Tl"ib u iudi gena do Es tado ele Ma tto 
G t·osso, ha bita as mat·gens de alguns a fl"s. do X in rqj , aci -
ma da foz el o R onnl" o (Paula Cas tro R elat . c~o Xingú) ~ . 

IA UARAPARAN Á . R io do E s tado elo Amazon as, afi. da 
m a rgem esq . do ri o Branco (Alexandre Haag). 

I~UAR:A-_SICA . ~Resina ele cão) Barreiras s itua.das á margem 
elo r1o Sollm oes , no Estado do Ama zonas, e n tre o pa ra namir im 
de Cunuarú e a il ha Ipixuna ( \Vilke us ele Mattos .) 

I A U ARATUBA . Ig:.ll"apé elo l!J st <L clo do Amazonas ; desagua 
na margem dit· . elo rio Solimões, jun to ele S . Paulo de O li ve nça. 

I AUARATUBA. Ilha elo Estado do Amazonas; no rio Negr o, 
proxima ela foz do Ca ua bn ry . 

IAUARATUBA. (l~ai do cacho r l'O) Ilha no r io Negro , aff". 
do Amazo nas , entre a boca de Ca ua bur y e Cas tanheiro. 

I AUARITÊ. Alcleamen·to de índios Taria uos, no rio \Va upés 
e E s tado elo Am azo nas .. Tinha 408 h a bs. em. 1884 . 

I A UAR l TÊ, llha do Estado elo Amazonas , no r io Sol imões, 
acima da foz do rio J apnr á e da ilha C<~vacá . 

I AUARITÊ . Lago do Es tado elo Amazonas , na ma L" ge m esq . 
el o r io Ur ubú, proximo elos l agos Chybuy- peua e Ca r acaL"á 
(B . R odri gues) . 

IAUARI TÊ. Cachoeir,\ no rio Ma L" ar y , afl'. de P adauiry , que 
o é elo Negro, no E:s taclo elo Amazonas . 

I AUARI-TE U A . Igara pé que clesagua na ma r gem esq . do 
rio Nhamu nclá, pottco ac ima da foz do l"io Prat ucú, que ftca na 
m a L" gem oppos ta (B . R odri gues) . 

I A U AROCA. Igarapé do Estado do Pará ; desagua ua mar
gem clir . elo rio Capi in , entr e os igar apés L ouro e Cttrupyra . 

I A U.ARY-TEUA . Igarapé elo Es tado do Pa ní a tf. el a 
m argem esq . elo rio Capim . Vide Y aury- teua . ' 

I A UAR Y UBA . Iga r apé do Es!ado do P a rá , corre nas pro
ximidades ela vill a de Our upá . 

I AUAR Y U BA. Nome pelo qua l é tambem conheciela. a ilha 
g ra nde ele Gurupá , no E s ta do elo P m·á . 

IAUAT Ó. Ilh a do E stado elo Amazonas , no r io :Solimões, 
cl efr on te da bocca elo f nr o Camadú e acima da ilha J ttçar a . 

IAUCOARA . Ilha elo E sta do do Par á , no r io T ocanti ns , 
defr onte do iga t·apé 'rruca dt. 

IAUCOAR A. Riacho elo Esh do de Ma tto Grosso, atf. da 
margem esq. elo rio P a ragnay . Acl mit te canôas . 

I A UCOARA. Cachoeit·a no r io Cuyabá , pouco a ha h o ela fo z 
elo d o elas P eclt·as , no Estado de i\1a t to Gr osso. 

IAUI ABÚ. lgat•apé elo Estaelo de Am azonas, aff . ela ma r
gem esq. elo Demiti , trib . do rio Negro . Não obs tante ser bas
tante pt·ofu uclo, não póde esse 1gara pé se r na regado por igari
tés ou outr as gr an des embarcações, por ser es trei to, m ui Lo tor
~uos? e a trava ncado de páos . Suas ma rgens são cont inuas 
1gapos . 

I A UIVERÁ . Igar apé elo Estado do A mazonas; clesagna na 
mar gem d i r . el o rio Solimões . E m su a m at·gem di r . fi ca ~. 
a ldei a ele Matm á. 

I AUI XÁ. I o-a r apé el o E stado el o Amazon as, aff. austral do 
rio NegL"o, pro~imo da foz da a nti ga vill a cTe Moura (Dr . Ale
xancll' e Rocl d g ues F erre ira ). 

IAUNACÁ . Lago do Es La~lo do Amazona s, na mar gem di r. 
elo 1·io Solimões, pouco ac ima da foz do r io Neg t·o . 

I AVARIÉ . I<>ar a pé elo Estaclo elo A.mazo ~.as, v~m do lago 
elo sett nome e elesagua no P ater é , t r 1h . elo 1 ac utu. 

I B ARÁ . Ilha no rio Neg L"o, a ff. do Amazonas, n o Estado 
deste nome. F ica prox ima das ilhas cleoom iuadas Tema, Payé
a r a na , U mar i tuba e Acablo . 

I BARÉ . Arroio elo E stado do R . G. el o Sul , a ff . da mat•gens 
esq. elo Jagnar y, que é tri b. elo rio San ta Maria . 
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!BATÊ. Log. do Estado de Minas Geraes, entre Barbacena 
e Caranclahy. a 1.179 metros ac ima do ni vel elo mar e a 
21• i 'i " clela"t. S. e O• 49'38" 85a0. do Rio de Ja neiro. (Dr. 
Aché). E' o ponto culminante da fen·o-via Central do Brazil. 

IBATÉ. Morro do Estado de S . Paulo, entr e S. Roque e 
Araçariguama . 

IJ?ATÉ. Pequeno rio do Estado de S . Paulo, une -se ao 
~tpllanga , que depois toma o no:ne de Guaynumbi e depois de 

otribú. Banha o mu n . ele S. Roque . 

IBATÉ-MIRIM . Um elos tr ibs . elo rio Guaynurnby, no 
muu. de S . Roque, Estado ele S. Paulo . Esse Gttaynumby eles· 
agua ou fó rma o Po·tl'ibú . 

IBER TIO GA. Vide Bertioga . 
. I_:BIAPABA. Uma serra, como vulgarm ente se ~hama, 

s tnao muttas serras J Unta~, que se len,ntam no sertao elas 
pt•aias elo Camoci, e mais parecidas ás ondas elo mar alterado, 
<] ue a montes , se vão succeclenclo e como encap~llando, umas 
a pós outraq em cl istricto de mais ele quatro leguas : são todas 
formadas · ele um rochedo dul'isoimo e, em pa l'tes, escal vaclo e 
medonho, e em outras ele vel'Clura e terra lavraclia . Da altura 
eles tas senas não se p6de dizer co usa certa, mas que são altís
simas, e que se sóbe, as que o per mittem, com maior t rabalho 
da t'espiração, que dos mesmos pés e mãos, ele que é fo rÇ0$0 
usar em muttas partes. Mas depois que se chega ao alto clellas 
pagam bem o trnbalho da subida, mostrando aos olhos os mais 
formosos paineis, que por ventnra formou a natureza em otltt·a 
parte do mundo, vat·ian do de montes , va lles, rochedos , picos, 
bosques e campinas clilataelisümas, e ele longe do mar, no ex
t t·emo dos horizontes . Sobreludo olhando do alto pa ra o fundo 
elas sert•as, est~o - se venclo as nuve ns ele baixo elos pés, que 
como . ~ cousa tao pa recida elo Céo , não só causam saudadea, 
mas Ja parecem que es tão promet tendo o mesmo q ne se vem 
buscar neste deset·to. Os dias elo fJovoaelo da serra são breves 
porque as primeiras hor as elo so cobra m-se com as nevoas' 
que são con tinuas e muito eapessas . As ultimas esconclem-s~ 
~.ntecipa_9-ame'?-Le . nas sombras da serra, que para a parte do 
occaso sao ma1s vts1nhas e leva ntadas. As uoutes com ser ·tão 
denLro ela zona torricla, são frigidissim as em todo' o an no, e no 
lnv,erno com tanto rigor, que ignala os g randes frios elo norte, 
e _so se podem passar com a fogueüa sempt·e ao lado. As a'guas 
sao exce llentes, mas mtu to raras , e á esta ca restia attribuem 
os na·turaes set• toda serra fa lta de caça ele todo o o-anero». 
A. Vieira, Relcbção da l\llissãodco Se?"·J'adc~ Ibicopabcc·, Cap. 8 -
Etym.:- tet·ra cortada ou partida, F r. Maranhão . cit., 
p. 80: - fim da sel'ra, ele iby, serra e apcobOJ, porque a signifi· 
cação elo ve t·bo c•pcbb é acabar- se. Malla, Co?'OU?' . ctt. p. 256, 
Pompêo, Ens . E st. ciL., T . 2•,p . 217, Nota; - fim da terra, 
Silva Guima rães, Voccob. ci t. (T1·ibtt J upu,·óaa), p. 24, Is-nacio 
A~cio:i, I n(o1·mação e Desc1•ipção Topogn•phica e Polittca do 
Rto S . Fnmcisco, p. 25, Nota; - serra s altas que vistas dú 
longe se. asse melham ás ondas, Silva Gttim a t•ães cit. ( Linguà 
do_s Tuptnambas), p. 23; - 3,cabou-se a serra, porque a Villa 
V1çosa fica quasi na extremidade ela serra, Barba Alardo, cit .. 
P · 271;- te t"reno descoberto, de ibi, terra e pcbbe, tudo ; assim 
como - a uma r egião montanhosa que apresentava uma vasta 
ext~nsão mia, com algumas arvore s gra ndes , chamavam os 
10d1anos yby-pa be donde ItJiappctba, Martins, Glo5s . cit . , 
P . 501 e 538, :-terra pl~na, de ihy, terra e paba, ou p eba plana. 
Na compos1çao es ta cles111encJa paba ou peba pede ele ordinario 
uma vogal antes ele si, e parece que si não consu lta alo- uma 
regra _de grammatica, mas a simples _euphonia, F rei re Allemão 
Qttestoes ctt. p . 358. Mas a ve rdacleu·a é - terra talhada -
A . Vieira, cit., Lisbôa, Ob1·as, T. H, p . 410; C. Mendes: 
MemoJ'Ubs, ciL T. II, p. 272 ; G. Dias, Di co . ; Theberge cit. 
P: 55; J. ele Alencar , Fraç. cit . p. 166; P. Nog ueira, Vooab. 
cü. p. 29± e o pt•oprio Martins p. 50; porque da banda em que 
fica a costa é quasi inaccessivel : col'l.ada co mo a prumo parece 
uma muralha, fabrica da natu reza e imperfeição ela arte, tão 
alta que. assombra as mesmas nu ve ns, e aos mesmos olhos tira 
a vista , J. ele Moraes, Hist . ela Comp . de Jesus, Cap. I V. Con
corda B. Caetano, no Voaab. ,p. 189: - corte de terra, terra 
em barranco, a lcanti lada, dp i bi-ctb, v. transcortar terra, cavar 
terra, fazendo barranca. L 
. IBIAPINA, Vill a e mun\ do Estado do Cear á, na comarca 

de S. Benedicto, na serra ela Ibiapaba, em terreno fertil e 
agrwola, dtstante ele Villa :Viçosa 60 kils . para SO., ligada a 
Sobral por um a estrada . Foi em seu principio uma a.ldêa cl~ 

indios. Orago S. Peclt·o e diocese do Ceará, Foi creada 
parochia pelo art . I ela Lei Pro v. n. 1.9i9 de 9 de agosto de 
1882 e elevada á categoria ele villa pela de n. 1.773 de 23 de 
novembro ele 1878. !<'oi incorparada á com. de S . Benedic to 
pela de n. 1. 8-14 de 22 de janeir o de 1879 . Sobre suas divisas 
vid~ : art. II das Leis ns. 1.773 e 1.979 e art. I da de n . 1.8.26 
de 3 ele se tembro e art. I § IV da ele n. 1.814 de 22 de janeiro 
ambas de '1879. Agencia elo correio creacla em 1879 . Esta pa
lavra significa , segundo J . de Alencar, ]?'CbO cit., p. 179, terr a 
tosqueada , de iby, ter ra e apino, tosquear . 

IBICüHY. R io do Estado do R. G. ele Sul. nasce da serra 
ele S . Martinho , a clesagua na margem esq. do rio Uruguay, 
depois de banhar os muns. da Ct·uz Alta, S. Gabriel , Alegrete, 
S. Borja e Itaquy. Recebe pela margem cl ir . o Toropy , Jaguary, 
Carahy Passo, I tú e 'l'aquary; e pela esq. o Santa Mat'a, 
Tapevy, __ Ibit-ap·titan, Itapororó, Ibirocay e outros . Alguns são 
de opuuao ~ e esta é a nossa, que o Ibicuhy é na sua origem o 
Santa Mana. 

IBICUHY . Rio do Estado de. Matto Grosso, aff. da margem 
da·. do Igua\emy . « En"tra o Ibtcuhy e o ri o das B~gas, d iz o 
D1: ·. Severiano _ela Fo nseca, t iveram os portuguezes um posto 
mthtar, denominado ele N. S . elos Prazeres, fundado V. margem 
esq . do Ig· ua temy, o qual os hesp1nhóes toma ram aLraiçoada
mente o arrazaram em 1778 » . 

I B ICUHY D'ARMADA . R io do Estado elo R . G . tlo S ul , 
nasce no mun . ele SanL'An na do Li vramen to e clesaatla na 
margem esq. do Santa Maria . Recebe o Upacarahy, Úpama · 
rotim, Itaquat ia, Vacaquá e outros. 

IBICDHY-GRANDE. Antiga capella cmada do dist . elo 
Pau Fincado, no Estado elo R . G. elo Sul. Orago S . Pedro. 
Vide S. Viocntc . 

IBIPITANGA. Regato elo Es tado ele S. Paulo, nasce ela 
face occiclental da cordi lheira da Vargem Grande não longe 
elo Carem behy com quem se reune para, juntos fo r ma t·em o 
Guaynumby . Banha S . Rocrue .Suas aguas fo rmam as cachoeiras 
elo !ta tinga e ele Mita nga-etê. 

IBIQUARA. Corr.e~o elo Estado da Bahia, all', da marge m 
di r . elo rio Paraguassu. 

IBIRÁ:--MIRIM. An oio elo Estado do R. G. elo Sul , nasce 
na sel'l'a de Santa Tecla, e, depois de atr avessa r o rincão do 
Cabeça Ftmcla, lança- se no rio Camaqnan- Chico. 

IBIRAPUYTAN. AtToio do Es·tado elo R. G. do Sul, 
banha o mun. ele Uruguayana e desagua no rio Uruguay. 

IBITAPUYTAN. Rio do Estaclu do R . G. elo S t1l, banha 
o mun. de Alegt•ete e clesagua na margem esq. do Ibicuhy
Grande. Recebe pela margem esq . o arroio Pai Passo e rios 
Capi vary e Inhanduhy e pela d ir . o Ibirapuytan-Chico. 
Nasce na coxilha de San t'An na e corre entre os muns: de 
Alegrete e Sant'Anna do Livramento. 

IBIRAPUYTAN-CHICO. Rio do Estado do R. G. do Sul , 
trib. da margem dit·. do lbirap uytn n, aff. elo Ibicuh y- Gt·ande. 

IBIRAQUERA. Rio elo Estaclo de Santa CMharina, banha 
o mun . da Laguna e corre par a o Araranguá. 

IBIRAQUERA . Lagôa no mun. ela Lag una e Estado ele 
Santa Catharina. Fica pouco distante do mar. 

IBIRAYEPIRÓ. Rio do Estado do R. G. elo Sul, nasce na 
Cox ilh a Grande ou Albardão e desagua na margem dir , elo ri o 
J aCllhy . Prox imo á foz forma uma cascata consideravel. O Dr. 
A1·a.ujoSilva no seu Dicc . H i .t. e Geogr . do Rio G1·ancle do 
S1tl escreve Ibi1·ayop iró. No Atlas de Robin vem esse rio 
mencionado com o nome de Jaguapc?'O ou Vahy . O engeahetro 
Eleutherio Camargo e<cre ve simples men te I v a!ry . O Visco nde 
de S . Leopoldo, nos seus Annaes escreve Ibirayepi?'Ó. 

IBIROCAY. Arroio du Estado elo R. G. do Snl , nasce da 
coxilha de Sant' Anna e desagua na mar .,.em esq . elo r.i o 
Ibicuhy-Grande, triiJ. elo Uru o- u.ay . Os Dt·s. C:tma rgo e ArauJo 
S!lva escre,em Ibirocay, no At las de R obin lê-se lbit·áo-cay . 

IBITICARAHY. Nome por que o> aborige nes conhecia m a 
Bahia Negra, no Estado ele Mano Gros3o • 

IBITIGUASSlj. Dist . polic ial do Estado do Rto de Ja
neiro, naft·eg. de Santo Antonio ele Padua. Era o a ntigo pov. 
ele San\'Anna do Serrote . 
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IBITINEMA. Pa~sou a assim denomina r-se o el is t. ele Santa 
Cruz de i\lo nte Aleg t•e, pe t• tencen te a o mun . de Santo An tonio 
ele Paclua e Estado elo R io ele J aneir o . 

IBITINGA. Capella d istan te cerca elo 15 kil s . da corredei r a 
do Guam icanga no r io Tie ~é . Es~ado de S. P a ulo . Um a es
trada pal'te cla'h i em diL·ecção á barra; nca elo l~io Gra n:d.e, 
passando po r S . J osé do R10 P reto . . F 01 e l ev~da a pat·ochut 
pel a Lei Prov. n. 105 de 21 ele abrll de :l88o .. Or ago Senhor· 
Bom Jesus e d iocese de S . Paulo. Por suas div isas passam os 
ribeirões da Figueira, S. Lourenço, Onça e. Ba rra i\1ansa. A 
Portaria ele 7 de fevereil:o de 1887 creou ah1 urna agenc~a elo 
Correio. Sobre smts divisc;s v•cl , entre o;u~ t: ~ s , a Lei I rov . 
n. 14 de 1 de março ~e 18:>7 . F01 elevada a vil la em 1890 pelo 
Dec. n. 6J ele 4 cleJulh o. Tor no u-se sécle da com. ela Boa 
Vista das Pedra~ pel o Decr, n. 107 A de 22 ele setem bro 
ele 1892. 

IBITIP OCA, Parochia do Estado ele Mtnas Geraes, no mun . 
ele Bar bacena: Orago Sa nta Rita e diocese ele Mat•i<1nna . Foi 
r eada parochia pela R esolnção de 14 de j ulho ele 1832; t•ebai
xada dessa categ·oria pelo a rt. VI ela Lei P rov. n . 52 ele 9 de 
abril ele 1836, restaUL·acla pel o ar to III § lii ela ele n. 138 ele. 3 
ele abril ele 1839 . Foi i ncorporada ao mun. ele Passos do R10 
Preto pelo ar~ . I ela ele n . 271 de 15 ele abril de 1844; ao do 
P residia elo Rio Pre~o paio a r t. VI ela de n . 472 de 31 d~ 
maio ele 1850 · ao ele Bar bacena pelo ar t . II § II da ele n . 66o 
de 27 ele abril de i85<l; ao do Rio elo Pe ixe pela ele n. 2 . 80~ de 
3 ele outubro ele 1881; ao de Barbacena pelo art. I ela de 
n . 2.906 ele 23 de setembro de 1882. Tem duas eschs. pLtbls. 
de inst. priro . uma das quaes ct·eada pela Lei Prov n. 2.936 
de 23 ele se~embro ele 1882 . Agencia elo Correio . E' trad icção 
no l oga r que foi s.eu fu ndador Pedt·o Nunes, q •1e clevo~o ele Santo 
Antonio, constl'LUO em 1711 p ouco mars ou me;nos •rma capei
l inha. em sua fazenda, onde annualmente fes teJava com pompa 
o santo. Fo i essa capella demoli da por J oaquim Anton io 
Affonso qL~e, a uxiliado por antros fazendeiros, ppucle erguer .a 
capella mor . Em 185.2 o fi nado :se, ermo José Ailonso .Prosegm o 
com a obt·a sem com tudo te rm inal -a . Sobre su as di visas vide , 
ent re ou~ras a Lei Prov . n. 1.999 ele 14 ele novembt·o ele 18/3 
(art. XVII). «Santa Rita ela Ibi ti poca é uma pov ·. s t~nacla ao pé 
da ser ra ela Ibitipoca, n a cot·clil be ira ela :Mant tqu~rra, n~ sul 
da prov. ele Minas Ger aes, m un. de Barbac~na . E uma freg. 
a ntiga i"'nor anclo-se a da ta ele sua cr eaçao . Banho. a pov, 
u m r ia'chg com o nome ele João Pedro, q ue nasce na fr alda 
da Serra da Ibi ~i poca, a ~uatro kils . ela pov . A pop . é cal
culada em 3.000 almas . 'Iam aulas publicas para ambos os 
séxos d uas egrej a~, a matriz, obra m uito solida, construída 
de pe~lra e bem espaçosa, e a elas Dô t:es , cons~ruida ele tijol~s; 
um chafariz collocado no grande e plitoresco lar go da maLnz; 
uma es~racla de rochgem que da pov . vae á es~ação de João 
Ayras (E . de F. Cent1•al elo B 1·azil), donde chsl~a 34 k tls . 
A pov . é s ituada n o campo, numa pequena el evaçao que tem 
na grancle plani cie em que está co llocacla ; tem u m cli ma ex
cellen ~e e alli são r ar issimos os obi tos por rnolest tas pu~mo 
nares . ~\. lavour a exporta q Lte i,Jos , toucinho e ta bo~clo . ,A !reg: . 
divide o mun . de Bar bacena com os de S. Joao d El-Re1, 
'l'ur vo e Lima Duar te . Tem uma agencia el o correi o que re<;:ebe 
a mala da estação de J oão Ayres e expede-a ele Cinco em cm co 
d ias para Lima Dtt a t·~e. , Quilom bo, Conct~ i ção da lbitipoca e 
Santo Antonio ela Olar m . O r LO ma is proxllU O ela pov . é o 

magesto>o Ri o Grande, q ue passa di sta nte 24 kils.». 

IBITIPOCA . Par och ia elo Estado ele Min as Geraes , mun . de 
Lima Dtml'te(antigoRiodoPeixe) . OragoN .S . claCo':ceiçãoe 
d iocese de i.\I al'ian na . Foi cr eacla par ochia pela Resoluçao de 20 
ele setembro de 'l718 . I ncorporada ao mu n. do R I0 elo. Pe1xe e 
desmembrada do de Ba1· bace na pelo ar ~ . I da Lei P rov. 
n. 2 .906 de 23 ele se~embro cle. 1882 .. Te m duas esch s .. publs . 
ele i nst . pú m. Sobt·e suas d iv tdas v ide : a rt . IV da Lei Prov . 
n 1 190 ele 23 ele julho ele 1864; art. II da ele n . 2 .085 ele 2<1 
cl~ d~zem b ro ele 1874 : a rt. IV ela de n. 2 .286 ele 10 el j ulho 
de 1876 · a rt. V ela éle n. 2.474 ele 23 de ou tubrJ de 1878 ; 
n. 3 .044 de 23 de oulttb t·o el e 188.2 ; n. 3 .442 ele 28 ele setemb ro 
de 1887 . 

IBITIPOCA. Se rra elo Es~ado de Minas Geraas, na fr eg · 
el o seu nome . 

IBITIRATY. Segundo o p adre Loza no, na sua Conq~tista 
dél R io ele lc~ P elata, fo i o nome pri mitivo do sitio onde hoJe se 
eleva a cidade de c'uyabá, no Estado de iVlatto Grosso . 

IBITURUNA . P a r och ia elo Es~ado ele. Minas Geraas , n o 
mun. de S . João d 'E l-Rei. Or ago S . Gonçalo e diocese de 
Mari a na . F oi, em principio, tun dis~ . da freg. ele N . S. de 
Nazu re th ; ·tot·na ndo-se séde dessa pa r ochia pela Lei P r ov. 
n. 1.247 ele 17 ele novembt'o ele 1865 ; di sposiçao assa que foi 
revogJda pelo ar t. I da ele n. 1. 663 ele 16 d setembro de 1870. 
F oi creacla par och ia pela Lei Prov. n. 2 .'150 ele 30 ele outttbro 
de 1875. Tem cltras eschs . publs. ele i nst . prim . tendo sido 
a elo sexo feminino, c t·eacla pela Lei P rov . n. 2 .721 de 18 de 
dezem br o de 18i30. Sobre suas div isas vide : art. II da Lei 
Prov . n. 2 .414 ele 5 clP. novem bro de 1877; o . 3 .278 ele 30 de 
ou~ubro ele 1884. Agencia elo corre io, Seu commerci o é pJuco 
ani mado, parecendo, entretanto, prospet•ar . l!, unclacla. certa
mente pel os antig,)s explol·aclores do out·o ele alluv ião, ficou sem 
viela desde qne o ouro cessou ele appa recer As margens do cor
rego elo Lobo, que passa pelo al'r a ial , estão completamente 
revo lvidas ; ahi veem-se os montões ele cascalho lavado i nd i
cando os cl eõt roços elo a ll uv ião au r ífero que com tanta prodi
galiclade en riquecia aq ue lle8 q ue o r evolviam e se apoelera vam , 
em ge t·al, elo our o ma1s faci lmente explor ava!. 

IBITUR UNA. ill stação ela E . F. de Oeste ele Mi nas, no 
Estado deste nome, entre as estações ele Nazareth e Aure
liano MouL·ão , a menos ele clous kila . do at' I·aial do seu nome . 
Foi inaugurada em 31 ela outubt·o ele 1887 . Agencia do corraio , 
creada em dezem bro ele 1887. 

·IBITURUNA . Sen F• do Es ~aclo ele Minas Geraes, a Sill . do 
arraial elo mesmo nome. Tem aproximaclamen~e a clirecção 
NS . term inando a sua extremidade S . na margem esq . elo 
r io elas Mortes, no loga r denominado Cach oei ra do I_nferno . 
Pela oLlt t·a ex~rem iclacle a serra pr olonga- se em esptgoes que, 
não tendo ma is o aspecto de serra e clesenvolve 1~do poucas 
s inuos idades, vão Ler minar na margem elu·. elo t'IO Grande, 
no lagar chamado Cachoeir as ele S . i\üguel . A serra forma, 
pois um scepto mais ou menos normal ás clirecções elos valles 
elos 

1

dous rios acima ci~ aclos q ue, então, correm quas i para l
lelos . 

IBITURUNA . Sel'l'a elo Estado ele Minas Geraes, no mun . 
de Suass uhy , á mar gem elo rio Doce . 

IBÓ . Dis tricto ela freg, ele Cabrob6 , no Estado de Per
nambuco. 

I BÓ . R iacho do .l!]stado ela Bahia ; a ft'. do r io Sauhipe, trib. 
elo Oceano (Inf . loc.) . 

IBOASS U . Pov. elo Estado elo Ceará, no mun . da Gt·a nja . 
Orago Santo Antonio . Foi <:_reacla elis t . pelas Leis .Provs . 
ns . 683 ele 20 ele outubro de 18o±, e art . I da ele n . 1. io9 de '17 
de agos~o de 1865 . Fo i elevada á parochia pelo art . I ela de 
n. 1. 177 ela 29 ele agosto ele 1865 ; k ansferida a séde da 
parochi a nar a a Amarração pela de n . 1 .360de5 de novembro 
ele 1870. T em duas eschs , pub ls . de i nst . pl'im., creacl as pelas 
Leis Pt·ovs. n . 845 de 9 de agosto ele 1858 e n . 1. 176 ele 29 de 
agosto ele 1865. Sobre s11as divi sas vide : Lei Prov. n . 793 
ele 18 ele setembt·o ele 1856; a r t . II ela ele n . 1.169 de 17 de 
agosto da 1865 . Etym : agLla quen te, ele hy, agua e_ moaçú, 
quente, 1\IIa t• tius , ci't . p . 510. Es ta signi licação n ao pócle 
caber a esta pov , Vide Ip~wç~l. 

IBOPE TUBA . Uma d~ts bar ras ou canaes pelos quaes 
co mm unica-se a bahia ele P a ranaguá com o Oceano, no Estado 
do Pa raná . H:' tam bem denomin ada do Sul . Ayres do Casal 
denomina- a Ibwpct~tbcb ou Bar?·a F'a lscb, 

IBUIRAJAÇA. Arroio elo Estado do R . G. do Sul, nasc3 
:ra sen·a de Sant'Iago, desagua na margem esq. elo Camaqnan , 
trib. elo e Uruguay . (Attlas ele Lomell ino ele Car va lho) . No 
E s ta do dizem Iguariaçá. 

IBURÁ. P ov . elo Es tado de Perna mbuco, na freg . ele N . S . 
ela Paz el os A fogados . 

IBURÁ. ]lha no rio Ne~ro , a ff .. do Ainazouas ; no g~tado 
deste nome. F icá en tre a toz elos rws Curycuryary e Marié . 

IÇÁ. Na~ão i nrli .,.ena elo Estado elo Am azo nas, no r io a que 
deu o n ome; que to~ ou ele u.m pequeno macaco. ele boca negra 
comq t ambem , á imitação, p1U tam a sua , Provem clella a pop. 
ele S . Fernando (ArauJo Ama zonas). 

IÇÁ. . Ilha do Estado do. Amazonas, no rio . Solimões, na 
foz elo Içá e proxima elas rlhas Camm ou Cam tny e J a vary . 
Entre ella e a margem esq. elo Solimões h a um paraná-mirim 
que va i ao Içá . 

20.482 
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IÇÁ Rio que nasce na vertente oriental elos Aneles , proximo 
cá cidade colomb iana ele S . João elo Pasto, a NE . das cabe
ceiras elo Napo. Em seu curso, de ce1•ca de 4.500 kils . , segue 
para SE., até receb er pela esq. o Sacancbhi, e ela h i pol' diante 
segue para E. a-té a foz , com uma largura maxima de 700 a 
800 ~etros, minima de 100 a 200, e uma pt·oftmdidade que 
attinge nos loga1·es mais fttnclos 10 metros, c1uanclo as aguas 
estão baixas, e duplica no tempo da enchente, que é ele abril 
a setembro. '1\!ão é navegavel nos primeiros 180 kils ., mas 
dahi por diante não offerece obstacttlos, e presta-se á nave -. 
gação a vapor nu ma extensão ele cerca ele 2.400 kils. Dos 
seus alfs, que nãc, são menos ele 30, os mais importantes são o 
Jaguas, que ofi'erece faci l communicacão com o Perú, e o Ca
neacia, sub in do o qual encontra-se um varaclout·o qu~ leva ao 
Cancel!a, aJJ:' . elo Japurá. (Ext. da obra ele J. '~Tapoea us, na 
qual em uma nota diz-se ser o a t•tigo relativo a esse rio refun
dido se .~undo Sousa - Do Pará a Colombia. - i\Iara nhão, 1881 
8°, e Crevaux, Les fle~1ves d':h l'A·mer-ique cl1t Sucl . Par is . 
1883 . 40). De um traba lho intitulado - A Ama;;onicb - e pu
blicado pot· B. Caymari e José Gtta ldino, le-se : cc IçA ou 
PU'l'U~lAYO. Uma elas pl'incipaes esht'Mlas flu viaes n'l O. c1a 
America, que l anp- se no Amazonas aos 3o 2' S . , quasi no 
meridiano 2-±0 50' ao O. do Rio ele Jan eiro, depois ele engrossar 
as suas aguas com os t ribs . de 25 grandes lagos e 30 rios , elos 
quaes são principaes o Jurupari, o Pipitary, o Pumari, o Icote, o 
Miuhy, o Yaguas, o Caucaia, o· Cancella,-o S. Miguel, o Upihy, 
o Lacauhy, o Quivié, o i\Iamoria, o Ja pacol'á, o Jagnarella, o 
Ititi, o Acl:teti, o Itué, ~ambem chamado Utue , o Puruitá, o 
Jacurapá, etc. O Içá vem elo pat•allelo 2o 30' boreal das visi
nhanças do YLlicào ele Borcloncillo, perto de Pasto, nos Aneles . 
Dos 1.400 kils. de percurso do Içá, 1. 200 tem sido percot•riclos 
pelo vapor Ca,quetá. lCste rio, que comnmnic<t com o Japurá 
pelo P ericlá e pelo Paucis, com Pevas e conseguintemente 
com o Mayt•o pe lo Janja, com o A.huarico pelo S. Mtguel, liga 
entre si as mais opulentas· provincias Jas t'üpublicas ci 
sandina~. A pro[uncliclade, que não excede ele 1m,50 nas 
primeiras !in h as n~vegaveis, eleva- se depois ele dons a 10 
metros, na esta~.ão secca, o dobro dura nte a enchente. ele abril 
a fins ele setembro. A la1•gnra , que em certos lagares ·dilata-se 
ele 700 a 800 metros, em outros não passa ele 100. De suas 
nascentes até Be11a Elisa, cot·re o rio sobre um lP.ito ele 
granito ele . ,b t• eve inclinação; depois, antes ele desaguar no 
Amazonas, Ja ele arêas formado o seu alveo, li ga -se ás duas 
correntes elo Popayan po~· um braço elo Japm·á, que antes de 
Pedro Teixei ra tiYel'atn os hespanhoes o propos ito ele explo rar. 
engodados pelas historias de suas riquíssimas minas de ouro: 
o que não realisaram por bavHem-n'os obrigado a retrocede t· 
os indios Yurun as, Guataycús, Yacati&uaras, Parianas, Zigús, 
Aucais, Cunas, os quaes fizeram nelles grande mo~ ticinio . 

-Tresentos kils. abaixo fica a foz do Yet:ln ou Yutan, ele facü na
vegação, que vem das bandas de Cuzco, e atravessa a parte 
menos conhecida ela Americ<t do Sul; as tribus que habitam-lhe 
as margens são, segundo Fr. Manoel Rocll'iguez, descendentes elos 
an·tigos peruvianos fugidos com o ultimo Inca . Um b1·eve 
tracto ele tel'l'as separa. o Içá elo rio Juanambú, que commu
nica·se com o rio Patiá, o q ut~l derrama suas aguas no Pacifico 
no parallelo 48° N . A 954 kils . ele s tta foz recebe o Picuclos , 
com nascentes uas pampas ele Guinéo e Limou, e con•e pot• 10 
myriame·tros ele extensão em um leito ele areia e casca! hos. E' o 
caminho ela maravilhosa cidade ele Manôa. a opulenlissima 
ca1Jital elo IDlclol'aclo na legenda elo seculo XVI." O capitão
tenente Araujo Amazonas, no seu Dicc. Top9gr. da comarc:b 
cloAlto Ama zoncbs diz: «IçA. Rio do Solimões, em sua mar
gem esq., 20! leg uas ac ima da contluencia elo rio Negro e 
282elafoz elo Jamundá. no cl ist . ele Maturá, Lat . 3° 001 S. e 
Long. 33o 23' O. de Olinda . Nasce m1 serra do Pasto, cor re 
de O. a E., inclinando-se para o S . em nm lei'to .deseg·ual e 
pedregoso ele 220 leguas, no q nal art•asta ouro, ar rebata do do 
solo de seu nascimento, onde tem o nome ele Putumayo . Suas 
ma,t•gens abundam das mesmas drogas que o Japur:í., com o 
qual communica por dons canaes, um Periclá,. superior ás 
cachoeil'as, e outro , Pta·eus, inferior, e são hab1tadas J?el<ts 
nições inclin-enas Cacflta puia, Içá, Paiaba, Passé, Tumbn·a e 
Xomana . Os hespanhoes, por occasião de se tratar ele demar
cações, assentar am um posto militar em su<~. foz, elo qual, 
quando resentidos das difficnldacles de que se aperceberam em 
stl3. sus 'entação, se re ti raram em , 1766 , depois do que, em 
1768, fundou-se a pov . de S . Fernando, pro:x:ima á mesma 
foz, superwrmente á qual se fundou depois a da Bõa Vi~ta» . 
0 clima do Içá é insalubre, principalmente na época das 
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enchentes . E' abundante em madeiras ele constntcção. cacáo 
salsa, seringa, castanhas e ancliroba. «O rio Içá, diz 0 Dr: 
Aprigio Martins ele illenezes , nasce nas serras do mun . ele 
Pasto, no Estado ele Cauca ; corre ele O. para E. e incli 
nando -se para o S . , desemboca na margem esq. elo Solimões 
na L. de 3° 00' S . , segundo uns observadores ou na ele 3° 9' , 
s gunclo outros. No seu curso pelos l~shdos Unidos ela Co
lnmbia, onde é de aguas mui escassas e ele um leito pedregoso, 
deram-lhe a denominação de Pottlmayo os hespanhoes : os 
columbianos insistentes na icleia primitiva destes ele apossa
r em -se elo Içá, acariciam a pretenção ele qtle este rio lbcs 
pertence em toda sua extensão, bem como o territorio com
prehencliclo entt•e elle .e o Autipar aná, territorio em que tem 
~ssen t~ a pov. b1·aztler ra de Tonantins, na margem esq . do 
Jgat·ape do mesmo nome . Sob a infln encia ele tal pt·etenção , 
os hespan_boes pe lo tempo em que se firmaram os tratados ele 
clem.arcaçao ~ ntre PorJUgal e a Hespanha , estabeleceram abaixo 
~a fo~ do Iça um posLo militar. denominado S . Joaquim, no 
JDtltlt'l de chamarem a S I dn·e1tos ele posse . A S'lstentação 
deste posto .. porém , se lhes tornando impossivel, for::tm obri
gacl?s a ret1ral-o em 1766, mandando e.n'tã~ o governador do 
Para, Athaycle e Te1ve, clous annos depots, fundar alli a pov. 
de S. Fernando com inclios que mandou vir ele 'l'onantius ... 
l!Jste rio tem, segundo Amazonas, um curs,; ele 220 leguas; 
porém por in[ormações que colhi ele pessoas conhecedoras de 
todo o rio, pode -se sem medo de errar aventul'ar um calculo 
ele 800 milhas . Sua foz mede cerca de meia legua e á proporção 
que se caminha para o ponto ele seu nascimento, vae gradu
almente se estreitando, nii.o obstante recebet• em to r·.a sua 
extensão alguns tribs., dos quaes os mai's no taveis são o 
Hiapuracá e o Japucá. Correndo sobre um leito tortnoso, é no 
entanto ele f'acil navegação até a pov . Granaclina, denominada 
Ibicunty, ponto que dista da actual fronteira bra,zileira perto 
ele 500 milhas. A navegação <dli é tanto mais facil, qnanto 
não são mutaveis suas praias, como soem ser as elo Solimões. 
Em todo o seu curso o r io é ser·penteado de verclejan tes ilhas, 
nas quaes abunda a salsa, crescendo essa abu nclnncia á 
medida que mais se caminha para suas cabeceiras . O Içà 
tem sido habitado por mu itas nações incligenas, ent re as qmtes 
aquella que lhe deu o nom e . Em suas margens já exisLiram 
algumas malocas ; ela aldeia fol'lnada por inclios Pasaés e 
Juris, que ha 20 annos, ainda se· con·tava no lagar Japacá, 
boje nem sequer res tam vestigios. Pelo vet·ão ettcontt·am-se 
lindíssimas praias no bais:o Içá, onde muitos fabricantes ele 
pe is:e vão es·tabelecer suas feitorias, e donde se retiram logo 
que sobem as a:guas. O Içá., posto que infestado do incom
n~odo msecto pulln , olfet·ece pt•oporções pat•a ser habitado, não 
so porque as noutes a ll t passam-se liv res ele qualquet• especie 
de praga, como tambem porqt1e é demasiadamente abundan~e 
ele peixe e caça . Os productos q~te até agora tem delle sido ex
portados são- a sa lsa e o breu-e i sto em pequena quantidade ... )> 

No seu trabalho A Amazonia em 1893, diz o Sr . Caval
cante ele Albt1querque : « O rio Içá tem sua foz 800 mi 
lhas acima ele Manáos, e vae aos p.:u·amos ele guanacás, 
sob o nome ele S . Mig!lel em sua vet·tente, correndo a 
rtlmO ele SE., recebe os rios Yebinoto, Sotaya e Jncahy 
e tem um cut·so superior a 1.000 kils. Sua l al·gut·a na 
foz, isto é, no logar em que se lança. no Solimões 
on Amazonas é ele 300 braças, e seis ele proftmclidade, 
O teneno elas margens é baixo, mede oito palmos de 
altura sob1·e o leito do rio em o mez ele m arço. A na
vegação é feita nos mezes ele março a agosto, e só pócle 
set· p t·aticacla livremente por vapores ele calado infet•ior a 
cinco pés . Não obstante, o vapor J t<lio La-Rocqu.e, que 
sulcou suas aguas em abril e maio, calando sete pés in
glezes , fez a viagem sem incidente maior, a não ser um 
encalhan\ento ele qtlatro dias. De agosto a ~é janeiro o 
rio vasa consideravelmente, ele modo a impossibilitar a 
navegação de embarcações cie calado superior a tres pé~. 
Durante o curso ele 372 milhas, con·tadas ela foz elo rro Iça , 
mantem- se sua la rgura entt•e 250 a 300 braças até o Jogar 
clenomi11aclo elo Carapaná . Desse ponto varia até ·JOD braças 
no lagar denominado Ot·eones, pequena malóca de índios dessa 
tribu. De Oreones à li nha elo ffiq uador dista 264 milha.s, 
e a largura do rio Içá varia etltre 200 a 250 braças, cu.1a 
lar"'ura, com pequena variante, segue até S. José, ele Gtlamúes, 
qu;' dista ele Manáos 1.776 milhas, percorridas pelo va.por 
htlio La-Rocque em 443 horas ele navegação, tenclo gasto 
34 d ias de viagem. tocando em 13 pontos para receber le
nha e estando 230 horas fundeado . A profundidade elo l'iot 
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que na foz é ele seis braças, varia em alguns pontos a cinco 
bl'aças a té Oreones, man ten do -se clahi até a JiJ,ba elo Equador, 
enlr e duas a cinco braças, e deste ponto a S. José de 
Guam ués, é sempre ele duas braças, chegando ús vezes a 
uma braça e a m enos em a lguns l ogores . Em todo o cu rso 
elo rio Içá ou Putomay o são innlll~eras as ilb as _ clisse nü
naclas caprichosamente em, aqu~lla 1mmensa ex ten~ao . Desde 
a foz do rio até S. J ose exJs lem grandes e mnumeras 
praias de a reias , que diffi.cultam a na veg:ação,_ porque esten
dem- se ao l ongo do r io, em g1·ancles di stancias, formando 
apertados canaes por onde passa o vapor, pelo que é mis
ter sonda1· com cuidado o rio e em a lguns pontos investigar 
0 rumo dos baixos de a reia para segurar a navegfl.ção con·tt• fl. 
os enca lhamentos, sendo necessario fundea r :í. noite, fl. fim 
de evitar os bai xos que não póclem ser r econhecidos. A cor
r enteza elo r io é ex traordinari a , naquella época, ele qua tro 
milhas por hor a, o que ex ig-e na subida navegar-se a toda 
força, sendo, por ém, na descida mui Lo p reciso navegar-se a 
i / 4 de força, a fim de ev i·tar os ba ixos, porque, impellido o 
vapor pela correnteza, qua ndo muitas vezes se quer para r já 
se mon tott os ba ixos, clonde se sa i depo is ele afas ta r á en
xada as ar eias, que cercam o vapor logo que encalha visto 
que e!! as agglomeram-se com rapidez. Não o bs tan te o cniclaclo 
e segurança da na1·egação elo Jdio Lcb-Rocque, que na subid a foi 
livremente até Continera, na descida e ncalhou oilo vezes por 
algumas horas, e uma vez pot· quatro dias no lagar denomi
nado Picudos, em fr ente á foz elo igarapé, onde habita uma 
grande porção de índios ferozes dessa t r ibu . Pop. e fogos e:ms
t en ·tes ncbs mcwqens do r-io Içá até S . Jose ele Guamués. - E!ll 
o curso de -l .OOO milhas, que é a extensão do r io Içá , de sua foz 
a S. J osé , contam -se as seguintes habi·tações de inclios e co 
lombianos, a saber : 1.• Fronteira Braz ilei ra . E' assim deno
minado este Jogar em consequ ncia de servir ele limite do terri
torio brazileiro com a Colombia. Abi reside um offi.cial bra
zile ir o com 12 praças , sob seu comruanclo, que compoem a 
gu arnicão desse pos to militar. 'l'e m cinco casas ele palha, sendo 
um a des tinada á resiclenc ia elo oflicial , ·tres à el as praças e uma 
a cleposi"to ele al'tigos bellicos. A p osição ·topographica elo Jogar 
é a peior possível, vis to que o teJ"ren o é baJXo, cercado ele 
pantanos, qu e occasiona1a a sua reconhec tcl a ms_alub J" tdncle . 
Reinam constantemente febres palustres. 2 • Frontetl'aPeruan a 
ton S . Christo vão). E ste l agar recebeu o nome de - Fronte iJ"a 
P er naná - por ter um a com missão peruana ele linütes, com ou 
sem fundamento, assentado a hi um marco, como d ivisa entre 
o P erú e a Colomoia . E ' contestada a legalidade desse acto, 
não s6 por c[Ue não fo i devidamente representad a a Colombia , 
nessa occasião, como porcg1e a lin ha divisaria elo terri torio 
das d uas nações snppõe-se não passar nesse laga r , e por isso s6 
a de nom inam entre si oor S. Clu·istovão . T em ·tres casas com 
50 colombia nos inclusive 10 inclios. 3 .a Oreones. E' um pon to 
ele residencia ela t l'ibu de índios Oreones (ot·elhnclos) , assim 
chamados em consequeucia elas grandes orelhas, que os desfi
gura m . Tem duas casas com 14inclios . 4 .• Coçacunty. E re
siclencia ele indios, tem dnas casas e 14 índios . Neste l agar 
naufeagou em 1876, um gra nde ba~e lão da propriedade ele 
D. R aph ael Reyes . Em 1875 os índios que então habitavam este 
lagar, ten do s ido atacados el e uma molestifl. paluclo&a, fo r am 
victimas ela morte. Alguns ele l les abandonaram o Jogar e fu 
giram para o cen·tro, licanclo os cada veres insepultos , os quaes 
foram enterrados dias depoi s por D. Raphael R eyes , qtte depois 
cleiLou fogo ás choupanas para elesinfectar o Jogar. Hoje 
acham- se res ·tabelecicl as . 5 .u Montepa . 'l'em qua tro casas ha
bitadas por 40 inclios , inclusive mulheres e cl'ia nças . 6.• Ya
cotor ó . Tem uma casa habitada por uma preta e um p re·to bra
zileiros, e oito índios . Este pre·to co mmercia com os indios e 
exe 1·ce ·tal ou qual pres ti g io entre elles . 7.• Cum by . E' r esi
dencia de inclios que hab i tam qua tro c!l>sas e lormam um nucleo 
de 30 homens. S. a Yacoroquim. Tem duas casas com -l2 inclios . 
9 .• Cantinera. E' o pon to de descarga do vapor, Cluanclo o r io 
n ão offe rece agua sufficieote pa1~a subir a S. JoEé rl ~ Guam11é~. 
Exis tem clous gr andes barracoes feitos de bambu, onde sao 
acondici0na das as cargas concluz Jclas pelo vapor, e as qne eles · 
cem ele S. José pa 1·a embarque . Deste ponto são transportadas 
em canôas, depo is de r eduz id ll;_S a pequenos volu_me~ ele quatro 
arrobas, adaptados á conducçao n as cos ta ,~ elos mcllos , que as 
trfl. n spc>rlam pelas cot·dilheiras elos Andes á cidade ele P as to, e 
outros l agares. Existe ac1ui um pt•epos·to ele D. Raphael Reyes 
com seis pesRoas encanegaclas da guarda elas mercadorias . 10.• 
S. José ele Gua.mués. E' o ponto terminal ela navegação a vapor 
quando é possi vel n avegar- se até ahi. E' u ma pequena pov. 

colombia na , onde se conta 16 casas incl usive uma capella:. A 
pop. é ele 80 i ndios. T odas as habitações acima descriptas que 
demora m á m a rgem elo l'io Içá são ele palha, acanb acliss imas, 
sem ventilação alguma, muito baixas e quasi her meticamente 
fechadas . E esse systema ele h~tbitação nõ:o de ixa de ser n e
cessario pa ra evitar a entJ·aela do pium , carapaná. e otrtros in
~ecLos ·, _que per seguem os habs . A.cp·icul·t~wa, commeroio, 
~nclustna e navegação. Em toda a reg ião banhada p lo rio 
Içá, ac ima clesc t•ip ta , p6cle dizer-se que não ex iste agricuHUl·a 
que represen te trabalho assi cluo ela p :lp. semi-civilisacla, que 
occupa as habitações mencionadas, e cujo numero se eleva a 
200 pessoas, mais ou menos . Pequenas e acanhadas roças ele 
mandioca, banana e mi\)lo, que esses na·turaes ah i teem, não 
sa·ti sfazem as necessidades ele suhsistencia, que é m antida com 
a caça e pesca, que abunda em toda a zona do Içá. Essa pecrnena 
lavoura fornece-lhes o absolutamente i nclispensavel ao fabrico 
ele diversas preparações alimentícias, com que variam ele sus
·tento. Parte elo auno empregam -se em fazer l enha e depos itai -a 
nos pontos onde tem ele tocat· o vapor ela em preza Reyes que, si 
por acaso não a consome toda, em cousequenc iD el e intenupção 
da viagem, os inclios ficam entregues á viela livre . O commercio 
em todo o r io Içá é exclusivam en~e fei ·to por D. l'taphael Reyes 
& Hermanos , unicos que descem ela cidade ele Pasto, situada 
al ém das cordilheira s elos Aneles, e navag<nn o rio Içá até 
Man àos , em batelões proprios, 0:1 em vapor, occupaclos no tran
spol'te da quina e a lguma salsa; aquella colhida n os Aneles e 
ali i prepar ada para exportação, e esta , nos tert•enos adjacentes 
elo r i o Içá . Os pr incipaes procluctos natur<>.es ela Colombia são : 
café, tabaco, an il, chapéo ele pa lha (a que ch amam ele Chi le) e 
qu ina . O preparo ela quina co siste em exlrahir a casca das 
arvor es, para o que dei tam-n'as ah ~<ixo, clessecca m- n'a ao fogo 
e a defuma m be n1, e cla bi at•r timam-n'a e m farel os ele quatro 
arrobas, que é a cal'ga que um homem pócle transportar nas 
cord ilheiras ou em qualque r caminho . Cada homem empregado 
no serviço da quina pócle extrahir por dia -l6 arrobas ele casca. 
A maior exportação que desce u pe lo rio Içú foi o carregamento 
elo vapo1· J, La R orquc , em maio elo cCJ rrente an no, que ele•.-ou-se 
a 1. 729 fa relos ele q tüna, r epresen tando 8 . 912 ar robas colom
b ia~as (ele 24libras), e 300 kilos ele salsa, tendo sido a impor
laçao conduzida no m esmo ' 'apor ele 495 vol umes de diversas 
mercadori as . Não ha inclustria al guma no rio Içá até S. José 
de Guamu~s que mer eça mencionai' . A nnvegação está por ora 
hmJtacla a em preza de D. Raphael Reyes & Hermanos, cujos 
esforços teem sicln emp1·egaclos com summa cledica.ção . Esse 
d;stincto colombiano tinha emprehenclido fl. navegação elo I~á 
com o va por T~tnclc!tnCb ele sua propt•ieclacle, que naufl-agon no 
porto de Can ti nera, em 1875, com um batelão pequeno que 
·tambem perdeu -se, e ultimamente fel- o com o vapot· J. L er, 
R ooque, que alli foi com fel iz viagem . Entre os pon los habitados 
do Içá a navegação é toda feita em ~tbá s (pequenas canôas), ezr .• 
pregadas no serviço dos inclios que ha bi-ta m as mar gens elo rio . 
A empreza el e navegação de Raphael R eyes é de um resultado 
impor tantissimo tan to para o Brazil como para a Colombia , 
que estabeleceram estreitas relações ele mutn0 i nteresse . Pelo 
lado moral , importa a civi lisação desses povos nomadas que 
vagueam por aqnellas r egiões em ~ s fronteiras das duas nações, 
e, portanto, grande concurso pat·a a navegação. P elo lado 
m a.l:_eria l ,_ o pt·ogresso e desenvol vimento do commercio, nave
gaçao e 1nclus ~ria elas duas nações, em uma ' importantíssima 
zona, qtte. all1 Jaz, con~o q~Hl esquecida, e cuja riqueza permanece 
sem o ma1s leve pt·ovelto a huma nidade. A prova inconcussa elas 
vanLagens ela na vegação elo Içá na empreza Re yes que sem 
a uxilio ele subvenção freta um vapor com o o J. L cb R ooqtte e 
co r rendo os r1scos dessa Jong·a viagem, vn i ás r emotas r egiões 
ele S . J osé ele Guamnés, buscar o carregamento a que nos r efe
rtmos, que po r si s6 parece p rometter l a1·gos lucros á em preza. 
Estabe_lecida uma navegaçã o regnlal', visto que a ela empreza 
Reyes e por ora um ensaio, com vapores ele qua tro pés ele calado, 
que pos~am sulcar as agnas elo I1·á até o meio ela vasante, os reaul
taclos nao se farão espe t·nr , e certamente o Brazil mui to luct•a r á, 
v1sto como suas pt·ovincias l imitrophes serão a sécle dessa em
pt·eza, qne como todas as outras, deixam .incontestavei s van
tagens ao progresso e desenvolvimento elo paiz . Nos pat·ece pros
pet•o o futuro ela empreza Reyes, sem embargo elas cliffi.cnldacles 
com que ha lutado para chegal' ao presente estado, e cremos 
c1ue dentro em po uco, ella assumirá as mais importantes pro
porções, qne gar anti r ão á Colombia não menot· l'e~ulta clo ao 
progr esso e civilisação ele uma important íss im a região como é 
~ qu3 banha o Içá . E staclo ele oiviliscbção. A immensa pop . 
1nctigena que h abHa e.s flore stas elo Içtí , vive como jú dissemos, 
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no pl'imitivo estado ele sel vagel'ia, segl'egada ela ci vil isação e 
entregne á inelo lenci a e á crapula . JJ;ntre el l::t contam - se as 
kibus Miranh ~ts , Or eones, P icttclos, e outras que se não confra
ternisam, sendo alglllnas clellas anthropophagas . Os índios 
O t•eones são os possuidor es elo veneno GU?'a.-J·e , com que pt"eparam 
as flexas e cujo effei to produz a mor te. Descem alg·um as vezes 
entre ~ · mezes ele novembro e clezem br o, n a força ela secca do 
rio , aHm de caçat· tat•tarugas , e logo que o rio enche retiram-se 
para as m atta.s . Adoptam a polygamia . Os índios que habita m 
a margem elo Içá , mais em contacto com gente civilisacla , a nela m 
semi- nús , vestidos apenas com uma cam isola sem mangas . 
Pintam o rosto com ti nLa encat·nacla e as pernas tambem, imi
tando meias , e tt·azem enro lados em a parte snperiol' elos bt·aços 
uma roda ele cipó a l mis caroso ele onvolta com p alhas muito 
finas . As orelhas e o na riz são att·avessaclos por psquenas tlexas, 
que ahi es tão seguras, e na cabaça serve-lhes d e enfeite uma 
gl'inalcla ou t urbante ele pennas ele côras va riadas . O Tu xá na 
ou chefe ela tt·ibu, · ou elas pec1uenas malócas em que viva m á 
ma r gem nsa sempre ele um grande cajaelo e ca pa pt·eta e traz 
um cola;. ele ele ntes ele animaes fe r ozes . lh~e cajado symbo~i sa a 
atl'to t•iclade ele que se acha t•eves ticlo, e é 'tt'ansmitti clo aos q ue o 
succeclem . A alime nta ção ele caça ou pesca ê vadacl:l., com 
pt·epat• ações feitas.cla mac~xé ira (a ipim), a que cha 1.n a m - y nca. 
Usam ele ou tra al1mentaçao a que clenoml!lam - x1xa - e con-
1liste em uma prepar ação fe ita ele milho, q1te com em a lgumas 
vezes com - xic•.1la- que é fe ita de ban ~ na amassada . A 
x ixa - , dev ido á su a natureza fet·mentic ia, tomada em graude 
quant ida de embriaga. Estes são os ha bitos dos inelios semi
civilisaclos, m a nsos , que h a bitam as margens e com quem 
estivemos em con tacto em toda a. viagem a bordo do vapat· e 
<'lm tet• t• a . Estes iuclios obedecem cegamenle, e pa r ecem estimar 
.a D. Raphael Reyes, q ue lhas i ns pit•a sub ida confia nça. Ag ua r 
dam D . Raphael com incli sivel con tentamen to e ass im con·e
spondem ás m aneit·as patel'!laes com que a qttelle caval heiro os 
tr ata e attencle ás suas recla mações e necess idades . lJ:m toda a 
subida elo d o I çá o vapor ia p:n·a nclo sobre r odas par a raceber 
inclios que agua·relavam D. Raphae l Re yes , e a quem a lg1m s 
clelles vinham r eprese nta r cont ra aggt•essões sofl'riclas ele outt•as 
tl'ibus. Entre elles appareceram alguns que h!l.viam s ido a ta 
·caclos pot• outros sel vagens fe r ozes, q lte lhes h av iam morto as 
mulhet·es e companhe i ros de h abitação ou malóca , et•am rece
bidos com toda a urba nidade e t ratados muito bem por n·. Ra
phael. L ogo que chegavam a bo rdo do vapor p~rcorriam-n'o 
admirados, in vestigando com subida cul'ios idade, tudo quanto 
viam. Clima e ncotw·e~co do sólo. O clima da região ba nhada 
;pel o rio Içá, desde a s ua foz até a altura em que passa a. linha 
elo Equador é mais quente e humiel o, e por i sso de duvidosa 

,sal !tbt·idacl~, cla h i, porém, a té Cantinera é agl'a d<wel , a tem
peratura ê menos elevada . Pel a manhã h a cerração, ás vezes 
es pessa, e Olttras muito lige iras. As noites são agradavelmen te 
frias , pr incipalmeute quanto mais pt•oximo se está das cordi
lheiras dos Andes . O terreno nas ver tentes do Iça é pouco acci 
elentado , torn a ndo- se geralmente plano para o lado elo SE . 
a-té a s ua foz. A uberdade elo sólo e prod igiosa e se ostenta 
soberba nas pl a ntações de m ilho , manclica e canna, de que 
acima fallamos . Ouvimos dizer que produz todos os ce reaes elos 
~limas equatol'iaes, em g ra nde abnndancia . Belém, 6 ele julho 
de 1877.- Joc~o F'. Ca.vc~lcconti dz A.lb!~que?·que. Sobt•e a p3rmula 
ele terl'i torios nas ma t•gens elo r io Içá ou Putumayo foi promulga do 
o Dec. n . 6 . 034 ele 20 de novembro ele 1875, qu e estabelece o 
a ccorclo sobre cessão mutua de terl'i·torios, celebrado entre o 
Brazil e a R epublica elo Perú em H de janeit·o el e 1874. 
«Nós, Dom Pedr u Segundo , impera dor constitucio na l e cle
fensot· perpettto elo Bt·azil , e tc. Fazemos sabe r a todos os qu e 
a presente ca r ta ele confirmação, appt·ovação e r at ificação 
virem, que aos onze dias elo mez ele fevereiL·o elo m il oitocentos 
sllten ta e quatro, co11cluht-se e ass ig nou-se na cidade de Lima, 
capital ela R epublica elo P erú, en tre Nós e S. E:'- o Sr. pre
sidente da di ta Republica, pelos respectivos plenipotenciarios, 
que se achavam munidos elos compe·tentes plenos poderes, um 
accordo sobre r.essão mutua ele tet•t•i torios, o qua l é do theot• 
seguinte : "Resulta nelo ela demarcação dos limites entre o Im
pel'io do Brazil e a Republica do Perú, verificada pelos r es • 
pectivos commissarios; que a !inha de fronte ira tt·n;çacla da~ 
verten tes elo Igarapê Santo An tonio ele Taba tmga ao r1o Japul'a 
corta. duas vezes o R io Içá ou Putumayo no espaço compre
h enclJclo e o. •re os dois mat•cos definitivos, co !locados na margem 
esquerda elo c i tado rio , cleix:fl.n elo essa linha geoclesica UJ~Hl. 
curva a Oes te para o Perú e outr~ curva a Es te para o Bt·azll, 
conforme consta das actas da expressad a commissão, Sua Ma-

gestade o Imper ador do Brazi l e S . Ex . o pr es idente el a Re
publica elo P erú desejosos ele prevenir, por meio ele um aceordo 
in temacional. ~s inconvenientes que d a hi poderiam resultar, 
nomea ram cÓm esse fim seus plenipotencia rios, a sabet• : 
Sua magestaele o imperador elo Brazil ; ? Sr . li' e.lippe José Pe
r ai t·a L eal veaclor de s ua ma o-esLacle a tmpe rat t•Iz , do conselho 
ele stta rn~gestade o impe racl~r e seu e11viaclo ex~ra ot•clin a rio 
e min istt•o plenipote ncia rio n a Rep11b h ca elo Pel'll. E S . Ex . 
o pres ide nte ela R epu blica do Perú o Sr. Dom Jo_sé ele la.Rtva 
Ao·uero. min istt·o ele Estado no despacho das r elaçoes exterwres. 
o; quaes, h a vendo-se comm unicadCl os seus plen os poderas, que 
a cha ram em boa e devida fô rma . convieram nos ar·ttgos S2-
oouintes: - Artigo primeiro. O Impet· io do B razi l e a Republiea 
do Pe rú <tpprovam a clema t• cação fei ta pelos commissarios elas 
duas a ltas pa rtes contt·actantes no rio Içá ou Putumayo e 
constant·~ elas actas or iginaes lav r adas em vi nte e cinco e vinte 
e nove ele julho ele mil oi toce ntos setenta e ·tres : e conseguinte
mente cedem; por mtüuo acco t·clo, a parte elos "seus r espectivos 
ter ri t orios intsrceptaela pela linha geod es ica no es!)aço que 
meeleia en tr e os dois m a t·cos c!elinitivos c1ue os referidos com
missarios col locaram n a mar gem clit·eita e na ma rgem esquerda 
el o dito rio Içá ou P ut:Jmayo em vin te e seis e trinba e um 
elos c i tados mez e anno .- Artigo seg undo. Deu tro do espaço 
comprehencliclo entre os clois j <i. expressados mar cos a fr onteira 
seg•ürá pelo a l veo elo menc taelo r to , !?assando entre as Ilhas 
b t·azi lei r a e peruana , e ficando ele pt·oprteclade para a Republtca 
elo Perú a mar o-em d irei ta, e a m argem esqu erda de propr ie
dade p~ ra o Br;~z il. --:- Art~go te rceit•o . O_ presen~e_ acco r clo se1:â 
t"a tificaelo e as ratdlcaçoo> se troca r ao em Ltma no ma1s 
lll·eve prazo, compromett.ettclo-se as a ltas par te~ contr;:tantes a 
solic itar p rév iametüe elos px le t•es competentes a sancçao leg ts
l ativa necessal'ia pa r a sua execução . Em fé üo que, ~ós o 
plenipotenciario de S tt a i\1a gestade o I mperadot· elo Br aztl e >o 
plenipotenciario de S . Ex . o presidente ela Repubhca elo P eru, 
em vi rtude dos n ossos plenos poder es, a ssign am os o pt•e
sente acco rdo e lhe puzemos o nosso sello. Fei~o n:;t c i<lacle 
ele Lima, aos on z~ dias do mez ele feve ren·o ele m1l ottocentos 
se tenta e quat1·o.- (L. S . ) Felippe Jo<é Pereirco Lec~l .- (L.~.) 
J. de lc~ Riva Ague,·o. - E tendo sido o mesmo acco•·do, CUJO 

teo r 'fica acima inserido, competen·temente app rovaclo pela as
sembléa o-e t" al o t' a Lificam os e confi rm amos assun no toelo 
como em"' cad~ um dos s eus artigos· e estipulações, e pela J:lre
sente o damos por fi rme e va lioso para procluz it• o s.e L1 cleVlclO 
effeito, p l'omettendo em fé c palav r a imperial cnmpr ll-o in\'lo
lavelmen te e faze l-o cumprit• e obse t•var por qua lquer modo que 
possa ser . Em testemunho e firm eza do que, fizemos p as sar a 
pr esente carta, p or Nós assignacla, sellada com o sello g ran~e 
elas armas do ImpertO, e referendada pelo minis tr o e secretarw 
de Estado a baixo assignado . Dada no P a lacio elo lho ele J a
neiro, aos onze dias do mez ele agosto elo a. nno do nasciiD:ento 
de Nosso Senhor Jesus Christo ele mil oitocen·tos seten·ta e cmco. 
(L . S.). - Impet•ador (co m rubt'icae guarda) Bcwã,o de Cotegi1Je . 
A.ccor do d iplomatico .- Pro~oco llo .- Aos vin te e nove dias 
do mez de setembt·o ele mil oitocetitos e selenta e se is l'enni
ram-se no mi1Úslerio das r elacões exte riot•es os abaixo assi
go ados , Joaquim Nascentes el e- Azambu.ia, enviaelo extraorcl~
nario e ministr o p len ipotenciat•io elo Bt·azil, e José f_ nLOJ?-lO 
Garcia y Gal'Cia, min is tro elaquella r epar tição, pat• a. negoc1ar 
e co ncluir, em nome ele se ts r espectivos gove t· nos, um ac~orclo 
pt·ovisor io com o objeclo ele faci lita r e r e~·tt lar a n avegaçao elo 
rio Içá a u Putumayo em toda a extensão eLas aguas que correm 
pelos tetTi tor ios elo Brazil e Perú . H.econhecida pelos abatxo 
ass ignaclos a urgencia desse accordo em vis ta das r azões ex
postas n as no tas ele treze ele agosto e dois ele setembro elo 
corren te anno, a nnexas a este protocollo, e tendo e m cons1~ 
cleração as es tipulações cl<\ convenção ele vin te e dois ele ott
tubr o de · mil oitocenLos e cincoenta e o ito e os decretos elos 
dois lJ:stados relativos á navegaçã o ele sens l'ios interi_ores ; 
convieram que, pa r a le ,•ar a effeito as v istas l tberaes .qLte 
fo t· mam a base ela política inle r nacional de setts respecttvos 
~overnos, era a ntes de tuclo inclispensavel estabele~er nas 
!t•otlteit·as elo r io Içá ou P ttLnmayo atttori c~ades , mumdas elas 
in strucções necassar ias pat•a a boa polic ia e J~eg tmen fi scal 
ele SLla na vegação, e te ndo outt·osim em a.ltençao as c trCllll!- 
stancias espectaes dessa navegação, e o dtsposto no convemo 
ele onze ele fevet•e iro de mil oitocent os e se ten ta e quaLro sobre 
pu mutação de territorios no expressado rio, acco:dara m r c
oo ular o livre tr a nsito de seus navios, de modo q ue nao encontre 
dUI'tculclacles na execução dos regulame ntos fiscaes e ele polic ia 
fluvial, cujas dispos ições se rão as ma is favor aveis tl navegação 
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e commercio, e co nservat·ão a possível uniformidade, quanto 
seja compatível com as leis especiaes das duas nações. Em 
consequencia estipt!laram os seguintes artigos: Artigo 1. 0 _Os 
navios mercantes brazileiros e peruanos poderão commerc1ar 
livremen te nos por tos que o Bt·azil e o Perú tiverem habilitado 
ou habilitarem no rio Içá ou Putumayo, SUJeitando-se aos re
gulamentos fiscaes e de policia estabelecidos pel-a autoridade 
competente ele cada um dos dois Estados no seu r espectivo ter
ritorio. Artio-o 2, 0 E' livre o ·transito pelas aguas do Içá pe 
ruano aos n~vios brazileiros que se dirijam a qualquer Estado 
limitrophe, ou vice-versa, em reciprocidade de igua l concessão 
que faz o Brazil aos navios met·cantes do Perú de ·bransporem 
a foz elo Içá brazileiro no Amazonas bl'azileiro para entrar no 
Amazonas peruano e para sahir ao ocea no e vice-versa . Como 
no caso antecedente, ficam os navios mercantes de cad a um elos 
dois paizes suj ei tos aos regulamentos fiscaes e de policia esta
belecidos no outro. Artigo 3 . 0 As disposições da convenção flu
vial de vinte e dois de outubro de mil oitocentos e cincoenta e 
oito, t:lue se referem á navegaçã.o do Amazonas, terão inteira 
execuçao n.o no Iç: L, tan ~o na parte que pertence ao Brazil, como 
na que corrasponde ao Perú, e ua que lhes é commum, uma 
vez que por sua uatut·eza sejam applicaveis ao dito l'io Içá. 
Artig-o 4. 0 Na pat•te elo l'io I çá de clomiuio commum, isto é, na 
que cada um dos dois Es tados possue uma só margem e ilh as 
in term edias, os navios mercantes, tanto na subida como na 
descida, estarão obrigados a apresentar-se a 11JU posto fiscal do 
BL"azil e a outro elo Perú dén tt·e os que ambas as nacões e n
tendam estabelecer . ArLigo 5.o Os navios de guerra brazileiros 
poderão navegar livremente pelo Putomayo peruano em l'eci
pt·ocidade ele egual permissão dada por pa1·te do Brazil aos 
navios de guerra peruanos que houverem ele navegar pelo 
Putumayo brazlletro, nos mesmos termos elas concessões ou
·torgadas aos navios me,.cantes dos dois paizes. Cada um dos 
dois Es taclos r eser va-se o dit·eito de limitar o numero elos 
navios de guerra que tenham ele gosar desta concessão ; e os 
ditos navios ficarão sujeitos aos r egulamentos fiscaes e ele 
policia no caso de recebet·em mercadorias nos respectivos portos. 
Artigo 6. o O presente accot•clo dural'á emquanto convier aos 
dois governos, ou até que o assumpto sobr e que versa seJa 
regulado por um conv.enio de~nitivo . Estando conformes estas 
estipulacões com as 1ns trucçoes recebtdas pelos abaiXo-asst
gnados ; firmam elles este instr~meuto em dupl;cata e nos dois 
idiomas para que surta seus effeüos , pondo-lhes os t•espec~i vos 
sellos (L. S.) Joaq1tirn Mcwia Ni~soentes de AzwnbujCk.- (L . S .) 
José Antonio G . y Gc~rc·ia.- Notas anuexas ao pt•ecedente proto
collo. - No~a da legação imperial ao governo peruano.
Legação imperial do "Bl'azil.- Lima, 13 de agos to de 1876.
Illm. e Exm. Sr .-0 gover no imperial concedeu ao colombiano 
Rafael Reyes, representante da casa commel'cial ele Elias Reyes 
e Irmãos de Popayan, o commercio de importação e exportação 
em navios brazileiros eutre os portos do Amazonas e os do 
interior de Colombia pe1o l'io Içá ou Putumayo. Esta empt·eza 
·tinha por fim dat• sabida facil e economica aos proclnctos elas 
farteis prov íncias colombianas de Pasto, Caldas, Popayan, . 
Tuqueres e Obanclo. O rio Ptrtumayo une -se ao Caquetá. ou 
Japurá pelos seus respectivos aillue11les Sencella e Caucaya, e 
com o rio Napo pelos ele S. Miguel e Agmwico, pondo estas e 
outr~\s arterias fluviaes em immediata communicação o Bl'a7.il 
e o Perú com as republicas de Co1ombia e Wquaclor. Os ferazes 
tenitorios que demoram por essas paragens, até aqui em seu 
est::~.do primitivo, uma vez explorados, darão resultados in
caku1aveis para o progresso e engrandecimento de todos os 
Estados conti nan tes. Interesses reciprocas estreitarão os laços 
ele união a que são chamados pelos elementos de riqueza com que 
os dotou a Providencia. Com o concurso dos respec·tivos go
v.ernos se at tingirão os fins que elevem ser o alvo de toda 
politica internacional. Foi este o pensaJ.nento do govet·no im
perial ao tomar a iniciativa ele favorecer a navegação elo rio 
Içá ou Putumayo dentro ele seus clominios, estando per;uadido 
de que sendo acolhida pelo govemo desta H.epublica, seriam 
por ell~ outoro-adas as mesmas facilidades na parte que lhe 
corresponde d~ r efú iclo rio . As condições geogt•apblcas elo 
Imperio e deste paiz, e a identidade de seus interesses acon
selham uma política baseada na mais completa conliauça, e 
que pt·oceclam ambos ele commum accordo, e com vistas iu
·teiramen·te liberaes, generosas e de a!llplo progresso em todos 
os assurnptos de navegação e commercw. De conformtdacle com 
as medidas acloptadas pelo Brazil para franqueal' a ·todas as 
bandeiras a navegação do rio Amazonas e varios ele se:.:s ar
fluentes, decretou tambem esta Republica em 17 de dezembro de 

1868 aberta a navegação de seus rios' a todos os navios mer
cantes, qualquer que seja a sua naciona lidade. Pelo artigo 1 o
da convenção celebrada entre o Imperio e o Perú em 22 de 
outubro ele 1858 foram declaradas livres as commuuicações dos 
dois Estados pot· quaesquer vias tereest t"es ou fludaes c1ue deem 
passn.gem de um para outro tet·ritorio. Por estes dois actos, 
que intimamente se liga m, es tá sub·teudido de facto o tran
sito pelo rio Putmnayo. O Brazil e o Perú não attendem só
mente á actualidacle, e não desconhecem que a protecção dos 
in·teresses communs das nações lim i trophes ou vizinhas são de · 
grande vantagem para ·todas. Sendo assim, nada será mais 

· justo elo que o L"econhecimeoto expresso elo tmnsito por aquelle 
rio em toda sua extens[Q . Deste modo, não occoneriio duvidas 
por parte elas autoridades locaes, e nenhum estorvo opporão 
estas ás especul:J.ções commerciaes com os Estados que ficam 
na parte superior dos rios que lhes são communs. Estas idéa~ 
j á estão em via ele execução por parte do governo desta Re
publica, como se deprehencle elo av iso dirigido pelo müristerio 
das relações exter io res ao da guerra e marinha em dezembro 
do anno proximo passado. Termiuada a demarcação dos limites 
da Republica com o Imperio do Brazil ao no t·te doAmazouas, 
r econheceLt- se pelo cit:J.do aviso a necessidade de expeclüem-se 
as convenientes orcleus á.s autoridades do departamento fluvial 
de Loreto, de conformidade com o que se dispoz no artigo 2o do 
mencionado decreto ele 17 ele dezembro ele 1868, para regular 
a navegação e commercio que se fizesse pelo li Ltoral peruano 
do rio Ptüumayo . Recommendou-se em consequeucia o esta
belecimento ele autoridades militares e mnl'itiruas nos pontos 
ela margem peruana que l"ossem m;Lis apropriados . Iguaes di
ligencias já se haviam l'aalizado no extremo da fronteira bra
zileira . Darias estas providencias inclispensaveis para a boa 
policia e fiscalisação fl11vial, não se póde crer que se opponham 
por mero capricho, obstaculo3 á navegação e commercio, pro-· 
curando-se unicamente evhar qlmlquer tentativa·de contraban
do, no exercicio legitimo da j urisdicção que tem o B1·aziL e o Perú 
na parte do rio Ptltumayo qtte lhe; pertence, de accorclo com 
os principias seguidos pelo cJngt·esso de Vieuua concernentes 
á uavegeção dos rios qua no seu curso uavegavel separam ou 
atravessam, clifferentes Estados . O go verno imperial pet•mitte 
que os naVlOS pentanos trans1tem pelo Putumayo brazile iro se 
bem n ão tenha sido este transito expressamente declarado' na 
conve_nção ele "1858, e prevendo a necP.ssiclade que terão as au-· 
toridades peruanas ; uma vez estabelecidas no rio Pu·tumayo, 
de communicar com o sea governo, e ele r eceber quanto sejllJ 
preciso para sua subsistencia e conservação, permitte igual-· 
mente que este se t•viço s~ possa fazet· em navi os de guerra 
pertlanos, antes mesmo de qualquer acco1·do internacional. 
O seu espírito a este respei to não p6cle ser mais libet•al, e espera 
que a este acto espontaneo c01·responderá o gove rno desta Repu-
blica concedendo as mesmas van taf?ens á baudeü·a brazileira no 
Putu::nayo peruano por via de recJprocidade. CollSicle.rando a 
urgente necessidade de um accordo a este respeito que promova 
os in·teresses communs elos dois Es·tados, ·teve o abaixo assi
guado, elo conselho de Sua Magestf.J.de o Imperador do Brazil e 
seu enviado extraorcl inario e ministro plenipoteuciario, o en
cargo ele dirigi r a S . Ex. o St·. D. José Antonio Garcia 
y Garcia, ministro elas relações exteriores da Republica do 
PeTú, a presente expo~ição, afim ele celebrar-se um accordo 
provisorio que clescle Já possa produzir os seus eíl'eitos emquanto 
não se regul:J. delluittivamente este assumpto . E 'rogando a 
S. Es: . lhe faça sabet· quando poderão ter logar as conferencias 
para concordar-se nas esttpulações que convenha quanto antes 
ad.optar para a h v_:e navegaç~o do rio Içá ou Putumayo, apro 
velta-se da occns1ao para re1te1·ar-lhe as expressões de sua 
mais alta consideração .- A S . Ex. o Sr . D . José Antonio 
Garcia y Garcia, min1stro elas relações exteriores ela Republica 
do Perú. - Joaquim J.lia?"Ía Nc~soentes de A .mmbn,fa.. - Nota 
do governo peruano á legação imperial.- (Traducção),- Lima, 
2 ele setembro ele 1876.- Senhor.- Inteirei-me com a devida 
attenção ela nota, da tada de 13 do passado mez ele agosto, na 
qual V. Ex., depois de recordat• as considerações que deter-
minaram o governo de S. M. o Imperado1· do Brazil a facilitar· 
a n avegação do rio Içá ou PLttumayo, e ele es:pôr as vantagens 
que os dois paizes, cujo iuteresst' é solidario quan to ao porvir 
elas regiões do Amazonas, colherão ele uma política liberal, 
generosa e progressista em todas as questões relativas ao com
mareio de seus 1·ios in te1·iores, conclue mostrando a necessi
dade de um accorclo que, de coufo1·midade com os principias e 
as declarações elos dois governos, assegul·e, mediante justa e 
perfeita l'eciprocidacle, a navegação do Putumayo aos navios. 
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braz ileiros e peruanos, e evibe os tropeços que poderia m lm
!Jedir a es tricta execnção de seus r egulamentos fiscaes e ele 
navegação fluvial. O interessante resumo, que V . IJ;x. se dignou 
fa zer elos elevados intentos elo seu governo e elos b .nellcios q11e 
da sua realisação podem r esul ta r aos dois paizes em assumpto 
de t~o lisonge ira '~Sperança, como é na verclade o aproveiLa
mento das magnHicas regiões ba nhadas pelo Amazonas e pelos 
seus affiuentes, é expressão fi el ela política revelada pelos num e
rosos acbos officiaes elo Perú em r el ação ao progresso claquellas 
virgens comarcas . 'l'em-se tornado nota ver desde 1851 o em
penho elo meu govemo em es ten der e facilita r o comm ercio e 
a uavegação ele seus grandes rios orientaes. A convenção ce
lebr<.~.da •3 111 23 de outubro do clilo an no , o es tabelec imento 
de diversas linhas de vapore-, subvencionadas ás vezes e 
com n avios proprios, e ele feitorias e officinas inclustriaes ; a 
nomeação de successivas corn missões scient illcas e de explora
ção, que tão uteis obset·vações teem colhido á custa , em muitos 
casos , ela inteeessa nle vida de seus membros ; todos o, te;; e 
muitos outros ac tos officiaes que ser ia prolixo enumerar provam 
q tte o espírito elo governo peruano tem sido ·tão ad iantado e 
resoluto em a lar ;::a t• os h ori zontes elo trabalho e da inclustria e 
em franquear os caminh os ela civilisação nos ricos e vastos 
tenitorios gue o Perú possue no coração da America Meri
dioni-11, como é fundada e legi tima a pet•suasão que tem o 
mesmo govet·no de que em época, ta l vez não r emota, todos os 
Estados i nteressa dos no Amazonas e nos seus caudalosos 
affl.en·tes, hão ele encont ra r no extrao r cl iuario desses domí nios 
suas mais abundantes fontes ele riqueza, e o campo mais fectinclo 
e remunerador elos esfor ços ela i ntelli gencia , do cap ibal e do 
trabalho que sa elllpregarem em tornal -os p roductivos. Cohe
r ente em suas manifestas pretenções, o Perú concluiu co~n o 
Imperio, ele que V. Ex. é tão digno orgão, a convenção de 
22 de outubro ele 1858 e o accor clo cliplomatico ele 23 ele ou
t ubro ele 1863, e exped iu a notavel e liberal declaração ele 17 
ele clezembt·o cl 1868. abi·inclo sem reserva rios settsos in te riores 
á navegação ~e todas as bandeiras. O anhelo, que a ft·anqueza 
e a espontaue·tdacle clest<t pol ít ica r evelam, de promovet· o de 
senvolvimento da naveg·ação e do commercio nas aguas flu viaes 
elo Orie n te , e a confiança traclicioilal elo Perú na r ecti clão e 
no espil'ito justiceil'o elo governo imperial, vizinho e amigo ela 
Republtca, encontr am nova e propicia occasião ele se traclu
z n·e~ em facto publico a ltamente profictw aos dois paizes, no 
deseJO por V. Ex. man.ifestado de celebrar um ajuste qtte 
facili te a realização das inLnções e assegure o desenvol vi
mento elos intaresses comiuuns na navegação elo rio Içá ou 
Put tunayo como medida com!Jlementa!· da recente demarcação 
elos limites elos Estados nessa parte da sua fronteira, estipu
lada na convenção sobre troca ele terrHorios ele 11 ele tevereü·o 
de 1874 . A posse, commum em uma parte e exclusiva em outras, 
ele que o Pedt e o Bt·azil gozam uo Içá, e o desej o, que anima 
o meu gover no em hal'monia com as cleclat'ações que cons·htuem 
a base ela sua política nesta or dem de relações, ele conceder as 
mais amplas fac ilidades ao commercio que queiram fazel· pelas 
aguas peruanas os Estados q ne occupam as cabeceiras do men
cionado ri.o e de outros aflluentes do Amazonas pela su a· margem 
septen·trional, lhe aconselham que acceite o CO ilvite pot• V. )!;x . 
feHo, na intelligencia ele qne o convenio que se concl ui r ser á, 
por sua natureza, pt•ovi sorio, atten·ta a necessidade ele se 
fazerem outros aJustes ele cujo es tudo se occupam os dois go
vernos. Achando-se o me n gove rn o disposto, c~mo tenho a 
honra ele d ize r nes La nota. a celebrar um accorclo conveniente 
sobre a materia de que V . Ex . tr ata , ter ei muita salisfação 
em reunir-me com V. Ex. para discutirmos em confet•encia os 
t ermos desse accordo, cujas estipulações, de conformidade com 
o espírito ela política ele nossos governos e com os interesses 
elos dois Estados. clevei·ão assentar nos segu intea princ ipias : 
1o, egualclade ele navegação e commercio das d uas bandeiras 
em navios mercantes . ·tanto na par te commttm como na exclu
siva ele cada paiz mediante os r espectivos r egu lamentos llscaes 
e ele policia fluvial ; 2o, li vre transi to elos uavios pe manos 
pelo Pttlltmayo brazileiro pa ra entrarem no Ama~onas ou 
sahirem clelle, e elos navios bt·az ileiros pelo Putumayo peru ano 
para se dirigirem a qualquer Estado lirnitrophe e delle r egres
sarem, com a mesma condição ele se sujei tarem aos regula
men Los ele cada Estado ; 3o ap resentação elos navios elas duas 
bandeiras que percorrerem' a parte oornmum elo Putumayo a 
um estabelecimento fiscal ele carla um dos dois pa izes ; e 4°, 
ltbe:clade de navegação para os navios de guerra ela~ duas 
naçoes, r eser vando-se cada gove rno o direito ele lim1 ta r o 
numero elos que tenham de g·ozat· ele tal concessão. Espet•ando 

m a t•car ele accorclo com V . Ex. o dia da co nferenci a . com a 
mais alt a consideração_ me assi ,gno .- E c:m . Sr .. J~aqui•n Maria 
Nascentes ele Azambu,]a, m~lllstro pl enipote_ncia l'lO_ elo Brazil. 
-De V. Ex. obseqnioso ser VJdor, Jo~é Antonto Garota y Ga,•cicb. 

ICABAQUAM. Viela Çamaquam. 
ICAMIABA. Cachoeir a no rio Urubú, aff . do Amazonas, 

aos 2° 20' 2.3" de L<~ t. e 16 451 46" ele Long. do meridiano elo 
Rio de Janeir o . (Ant.onio M . Shaw. 1883.) 

IÇANA. Rio do Estado el o Amazonas ; clesagua na margem 
dir . do rio Negro, entre o Uaupez e o h:ié . E' navegavel, se
gundo a ffi rma o Sr. Arauj o Amazonas, 40 até 50 leguas, onde 
o obs trua uma cachoe ira, seis leguas acima ela qual recebe o 
rio Cajari. E' abu ndante em drogas preciosas e habitado por 
Ba nibas e Uet·equenas. Delle a o Ix ié estende- se a serra 'l'u
nuhi. Em sua foz ficava a po v. de S . Miguel de l pa
r a uá . O n_atn_t·,dis ta Dr. Alexandre Rodrigues Fert•e it•a nos dá 
e~ seu Dtewt,;. (1786) as seguiu tes informações á r espeito desse 
rw : « Prmc1p1e1 a sub1r pelo Içana e pouco ma is clara. me 
pareceu a sua agua do que a do Rio Ne<> ro · a sua entt·acla 
ma is larga é elo que a sua continuação; ~ dJ seu curso está 
escrip to, que desce ele leste para oes te , pa r a llelo ao Uaupé3 e 
Ix ié; é mais estreito elo qu e o Uaupés .e por isso, a meu Yêr, 
mais som brio e veloz que elle: ambas as margens são cor
tadas ele infinitos igarapés, pela. m aio r parte tão entulhaclos 
ele troncos ele a r vor es atravessadas nas suas bocas, que a lg·uma 
perspicacia é necessaria aos que. não navegam pelas beiradas 
pa ra os distin guirem. As ilhas das margen s são mais e menos 
dilaLadas ; tambem não são raras as pedr eiras, e clellas cons
tam os ilhotes, que v enci , para atrav'lssar o r io. Descobr em
se pela vasante algumas pra ias, donde se tiram os ovos das 
tar tarugas, e aonde pousam i nfin itas marrecas . Nos furos e 
igarapés ela entrada, e na distancia ele tres até quatro dias de 
viagem, por elles dentro, ha muitas a r vores de imbit·api rauga, 
de umil'i , de puxuri, e clellas tàmbem vi a lg umas pelas beira das 
elo rio. As diversas gargau·tas q ue passei, eram guarnecidas de 
peclrar ia, e nellas se augmeu·tava muito a velocidade das aguas. 
Lembro-me ele em ambas as m arge ns ter· couLado até nove 
outeiros, ent l'e os que e ram ·taes , e os que passavam a colinas, 
tudo nelle eram t ij npares, e t aperas com freqHentissimos 
signaes de mocambos ele ind io- desertados; na pri meJt•a ela 
marg-em do norte esteve situado ·o principal Mabé, e na se
glmcla do sul o outt•o pr incipal Jaibuco, o qual desceu para a 
lJOV. de N. S. ela Guia. Pelas duas horas da tarde de 31 
de oulubr·o venci a primeira cachoe ira, e a inda que era pe
q_:leua levava uma fortíssima cor renteza; não a espet·ava eu 
tao fo r_te em razão ela info r mação , que se m e havia claclo, ele 
que o rro corrm morbo. Seguiu- se a manhã do 1 o ele novembro, 
e pelas oito montei a segunda, que tambem era pequena; deu 
facil passagem, porque o rio estava cheio; ficava siLuada entre 
as duas taperas, que existem, de cada marge·m a sua, a saber, 
na austra l a do principal Anuncu ri , por outro nome Simão 
Coelho, e na borea l, a elo principal Clavina , o qual desceu 
para a foz do rio . Com subidas de cachoeiras prinr.ipiei, e 
acabe i este dia; porque pelas seis da t arde Yenci t erceira, que 
j á era maior do que a segunda, e as suas correntezas mu:to 
mais rapiclas : po1·ém todas ellas são pequenas e r azas, ass1m 
como a quarta, que passei no dia 2; nunca é tão pequena que 
dispense a descarga das canôas, em rio vazio; outro ·tanto _m e 
não foi preciso pela cliffereuça elo tempo ; a quinta cachoe1ra, 
a que cheguei pelas 11 ela manhã, era um longo l·ecife de 
pedl'as , lançado de uma a outra margem ; clella para c111; a 
não pôde navegar o meu bote ; avan çou-se em uma montana 
até a primeira cachoeit·a grande, aonde chegue pelas oito h ot·as 
ela manhã ele 3. Observam- se ao norte clellas du as altas serras 
e um outei ro , que as dominam, e represen·tam a qnem vê, uma 
perspectiYa entre horrorosa e agraclavel ; acim a clella clesagna 
pela do sul um igarapé, ond e ha pedras de amolar ; a agua se 
cle~penha em caixões de cima de aHas peneclias, que fazem 
sa!Los da cachoeir a ; não vi, c1ue ti v essa canal, por onde se 
pudesse navegar, sem varar as canôas. Dos rios e r1achos, que 
clesaguam nas suas margens, até á dita c;;tcho~n·a, set eu ,_ por
que vi , na austral os clous riach os Ct1batrcum e . Amanan . Da 
cachoeira para cima. e ua dis tancia de u m d1a de v1agem. 
acho escr ipto, que se· divide o rio em deus braços, um elos quaes 
é o mesmo rio , que diverge para c sul, e o outro ela rar~e elo 
nor te é o chamado (!oiari; algumas pessoas o tem subtclo, e o 
que clella!\ se j)Ócle alcançar com m enos escrupulos ele incer 
teza, é que elo Iça na tem varado po r tet'r a para o Uaupés os 
salsistas, que acharam mui fac il subir por elle com viagem de 
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até 20 dias ao todo, c1ue arriscarem-se a vara1• as cachoeiras do 
re fe rido Uaupés , em ordem n tirare m a salsa internada por 
elles. Os gent ios que habitam o Içana são os Rt uibas , Term a 1-
saris, Tul'im a ris , Duanaes , Puite nas, Uerquenas e otltros ... J á 
a este tempo pl"incipiavf\ eu a exper imentar em. mim só sim
plomas ele sezões communs a. este r to : q~tero cltzer, hot•rtpt· 
]ações ass icluas , naqseas, e !requentes es tunulos ele vomttat·, 
uma tal ou ctual cephala lg·ia. q t1oticliana, o pal~o quasi se mpre 
febril e uma l ax idão espon tanea: de ntt·o em otto cltas conclnt 
a di ta vi ao-em. , « Jça,lub ou Jq~t ia?·i . Lança-se na mesma 
ma1·gem, 20 milhas depois do Xié; cerca de 400 braças acima 
ficaapov.cle N . S . da GULa,quemos·tramais v1daclo que 
a de S . iVlarcellino. Suas vertentes ainda são na nossa linha 
ele limites co m Venezuela, e com ella tambem se mantem iguaes 
comnw nicações que o Xié . Consta q 11e depois de 31 dias ele 
n a ve<>ação no Iça na , e de um curto tl'ansi lo por ter1"Cb. se com
muni'ca com o rio Paponcbg~teb em territo rio de Novo. Gr a nada. 
Um in dividuo r es idente na r·ov. da Guia, nos affi rm ou j á 
tet· r ealiz.Lclo essa viagem, para extrahir salsa qtte naqudle rio 
muito abunda. O curso do Içana é obstruido pot• cachoeiras 
entra as qua~s se distinguem as de nomes Ar a ry, Carur (t e 
'l'unui j unóo à se i't'a do mesmo Rome . Nas snas marge:1s \am
uem acham-se aldeaclos inclios que fabricam farinha, ralos e 
balaios, objectos de permu ta entt-e elles e os comm et·cia ntes . 
Estes ind igen as , muito inclinados ao contacto soe tal, são das 
tl'ibus \requinas, Siuci-tapuia, Ya uarilé-tapuia, Cuati-tapuia e 
Ba r es>> . (João Ribeiro da Sil va Junior. Obr. cit.) 

ICANHEMA. Rio do Estado ele S. Paulo, no mun. de 
Santos ; clesagua no canal ele Sa n tos para Barra Grande. Tem 
um cur so de sús kil s . mais ou menos. 

ICAPARA . Bairro do mun. de Iguape, no E stado ele São 
Paulo; com uma esch . p u bl. ele inst. primaria. 

ICAPARA. Canal e barra que liga a Ribeira com o Mar 
P equeno, no Estado daS. Paulo. Geralmente pt·efere-se a bal'l'a 
de Cananéa a es ta, porque alli o canal é mais fundo e acha-se 
em frente a ilha do Bom Abl'igo, onde os navios ftcam perfei
tamente abrigados dos ventos elo Sul. Segundo o capitão- tenente 
José Maria do Nasctmento e 1u tenente Arthut• In di o elo Bt•azll 
deve-se demandar essa barra pelo modo seguinte : «Marcando 
0 mor1·o Quat inga ao rumo NO 1/2 6 e governando por elle até 
que se tenha o morro Itinga ao rumo N. 4 NO, então se gover
na1·a ao rumo NO 4 1/2 N, qne e o ela entrada e passagem nos 
baixios. As marés são irregulares, a maxima dilfer ença ele 
nivele ele 1m,50; nas marés vivas, harenclo chuvas ab undantes 
e ventos do S., é de 2m proximamente. » Vide. Gapcwc~ . 

IÇAPETANDUBA. Rio elo Estado elo Paraná, aff. elo 
Nhuncliaquara. 

ICAPÓ. Ri beiro elo Solimões, em sua tmargem dir., ab:l.ixo 
elo rio Jutahi, en tt·e os ribeirõe-s MnJuitiba e Manat·u í>, Em 
suas ma rge na houve uma aldeia de I acu uas, que o carmelita 
Fr. João ele S. Jeronymo trasladou e incorporou á ft·e g . ele 
F onte Boa, quando esteve nas immecliações do Jutahi 
(Ara,ljo Amazonas). 

ICARAHÚ. Rio do Estado elo Pará, banha o mutl. ele 
Bragança e clesagtla na margem esq. do l\1anig itiua, t rib. ela 
bahia ele Ma iahú. Outros escrevem Aocwa,hú. 

ICARAHY. Lindíssimo e aprazíve l arrabalde do mttn, de 
Nyt<HÕi, jun to ao bairro de S . Domingos. E' mui procurado 
na estação calmosa pela excellencia de seus banhos de mar. 
A praia que a hi existe e que tem o mesmo nome oJI'erece um 
dos mais graciosos panoramas elos muitos que ostenta o con
torno de nossa esplendida babia . E' esse arraba lde p ercorrido 
pot• bonds e possue formosas chacaras. Te m duas eschs. publs. 
ele inst. prim. Agencia do correio. 

ICARAHY. Pequeno pov. do Estado elo Rio ele Janeiro, 
no mun. de iYiagé. 

ICARAHY. P equeno rio do E s tado do Rio de Janeiro, no 
mun . de Nytet•õi, corre junto ao morro do Cavallão e des
agua na pt·aia de Icarahy. 

ICATÚ. Villa e mnn. do Estado do Maranhão, na com . do 
se u nome, ex- termo da com. do R osal'io. ·á margem dir. do 
i\!Ionim, acima da foz elo Iguará, ligada à cidade elo Brejo e ao 
rio Monim, por estradas . A industria principal dos seus líabs. é 
a ela tiqtti?'Cb, aguardente, farinha e sa bão fabricado com a zeite ele 
and1roba . Suas ma·Ltas são abundant issimas desta arvore, o que 
constHue um manancial ele riqu eza . Sua egreja matriz tem a 

invocação de N . S. ela Conceição e depende da diocese elo 
Mat·anhão . Foi l\mcbcla e m 1688 no lagar denom inado A_q ua,s 
Bocbs, sendo mudacla para o sitio actual e ntre os annos do 1757 
e 1759 . Foi confil'lnaela na. categoria de villa pela Lei Prov. 
n. 7 de 29 de abr il de 1835 . E', depois de Alca utara, a ma is 
an·tiga ·de ·todo o II:staelo . Foi CL·eada com. pelo ar~ . IV da Lei 
Prov. n . t. 255 de 9 de maio de 1882, que cons Lituin-a com o 
mun. do set1nome e o ele Miritiba . O mun. é r egaclo pelo rio 
Mon im, pe los iga t·apés Caüas e Pirajussara, a lém d outros. 
Tem duas eschs . publs, de inst. pl'im. Sobre suas divisas vide: 
Lei Prov. n. 6! de U ele junho ele 'l838 . Foi incot·pot•acla á 
com . do Rosario pela Le i Pro v. n. 483 de -18 de juu h o de 1858, 
Agencia elo cort•eio . Compreh encle a pov. Cachoeira. Foi cl as 
sificada com, de segunclà e n~r. pelo Dec. n. 9 . 297 de 27 de 
setembro de 1881. 

ICATÚ. Log . no m un . ele Mot!ajuba do EsLaclo do P ad., á 
ma rgem d ir. do rio elo seu nome. A Portar ia de 19 ele março de 
1873 ct•eou ahi uma esch. publ. de inst. pl'ima l'ia. 

ICATÚ. Dist. elo termo da Bat•r a elo Rio Gt•ancle, n o E s tado 
da Bahia . Comprehende o arraial ela Tapera. 'l'em uma esch. 
publ. ele iust. prim . , areada pela Lei Pro v. n. 1. 322 de 18 de 
junho de 1883 . Fica á margem do l'io S . Franc isco, cerca de 
tl 8 kils. abaixo datluella çidade. 

ICATÚ. Ilha no rio S. Fra ncisco, mun . de Chique-Chique, 
E s tado da Bahia. 

ICATÚ. P ec1ueno rio do Esta elo elo Par à; na>ce no lago 
Pirateua e banha o num. de Mocaj uba. Jun to com o Ptüit'y 
fo rm a o Tauarehesinho, que desagua na margem dit". do 
T ocantins (In f. lo c.). 

ICATÚ. Rio do Estado elo H.. G . do Not•te.; a travessa a 
estrada de Goyaninha a Cangua t·etama . T ambem e'lCl'Ovem 
CMú. . 

ICATÚ. Riacho do Estado da Bahia, aff. da margem esq . 
elo t"io S. Francisco. 

ICAVETÂ. . Rio do E s tado de S. Pil.ulo, banha o mun. de 
Sant'Anna do Parnahyba e desagua no Tietê . 

ICHÚ . Log. do Estado de Matto Grosso, no mun. de S. Luiz 
de Caceres, á margem dü·. do rio Paraguay . 

ICHÚ. Bahia na margem dir . do rio Paraguay, no E stado 
de Matto Gresso. Em su as marge ns ha abundancia de poaia. 
Tambem a denominam Ua,ohit . 

ICHUSINHO. Log. do Estado ele Matto G1•osso, na fr eg . 
de Santo Antonio do Rio Abaixo, mun . ela capital, á ma1·gem 
esq. do rio Cuyabá, 

ICÓ. (Colicoedr on ycó.) Ar vor e, abunda nas marge ns cl~ Jagua
ribe e r es iste no vet· ão sempt"e vet·de ; dá uma fr11c~mh a elo 
tamanho de uma pi tomba, noc~va aos animaes porqne os embe
beda . Diz Pompett que o antidoto é urina nos ouvidos. Ens . 
Est . cit. T . '1° p. i73, Nota 7a, Etym., agua 011 rio da 
r oça, ele Y.C!, agua e có, roça, Frel ~·J a t•anhão , cit. p. 74. 
Melhor: sua r oça, de i , sua e có, r oça, G. Dias, Dioo. cit., 
Malta. cit. p. 250, Fat•ia, Co mpendio da Língua Braz ileira, 
p. 133. [<;r a tambem o nome de uma tt·i lm ·ta puia, numerosa, 
que habitava as serranias entr e o rio Salgado e o do P elxe; 
roi attrahida para a missão elo R . G. elo Norte, Theberge cit. 
P· 6. 

ICÓ. Cidade e mun. do Estado do Cear á, sécle da com. do 
seu nome; á margem clir. do rio Sal gado, em uma bella plani 
cie, cerca de 16 kils. ac ima da juncçã~ clesse rio com o 
Jaguaribe; ligada á cidade elo Gra to por uma estrada que 
passa pot• Lavras, Missão Velb a e Barba lha, e a Batc1r ibé por 
uma outt'!L Jaz, seg1mdo Pompeu, aos 6" 24' 1111 ela Lat. S., a 
50 leguas elo Ar acaty, 78 da ca pital, 32 a Nill. do Grato. Sua 
egt'eJa matriz t em a in vocação ele N . S. da Expectação e 
depende da diocese do Cea t·á . O Dr. P, Thebet·ge, no seu 
E sboço Histo1·ico sobre Cb P rovinoicb elo CeMéb, diz á p . 127 
o s eguin~e : «O ca pibão-mót· Get·aldo do Mo n te e Silva, 
morador na vil la do Penedo, r esol veu-se, igttoro por que 
motivo, a abando nar este l agar ele sua r esidencia para vir 
mor a r no centro des ta capitania. Trouxe comsigo filhos e 
sobt•inhos e mais parentes que se espalha ra m pelos sertões 
adquirindo e si tu anelo fazendas de cl"iar gado . Es ta emigt·ação 
e fl'ectuou- se 110s uHimos annos do seculo XVII ou nos primeiros 
do XVIII. Geraldo fixou-se n as i mmecliações do Icó que nesse 
tempo n ão passava de um arraia l pouco populoso e 1~1esm o sem 
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capella. Seus parentes fixaram- se, uns no Carir i, outros no 
Carihú, outros nas ma rgens elo Jaguaribe, alguns, emfim, no 
Banabuihú . Francisco do Monte e Silva, seu Irmão, em uma 
l'esidencia que fez no Icó, perdeu uma filha ctue, com grande 
pezar ela mãe, fo i ente rrada no campo, p}r falta ele eg t·eja . 
Seu n1al'ido, para a consolu, pl'ometteu-lhe que seria ·tr a ns
ferida, para uma_ egl'eja, por isso ·t,·atou ele estabelecer um 
palrtmonw ele meta legua ele terr as, no cenko do qua l ed ificou 
uma_ cape !la a N . S. ela Expectação, que com pouca demo ra 
Se\'viu ele matl'iz á ft·eguezia que, nestes primeiros a nnos elo 
seculo passa do, foi creacla no a !'ra i a l elo Icó . " Foi , segn uclo 
affi rma Pomp2u , CJ'eitcla pa r ochia pela P1•ovisão de 6 ele a ln· il 
ele 1764 . P or Carta Hegiv. ele 30 ele ou tubro de 1736, remett ida 
pelo capitão -genera l govemaclor ele Pet·nambuco ao go,re rnador 
elo Cea rá, foi erecta em villa a antiga povoação do Ic6, e 
ordenado ao ouvidor elo Ceará, Dt· . Vic.torino Pinto da Cos ta 
Mendonça, que fosse inaugu t·ar a nova. villa, o que teve Jogar 
a 2 de ma io de -!738 . F oi elevadr~ á categoria de cidade pelo 
ar t. I da Lei P1·ov. n . 24'1 de 25 de outubro de 1842 . E' com. 
de segunda entr . , creada pel a Resolução do Conselho Admi
n is trativo de 6 de maio el e 1833 e cl ass i ficada pel os Decs. 
ns..: 687 ele 26 ele jLtlho ele 1850 e 5 .195 deU ele j a nei ro de 
18 t3. Rept·esenton o Ic6 11nportante papel por occasião ele 
nossa indepencleucia , fazendo frente ao padido l us itano, c1ue 
quen a a todo o transe ltnj_)ed tr ~ue se lizessem as eleiçõe> 
para ~ ç:onstrtutnte Brazileu·a . 'I oclos quantos teem tratado 
do Ico b llam com grande enca recimento elo progresso dessa 
pov . Monsenhor Pizar ro, em suas Niemm·ic~s Histo,·iws , diz: 
«Este terreno (o elo Icó) é o ma is povoaclo e o melhor civil i
saclo cl ~ entre t·oclos os ela província, e a meoma villa, em 
proporçao elas mais do co ntinen te, é lambem a ma is b1·ilhante 
pelo s~u .comll?er cio em gado . , iVIil liet ele Saint Adolphe, em 
seu _IJ tcot~ncww Geogm,phioJ, Histo1~ico e DesaJ•iptivo do Brazil, 
d1 z · << l ?o - Vll l a a mais merca ntil e populosa ela provincia 
elo Cea r a~» O senador P ompeu, no seu IJiccioncwio do c~aní, 
d1z : «O 1c6 en.tre1em gr ande commercio com o Cr ato , que lhe 
fica a 0., e com o Aracaly, donde rece be as mercadorias . 
Entr a m e sahem ann ualmente elo Icó pa-ra o Arac::Ll.y mais de 
i.OO_O car ros carregados ele genet·os estrange iros . No seLt 
ta rrltor~o, e';_,1 1854 havia 172 _fazendas ele cri ar, em que se 
culleclaram .,.400 o-arrotes e 62o pol t' OS>> . Segu ndo o recen~ea
men~o de -1891, tmba a com . elo Icó 34.100 habs . Ha cinco 
egreJaS : a ma tt•i z, Coração ele Jesus, Monte, Rosario e B0mflm 
e oito capell as fll iaes a matriz, são as se o-uintes : Bebedo:n·o' 
Conceição, l:)anta Ct·uz da Varzea ela Fo~e , Tatajttba e a d~ 
Fazenda da Serr a . li]m 1882 existiam no mun. do Icó 25 açudes 
pa rticular es el e clifferen tes dimensões e capacidades, distin
guindo-se oito nos si tias Ca?";JCbttbc~, o maior e que conserva 
agua por mais de tres a nnos, Buenos A.y?"es, F ormoso, g t•a nde 
e bem acabado, Gucwá, CM~to, 111alhc~da Vermelhc~ , Gado 
Bra·vo e B stivct. Tem diversas eschs. publs . ele i nst . prim., 
uma elas quaes Cl'eada pela L ei Prov . n. 845 ele 9 ele agosto 
de 1858. Sobre suas di visas vide : L eis Provs . n s. 1.127 ele 
21 de novembr o ele 1861, '1.644 de 19 ele •etembro ele 1874, 
2 .074 de 13 de agosto ele 1884, Lei n . 165 ele 11 ele setembr o 
ele 189<1. Agencia do correio. 

. ICÔ. Riacho elo Estado ele Pernam bu co, cleaagua no S. Fran
cJsco entt-e o rio P ajehú e o ri acho do Ambros io. 

ICOMBA , Pico da Sen a Geral, no Est<tdo ele Santa Catha
rina. 

ICONHA · Pov . elo Estado el o E. Santo , á mar"'em do rio 
de seu ~o me, no mun. ele Anchieta; com u ma escl1 . publ. ·ele 
m st. pmn., cr·eacla pelo a rt . 10 ela Lei Prov. n . 18 ele 4 ele 
ll1!UO ele 1877, 

ICONHA. Rio elo Estado elo E . Santo, limita ao N . a freg . 
d~ Santo Anto_nio do Rio Novo e desagua na margem esq . do 
r1o Novo. O Dtcc . GeO.!J?'. ele Cesar Marques menciona esse rio 
como aff. elo na bapoan:~. . 

ICON~A. Rio elo Estado elo R io ele Janeiro; nasce na serm 
elos Orgaos, no Jogar Me io ela Sena, e desagua no Macacú . 

ICONHA. Rio cio Estado de S . Paulo, no num. ele Cananéa . 
ICÔS. Grande e numer osa tribu indigeua que habitava as 

serr~ma s entre o \'io Salgado e o rio do Peixe, no Estado do 
Cea rá . << E sses se l vagens, d iz o D1·. P. 1'heber ge (Esboço Histo
;•wo so br·e o Estc~do do Cecwó..) foram a·t t l'ahidos para a missão 
ela Serra ele Porto Aleg t•e , n o R . G . do Norte . onde foram 
alcleaclos . E1•am da raça tapuia., ' 

ICOSINHOS. Tribu tapuia que hab itava perto elo siti o , 
onde se acha h oje a cidade de Icó (Dr. P . 'l'heber ge) . 

ICOTE. [garapé do Estado do Amazo nas, desagua na muge m 
esq . elo rio Içá entre os igarapcs Up ii e Pimari. 

ICRIM. R io elo Estado do Paraná, nasce na serra elo seu 
nome e cl esagua na ma rgem clir, elo rio lgLtassú, proximo á fo z 
elo Cavemoso. Na prov . d izem 0J'Ún, 

ICUHY. Igarapé elo Es·taclo do Par{t, na freg . de Bémfica e 
mun. ela Capital. 

I DIAPARA. Lago elo Estado do Amazo nas; na mat·gem esq . 
elo Jauape t·y, onde desagua (B , Rodrigues). 

IDOME. Hio elo Estado elo Amazonas; clesagua na mat•gem 
esq . elo ~rarJCoer a, proximo á foz dos igat•a pés Manampá e 
Anarapnu . «Em sua foz , diz o capitão -tenente Amazon as, 
assen1aram os hespan lwes tt m posto mil iLa r em 1776 que 
pt:o.mpt~men.Le foi tomado de assalto pelos po1·tuguezes: Sua 
ar ttl het ta faz parte elo ac tual armame nto do forte de S. J oaqu im. » 

~E~EFIT~. O D~. :\.Jexan? t·e Rodrigues Feneira , no sen 
IJz_cww ela vu~.!J.em phwosoph1oa pele~ oapitanic~ ele S. J ost! do 
Rw NegJ'O (I786), trata ndo do l'io U ruba:s:i, diz: << Quanto ao 
Uruba:s:y bastará tl'~nscrave_t· o que a r espúto clelle, nos deu a 
let• o auto r elo Rote1ro de vtc~gem des ta capitania, e é elo theo r 
seguinte: Foi em outro tem po pov . ele Manáos, dos quaes 
d iz Fl'itz, citado por Mr. de Laconcla mine, p . 70 , que tinha~ 
nes te rio uma gt·ancle aldeia chamada Ienefi ti, que o mesmo 
Laco nelamine ·s ttppõe cabeça de prov incia elos Manáos, e ser a 
que deu motivo para se fin g ir a cidade Manôa . E' verdade, 
que h avia a alclêa n~ bocca ela m at·gem orienta l, cuj o nom e 
e ra Irananc~nooc~ e nao Ient~lit i. Como os inclios costumavam 
da r ás alclêas os nomes elos principaes, que as dominavam, 
pôde set· que , em tempo mais atrazado, fos se denominada Iene · 
fiti por ser do mesmo nome o pt• incipal, então existente, ou q ue, 
tendo d 'antes aquelle nome, volun tariamente o mudassem em 
Irananauoca . T ambem não cli~pu lo a conj ectu ra ele Mt·. de 
Lacon ·\am in e, posto rtue a t•efel'ida a ldêa nem tinha as quali
dades e g randezas co m que se fin giu a cidade ele Manôa, nem 
er a a capi tal ela prov incia dos Manáos, poi s , não obstante serem 
estes todos conr'ederados , eram comtLLclo as su as alcléas inde
pendentes umas elas ou'tJ'<,s, e muitas clellas tão pop ·Jlosas como 
a Ira nanauoca . » 

IEUERY, Furo que vae elo J aput•á ao P oré, no Estado do 
Amazonas. · 

IGAÇABA : talha gr a ncle pa ra a~na- Moraes C. Aulete e 
La~e rcla ci_t . ; outr'ora - especie de cantara 011 v~so ele que os 
Ir;t-clws ser~1am-se para a agua e pa ra o vinho , P inheiro Chagas 
clt., p. 2;,7 ; - louça - G . Dias. D-ia . cit .- Etym . : - pot~ de 
agua, ele ig, ag ua e çaba, causa propria. J. de Alenca r, Irac . , 
p. -L66; - talha grancle d 'agua, ele i ou i g, agua e talha, J:VIoraes 
e Lacerda cit.; - corruptéla ele igc~ssaú.a , vas ilha de carregar 
agua, ele ig, agua e san~, carregar, B. Rodrigues, Ens . de Sienc. 
T. 2° , p. 19, nota 1a; - receptor ou conduc tor d'agua, vaso 
el'agua, po te, tina, B. Caetano, Vooa b. cit .. p. 1~9;- ou es~ 
pecie ele canta t• o ou vaso ele que se serviam os inclios pat·a a 
agLta e para o vinho, P. Chagas c it . , p. 257 - I'b ele duas 
especies: pa ra agua e deposi to de bebida inebriante , e a que 
servia pat•a ur na fune ra ria, cujos fe itios são dive r sos, e por 
isto tem outras etymoJogias, B. Rodrigues, p. 19 . 

J á o cadavet· dentro ela igaçabc~, 
Com as g.terrei ras at·mas, de que u sava, 
Tinha sido en tel'l'ado em funda cova . 

(i'IIAGALRÃEs, Con f . dos Ticm., C . 1o, p. 18). 

- G Dias, B •·as . e Ooec~n ., Qb,·as Posthumc~s, T. 6°, p . 200, 
no ta 4, esc reve h·içaba, ta l ha em que os iudios entel'l'avam o 
defun to, p <~. ra d ~fle rençar de ipaçc~ba . que era o nome qu e cl!: va~t 
ao po te ; mas a p. 229 escreve igc~çc~bc~ , t ambem como stg· lll
ficando - ur na . A diffe rença não es·tá na orthogl'aplua , mas na 
etymologia - I gaçcbba , pote, co nfunde-se pel'l'e}tamente com 
igaçaba , uma . Ig !oc~ssáttc~s , corruptél a ,de t1tçatta, elo verbo 
iuçá, ma lar com a terminação verbal a!ta, abc~ de Ancb reta 
que faz çdLta ou çaba por tet•nünar o verbo em vogal: significa 
0 loo-a r onde se mata , ou se entet·t·a um morto e ás vezes o 
insL~Ilmento, B. Hodrigues, Ens. ele Scien. cit . , 1'. 2o, p. 9, 
Nota . << Igassabc~ : s. f . (Pará) Pote ele bat•ro de bocca la rga 
ger almen te, quer se destine á agua, c1ue r si rva pa1·a gua rdar 
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farinha, Otl oatt•os quaesquet· generos. 'l'ambem se applica o 
mesmo nome a grandes cabaças prepar adas pal'a o mesmo fim . 
D'antes se serviam os selvagens elo Br azíl (e ta; vez ouko tant-o 
façam as tri bus que nos são po uco conhecidas) das I gcbssaba,s 
de ba n·o á gtlisa de ttt•nas fttne.r al'ias , _que enterravam com os 
despojos ele .>eus defuntos .. Atn da ~OJ e se encontraJ:!l ~essas 
Ul'nas nos seus anti"'OS cernttertos. l<..m Montoya ha taça cor
respondendo ao Lupl Igcbsscbba . 'l'a mbem d izem Gcbssabcb (B . 
Rohan. Diae . cH. ) 

I GAÇABA. Igat•apé elo Estado do Par á, no mun. ele Cintra. 

I GAPÓ s. 1n .: (Pará) pantano , charco, brejo coberto de 
matto . Etym. E' vocabulo de ol'i~~ m lupy e mui usado na 
quelle Elsta.do. Em guarauy Yapo significa tambem panlattO . 
No Estado elo P ttraná temos o rio Yapó ott lcbpó. «0 nome de 
Oycbpoc, dado ao rio que nos serve de limite ao N. com a 
Guiana Fra.nceza, tem a mesma origem, tan to mais que ha 
cartas, em que, em Jogar daquelle nome, se usa de Iapoc e 
Yap9c (.f. C. da Silva). 

IGARA. s . f . : fórma vulgar de yyarcb, nome que em lín
gua ·tupy se appltca genencamen te a todas e quaesqtter em
barcações, salvo os designativos especiaes para as distingttit• 
uma elas outl•as, conforme o sys lema e ma teriaee adoptados 
em sua cons~l'llcção. Como tal, ainda hoje entnt na compo 
sição de muitos vocabulos usuaes, como Iga,rapé, Igarité , 
etc. (8. Rohan. Diac. cit.) . 

IGARA-MU NHANGA (Legar de fazer canôas). Log. do 
Estado do Pará, á margem do rio Xingú . 

IGARAPÉ . (Dedvado de Igara- pé, que significa cati.linbo 
ele canôa) Nome de varias esteiras ou rios peq uenos, que só 
dão passagem a canôas. 

I GARAPÉ- AP ÁRA . Furo que nasce na enseada elo lago 
de Monte Alegre, onde entra o r io .Maycurú, e depois de um 
curso bastante sinuoso vae lançar-se no Gurttpatuba, tr ib. 
elo Amazonas . Fica no mun . de Monte Alegre, do Estado 
elo Pará. 

IGARAP É -ASS Ú . Log . elo Estado do Amazonas, na mar
gem esq. elo rio Jutahy. 

I GARAPÉ-ASSÚ . Um dos quartei rões da pa rochia ele 
Santarém; no ]!;stado elo Pará . H<t um outro log . do mesmo 
nome no mua . ele Ourem com uma escb. publica . 

IGARAP É - ASSÚ. Pov . elo Estado do Maranhão, no mun. 
de Tury-assú, com duas esclts. publs . ele i nst. prim., c t•eaclas 
pela Lei Pr•ov . n . 1.236 de 2 de maio ele 1881 e n . 1.028 ele 
12 de j ulbo de 1873 . 

IGA;RAPÉ- ASSÚ. Set•ra elo Estado do Pará, pet·to do 
Lago Grande, no mu,n. ele Villa F ranca . 

IGARAPÉ-ASSÚ. Igarapé do Estado do Pará, no clist . 
ele Inhangapy. ~· um braço do igarapé Bacul'y . 

IGARAP É -ASSÚ. Igarapé no m un. de Gut•upá elo Estado 
do Pará . 

IGARAPÉ-ASSÚ. Igarapé no mun. de Ponta ele Pedr as , 
do .ffistado elo Pará . Desagua na margem di r . do rio Marajó
assú. · 

IGARAPÉ -ASSÚ. Nome de tres igarapés que clesaguam 
no rio Capim ; ttm, pela margem di r., e ntre os igarapés Ya tt
rité e A.r umãduba; ouiro, pela margem esq., entre os iga
rapés J ut•una e 'l'rauira ; ou tro fina lmente, pela margem di r. 
entre os igarapés Boyarú e Jitcaré-coara , Estão na direcção dl:l 
S. pa ra o N. 

I GARAP É -A SSÚ . Igarapé elo ]J;staelo el o Pará, ba11ha o 
mun. ele Mar apan im e desagua no r io deste nome (In f. 
loc. ). 
IGARAPÉ~ASSU . Um dos ca naes pe los quaes se comnm

nica o 'rapajoz com o Amazonas . Acha - se N. S. com a po11ta 
Salê, na distancia ele 1.850 metros . 

IGAR APÉ DA P ONTE. Igarapé elo Esta do do Amazonas, 
no muu. de Barcellos . 

I GARAPÉ DA VILLA . Igar apé do Estado do Mara nhão , 
n.asce n a i lha des te n ome , bauha a villa elo Paço (por esta 
ctrcumstancia tem ta l nome) e depois ele reunir em si os 
r tachos S. João e Antonio ]!;s teves , desemboca a NE, en tt•e 
a ponta do I tapat·y e a ilha de Curupú .. 

IGARAPÉ DE B AIXO. Um elos qua1•teirões em qne se 
di vide o mun. de Alemquer, no Estado elo Pará. Em 1892 tinha 
213 hab itantes . 

. IGARAPÉ DE CIMA . Um dos q uarteirões em que se di
VIde o m un. ele Alemquer, no Estado elo Pará . Em 1892 tinba 
214 habi t..tn tes. 

I GARAPÉ DO LAGO . Um elos quart~hões em que se d ivide 
o muu , de Alemquer, no Estado elo Pará . Em 1892 tin ha 90 
habitantes . 

IGARAP É 9:RANDE . Igarapé do Esiado elo Pará, banha o 
mun . ele i\I uana e clesag11:a no rio deste nome . 

I GARAP É GRAN DE. R io elo Est ado do Pará, no mun. 
ele Som·e, na ilha de Marajó. 'l'em um curso ele 48 k ils. mais ou 
menos . E' navegavel para gt•ancles navios até mais de 2±kils. 
ela foz . Não tem n.ascen·te ; as suas aguas são as elo Tocantins e 
Amazonas , que mtsturaclas com as elo Oceano, vão até ás suas 
cabeceiras no centro da ilba; ficando bastante salgadas nos 
mezes ele verão. Sua maior largu ra é ele duas milhas ma is ou 
menos. Divide -se em mu itos brBços, que, internando-se pelos 
campos , são os escoadouros das Bgnas das chuvas que nos mezes 
ele fevere iro e julho inundam a ilha . Banha a cidade de Sonre 
e a freguezia de Salvalet't·a ; e na extensão ele ma is de 12 kils. 
suas ferteis margens são muito povoadas; dabi para cima en
contram-se varias fazendas ele criação de gado. 

I GARAPÉ JAMBÚASSÚ. Log . do Estado do Pará, no 
mun. ele Mojú ; com uma esc h. publica . 

IGARAPÉ-MIRY. Villa e mun . do Estado do Par á, n a 
com . ele seu nome. Orag·o Sant'Anna e d iocese ele Belém . O 
Dt•. Pedr o Vicente de Azevedo, no seu Relat . ele 1875, assim 
descreve-a : « Vi !la s ituacla sobre uma varzea ou ter ras baixas 
á margem di r . do rio Jl[oaajcbtu.ba e quasi em frente de um 
furo de nome Igarapé- miry, que vem do rio i\l!ojú, e que se acha 
quasi secco desde que s~ abriu um canal arti ficial ent re os dois 
rios para abreviat· a~ viagens elas canbas entre a capi tal , o T o
cantins e outros rios e povs . elo Oest~. Como este trafe9o das 
cauôas era cousideravel e el!as tin ham de esperar a marejunto 
á bocca do furo, formou -se alli no Jogar menos innunclavel um 
nucleo de pov. com pequenas casas ele commercio, A pop . 
é ele 300 habs . e a elo mun. é calculada em 17.360. Ha 20 an
nos o seu mu n . ainda florescia e se enr iquecia pela agricultura; 
mas, como quas i todos os outros do interior, tem retrogradaclo 
rapidamente em consequencia ela inclustria do fabrico ela bor
racha, a que os habi't ;; . têm deelicaclo a maiot· parte elo seus 
braços . O solo, todav.ia, é tão apropriado á agricultura, que 
aiucla ass im , culti va-se nelle em gr ande escala a canna de as
sucar e, em pequena escala, a mandioca e nrucú, e co lhe-~e 
ainda cacáo elas velhas pl":_ntações que os antigos fizeram_, e que 
vão se perdendo ,POr se nao cutdar de conservai-as hmpas. 
Fabrica-se em d iversos engenhos grande quanticladn ele aguar
dente , que se expor ta para a capital e para as ilhas . Expor ta- se 
tambem cacáo, um pouco de ur ucú e um pouco de assucar. [!}stes 
gener os são transportados em canôas diversas e vapores das li
nhas ele Came tá e Baião, que toc~m. em Abaeté e. S . Domingos, 
no que, faz uma v1ag:em meus a:! a vil la e no que faz a navegação 
do Mo.Ju. O nn1co eellficw pubh co é a egreJa matriz. Estão fun
ccionando no mun . sete eschs . prim . , sendo duas dell as des
tinadas ao sexo fem ini no; es·tas são freq uentadas por 24 a! um
nas e as outras por 113 meninos. O estado sanita rio tem- se 
tornado pe~s imo, por caqsa elas febre~ re inantes que hão ceifado 
algumas Vlclas , sendo na vi lla muito raro achal'-se uma casa 
em que não haja doentes . Info rmanclo sobre objectos do seu 
mun. a camar~ lamenta o despovoamento ela villa , e, 
at trlbuwclo es te fac to ao estabelecimen·Lo ele numerosas casas de 
commer cio fó ra della , leml;>ra a couveníencia ele decretar - se 
pesados impostos sobre essas casas, a fi m ele que o co mmercio 
se centt·alise na vill a . »Foi elevada á ca·tegoria de ví lla pelo 
a r t . I da Lei P rov . n . 113 de 16 ele outubro de 1843; instal
lada em 26 de julho ele 1845. Creada com. pela Lei Pro v. 
n. 885 ele '16 ele ab d l de 187'7; suppr imicla pela ele. 27 de mai o 
de 1878 ; r estaurada pela ele n . 735 ele 27 ele abr il de 1880; 
transfer ida a séele para Abaeté pela de n . 1.282 ele 13 de de
zembro ele 1886, que foi revogada pela de n . 1. 304 de 28 ele 
novembro de 188'7 . Classi fi cada de primeira en tr . pelo Dec . 
n . 6 .992 de 10 de agosto de 1878 . P roJecta- se ahi a fundação 
de um engenho central, par a o que a Lei P~ov. n . LH2 de 
16 ele novemllr o ele 1882 autorizou o presidente a celebrar ajus-
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t es . Agencia elo correio . O mun., além da p ar och ia d a villa , 
compreh en cle mais a s ele i\ofojú e Caira ry . 

IGARAPÉ ·PÔCA. F uro do Estado elo Amazo nas, ao N . dtt 
pov. de Noguei ra , com S<th idas e n·tre o ri o T effé e o log a t· de 
Alva rães , que fi ca n a barra do r iach o U ra uá . 

IGÃRAPÉ-PUCA. P ov. n o m u u . ele P on ta ele Pedras elo 
E s tado do P a r á . 

IGARAPERUNA . R iacho elo Es tado elas A l:J.gôas, entre 
Ma ragogy e P orto Calvo. 

IGARAPÉ URUCURY. L og . elo Estado elo P ar á , no 
muu. elo G ua má ; com uma esch. p tl bli ca. 

IGAB.A.PIAPUNHA. Log . elo Estado elo R io de J a neiro, 
n a f reg . ele S . Vice nte ele Pa ula elo mun. el e Ar a ru<tma, com 
uma es ch. publ. ele ib st. pl'im. pa r a o sexo masculino, cr eacht 
pel a L ei l?1·ov . n . 2 .69'1 de 18 ele se tembro ele '1884 . 

IGARAPINA . E x ten sa ma tta de n ove ki\ s. pouco ma is ou 
m enos ele comprido, n o i];sta clo ela Ba hi a . F ica a alguns k il s . 
d e Sa n La rem. E' tam bem designa da pelo n ome de m atta do 
P a d re Malta. No fim dessa m a tta fica o p ov . de Igar apina, 
banha da p elo rio de nom inado Cachoeira ele Igarapina . 

IGARASSÚ. Vide l l)UCIII 'assú , 
IGARITE', s. m . (Pcwã): pequ ena emba t·cação , cujo f undo, 

como as ca n ôas , é ele um s ó madeiro, a l teada de fa lcas e cha n
f1·adas á. prôa e pôpa, ·ten do á ré uma tolda, a que ch a mam 
pcG?1 CGorw~ca (H . Bal'bosa ) . Em Ma t LO Gr osso d ão o mesmo 
n ome a um aespecie d e cha.ta (Cesar io C. ela Co~ ta). Etym .l~ ' 
:oocab ulo tupi, ligeiramen te a ltet·ad o pel a sub~ tit uição elo étê em 
tte .. Gs Tupiua mbás davam o nome ele '{j .rJa?·etê a cnnôa co ns
'tt'Utcla de urn a RÓ peça ele ma cl eint , p a r a cli ff• r ençar da 'fj pé
'{j.rJcíra .• qu9 Pt'a feHa de ca sca ele pa u ; cl" 'fj papebcG. j a n!Zacl a, e 
da P~!'tpi?"i'fj,qá•·a, q ue o em de junco. A p" lav ra y Ja >·étiJ de
corn poe- se em y qi. cG, canôa , e êt/J , eY pt•essão ele superiorida de 
quali tativa. T a mbem lhe cha ma vam 'fj i y t·áygéwa, ca noa ele 
m acle tra . 

IG A TEMI. Rio elo E s Lado de Ma ·tto-Grosso . Vide I gua 
t emy. 

IGATÚ .Cidade e mun. do E s tado do Ceará, na com.de seu n o
me,n a margem do J agua ribe,n a ribeira cham a da Quixe lô,Cultura 
de a lgodão, legumes, mandioca e f ttmo. Criação ele gado. Orago 
Sant' Anoa e diocese do Ceará. A freg. com a denomina ção de 
T elha , desmembra da da ele S. Ma theus, fo i Cl"eada por Dec. ele 
11 el e outubro ele 1831, e leva d a á villa pela L ei Prov. n. 558 
de 27 de n ovembro de 1851. e á ca t egoria de cidade pela L ei 
Pro v . n. 612 de 21 d e aO'OSio de 1874 . P erdeu a denominação de 
'f elha pela de Iguatú (~liás Igatú) pela Lei Prov. n. 2 .035 de 
20 ele outubro de 1883. Desmembrada da com. elo Icó e a nnexacla 
[t elo Saboeiro pela L ei Pro v. n. 1.166 de 8 ele agosto ele 1865, r e
incorpora da á com. de Icó pela de n. 1..331 de 1.0 de outubt·o de 
1870. Creada com. pelo § li ar t . li ela Lei Pro v. n . 1. 476 de 3 
ele dezembro ele 1872; cl ass ificad a de primei ra e n tr. p el o Dec . 
n. 5 .226 ele 22 ele fever ei ro ele 1873. O mun. além da paro
chia ela cidad e, compreh en de ma is a d <j Senhor Bom Jesus do 
Qui xel 6 . O mun. contém dive rsas lagôas , entre a• quaes a de 
A guatú ou Ig ua tú, Barro Alto, Qui xaq á , Gadelha , Preperi, 
Itans, ~ spinhos, Fonseca, T elha, Sebastiana , Jttlião, Bahú, 
Matto , S anta R osa , Cipó , Ca pim, Carclo'jP , e os ri achos 'l'u
r ussú , Q:.tinquê, Ar er ê. Cobr as , Mulungu , Ant0nico , S. José, 
Ca t•nahubas e Olltl'OS. Segundo o r ecensea.men to procedido. em 
189•1, no E st a do pela,s commis8ões censitarias, tinh a a com. 
37. 395 habs . Sobre limites vide L ei Pt·o v . ele 25 ele agos to de 
1857, n. 935 de 9 ele agosto ele 1860 ; n. i.093 ele 19 ele cl eze m bro 
de rL863 ; n . '1. 565 de 9 ele se tembro de 1873 ; n. 1.633 el e 5 ele 
setembro de '1 874 ; n. 1.644 de 1_9 ele se tembro dd 1874 ; L ei 
n. Si ele 30 de a "'osto de 1893 e n. 192 ele 24 ele sete mbro ele 
1894 . Agencia do correio. lgattí ou I w tú signifi.ca , s~g n nclo 
B . Cae tan o (Voa. p. 20-l) al!ua bôa on rio bom , ele ~ .9 ou 1 , ag ua 
e cc~tú., bom . Pompeu, no se u Ens . Est. 1'. I, p. 37, e n o ·Dioo. 
2àp. , e~creve Aguatú. com a form a h ybrida. e a L ei Prov . 
n. 3 .035 deu a cid ade o no me el e Igttatú. . « I,qatú, diz o Dr. 
P . ~ogue ira (Voc . Incl'ig. cit.p. 298) é orthog L"aphi a mais etymo· 
logiCa e ma is usad a, , 

IGATÚ. Ou rio da Boa Agua, é o J equié elos Gu atós , ca n a l 
que li ga a s duas l agôas ele U ber aba e Gah yba , denomina do em 
184! pelo conde de Ca stelna u TÍO de D. P edro n. Vide D. 
P edro II. (Dr. S. d a Fonseca. Dica . cit.) 
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IGATÚ. L agô<t do Estado d o Ceará , no mun. elo seu nome. 
E ' fa mosa na s cbt•onicas elo Es·taclo. Na ultima secca (1877~ 
1879) suas marg ens fo ra m de uma fertilidade espantosa em 
ce reaes . 

IGNA CIA (D. ) . Ri o elo Es ta do de S. Paulo, afl:'. da ma rgem 
clir . el o P a r ah yba do Sul. 

IGNA CIA (Sa nta). Uma das esta ções da E. ele F . União Va
l e uci a. n a ~ no Es tado elo Rio ele J a neiro; entre as estações de
nom inadas Osorio e Ri o Bonito. 

IGNACIA (Santa). Corrego do Esta do E spirito Santo, no 
mun. do Rio P a rdo . 

IGNACIA RITA. Serra do Es tado de S. Paulo no muu. de 
s . Vice o. le. ' 

!GNACINHO. Porto no rio Para n ap an em a e Esta do de 
S . Pau lo, na es trad a d o Bom S uccesso a E. Santo ela Boa 
Vis ta . 

IGNACTO. Sel'l· a do Es ta do de Mina s Geraes na estrada da 
cidade do Vi~conde elo Ri o Branco á Vicosa ele' Santa Rita do 
Tur vo. -

IGNACIO. Ilha elo Es tado ele Matto Grosso, no rio Bri
lha nte . 

IGNACIO. L agôa no littoral do Estado do R. G. do Sul, 
pro xim a elas l a"ô~ts denomina das P a sso Fundo, Rincão, Palmas 
e Veados . (Ele'!:tth . Camargo). 

IGNACIO (Santo). Parochia elo Esta do elo R. G. do Sul, no 
mun . do Cahy. Foi cr ea da p ela Lei Prov. n. i.732 d e 22 de 
elezem bt•o de 1888 . 

IGNACIO (Santo) . P a r ochia do Estado elo R. G. do Snl, no 
m un . el a l ~s tt· e ll a . Di ocese de S. Perlt•o do Rio Grande. Foi 
cre:t d a pelo a rt . I ela L ei Pro v. n. 1.341 de 27 ele maio de 1881. 
T em dua s esch s. publica s. 

IGNACIO (Santo). L og. elo Es Lado do Maranhão, no mun. 
el e Barreiri nh as . 

IGNACIO (Santo). Log. elo Es tado do Piauhy, no termo de 
S. João d o P i a uby. 

IGN ACIO (Sa nto) Log . elo Estado d as Alagôas, no mun. ele 
S . Lttiz ele Q•>ituncle . 

IGN ACIO (Santo). Log . do Estado da Bahia, no mun. ela 
Gamelleira do A.ssuruá. (fnf. loc.). 

IGNA<;JIO (Sant o) Colonia elo Estado do Para n á , a tres kils. 
de Cm•yttba, com quem tem communica·ção pot' meio de uma 
es tr a da , á m argem do rio Bari ~·uy _ Foi fundada em 1876 e 
e ma n c tpacla em dezembro ele 1878. E ' habitada p or polacos. 

IGNACIO (Sa n to). Morro no littoral do Estado do Mara~ 
nhão. entre a ba1•ra da s Pregu iças e o morro do Alegre. E' 
coberto de matto. Deste morro para O. a costa é inteiramente 
escal vacla . 

IGNACIO. Serra elo Estado ele Perna mbuco, no mun. ele 
Ouricury . · 

IGNACIO (Santo). Sert•a elo Estado ela Bahia, no mun. de 
Chique-Chique . 

IGNACIO (Sa nto). Serra do Es·taclo ele Minas Geraes, nas 
d ivi sas de Ita vera va. E'uma ramificação da Mantiqueira que 
toma essa e diversas ou t ra s denominações locaes. 

' IGNACIO (Santo). Rio do Estado de S. Paulo, fa z barra 
pela. di r. no Par anapa nema, 40 kils. abaixo do Guarehy. 
T em uma la t·g nra d e 3() metros na conf!uencia, reduzida logo a 
me nos 'de oi to umas centenas ele metros mais acim·t. Altos 
paredões el e g rez e sch is tos. a ppar ecem em suas ma rgens, redu
zi nela a s proporções el o leito, que é íngreme e bastantE; sinuoso. 
Vem elas te rras al·tas dos muns. do Rio Bonito e Rto Novo . 
R ecebe os corregos Estiva, Limoeiro, Tamanduá e rio Jacú. 

IGNACIO (Santo). Rio do Es tado elo Par a ná: clesagua n a 
mat·gem esq. elo P ara na pan ema, entre a foz do rio Pira pó e a 
cach oeira da Capivara (CJ,r ta. do Rio P cbra.napanema, segundo 
os estudos da com missão geog ra phica e geologica ela prov. de 
S. P a 'llo, 1886). 

IGNACIO (Santo). Arroio do Estado do R. G. do Sul ; 
na sce n a serra ele S. Martinho e clesagua no rio Vaccacahy
midm. 
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IGNACIO (Santo). Conego elo Estado de Minas Get•aes, 
banha o mun . de Jtt i ~ de F6ra e elesag11a nc do Kag·ndo. 

IGNACIO (Sa nLo). Rio do l!~stado de Minas GRraes, rega o 
mun. de Coromanrle l e elesagna na ma rgem esq. elo rio Parn
nahyba. Recebe as aguns elos col'l'egos Pouso Alegre, Bal'l'eiro 
e Divisa. 

I GN ACI O (Sanlo). R io do Estado de Minas Gernes, une-se 
ao Campo Formoso e jLmlos vão :to rio Grande. 

IGN ACIO ARMINDO. Cachoeira . no mUJl. do E . Sl}.nto 
dos Barretos, no Estado ele S. Paulo . 

IGNACIO BORGES. Morrete na ilha ele S. Vicente e 
Estado de S. Paulo, á margem esq . do rio S. Jorge.' 

IGNACIO DE BOIM (Santo). Paruchia elo Estado do 
Pnrá. Vide Baim. 

IGNACIO DE LOYOLA (Snnto). Parochia creacla no 
Estado do R .G. do Sul p?!a LeiProv. n. 1.047 cle20ele maio 
ele :1.1:!76 e suppl'imicla pela ele n. 1.255 ele H ele jllnho ele 
ISSO. 

IGNACIO DE SOUZA. Co t·r ego ao Estado ele Goyar., afl'. 
elo rio Calhamares (C1tnha Maltas. Itin"'r·cwio). 

IGNACIO DIAS. Sel'l·a elo Uistl'icto Federal, na freg. ele 
Inhaúma, e ntro os snburbios denominados Officinas e Piedade . 
Pt•ende-se á se t-ra elo J~ n genho de Dentro . gxiste nel la uma 
l'tu·na de grandes dimensões denominada Pedra do Qu ilombo . 

IGNACIO DO PINHEIRO (Santo). P2.rochia do mun . ele 
Pinheiro, no Est.aelo elo Maranhão. ·vide Pinhci>·o. 

IGNACIO JORGE. Carrego do Es tado de Goyaz; vae para 
o rio ou ribeil'ão do Pad re ::iouza (Cunha Ma·ttos). O ribeirão 
desagua no rio elas Almas . 

IGNACIO PEREIRA. Ser ra do Estado do Parahyba do 
Norte, no mun . ele Boelocong6 . E' uma ramificaçiio ela Bo r
borema. 

I GN ACIO PEREIRA. Ilha elo Estado ele Mabto Grosso, 
no rio C.htapo1·é, tt·es kil s. abaixo do forte do Prin cipc ela 
Beira . 

IGNEZ (Igarapé da). Pequeno canal que eommunica o iga
rapé da i\Inria Eugracia com o mu'la l de 'l'omba- las - aguas. 
Fica a E, elo canal elo Coqueiro, no Estado do i\Iaranltão. 

IGNEZ. Riacho elo Estado elo R. G. do Norte, banha o 
mun. de Caic6 . 

IGNEZ (D .) Senado Estado elo Parabyba do Nor te, no 
mun. de Bananeiras. 

IGNEZ (Santa). Pov. do Estado ela Bahia, no mun. ele 
Ar êa. 'l'em uma capella. 

'IGNEZ (Santo) . Arraial ele inclios Guara ios, á margem 
dir. do 1·io Uuaporé, na freg. de SS. Trindade de l\llatLo 
Grosso . 

I GNEZ (Sa nta) . R io do Estado da Balüa, entt·e Qnitungo e 
Santa Ct·uz de Barcellos . 

IGNE Z (SanLa). R io do Estado ele S. Paulo, banha o JUllll. 
de Guarulho3 e clesagtta no rio Juquery . 

IGORAHY-AÇÁ. Serra elo Estado elo R. G. do S"l; pt·o
lono-am ento occiclental cb serra de S . Xavier , no mun. ele 
S . Borjn. J)q.J]a nasce o rio ele mesmo nome que vae elesaguat· 
no Camaquan, afl'. do Uruguay. 

I GORONHON. Ilha do Estado cl,o Maranhão, a O. do 
"rupo cl<l Carrapato; ao S. da llha Grande do Pau lino e ela 
fto Papagaio, bem como a E. ela ilha el a Caei ra , Tem cerca de 
14 kils. ele circumferencia , 

IGRAMACIÓ . Rio elo gstaclo elo R . G , do Norte, banha o 
mun. ele Canguaretama e clesagua no Catü (lnf. Joc.) . 

IGRAPIUNA. Vill a e mun. elo Estado da Bahia, ex-pa· 
rochia do mun. de C~mannL Orago N . S. élas Dores e 
diocese a rchiepiscopal ele S. Sal vador . Foi creada parocbia. em 
1801. Tem duas eschs. publs. ele inst: prim . Sobre suas divisas 
vtde Lei Prov . n. 1.020 de 20de maiO de 1868. Fo1 elevada 
'' categoria ele villa pot· Dec. de 12 de março de 1890 e incor
porada á com. de Camamú por Acto de 3 ele agosto de 
1892. 

l:GBAPIUNA. Rio elo Esbclo ela Bahia, no i'nün. de 
seu nome . Corre para o rnat·. 

I GUÁ. Log. elo Esta,do do R io ele Janeiro, no mun. ele 
Haborahy. 

IGUÁ . Rio do Estado do R io de Janei1·o, banha o mun. de 
I taborahy. Tem uma potYte no kil. 38 da i" secção ela E. ele F. 
de Canla gn llo. Desagua no Casserebú. Nasce no Poço do Limiio, 
reune-se ás cachoe iL',lS do Inferno e do Can1bnry, mais tat•ele 
ao Roncador, onde com~ça a chamar- se rio dos Lobos, mar· 
&'ea a fazenda elo Calundú, de que toma o nome até á ponte 
o e D. Rosa, seg;nndo clah l com o nome de Iguá até a ponte ela 
Combica, onde tambem tôma esse nome, indc finalmente com o 
nome de Iguá a! li desaguar . 

IGUABA-GRANDE . P oY . do Es Lado do R io de Janeiro, 
no muo. ele AriU' tHt.ma, com clnas eschs . publs. ele inst. prim., 
ct•eadas pela Let Pt•ov. n, 1. 522 de IS70. O Dec . n. L83'l de 
3 ele Janeiro de iS73 sa ncciono u o Acto ela As~ em bléa Provi n
c ia l que consi gnou a quantia ele 30:0oo ·· para a consLt'Ltcçiio 
de uma capella nesse pov . Agencia elo correio. 

IGUABA-GRANDE. Largo ou buc ia na lagoa ele Araruama 
do Estado do Rio de Ja.neiro. Bom ancor adouro, Em se u porto 
tocam os vapores da Companhia Jordão & C. Ahi ex is tem 
caiet ras . 

IGUABA-PEQUENA. Pov. do l~stado do R io de Janeiro, 
no mun . de Ararttama ; com nma esc h . publ. ele inst, prim., 
creacla pela Lei Pro v. n. 1. 630 de 187:1. 

IGUABA-PEQUENA. Largo ou bacia na ln gu<J. ele AJ·a
ruama do J~stado elo Rio de Janeiro. Ha nh i um porto de 
emi.Jarcrue . 

I GUAHIBA . Pov. no mun. elo Paço do Lumiar elo Estado 
do Maranhão, com uma esch. publ. de inst. prim., creada pala 
Lei Prov . n. 1.264 ele 22 de maio de 1882. 

IGUAPE. Cidade e mun. do JTistado de S. Paulo sécle da 
com . do seu nome, situada numa ens eada, te ndo na ~LHl frente 
umo; &rancle Jlha, que fot'UHl com a terra firm e um canal li ga· 
ela a .X1ymca por 1~m a estr11cb que passa por Jacupirang~, nas 
pt'OXllllldacles do l'JO do Seu nome_, no lHtoral, a SSO. ele lt 'J. 
nhaem e da capttal, na Lat. ele 2;)0 52 ' 25 1'. e Long. de 330o 30' 
1S" ela 1lha de F et'l'O, segundo Southey. Sobre e li a assim se 
exp 1·essa o Sr:.. Azevedo Marque.s : « E' desconhecida a época 
de sua fundaçao. Alguns btstonaclores a assignalam em 1567 
e outros em 1579, outros em :!.611, e outros finalmente em 1654

1 

11elo capitão Eleodoro Ebano Pereira; o que, porém, pÇJclemo~ 
descoprtr em documentos authent tcos, é que JÍL era villa em 
1638, e que a sua primeira matriz fo i concluicla em 1635 . E n
tret,m to, a lgt1ma luz ·traz o documento que em segLlida tran
screvemos, ex1stenta no Cartorw da Th esouraria ele Fazenda 
masso n. H de. pt·oprios nacionaes, ;: que estão jantas os pa~ 
pe1s ~pprehendtclos aos exllnctos;~es tutas. - Gonçalo Monteiro, 
capttao, com pc.cler de reget• e go~ernnr esta capitania de Siio 
Vwente, terra do Brazll, pelo m\H Illm, Sr. o Sr . Mat·tim Af
fon so ele Souza, _gorerna,dot• na dita capitania, etc. Faço sabet• 
<;os que es;a tmnha c~r.ta d~ confirmação Yirem em como por 
J!ranc1sco l1nto, cavalleJL:o-J•dalgo,, morador em dita capita nia , 
me fo1 dtto por uma pettçao que o cltto Sr. governador, havendo 
respe1to a elle ~uerar ser povoaclo t· , e assim outros respe itos, 
lhe fizera merce ele um pedaço ele terl'a nas terras elo Cubatão. 
inclo.clesta ilha para o rio Cubalãu, entmnclo .. . (aqui está roto 
o ortt;llla l) ela qual Lel'l'a diz set•-lhe feita carta e ser dada e 
assignada pelo dito Sr. iVIartim Affonso ele Souza, a qual carta 
lhe fÔTCú levada pelos moracloJ"Cs ele Iguape, qucúnelo ?"O~úbcwcúm 
os que estcúvcúm ?teste p o1·to e mw·, e levcwam o li'V?"O elo tombo, 
pelo que co ns tav<t ela fé de tabel!ião crue lhe tinha regtstraclo 
em seu livro elo tombo, qtte agora de n ovo se fez, e por isso 
pedia-lhe confirmasse a dita terra, etc. Dada nesta villa de São 
Vicente, aos 17 di as elo mez de setembro ele 1537. Antonio do 
Valle, tabellião publico judicial e escrivão das cladas pelo dito 
Sr., a fez neste anno do nascimento ele N . S . Jesus Chr isto 
de 1537. Gonçcúlo 1\!IonteÍ?"o . - Este d?cumenLo proYa, niio só 
que em 1537 o territol'io ele Ig llape Ja era conhecido com este 
nome , como que já Linha morv.dores, que alguns h i;;toriadores 
afirmam suem castelh anos, sob o commanclo de Ruy Moschera, 
que, battdos no R:o da Pra·ta, refugtaram-se nesse logar, por 
onde tambem se ve que, enganou-se o erudito Ft·, Gaspa r cht 
Madre ele Deus, em suas NfemoTtas pcwa Cú histo?"icú ela cap'itcú
nia de S. Vicente, li v. 1, § 139, quando affirma que a villa ele 
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S. Vicente só foi atacada em 159.2 por pirahas inglezes . E' tarn
bem certo c1ue a primiltiva vi !la Leve a sua fundação em local 
difl'erente, pois i sto se deduz elo li l'l'O elo tombo da carnara, e o 
conli l'QliL uma il{emol"icv escripta pelo erudi to e prestim oso José 
Innocencio Alves Alvim, na qttal se !e os egu int ~ :-A villa dn 
Senhot·a das Neve> de Ig uape (hoje tem p or pad t'oe iro o Senhor 
Bvm J es us ele Ig uape, em vil'tnde de uma Lei P l·ov . de 1858) . 
1'unelacht pl'imitivamente em ft·ente á bal'l'a da Capara. e depois 
tmnsferida p ar a o loca l em que se acha hoj e, j az aos 24° 33' de 
Lat . S. e 30o 35' de Long. contada da ilh a de Fet•t•o. Est[t 
s ttnacla Ires quart~s ele leg-uu distan te ela costa sobt·e a margem 
elo l\Iar Pequeno, elo lado ela ter t·a, em uma peniusula formada 
pelas aguas ela Ribeira, elo Oceano e do dito Mar Peqcteno; 
es tá dista nte da ban·a ela Capara legu a e meia; tem em fl'e n !e, 
além do Mar Peqneno, a ilha que principia na barra ela Ca na
néa e finalisa n a da Capara; ao NE . tem a montanha cleno
mi.nacla Morro ela Fonte ; ao SO. e OSE, um a planicie immensa; 
ao NO., em distancia ele mil braças, o Pol'to da Ribeira , onde 
h a urna pov . pequena , porto de embmrque e clesembnrqtte elo 
rio Ribeit·a ele Iguape. Dista da capi!al da prov. 52 leguas 
ou 288,8 kils . pela costa, e pelo interior 49 ou 272,2; ela villa 
ela Conceição elo Itan haen 3-l Qtt 172,2; da vill<t ela Cananéa 1l 
ou 61,-1 e ela nova villa ela X il'il'i ca 30 ou '168 ki ls .». O sabio 
Martim Francisco em sua viagem mineralogica pel::t pro v. ele 
S. P:wlo, (1805) diz o seguinte: «A villa ele Iguape es Lá s ituada 
em uma planicie, qt,le é continuação elas margans da r ibeira 
ao S., e es tá nas margens elo ch amado Mal' Pequeno, que é 
como um braço ele mar ele outt·a barra que tem a viila mais ao 
S.: esta é muito baixa, de man e ir•a que não p Qdem entrar em
barcações, e mesmo a ela ribei t·a não aclmitte embat'cações 
grandes carl'egaclas, e e p ena, pot·que as cli!ftculclacles são' na 
ent rada, e no r estante ela ribeira ha bom fundo pal'a toda a 
cas ta ele embarcações. Ago l'a pt·ojectam encanar a r ibeira com 
o Mar Pequeno, afim de transportar os arrozes até ao pot'to ela 
villa ; ·temo s6mente que a pouca ctuécb elas aguas não fru<te 
esta pt·etenção, vista á pequena clilJerença ele nivel . Esta villa 
e seu lermo c~ntem 5.322 babs., en tt·ando a fl'eg de Xiririca; 
uma só egreJa que é a matriz, um capitão-mór é o comman
clante; tem cam:l.l'a; um juiz ordinario conhece ela policia e 
cnme.s,, clone!~ ~9 appella pam o ouvidor ele Parauaguá, por
que J<t e corre tçao desta com. Sua cu i tu r a funda-se em art'07. e 
mandioca, e jâ h a mui lo ·engenho d'agua ele pilar a rt•oz; o r es
tante reduz-se a pouco cafe, ca nna, algodão e algum pomat· de 
frucLos de espinho . Anti gamente trabalhavam muHo n a con
stl'ucção de embarcações, ramo que tem diminuido, talvez po t· 
n enhuma bonclacle elas madeiras. Fui vel· nma pequena casa 
ele banho, onde se lavou o Senhor Bom J esus, imagem muito 
milag l'osa no geral entender da plebe, para cuja fes ta concorre 
immensid ade de povo da capitania e de fóm a cumpnr pro
mes~as ou a pedit• o sare ele cHversas eurermiclacles que padece; 
pois que o Senhor é aqui o medico univet·sal, mórmente elo 
povo desta villa, qne o n ão tem , e nem siquer remed ios p ara. 
mecli ca l'-se. Bom e que dtue a ct·eclu l idacle ele;; ta gen·te, e 
quando deixará a ignoranc ia ele ser partilha do miseravel ho
mem ! A c!Ha casa é ele figura octaeclrica., e sobre as oito faces 
assenta como um hemispb erio; ella está proxima a um morro, 
que fica clett·az ela villa; clelle cot•t•e m por muitas barro.cas 
~·egalos d~ boa agua , que seria bom en cana r pal'a furtar a pov.: 
a superflc1e d este morro observam - ~e blocos ele uma rocha gra
nítica, a lgum Já decomposto ; asseveram-me que se socavat·am 
estes t• egatos, e se obti vet•a out·o : verdade é que a fol'mação 
.pr odigiosa é muito t enue e não permanente a meu ver, e por 
con8eguinte julgo será de nenhuma ut ilida de; mas ·todavia a 
pretendo exam inar. Fui corret· a cont.inuação dos mol'J•os, que 
Jicam por detraz ela .vi lla e se prolon ga m até a barra, e nell es 
n ão achei novidade alguma : semp1·e as grandes massas da 
mencionada r ocha granitica, desarrumadas . Esta rocha forma 
pelo seu elesarrumamento b~rrocas a cada passo, pol· onde cor
rem r ega·tos e cachoeiras abundantes em a guas, das quaes 
tem a g-ente elo paiz sabido tira t· provei to, estabe lecendo .enge
nhos d'<1gua ele pilar . arroz, ge nero de cultut·a tão dign~ el e 
amphar-se em todo a beira- mar, por 1sso que BS tel'l'as batxas 
e _encharcadiças são appropriadas para semelhantes planta
çoe~ . Dec_orri todo este b1·aço de mar até perto ela ba_rra; pot• 
mmto ba txa é incapaz de nella entrarem embarcaçoes, e as 
que aportam nesta villa en Lram quasi sempre pela barra ela 
Cananéa, que sem impt·opriedade póde-se cbamat· bal'l'a do 
su l . Decorre desde esta barra até a ele Cananéa uma porção 
de terreno baix:o, que verdadeiramente é uma ilha, por ser 
cor lado ao N, pelo braço de mar q1<e forma a barra elo nor·te, 

ao S. a bura ele Canan&a, a L. o ocea110, a O. o Mar Peque· 
no, isto é, o mm• que fica entre a vil! a e a. clila ilh_a: esta ex
plica ção eleve entenclel'-se, si a costa cot·t·esse c~t,·ectan>ente 
muito ao N. e S . >> Foi elevada á cath egol'ia ele ctclacle com o 
nome ele Bom Jesus da Ribeil'a pela Lei Pl'ov. n . 11 ele 3 ele 
abt•il ele '1849 . Em 1850, a Lei Prov, n. 3 ele 3 de nH\Io r evogo u 
aquella Lei na pa t' te em que allet·ou o nome da po1· . de Ig1ta.pe, 
fi cando a cidade com o nome ele Bom J esus ele Ignape . E' com, 
ele primeit·a ent1'., creacla pela Lei Pt•ov. n. '16 de 30 ele março 
ele 1858 e clesclassiücacln pelos Decr::;. n . 2 187 ele 5 ele juulto ele 
-1858 e 4.890 de :1.4 ele l'evet·eüo ele -1872 . A cidade possue casa 
dacamara, dttas rnntl'izes, a nova e a velha a en-reJa el e N . S . 
elo Rosar io, a capella de N. S . ele Gnaclelttpe'na ]Jraia da Jnre<·l, 
um Hospital ela Misericordia e um denominado Feliz Lemb ra n
ça a cargo ela irmandacle des~e nome, erecto em 7 ele seternb t·o 
ele 1873 s r,b a protecção ele S. J oão Evano-elista e situado no 
l argo ela Mi?et·icord ia . . Se~1 porto tem s1t'ITtciente fundo partt 
gl'andes nanas. O tel'l'ttono é cortado por ""l'ancle numero de 
rios e ribeiros , entre os qnaes, além elos já ~itados são nota
veis o Assunguy e o Piroupava. Na pl'açu de Jn- uape avultam 
os gene t·os '>r guio tes: Arroz, nguarclen te, ca le . r~ltt·os, can.,.ica, 
fumo, fa rinha ele mandioca e ele milho, sa l, cal , touci~1ho, 
queijos, assuca r e ca·cne sccca . A pop . da pat·ochia ela cidade 
é ava liacla em 10.000 habs. O mun. é constituiclo pelas parochias 
ela cidade, ele N. S. ela Con ceição ele Jacupinmga, ele Santo Anto
nio de Jnquiá e de N. S. elas Dores ela PrainLa. Compt·ehencle os 
bairros denominados : Villa Nova e Parequera . Tem sete eschs. 
publs. de inst . prirn . ; estação telegt•aphica; agencia ele col'l'eio. 
Sobre suas div isas vide, en·tre outras, as Leis Provs. ele 6 ele 
setembro ele 1848 e 5 ele abril de -1870. Sobl'e esle m un. pu
blicou a ProvincÜú ela S. Pcútdo ('1888) o seg<tinte : Dwi
scús.-Conlina este mun. ao N. com o ela Conceicão de 
Itanhaen, pel a bana do rio Una el o Prelado; ao S. con1 o ele 
Cananéa, pelo rio Sabauua; a SO. com o ele Xit•il•ica, pelo rio 
Juquiá; ao NO. com os ele Ttapecerictt , S. Rogue, Sorocaba e 
Itapetinio ga, pela Serra do Mu. Esta ultima divisa foi esta
belec ida pe:a lei n. 58 de 12 ele maio ele 1817 . Aspecto ye>Y•l. 
- A léste ela pov. elevam-se clttas alongadas montanhas, pot· 
entre as quaes exten cl e-se a vasta planicie arenosa, que tem o 
nome de l!:us~acla, formando urna li ahia, em cuja extremidade 
abre-se a barra do !capara , pot· onde singram os navios que 
demandam o porto. Ao sul desdobra- se grande vargeclo, exis
tindo proximo da povoação o canal que communica as aguas do 
Ribe ira com as do Mar Pec1ueno. Em gera l o ·tel'l'eno é pla no 
e sulcado. de numerosos r1os . Jl1aJ•es e po>·tos. - 0 mun . faz 
parte do ltLtora l e tem por pt·incipal por Lo o ela ciclacle . ]j)' 
banhado desde a barra do !capa r a até ás divisas com Cananéa 
pelas aguas do Mar Pequeno, qu e em qua lquer ponto, pt•esta-s~ 
para ancoradouro ele g1·andes embarcações. Ilha-s. - Conta o 
mun. apenas du as ilhas - a Gra nde e a ele Pom béva , sem 
serventia, visto que são alagadas pelo mar por occasião elas 
grandes marés . Sen·c&s. - 0 mun . acha- se, assim como os de 
Cananéa, Xiril'ica e Yporanga, si tuado dentro da g- r ande cut·va 
traçada pela Sal'l'a do Mar, curva que começa jnnto ao rio 
P eruhybe e iutel'na-se pela provincia, margeanclo territorios 
ele Ilapecer ica, Santo Amaro, Sor ocaba e Itapetininga e vae 
fechar-se á bol'Cla elo mat·, junto a Paranaguá, at ravessando 
antes o mun. de Apiahy . Desta cordil heira ramifica- se a 
serl'a elos Itatins, que corre pelo mun. na clirecçilo de norte a 
sul. A nordeste eleva-se a con•icleravel montanha denomi
nada Morro da F onte. Rios e Zcvgôc•s. - Innumer os são os rios 
que banham o tel'l'itorio; os principaes siio: o Ribeira, já 
mencionado na descri pção get•al da pt•ovi ncia, o qual r ecebe no 
rnun. os seguintes afl1uentes: ribei r ão elo Salto, l!Jtá, Juquia, 
que po1· sua vez recebem os tribs. S . Lotu·enço, Qu ilombo, 
AzeHe ou Rio elo P eixe, Piranga, Assungui, Bananal e Juquiá· 
guassú; o Jacnpiranga, que é engrossado pelos 8fl1uentes Gna
rahü, Jacupiranguinha, Turvo . Padre André, Cunha, Capin
zal, Mamh:ll'al , Bananal, Azeite, Pinclauva e Pinclauvinha; o 
Carapiranga., o Registro, o Pariquera , o Pal'iquera-mirim e o 
Camuna, para os q uaes convergem dil·ersos outros; o ribe irão 
do Bl'aço, o Caracól, o Nhunguara, o Brajaetuba, o Boi-Coara, 
o Pit-onpava e seus affiuentes ribeirão Branco, Capinzal, rio 
elas Arêas e Capivarú; o Una da Alclêa, tambem chamado Una 
de lguape , que recebe üS t.ribs. llio das Peclt·ns, Aguapelm, 
Forquilha, Itingossú, engrossando pelos affs. Despraiado, R i
beirão Branco, Cerrado, Himirim, qne recebe o Rio Preto Rio 
Branco e Cauybi, recebendo mais o Una ela Aldê~, o Sap~tan 
tuba, no qnal la nçam- se o Mirim e o Mequeiro; o Coveiro, o 
Um béva, o rio P eqneno e sens pequenos ::dilue ntes; o Suami~ 
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rim, que recebe o Acarahu. Além desses rios, cujas aguas 
dn·ecta ou indirectamente convergem para o Ribeira, tem o 
mun. ma is os seguintes: o Una elo Prelado que, depois ele 
r ecebPr o Carvalho, o Descalvado, o Povoçá, u Casqueiro, o 
P alhal e o Canella, cle.,agua no oceano; o rio Ve1·cle, que ·tam
bern la nça- se no oceano; o Sahatma e o SorncaLa, que des
pejam no Mar Peq~ten_o; o Conclap nl1y, CJUe pel'cone a illia 
fronte i ra da povoaçao, melo desaguar quast no pontal ela barra 
elo Icapara e o Perequê. O Ribeira, o Juq uiá e o Una pl'es
tam-se á navegação de peq 11 enos vapores ; os demais ri os á 
navegação de cauôas. Sal·ub'!'~dacle . ...:.O clima do mun. é mu ito 
salltb e; outr'ora reinavam, de fevarei t·o a agosto, febr es palus
tres de caracter benigno ; hoj e são r at·os os casos, r azão pela 
qual póde-se atiirmar que o munici pio, varrido constan·tern ente 
pelos ventos elo mar, gosa. ele excellente clima. 111ille>·aes.
O mun. é riq uíssimo em mineraes , No valle do Ribeü a e n
contram-se importa ntes min ~s de chumbo, prata, n.ntimonio, 
bismuthe ~ ferro, Nos bairros elo Jacuptranguinba e Tut·vo 
extstem ncas m1nas ele ferro . que encontra-se á flor do solo, 
em grutas e invariavelmente a 10 ou 20 centímetros ela super
freie elo terreno. A jazida do Jacupiranga é t ão importa nte 
corno a de S. João do Ypanema, quanto á qualidade d o mine
rio, que contém ele 86 a 90 % ele fel'l'o. In feli zmen te. a cle ~
peito ele innnmeros pretendentes a privilegies e de a lg umas 
concessões feitas pe lo governo, só ex iste funccionando a Com
panhia de Minas ele Fel'l'O elo J ac upil'anguinba, ultima mente 
estabelecida, com o capital ele 500:000 ' , tendo com~ç~clo seus 
trabal hos em maio ele ·1887. Histo,·ia .-E' desconhecida a 
época ela ft1nclação de Jguape, assignalanclo-8. alguns bisLol'ia
cl ores em 1567, outros em 1579, outros em 16 11, o11tros em 165i, 
pelo capitão Heleodoro Ehano Pereira; o c1ue, porém, p6de-se 
affiru.ar, por constal' ele documentos autbeuticos, é que ja era 
villa em 1638, e que a sua primeira ma :riz foi co:lCI~Jida em 
1635. A pov, q11e primitivama1rte chamou-se de N. i:l. elas 
Neves de Iguape, f, ,j elevada li. categoria ele cidade, com ~. 
denominação ciP. cidade do Bom Jesus da Ribeira, pela l ei 
n. 17 de 3 ele abril de 18-19 . Esta l ei foi mod1fteacla p ela ele 
n . 3 ele 3 ele maio de 1850, que deu ·á pov. o nome ele cidade 
elo Bom J es us de iguape . A lei n. 10 ele 11 ele n;taL"ço d':_ ·1858 
determinou que a matt'!Z ele lguape ficasse sob a 1nvocaça.o elo 
Senhor Bom J es us ele lg-uape. T opog,·aphia.-Acha-se a cidade 
collocatla á be i t'a do Mar Pequeno, occupa.odo a prazível situa
ção . E' constantemente ventilada. pela bt·isa elo mar, que 
torna a sua tempel'atura agradabilis>imo.. Conta 12 espaçosas 
ruas, cinco travessas e quatro l argos, com 474 precl ios de um 
só pavimento e 28 de dous . Poss ue um hosp ital e cinco egt·e
jas : Senhor Bom Jesus (matriz), Rosario, S. Miguel, S. Benfl 
dicto, esta por concluir, e, no porto do Ribeira, uma capella 
sob a invocação de S. J oão. Com a constr'ucção ela matriz 
gnslou- se, até 1874, a quantia ele 122 :827$667, producto das 
of!'ertas dos devotos, con tin uanclo com tal subsidio as suas 
obras ex~eriores. Possue mais a cidade um theatro, um edi
ficio publico ele clous pavim entos que está servindo para cadeia 
e um outro grande edificio, em ad ianta da construcção, clesti
n ·do á camara municipal, jury, cadeia e quartel. Ha um 
jardim publi co, creaclo pela municipalidade. A pov. é bem 
illuminada e abastecida cl'agua. A cerca ele cinco ki ls. da 
cidade, está situada a fl orescente p ov . cloama.cla Pot·Lo da Ri
beirá, qne se comrnunica com a cidad e por uma l arga es tt·ada 
e pelo canal que, ao snl tle%a, liga o Ribeira ao il1ar Pequeno. 
População. - .''\. pop . elo mun. é ele 17.638 babs . , ass im dis
tribuídos pelas seguintes fL"eg uezi as: Bom Jesus ().845, Prainha, 
4.284, J ac upü·anga 4 .198, J uquiá 2.3ii.Agncultunô e r.;e cva-
1·ia. -Os terrenos elo mun. produzem a t·roz. feijão, café, canna 
de ass ucar, milho , mandio<:a, ba1 ata~! cacáo, vinho e algodão , 
sendo, porém, o arroz quas1 que o UllJCo ge nero de exportação, 
cuja méd ia annual é ele 50 .000 saccas eis 60 kils . A lavou ra 
da canna, para a qual prestam-se maravilhosam~nte os ter 
ren os nas m::1.1·gens dos rios Ribeira, Juq ui á e seLts a:ffiuentes, 
está em completo at r azo : en tregue a pequenos lavrado res, que 
n ão possuem estabe lecimento algum impot·tan te, tudo reduz-se 
ao fabrico ela aguardente, de _que se export~ a nnu almen·te ce rca 
de 120.000 litros . Comm.C?'Cto e ~nclt~strw.-Existem os se
guintes estabelec imentos commerciaes e industriaes : 105 n e(50-
cios de fazendas e a rmal'inho, 36 casas de molhados, c inco !er
rarias, tres a i faia ta ri as , tres enge nhos a vapor para beneficiar 
a;roz, 35 ditos movidos 11. agua, tl'eS sapata r i a~ , quatro Jatoa
r ias, um~ funilal'i a, um a oucivesaria, urn a charutaria, dnas 
pharmactas, um hotel e b1lhar, uma casa de pasto, urna loJa 
de ba rbeiro, qttatro a<;.ougues, duas typographias, quatro agen-

cias de vaporBs, tl'eS padarias e duas agencias ele navios. Sul
cam as aguas elo Ribetra, facilitando a e'portação dos generos 
ela Javou t·a e aclivando o commel'cio, além de innurneras ca
nôas, os vapo~·es S. Ped?'O e S . P11iulo, com cap .. cida.cle para 
56 .000 kils. de carga cada um, subvencionados pela província 
com 18 :000$ anuu .. es, e duas lanchas a ·vapor, cada u ma com 
capacidade pa r a 11.200 kils. ele carga. ]??Strtwção .-~m 1::!~6 
funccionavam no mun . , elas 16 est·hs . publs . prim arias para o 
sexo masculino, 12, nas quae s acbavam-se m a triculados 328 
al umnos, que mantinham a ft·eqnencia ele 256, o que produz a 
média de 21 a l um nos ft·equentes por esco.l a provida. P a ra o 
sexo feminino, da.s 11 eschs . ct·eaclas funccionavam se te , com 43 
alum nas !JHllriculadaB; elas quaes eram Jl'equentes 42, o que 
preclu , a méclta de seis alurnnas fL"eqnentes por es cuJa occupada. 
Cada escola elas 27 et•eaclas no mun. con esponcle a 653 habs . 
Ha um a lJibliot!J eca que conta mais ele 6.000 volun1 es , perten
cente á scciedacle particula r Gabinete ele Leitura. .Divisão 
eccle,,ia.l tica.-Cont.a o mun. cinco Jregs . que são: a do Se
nhot· Bum J esus, a ele S. Antonio ele Juquiá, ct·ea.da por Lei 
P r o v. ele 16 de abri l de 1853; a de N. S . da Conceição de 
Jacupira nga, por Lei Prov. ele 5 de abril de 1870; a ele N. S . 
das IJÔL"es ela. Prainha, por Lei Pro v . ele 16 ele ab ril de -1872, e 
a de Se te Barras, por Lei Prov. de 2', ele março de 1885 . ]!;sta 
freg . ainda não fo i canonicamen1e i ns·tituida. Sobre as divi
sas destas fregs . wj a m-se as Leis Provs. n. 20 ele 16 de março 
ele 1873, n . 51 ele i O de abl'i L ele 1872 e n . 56 ele 5 de abril 
ele Hl70. .Di·visão policial.-0 mun. acha-se elivielielo em cinco 
elistric tos polici aes , o pt·imeiro elos quaes tem eleltlgaclo e sub
delegado e cada nm elos Olltt·os um subclele:~ado, a saber · o 
da cidade, com 60 qu arteirões , o ele Sete Barras, com oito; 
o ele J uquiá, cum 11; o ela !:'rainha, com nove e o ele J acupi
ranga, com '16 . .Dt.,tancias .-Dista a cidade; Da capital ela 
província 323 kils., ele Cananéa 79, ele Juqui á 145, ela Prai
nh a 52, ele X iririca (pelo rio) 184, ele Ita nh ae n 132, ele Santos 
250. Viação. - Conl.a o mun. as seguintes estradas: a elas 
Sete Barras, a de X iril'ica, a elos Engenho~, a da Marinha e 
a ela l inh a te legrapbica elo Estado. 

IGUAPE . Parochia elo Estado da Bahia, no mun. da Ca
choeira, ele cujH séde dista 16,5 k ils. ú ma1·gem de um braço 
elo l'io Paraguassú. Orago S; Th tago e diocese archiepiscopal 
ele S . Salvador. A pov . fo1 fundada em 156'1 pélus jesuítas, 
que erigiram a egreJa, elevada a parochia e m 1608. Tem 5.500 
babs. e duas eschs. pub ls . ele inst. prim. Comprehende os 
povs, Allemão e S. Ft·ancisco ele Paraguassú . A Gazetcb da 
Bahia, noticiando a visita elo presidente da provincia a Ig1tape, 
diz ácerca do convento ele S. Francisco elo Paragua.ssú: «Este 
imponente e grande edificio, que revela a magesta?e das con
strucções antigas, acha-se hoJe abando~aclo, servmdo apenas 
de guarida ás aves nocturnas . A egre.Ja, sltuaela ao lado elo 
N. do convento, apresenta, apezar dos estragos elo tempo, a 
belleza e a pe1·feição dos seus anligos adornos. As imagens 
são ele perfeição, de formas aclmiraveis ; o douramento e a 
pintura elo forro conservam ainda o brilho e o colorido das 
tintas. O que mais, porem, chamou a atte,nção ele Lodos foi 
a bel! issima pia el e marmore collocacla na saçdstia e as 
obras de talh a abertns em j aca randá.. J~stas, desde a grade 
que. separa o co1·po_ tla_ egr>ja ela ca.pella-mór a té as elas ban
cadas do côro, . sao cttgnas ele ver- se . A pia toda de bonito 
marmore é consttt ,uda por nma gl'i.tncle bacia, em fôrma ele 
concha, pt·esa a um gi·ancle feontal onde S" ve em relevo clous 
gra ndes golpbinbos entrelaçados, servindo ele torueiras duas 
bem acabadas serpentes ele bronze, encimadas pelo escudo ela 
m·dem de S . Franci sco, sendo a inda ·tudo isto circumclaclo 
por fes tões ele marmore em al1o r elevo . E' r ealUiente um tra
ba lho m agnillco, que prende a a ltenç5o de todos que visita,m 
esse conve11 to. Em virtude do po "co tempo que ·tivemos para 
percorrel' este eclificio, não nos foi possível ver a inscripção 
que alli l1 a. da daca ela f11 ndaçào do convento, a penas podem•JS 
copiar as de duas sepul111ras que existem, uma no cot·po da 
egreja e 0 ~1\ra na vara nda elo pateo centra l. Na da igreja em 
um " g l' anele Ja.ge ele marmore lemos:- Sepultura ele D. Bl'ites 
ela Rocha Pita, filha do coron el Sebast ião ela Rocha Pita, 
Ctclalgo ela. casa t•eal e mulher· elo provedor e propl'ietario ela 
alfanclega des ta c tclade, o coronel Dommgos d>t Costa de Al
meida, admini strador elos morgados dos engenhos de J acara
canga e ele Nossa Senhora elo Desterre - . .\1onumento.- De 
seu filho Roclrigo ela Costa ele A lm eida, t a mGem provedor, 
prorietario ela mesma a lfancl ega e primeiro inteocle nt,e ela ma
l;inha. lviDOCLX.XTTil-». Na outra lage menor, collocacla ao 
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lado do pateo central lê-se- . «S . elo P. E. Cosme do Espírito
Santo, pt•oveclor que foi tres vezes desta pt·ovedoria e segundo 
VlSltacl(>)' gera l, fa llecido no pt·imeit•o ele Junho do ·a nno ele 
Nosso Se n hor de iV!DCCX:h.ll-. send o ele idrrcle de 68 annos», 
Pelas., datas destas i n ·· c t• tpções pócle- se aavaliar a a ntiguidade 
deste conve nto . Contrista ver o estado ele ~bandono i' m q ne 
elle se acha. Um vel ho donato q11e para l á foi em 1855 e qttc 
ameia a lli está, pela sua avançrrcla eda.cle, não pode cuiclar 
e zel ar como devia aqnelle edificio . S. Ex:. o Sr. conselhei ro 
Mac bado Portel la l amentou que aquelle bello ecl ificio, co llo 
caelo em ex:cellente posição, na e11tracla el a g rande bacia elo 
Iguape. á margem esq . elo Paraguassú, es Li1•essc ass im aban
donado, e reve lou desejos de sal val-o ela acçüo destnti clora do 
tempo ; pois é um eclilicio d ig-no ele set· aproveitado para um 
estabelecimento p11blico, . 

IGUAPE . Arraial n o m un ele Aquiraz elo Es Ltt clo do Ceará; 
junto á en-eada do seu nom ~ . T em uma capella e uma esch. 
pu bl. ele inst . prim., creacla pela Lei Pro v . n. 2.011 ele 6 ele 
setembro ele 1882. 

IGUARE . Braço do rio Paraguassú, no mun . ela Ca
ch oeira e Estado ela. Bahia. O .Diar·io de& Bahia,, de 28 ele 
se tembro ele 1878, dando no icia ela na veg ação des>e rio, disse : 
« Um do_:; fa.c tos mais notaveis da recente Yiagem ele S. mx. o 
Sr . barao Homem de Mello foi a naveg;t ~-ào do rio ele S . 
Th iago do Ig11a pe até a Tapera, em uma ex Lensào maiur ele 
t res milhas . O vapor Cachoei?·cmo, !i cujo bordo ia S . Ex., 
eu·trvtt no dia 24 do corr ente no braço elo P a r:t.g-uassú que vai 
p a ra o Ig •a.pe e fo i a ncorar na T apera, tendo feito a viagem 
sem uupeci l bo. Ficou pl'ovacla por es te facto a praticabilidade 
da navegação entre os pomos indicados. A lavoura do rtco e 
rmp_?l'tfl;" te va lle do Iguape tirará imme nso prove i to da nave
gaçao até a Tape l'a, a qual não pode se l' m;ti s objecto ele 
dUV ida depo1s ela experiencia, coroada de feliz e"ito . do dia 
24 . Foi a p t·i~eira vez q 11e o vapor s>.tlcou aque!las agttas ». 

!GU APE. Rio elos Es·tados do Para ná e S. Paulo. V ide 
Rtbeirc& de Iguap~ . 

IGUAPE . Rio do Estado ele S. P a ulo, vem elo mun . elo 
Apiahy, banha_ o pov . . elo seu nome e clesagua no Oceano, 
cer ca ele 11 , 1 luls . ao N . da barra elo Icapara. 

IGUA P E . Enseada no termo ele Aqu iraz , n o Estado elo 
Cear á , a 12 kils. dis ta nte claquella vilht. E' pot•to de canôas, 
barcaças, podef)do fundea t· navios de alto bordo. Sobr e o modo 
do demandar-se o a n cor adouro desta enseada consulte - se o 
Roteiro d o pratico Phi lippe, p . 85. 

IGUAPE. Porto formado pelo espaço comprelleneliclo entre 
a ilh<t do Mar e o conti ne nte, n o mstaclo de S. Paulo . Duas 
são as suas entradas, a pr imeira mais a ill., a barra de 
!capar a, só é accessivel a embarcações pequenas, e a segunda 
ma is a O, a barra ele Cananéa, é praticavel por navios que 
calem no ma x:imo 20 pés, é porém susceptível de melhora
me n to, e com peque na despeza pôde da r entr ada a navios ele 
mais ca lado . Em f rente á se,rr11nela barra acb.a -se á i lha elo 
Ab ,. igo , que em uma enseada offerece a ncm·acJ,,u ro seguro a 
nav ius de todos os ca lados . Os portos ele Ig- u:1 pe e Cananéa 
ach am-se sepa rados pol'. tt ma esbreiLa e baixa Jin g11a ele terr a , 
que em outro tempo Ja se ·tentou rasga i' . Pruject a-se um 
pequeno oan~l entre os clous portos, de vendo estabel ecer-se 
commurr1caçao clt rec ta entre e.lcs pol' meio de pequenos 
vapores Autot•Jsaclo pe la Le i Prov . n . 8 cl ~ i ele ma• ço de 
.1Bti3, o vice-presidente de S . Paulo ce lebrou Pill 8 ele maio elo 
mesmo anuo um contracto com o com me udaclor .JoRÓ Ve1·gucit·o 
par a constt·ucção, custe io e goso ele uma est rada o e fe l'l' O, 
communJcanclo o por to e cidade ele Iauape com o interi ot· cless il 
Estado, tendo por objec t ivo a cicl~cle ele llú . Vide R-ibei>·co 
de Iguc•pe. 

IGUAPE . 
e Estado elo 
piscosa . 

Lagôa na praia ele Ig11ape , no te t·mo de Aq11iraz 
Cea l' à . E' C0I'e>lCla el e mon·os el e a t•eia e muito 

IGUAPE. Cannl que t en do com eço ua lagôa denominada 
Po>·to ela Ribeil·c•, ftna lisa no Mar P equeno; no ]~stu clo el e 
S. Paul~ . Sua ex tensão é ele Li2il braças ; sua la rg ura do la.clo 
do mar e ele 80 "· 100 pal mos, e elo lado ela H. ibeüa ele 50 a 60; 
a pt'Oillllclttlade e ele 25 pa lmos . Em ·1 ~52, dizia o pt·esident. 
Nabuco ele AI'atlJO . .? segu inte a r espe i to desse canal: «Já dá 
passagem e,m occasmo ele m ar é á canoas carregadas, balsas el e 
taboaclo , e e por elle que se tr a nspoda o arroz vindo ela Ribeira, 

e destinado á exportação . Otltr'o r a era o at•roz cleJ)os itaclo em 
armazens ela Ribeira , e dahi conduzido em carros para os 
armazens ela cidade, ou para. o porto ele embarque, sendo o p reço 
el o ca rre to e armazenagem ele c ,,c[a sacco 80 rs. A constr ucção 
deste canal tem stdo pela maior pal'te feita com o imposto ele 
40 r s . por saccos ele at•roz ex:podaclo, Cl'Pado par a esta app li 
cação rs pecial pela Lei Prov . n . 19 ele 14 ele março ele 1837 ; 
no espaço ele 14 annos , que tem durado a sua cnnstr ucção, 
tem-se despen·liclo 29:485 _100; a inda não está concluído e não 
será si não daqui a alguns a unos, porque, para se evitar os 
clesmoronamen Los frequentes das paredes elo canal, tem sido 
prec iso profundal-o, alarga~- o e fa zer uma rampa nns mesmas 
pal' ecl~s, . Pat·ece que fot lllic1ado em ·1828 . A corrente cJeqse 
canal é muit-o forte du l'a núe a vasa n·te ela maré, sendu Om 165 a 
cliffe re~ça entre ~u i ve ! ela Ribeira e o elo Mar Pequen~, e a 
cl tstancta cle2.558 ,6 . Além ela cor t'ente, tem produzido g randes 
clesmoronaJllen tos nas marg ns elo cana l o embate entt•e as 
ag-ltas ela Ribeira e ch ma-ré . Co meça este phenomeno, ve rcla
cle u·a Pororoc~, ao lado elo i'rfa r. P equeno e prolonga-se ao meio 
elo canal, ma1s ou menos, confo rm e , a rel ação entre as forças 
das cot•t•enl.es , tendo já pt'ocluziclo um gol fo na embocadur a do 
S. e duas bacias cen traes . 

I GUARÁ. Com . elo Estado do Mar anhão, creada. pel a L~i 
P r ov . n . 1.295 ele 6 de agosto ele 1883, qn e consi i tui11-a com o 
mun. ela Vargem G1·a nde . Foi c lassific:J.da ele primeira entr. 
pe lo Dec. n . 151 ele 14 ele janeiro ele 1890 . 

I GU ARÁ. «Em ·L712 o mest t•e de campo Antonio ela Cunha 
Souto-illaior fez elen r uma for ti ficnç.ão so br~ o rio deste nome, 
na boca ela capiLa ni a elo P iauhy, no intuito ele dabi oppor-se 
ás h os ti !idades q ne aos momclol'es elas margens elo r io Pa rna
hyba praticava o ce lebre Manclú- Laelinu, que fallecau pouco 
depoi s afogado no mesmo rio . El'a co nhecida por Casa F'o?·te 
elo IguCVI·á e clelle fa lia Alencastt·e nas suas Memol'ias do 
Piauhy (F a ttsLo ele Souza) . 

I GU ARÁ. Rio el o Estrrdo do i\b1·anhão, ele sagua emfr • nte 
ela villa ela Manga . No verão o cabedal de suas aguas fi ca r edu
zido; no i nve l' no, porém, a·té i B kils. acima ela sua foz, 
navega mgrancles canôas . 

IGUARASSÚ . V illa e mun. do Estado ele Per nambuco, 
séde da com . ele seu nome, banhada pelo rio Iguarassú. Sua 
matr iz fica, segundo Vital ele Oli veira, a 70 48' 35" ele L at. S. e 
8°. 7' 58" de Long . E : Orago SS . Cosme e Dami ão e d i ocese ele 
Ol1nda . P a rece ter s1do fundada antes de Olincla e isso o asse
ver a Fet•nancles Gama, em suas Jl1ew,s . Hists .da Prov . de Pe·r
nambuoo , onde d iz : << ·, •• Desses historiadores co ncluo eu, que , 
tendo Duarte Coel ho acompanhado ao grande Affonso de Al bu
querque na conquista de Mnl aca na India , e tendo ahi dis tin
guido-se, como elles referem , e com o EI-Rei D. João III o 
confessa em sua Carta ele Doação , voltou para Portugal ém 1530, 
e arribando a Pernambuco a Ar mada em que vinha encontr ou 
e ntão os francezes em Itamaracá, aos quaes, assim corno aos 
i nclios seus alliaclos, bateu em 26 ele se tem bl'o desse a nno. e 
seguia pela margem elo r io Ju l' tlssa (o q tnll E l- Re i depois deno
m inou S. Çrvz ), até que av istando sobre um alto uma pov. 
elos inelios Petigua.?'éJ, ataco11- :1 , e afinal apoderou -se de lla . E 
poi'C[ ' te os incliuo quando vi·am as náos q11e vi nham da };t dia 
exclam aram - lgu a?·a-assú - , que em Stltl idioma que l' di zer 
embarca ção g rande. desta exclamação tomou Coel ho moti vo, 
pa•·a de nomina r esse l uga r Ig uarassú . Alli depo is fnnclo11 o 
primeiro es tabe lecimenio ele Pemambuco, e porque batea os 
Pattguat·és e m 27 ele setembt·o, d ia dos mar ty res SS. Cosmc e 
.Damião a estes Santos foi consagr·aclo o Templo qtte a. se11 tempo 
se ecl ificp11 nessa vi li a . I!:sta concl usão combi na com o que dizem 
os h is·t >ri adores, que dão á fundação ele Ig·uarassú a éra ele 1530, 
e concil ia as not icias que aqui, e a ll i se co lhem em todos estes 
e;;criptos a nLigos, que com inclisi,•el traba lho ten ho obtido pal'a 
consultai' . . . Con clno portan to fina lmeiJte que a villa ele lgua
r a sú teve seu pr imei ro fundam ento em 1530, e que em 1534 011 
15 l5 o que Duarbe Coe lho f,>Z, fui mancla t• tt·ansportar ela E u
r opa sua consorte ... " J a hoatão ( Degres . 4 Estanc . 10 N. 134 
p. 92 ) clir. : «Não achamos o anno certo da f11ndação desta 
(H:tma racá), mas como não h a duv ida que a v illa el e hrua raçú 
roi a primei ra pov, elas partes ele Pernambuco, e es ta te1•e sei< 
principio pelos fi ns elo a nno ele 1530 por Duartd Coel ho P ereit-a , 
ele'> te a nno pot· dia nte eleve mos assentar· teve pl'i ncipio a fun
dação d e Jtama., &cá.» O Sr. J!ra!lci ;co A. Pereira ela Costa, no 
sett fol heto Coma.?·ca,s da, P'l'omnc.ta (lc Pe>·nambuoo (1884) di z: 
« A vi li a ele Iguarassú, séele ele comarca, e denominada pot· 
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D. João 1II , qua ndo conlín•io-lb e o titul o ele villa no se
cuJo XVI, m uit o noln•e, sempre lec;l e 111aiJ cmtiga villc• de 
Sc•ntc• Cru::; ele Santos OJS >lW e Dc•miéí;o ele lgtw>·c•ss·ú, , cons ta 
el e d uas parlea d is Li nctas , eli viel iclas pe lo r io Igtta r ass ú e l igadas 
por duas pont~ s, uma acc identada, que fi ca á ma1·gem chreiLa 
elo rio e ou tt·a baixa, que 'fica á esq Lte rela, l'urm an do um a ex
·tensa ~ bell a p lan ície . Con sta ele ce rca ele 300 casas, a lgumas 
de boa eelilicação, egt•eja m a·tl'i z, conve nt o elos reli ~ i osos de 
Sa n to Antonio ; reco lh ime n to de freu·as ; capellas elo L i vra • 
menta , ele S. Sebas t ião e elo Rosa rio; cemi ter io ; casa ela 
Cama1·a e Cadeia;. eschs . pu bl s . ; Agencia elo Cor r eio ; es tnção 
telegr <tph ica, bibl 10·Lheca, mant ida po r u ma associação parti
c ular, ~.stabelec i me n tos commerciaes , h ote l , etc. A v illa ele 
I g uar assú , ho je decadente, vive, por assi m di ze r , el as gloriosas 
·tl'ad ições do seu passado, e o seu ant igo esplendor e a opu
l e ncia renvem nas pagtu as ela hisLori v. pa tl'i a , e são attestaelos 
a in da pel as r·uin~.t s elos se us mon um en tos, como ela casa elo 
Sen ado ela Cama i·a, egreJa e h ospita l ela Misericordia, nos r estos 
do mag ndlco ca lçamento e ouLros eclirtcios , quer p ubli cas , 
q uer pa r tiCu lares . ~ com. ele Iguar assú é espec ia lme nte agrí
cola e ele IITI]Jor tancJa secunela l'i ::t ; 59 e nge nh os de assucar e 
ou tros gene t·os el e p t·od ucção r egu la r , n ota nclo-3e porém , o 
fabr ico ela ca l em g t·ande esca lo, cor te de mael e it·as ele cons
t l' ucção , e em Itama L" acá a incl ustl'i a el o fab r ico elo sa l , pl'in ci
p :drn ente generos de trabalho loca l. A villa ele Tgua t' assú , séele 
ela comar ca, fi ca a 23 kils . ela capi ta l , a 38 !1,! ele Goyanna, e 
pouco mais ou me nos, a 36 kils. de Páo cl' Al ho, e 40 de Na
zar eth . Bõa estl' acla ele t· oclagem até á vi li a , e cl 'ah i á !ta pis
suma, pov. flo r escente, em l'reilte ii i lh a ele Itam aracá, e pot• 
onde se faz a y iação por teL" l' a á Goy a nn a e á Nazar elh. Cam i
nh o ele fe l' ro a té Ohncla (se is ki l. ) se r vi(\0 ele cl ili gencias,ca r r os e 
cavallos ; commuuicação marít ima [L Itamarac:i, ILa p!ssum a , 
Ma l'ia F a r in h a e ou t t·os pontos el a com . , por barca~.as» , Fo i 
clesmem b1·acla ela co m. elo R~cife e ia co rpot·a da á de O linda 
p el o a • t . I d a Lei Pro v . u.5.20 de 13 de ma iocl <l '186.2. E' com . de 
segund a entt· . creada pelo a rt. I § IV da Le i P r o v. n . 1. 057 de 
7 el e junho ele '1872 e class ificada pelos Dec t·s. ns. 5 .00lt e 5.005 
de 10 ele j ulho ele J872 e 3. '130 ele 13 Lle no,vemul'o el o m,esm o 
anno . T em 13 .000 hab is . O m un . . a lem da parochm el a 
vill a, compc·eh ende ma is a de N . S. el a Conceição de I tamar acá, 
e os povs . clgn ominados : Itap issu ma , Ch ã do Eslevão, Ma r i
cota, Nova Cr uz , Ram o,lho, Ta batinga , P alma r es, Laelei t' as, 
P ila r , Villa Velha, Bom Jes us , J l,gna l'ibe, além de ou tr os . F oi 
conqu istad a pelos ho llanclezes a 1 ele ma io de 163.2 . Sobt·c SLLas 
cli visas vicie: a r t. VI da Lei P r ov . n . SG ele 5 ele m a io d e 1840 ; 
n , 138 ele 8 ele abr il ele 1845; n . H9 d e 28 de mar ço de 184ô; 
n. 226 ele 30 de agos to el e 1848; a r t. III el a el e n . 550 ele 20 ele 
abril el e 1863 ; n . 603 ele 13 de maio ele 1864 ; a rt . li d as el e 
ns. 809 e 8'l6 ele H el e maio el e 1868; ns. 1.133 e 1.136 ele 30 ele 
ab l'il ele 1874; n . 1. 3.28 ele 4 de fevere iro ele 1879 . Ha em Ig ua
rass(t u m gabinete de leitura , in a ugu ra do a 3 de fevet·ei•·o 
el e 1884. A r es pei t o dessa vill <L l e- se na Gh?"onica Ge>"c;l elo 
B• ·azil do Dr, :Mell o Mot·aes T . I ('1 886) o seg·uin te : « A villa 
ele Iguarassú foi urna a ldeia muito a u t iga de Cah etés , e pouco 
te mpo depo is de desco ber to o B t·a~ il , vat· ios a r madores ele Ma r
se lha vier a m a P er namb uco faze r commercio ele pátt bl'az il e 
ou trps gene r os com os in clios, e fo rm a,r am em Iguarassú u ma 
fe i to r il1 em 1528 ou ·1529 . S<tbenclo d isto el- re i D . J oão Ill 
mandoLl Du ar te Coel h o Per e ira c t·uzar n as cos l;as de Pe L·n am
buco e apl'is iona r os nav ios esl t·angeü-os que ne ll a encont l'asse, 
o q11e efl'ect ivamen le MaJlleceu ; apt·is ionan clo aJguns ba 1·cos el e 
val'i ns nações, cles Lt·uinclo a fe i tol' ia r,·a nceza no 1·io Ig-u ar~cssú 
em 153 1. Ah i comba teu com os Cachetés, e n OJ. volta a Lisbô:c 
el-rel D . J oão ILI, por esses se r viços , llte fez doação de c iu 
coenta l eg-uas ele cosLa nas pm·agens onde e lle se hav la ass igna
l ado, e vol tando a P er nambuco eo m a sua fa m ília , pa rentes , 
so ldados e colon os, se fo L estabelecet• na a lde ia ele .htao·as sú., 
onclecons lrniu êtcape ll acleS . CosmeeS . Dam ião. Não obsta nte 
·tel'- se passado par a Olincla, li caram colonos em Iguaras; ú, q ue 
fo i augme nianelo . No 1° ele novembro de -L 63 1 fo i n pov. el e 
Ignar assú saqueilcla, e , com o CO L'l'eL' elo tempo , o pl'i ncipe re
gen te D . João IV pOL' Alva r á ele 1811 deu iÍ. aldeia ou pov . o 
t it ulo ele Lec;l Villa de Jucwc•s;ú.» 

IGUARASSÚ . Um cios braços elo ri o P al'1lahyba ao des
agna r no oceano . E' s in uoso e bnsl;an t~ es tre i LO . relat ivame nte 
(c l a rgura daquelle L" io . Tem d ive rsas ilh as como a do Sá, 
Cupu n, Gamel ta, Ventosa, Crim iuosq , Me io, Guar ás e em sua 
m a rgem esq . a il ha Grailde. Recebe cli vel'sos igarapés, entl' e 
os quaes um elo mesmo nome . Em sua ma rgem clir. fi c:t a 
cidade Llo Pa!'nahyba e a pov . ela A marração . A n nyegação 
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pelo rio P a t•n ab yba faz-se pelo Igua r assÍL até Am at•ração, to· 
can ela em v a ri os por tos e clen tre ou tr os no da cidade elo Pat·
n ahy ba . As marés teem infiuencia n o Igua r ass ú até a 'Nla?·ia 
Pequenc• e tts vezes mais ac im a . Os ba rcos el a co mpanhia de 
n uveg·ação fa zem o seu nncorad ouro j11 s Lamente na co ntluencia 
dos d ous Ig tm r assús. Sua boca super ior (j un cção das og LJ as elo 
P a rn a byba ) fi ca d istan te ela ba rra da A ma r eação 32 ki l~. Se
gtwclo o S t·. Dav id Morei l'J. Caldas os dou s fguar assús cles 
nguam no occeano por um can a l de nominado Il'tmil . 

IGUARASSÚ. Iga r apé a fl'. ela margem elir .clo r io Ig uarassü. 
Os barcos da com panh ia ele n:cveg<'ção faze m seu a nco rado uro 
j us tame nte n o pon t o i'le confl uencia elos elo us rios . (Amal'
r ação. ) 

I GUA R A SSÚ . R io elo gs Gnclo el e Perna mbuco, ban h a o 
mun. elo se n n ome e elesag- ua no ca na l q tJe sepac·a a ilh a de 
Ita mar acá elo cont in en te S ua foz ach a- se muito obstl' ui cla de 
c.Ol' Ôas e não é l a r ga . R ecebe os riachos U ti nga , P itanga , 
Taipé, T a ba t i nga e ou tros , 

IGUA RÉ. R io elo Estado elo R io de J ane ir o, trib . do ri o 
Ig uassú, q ue o é ela b:thi a ele Gua na bar a . Dá n a'lega ção por 
esp aço el e uma milh a a té o poe ta elo se u n ome . 

IGUARIAÇ.Á. . V ide l lmi, ·c\ic•çâ 
I GUASSÚ ( Aguassú, an tigêtment~) . Antiga villa e mnn . el o 

Estado el o R io el e J<t neiro , á ma i·gem el it·. do rio Iguassú. 
Sobre a funcl1tção de sua pat·och ia consta que e m 1699, o alfar es 
José Dia s ele A ra uj o leva nto u e m suas tet·r as uma cn.pe lla a 
N. Sea h ora da Plellacle , a qua l a rl'nin a nclo- se fo i subst ituicl il 
por uma out ra ergu ida em laga r pt·oxim o, doando o mesmo 
aHe i·es ou Diog l Dins, sett filh o, 40 bl' aças de ·te l'l'a em qu adro 
pa i·a esse fi m . Fo i cr eada pa rochi a pelo Alval"á rl e 24 ele j a
neit·o ele 1755 , sen do se u pt·imeit•o pa r och o João l!'ul' 'tado Sal
vador de i\ie ndnnç::t . V ill a por Doc . ele 15 el e j a neiro ele 1833 ; 
111 stallacla em 27 de j ulho do mes mo a nno . i:l upprimicla pela 
pel a Let P roy . n. '14 de 13 de a br il de 1835; r esLa belecicla pel a 
d e u. ~j7 ele IO ele cleze m bt•o ele '1836; s>Jppnm id a pdo Dec. ele 1 
ele ma1o ele 189 1, que t r a ns fel' ia s ua fréde par a Ma xam bom ba , 
A pa t'ochw tem duas esch s. publs . ele iast. prim. An-encia elo 
co~·re i~ . 1~; r egada pelos t•ios U tum, Ip; uasst'l , Sa r ap LLh y , Ca
chllubao, l a qua t·al. Denom in ava- se a nt igamente N . S . ela Pie
dade do Caminho V elho, por le r sido por ahi , di z Pi zàrro, a 
es tt• Rcl a m ats f t·eq LLe n·Le pa ra Min as Gel' aes. Lavou l'a de ca n na 
ele assu ca t· . U m L"a mal da E . ele F . cb R io do Ouro l iga- n. 
á cap ita l teder al. O mun. compreh ende m ais a ú eg. do Pil a t• . 
Em a n tigos documentos enco uLr a-se esc r ipto A guassú. . 

I GUASSÚ . Par ochi a elo Estado do P a r an ó1, no muu . de 
S. J osé elos Pi nhaes . Orago N . S . elos H.emedi os e · cliocese ele 
Cm· ytipa . Foi cre ada pa rochia elo muu . de Cul'y t iba pelo 
ar t . I ela Lei Prov . n. 2 1 ele 28 de fiwereiro ele 1855 ; a nuexacla 
ao mun. de S. J osé dos Piub aes pela Lei P rov . n. i71 ele H 
ele a bl'il de 1868 ; re incorpor acla ao de Curi Ly ba pel a de n. 9.27 
ele IO de setembro ele i 888 . Te m duas eschs . pub!s . de i ns t. 
prima i'Í a. F oi e levnela ii. vil la corn o n ome el e A >"attccwia pelo 
Dec . de 11 de feve l'e iro de 18:JO . So brJ suas d iv isas vide: 
ar t. li da Lei P t·o v. n . 2-1 de 28 ele feve l'eiro ele 1855 · n . 6 de 
17 ·de a bl'il ele ·1855 ; n . 53 el e 2 de ma r·ço de i 859 · ;1, i72 ele 
14 ele ab l'i l ele -L868 ; n . 19-1 ele 31 ele mu io d~ i SfiU . ' 

IGUAS SÚ. Rio elo l~statl o elo R io ele J a n ei ro nasce n a serra 
do 'l' i nguà, ba nh a o n·,un, do se u nome e desa":i a n a bah ia elo 
R io ele J aneit·o. R ec3be o U tum , Jg LLa l'é, Lages, Pi l a l' e cli
ve l' so~ outros . <<Banha, diz o DL". Faust o de Souza. um a zona 
mu i to e:(tensa e pi·oduct iva , oflin·ecenclo l'ac il navegação por 
pet• lo de cir. co leguas até á vi ll a elo seu nome e la nça- se 11a 
marg~m occicle ntal ela nossa ba hi <1 , el ttas milh as a SO. da b a t·t·a 
do lnh omiri m . T eve o Igua~s ú ou Ll' 'ora d ias ele pt·osperi elaele 
pelo co nsi ele t•;tvel mov imen to com mer cia l c1ue pot· e lle se rea li
sava ; m as , ela mesma so rte que o Inh omit"im , viu el irninuit• 
mu iLo Sila impor ~a ncia , desde que su au riu ao h• ,, fego a e3 ~ação 
de Be!em, na E. de F . D . Pedr o IT, que t'llll Oll incompa l' avel
men te mais r ap ielo, co mmoclo e bar a to o transpo l' te elos ge neros 
e ntre êt côr te e o in te l'i ol'. P L" esentemente, a navegação cles tl 
l'i o est:i red uzida ao pequeno commercio m antido de. seus por tos 
par a o li tto ral. » E' fo rm a do pelas cach oe iras de nomi na da s 
Caboclos , Sabi no, Boa V i sta e r;olon ia , E' at m vessaclo pelas E. 
cleF. el o Nor te e el o R io elo Ouro . 

IGUASSÚ. E m a n liqui ss imas m edições a Ca mar a deno mi
n ou ele Tg nass ú o rio elo Ca Gumby , po~te riormenl e R io Co mprid o 
n a Ca pit a l Federal, ' 
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IGÜASSÚ. Rio dó Estado do Pat•anà; nàsce 11os Campos de 
Curi tyba, per bo da cidade, r . gn. oa campos de S. José, onde 
passa a tres k i ls . ela vi lla, os muns. da L a pa e P onta Grossa, 
e depo is a t ravessa ele n:. D O. toda a com . el e Guarapuav~t e, 
após um curso ele mais de ·1.200 kils . clesagua na margem esq. 
do P~ran á aos 2t1° '11' de Lat. S. e Ho 40' de Long-. O. elo Rio 
de Ja neiro (t\.zar a) ou, segtmclo outr os, aos 25° 35' 5" ele Lat. S. 
e 11° 24' 6",2 de Long . O. elo Rio de Janeiro. Recebe pela 
margem dito . os rios da Var zea , Turvo, Potin ga, Glm·o, Pal
nnta l , Jorclão, Verde, Ba riguy. Poça -Una, Caver noso, Camat·a, 
Sinimbú, 'l'iburcio e Deoclot·o; ·e pe la esq. o Negro, Anta Go~·da , 
Pacte ncia, Bar m Gra nde, Ogel'isa , Escada, Batata !, Timbó, 
Lança, Cacl10eini. , P intado, Arêa, Jangada, Chopim, Cotegipe, 
e Santo Antonio. Tem acima ela foz elo Chopim o gr a nde salto 
elo Ozor io. Desde 17 ele clezembt·o ele 1882 tem o Iguassú s ido 
navegado por um pequer• o vapor , desde o porto do Ama7.0lHLs, 
pt·oxiruo a villn. ela Palmeira, até o ela União ela Viciaria , na 
extensão ele 55 leguas. Pt·ox imo ao porto da Un ião começam 
seus terr íveis sallos e corredeira~. O Dr . Santi a&o Dantas, no 
seu R clCbt. anoexo ao do Pl'e. idente Carlos ele Cat·valho ('11383) 
dá a lgumas notícia s interessantes a respeito desse r io . «A 17 
de j1tneír0 de 188.2, suL imos ele novo até á foz elo Chopim e para 
reconbecer o lguassú acim a desse poolo, por elle subi o resto 
elo dia encontra ndo, na man bã seguinte, 7.500 m e tros acima 
da confluencia, ~m grand e sa llo nesse rio. No sa lto, CJile tomou 
o nome ele Q;w~o, em memorin. do s~mp t·e !em bl'ado Mn.rechal 
Marquez elo Herval , uma i lha divide as ag-uas em duas partes. 
Na ela dit· . , em Lr es degráos principaes cabem as aguas j unto 
da ex tremidade occiclental , co m la r gu ra supel'ior a clous ·tet•ços 
da elo r io. Na ela esr1 . pode- se chegat· até proximo ao 
ex tl'emo or ienta l da ilha [lO L' um canal es Lre i to no co meçv do 
qual ele um só jacto rlespenham- se as aguao, com a altura ele 
30 metros, elo plano s uperior para o inferior. - P e lo l'ocheclo, em 
parte descoberto , deixando abaixo as canôas, consegu imos gal
gi•r a parle alta elo r io, Inct•usta.das nas rochas, mis\ul'adas 
com a area, nas cavidades por toda a parte abai:<o e acima do 
salto, encontramos bell as amostt·as ele cobre e de l'e.-ro . As 
amostt·as de qual'tr.o, de calcedonia, ele opalas, de a"athas, de 
on ix e ele ou tros pt·ocluclos ela sHi ca ab undam por t~cla pade. 
Aetma elo salto, de longe vem as aguas encacboe iradas tendo o 
r i~ 1;1aí~ largura que a ord inal'ia. Mandei seg tti l-o agnas acima 
ale a clts tancia de 600 metros sem que se t ivesse encontrado o 
pdncipío ela forle corredeira. P res umo que ex iste ou tro g rande 
salto ainda, pelo menos en·tre esse e o ele Santiago, sendo tal 
presumpção lllotbn:tda por uru nevoeit•o q ue ao lo nge avis·tan1os 
i ndica ndo forte pulverlsação de aguas. Na m argem di r . do 
lguassú, l ogo acima do sal to Ozorto, clesag ua um grosso caudal 
que denominei Camara em lem brauça do ill us tre vencedor do 
Aq uiclaban, o SL' . visconde de P elotas . Abaix? do_ salto, cerca 
ele um kil. ha uma !lh a que tomou a denom10açao ele sena
dor Corrêa, em h omenagem ao hon rado r epl'esentante ela 
prov . na camal'a vilalicia. Na ta rde desse dia (18) descemos 
e acampamos no angulo formado pela conlhtencia do Chopim 
e Ig uas >ú. Os dias HJ e 20 fora m consagrados a conduzir aq 
canoas pe lo Chopim ac ima até o principio da corredeira elo 
salto Bellarmi no . Ahi chegando mandei ab t·i r uma picada pela 
garg~w ta descobet·ta pe lo in cl io velh0 e sendo apenas de 900 me
t l'os por ter reno suave a di stancia en t •·e o Chopim e o Ig ua>sú 
em um pon ·to em que os resaiLos des te l' io es tavam :tcnbaclos, 
de~ermine i qtte fossem arraslnclas duas cauôas pat·a o pro;;e
gmmento das explorações. Estava verifi c~clo : io , rtue o Chop im 
não era o Santo Antonio em que falla Ayres de Casa. !; 2•, que 
o Iguassú não em navegavel ela foz do Chop im nem pal·<l cima 

. n em para baixo a té o Ji m elos t·esa ltos em que se vi rat·a uma 
das nossas ca nôas ; precisava, porém, ainrb vet·ificar se te r mi
nan_clo esses obstacu los oJl(wecia ou não o Jguassú ft·anca nave
g3çao até o salto ele Santa l\laria . Tra nsfe•·iclas as duas canôas 
para esse r io continuamos a 2'L os trabalhos ele le\'anta;uento 
ela planta emprega ndo -se o capitã o Bellarmino na medida dos 
angulos e o capHão 'l'ertuliauo na clns cl isla ncins por meio elo 
oculo de Rochou . A 5.702 melros elo varaclomo acampamos á 
mar ge m dir. elo Iguassú no angulo fo rmado pela confluenc ia 
de urn r~o pt·ofunclo cpm 50 metros ele l;u·go que não ve m ll gu
r~cl? e n~ Gcwta alguma ela pl'ov, Dei-lhe a denominação ele 
Sm~.mbu, em homenan-em ao i ll ustre estadtsta pre~ lClente do 
gabtnete 5 ele j a neiro~ A 22 continuamos os trabalhos e depois 
de havermos caminhado fna is ele 20 kils . e ncontl'am os na 
margem esq. otlt t•o r io tambem com 50 me Lros ele lal'go . Ser ia 
esse o Santo Anton io 1 Poderia sel-o si clahi em dennte con
tin uasse o Igu assú navegavel e si em nove d ias fosse possi vel , 
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como assegt\ra Azara, de sua foz fazet lt1i1a viagem de icia e 
volta ao saltv de Santa Maria. Suspendi meu juizo e J1l'Ose"' ui 
11 0 traba lho. Nesse dia caminha mos 30 k i ls. AvançamoB no dia 
23 - 24. 150 metros passa nclo por dous atls. da margem 
cl ir . com 30 mett· os ele largo cad a um, os qtlaes tomaram a 
d enom inação, o pr ime iro el e Tiburcio e o segu ndo Deodo.ro, em 
lembran ça dos do ns distinctos brigadeiros ele nosso exet·cJto qtte 
possuem taes nomes. A 24 continuamos o t ra balho, logo clepots 
elo acampamento, encontrando um ba•xo un1co qu-3 ddftcultava 
na ex tensão percol'l'ida a naYegação el e va pores. 'l'enclo cami
uhado. por ém, mais nove kils . encontramos uma cot'!'edeua 
qu e logo á prirne!t'a vista mostrava não dar passagem. a bnycos 
maiores que canoas. Pa l' anclo pal'il. a lmoçar pel'gunte • ao t tmo
neiro d~ canôa ela fl' ente se a passage m poderia s ~r efl'ecluacla 
sem per1go, respondeu-me pela alft t·m>tliva . Depots do almoço 
recomroendei-~he ainda toda a pl'ucle nc ia na clesci<la, aconse
lhando que nao se afas tasse muito ela mar"em. Affian çanclo-me 
que ni'io ba via perigo fez elle descer a canÔa . i\I i nutos ckpois, 
levada pela impet u_osiclacle das agnas, vimos, porém, essa ca nôa 
tomar u ma clu·ecçao obbqua ao eixo do rio, cami nhat· cada 
vez mais VP.lozmente c submergil'- se em profunda clepl'essão. 
Com o oculo distin gui, boiando sobt·e as aguas dous vultos 
apeaas . Expontaneamente como um só homem, offic iaes, pra~~as 
e paisanos el[l. ,can ôa q ue fica.ra pela mal'g·em, rasg·an clo as 
cal'nes e as r oupas nos enrecl Jços da malta e fe r lllclo os pés 
nas pedl'as sobl'e-postas nos alcantis, cor re. r a m para as pt·oxi 
micl acles do l agar elo sin istro. Ahi ch ega ndo a nndo, vencendo 
a impetuosa corre•rLe do rio, tinha m chegado ·trE.s d os naul'ra~ 
,.os, urn delles com o d edo l't·actm·aclo ele encontro as pedras no 
~omento el a q tteda. O quarto tambem não estava mo•·to , ele 
pe em um baixo pt:oclll'ava a melhor l inh a para chegar a ter ra. 
Sal va ram- se assim todas as vidas , a cnnôa porém, o a r ma
menw, a munição, as barracas e os viveres q ne tinhamos, tudo 
pet•cleu-se Não restava outro alviLre sinão volta r , como. entr e
tanto, ai nda era cedo, mandei o índio velho acompanhar por 
espaço ele t res horas o rio pela ma.rgem e verificar si essa 
grande correde ira t inha no m eio ou no fim algum sa lto . l•üor
mou -me e lle depois CJUe, não tendo pod ido chegar ao fim do 
obstacnlo v ira, não ob:;tante tt•es g-randes quedas com ma i ~ ele 
cinco metros ele n.ltur a cada uma, affiançanclo- me que pela lot·te 
cor ren·te e gmnde massa d'agua er a imposs ivel abslllutamente 
p ~ssat• por ahi uma canôa. Não 'h a duvida mais . O Iguassu 
não é navega1•el nesse t recho . Jamais subindo po r el le elo salto 
ele Santa Maria em d iante haviam os an Ligos exploradores c he
gaclo ao ponto em q•te nos achavamos. A' foz do Chopj.m antes 
el e nós ne11hum homem civilisaclo a vira. Além elo salto de 
San tiago ac ima occui·tav-a -se o salto üzorio e abaixo a lém 
das corredeiras do archipelago Carlos Affonõo, guardava-a como 
seutmelht avançada o ul timo salto encontr ado a que deno 
minei Caxias em me mo ria do in vi c to marechal , !JÚe dtuante 
meio seculo fo i o glaclio l'ingador elas offensas feitas á patria . 
Ficava tambem verilicaclo q ue o r io crue affiue pela mMgem 
esq. elo Ig uassú aba ixo ela loz elo Chopim não é o Santo An
tonio. Dei então a esse rio a denom inação ele Cotegi pe como 
u m tt·ihnto de homenagem ao i !lustr e parlam~ntar que no S2 · 
naclo, não ha muilo com tanta lucidez e br il hant ismo tornou 
evi dentes os direitos que JlOS ass istem ao t erritorio dispntado 
pela Republica A.r g~ntin a. Sim, como muito bem disse o E,;cm . 
barão o Chnpim n ão é o Santo Antonio; é um rio descoberto 
nas suas cai.Jecein\s muito depois, sendo sua foz s6 ago•·a en 
contrada pela com missão, que ten ho a hon r a ele dirigir. Doo 
viveres que levavamos restava m apenas 10 lit ros de rarinha . 
Dividi- a, recolhem os o homem ferido em nossa canôa que não 
pod ia sem risco conduzir toda a tdpol açiio da outrã, demos 
armas e m tmi~1ões ás pessoas que não pod iam segui<- comnosco 
e par timos determinando eu que por ter ra seguissem os que 
nã~ podiam ir emba rcados, a esperar na foz do eotegipe, onde 
vida u ma canôa recebei-as . Put imos . Até o clia 27 em que 
chegamos ao varaclouro só nos a limen tamos com a pouca fa.-i
nha crue levavamos, o peixe que pescava mos e as aves que 
ma tavv.ruos, sendo tomada essa alimentação sem a menor 
qua n tidade da sal. A 28, levando algtlns vive r es , desceu li c:t 
nôa a receber os homens que haviam fica do att·az . A 29 che
O'a mos ao pri:n e ir o acampamento á ma.rgem elo Chopiru e a 3i 
~em incidente chegamos á col on ia. Ficaram assim tel'minaclos 
todos os Lra balhos de exp loração da co ru missüo- O véo que 
occul tal' a ao m undo os myster ios relativos á foz elo Chopim e 
a pat·te elo Iguassú uão percorr ida pelos a ntigos exploraclores , 
foi despedaçado . Os campos que d iziam existir no ponto da 
confluencia dos clo1tS r ios , não existem ; a navegab ilidade sup-
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posta do JguassiÍ dabi ao salto de Santa Maria não é real. Nem 
indios nem a•·gentinos encontramos em toda região percorrida. 
Peixes, a 11 tas, aves, CO ITecleiras, saltos e terra~ ele excell enl e 
qualidade para a cultura dos procluctos de todas as zonas, e J3 o 
que s6 achamos nessa região em que a.s altU.ndes mod ificam em 
todos os sentidos a influencia elo parallelo. Pócle elo saHo Ca
xias em d iante se r o Iguass ú naveg-ave l até a grande cataracta 
de Santa Maria ; pôde essa navegabildacle _co':leçar ~6mente da 
foz do Santo Antonio; em todo caso ella nao 111tlUtra de modo 
apreci.avel pre:>entem ente nos dest inos econom icos ela . parte 
hab iLada dos muns. de Palmas e qe Guarapuava; po1s que 
a extensa:o rectilinea que sepo.ra os campos povoados elo ponl;o 
em q ue começará a navegação é ma ior d~ . 20 leguas brazileira.s, 
dis tancia essa superiOr a que separa a Clcla cle de Guarapuava 
da villa de Imbit11va, onde podem che_g~':_ car roças e ela qlle 
separa a v1lla de Palmas elo Porto da Untao onde, ao que me 
consta, chega já um peqtteno vapor. S i o govern o, entretanto, 
qll izer , como tenciono pt•opot•, JlOvoar rapidamente pot· meio 
de u m system a ele colonias militares toda a l'egiiio SO. ela 
provincia, os tmchos navegave is elo baixo Igu~.ssú pod erão ser 
util isarlos com van~ngem, aproveitando-se assim a fertllidad 
ele te t· ren os que podem ·tet· igt1aes , porém, não superiores em 
outra parte " . 

IGU ASSÚ. ~nseada na Ilha Gra nde, prox ima á elo Abt·:1.bão; 
no mun. ele Angra elos Re1s, Estado elo Rio ele Janei1·o. 

IGUASSÚ. Ass im chama -se otttr'ora D. lagôa Feia , sibuacla 
o Estado do Rio de Ja 11e iro. 
IGU ATEMY. Rio elo Estado de Matt.o Grosso ; desce da cOt·cl i

lbeira de Maracajú, at1·avessa o Estado elo O. para E. e desa
gua na margem clir. do Par aná., ac im a r]a fo~ do IgLH·ei e elo 
Salto das Sete Qlledas na Lat. ele 25° 5-l' 44. 11 segu11clo o bt•i 
gadeir·o José Custaclio de Sá Faria ou 23o '17', segundo Azara, 
ou 240 40', segundo Ayres ele Gaza!. Tem pot• tl'ibs. o I hicuby e o 
Barrei ro á dir . ; o Bog<ts, Cachoei t· a e Escopil á esq . tri. bs. Em 
sua marge m e ;q . 138 kil s . acima ela sua l"oz, entre o Il.icuhy e o 
Bogas, os portu!l"uezes rnncl ara m em 1767 o posto mi li ta t· ele N. S . 
dos Prazeres, que foi traiçoeiram ente tomado e arrasado pelos 
hespa nhoes em 1777. No seu Dicc. ass im descreve -o o bftrão 
ele Melgaço « Igt.,atemy. Nasce nas serras elo A\namhahi e 
MaracaJÚ, na proximidade. d o para llel o 2~ 0 20'. e do mer1cliano 
12o 20' O. elo Rio de Jane1ro. Cor re a pnnc1pto no qnadl'ante 
de SE . e depo is a E. e vae desaguar no Paraná duas leguas 
acima do Salto Grande das Sete Quedas. Na parte Sllpel'i or tem 
m uitas cachoeiras. Onze leguas _em linha recta acima de sua 
foz recebe pela esq. o Rscop~l, cups cabeceiras são muito pro
ximas das sl!aS. Até esta coufluencia lla só duas cachoei ras . 
Acim a delle nove legllas entra na margem esc]. o ribeirão do 
Bogas», 

IGUATU. Vide Igatú. 
IJUHY. Sel'l'a do Estado do R. G. do Sul, no mu n . ela Cruz 

Alta. 
IJUHY GRANDE. Rio elo Estado elo R, G. elo Stll, formado 

ele diversos arroios, (Alegre, Bonito e Palmeira); corre na direc
ção de O.; t•ecebe pela margem d ir. o Santo AnLOo io, Santa 
'l'hereza, Sa nta Barbara e oS João; e pela esq . o arroio Con
ce içã.o, o rio Ijnby-mirim a ouLros e desagua na margem esq . 
do · do Ut•ug·,ay, na La L S. de 270 55' . Pouco an tcs da sua con
fluencia JfJrma o salt o ele Pirapó. Foi explorado em 1857 cl ,sde 
o passo do Quaresma até á Stla bart·a na exten"ão de 80 k ils. 
Alfirma o Dr. A1·alljO Sil va nascer esse r io no bosque elos Ij uhys, 
perto da coxilha do Pinheiro Marcado e Dous It·mãos e da es
trada <Jtle seg 11e da Crnz Al t-1. para o passo Fttnclo, po l' ditle
rentes braços. O Dr. Eleuterio Camargo diz ser esse rio for
mado pelos dons braços- Ijnhy Grande e ljuhy-Peqr1eno e 
nascer na Lat. S . de 29° 2' 47"6 e na Long . ele 10° 36' 9" a O, 
elo met' icliano elo Por to Alegre. Atravessa a es trada que ela 
Palmeira dirige-se aos Povos da. Missões. De Ct·uz Alta nos 
info 1·rnam receber ess~ no os seguintes lribs.: Ijuhysinho, 
Conçeicão, Porongos, Fwza e Palmeira. 

IJUHY-MIRIM.Rio do JJ;stado do R. G. do Sul; nasce na 
serra de S. M·L rt•nho, 011 proximo a ella e clesagua na margem 
esg. do lj uby-Grancle . At ravessa a estrada que ela Palmeira 
se dirige aos Povos elas Missões . 

IJ'UHYS. Grande bosqne s ituilclo nas cabeceiras do rio Ijuhy 
e proximo as coxilhas elo Pioheit·o Marcado e Dous Irmãos; Jl.0a 
NO. da villa ela Ül'llZ Alta. (Araujo Silva. Dicc, Hist. e Geogr. 
elo R. G. do Sul, p. 43). 

ILHA. Log . do Estado elo R . G. elo Norte, no mun. , de 
Mossoró. 

ILHA. Logs . do lTis taclo elas Alagôas em UnlCÚ, Porbo Calvo 
e S . Luiz de Quitllncle. 

ILHA. Log·. elo JJ;staclo ela Bahia, á margem ela E .ele F. ela 
Bahia ao S . Francisco . 

ILHA. Log . elo Distt•icto Federal, na fl·eg. tle Guaratiba. 
ILHA. Log· . elo Estado ele Sa nta Cathariua, no mun. de 

Lages . 

ILHA. Pov . do Estado ele Minas Ge1·a es, no ·te1•mo ela Con
ceição; com nma esch. publ. ele lnst. prim. para ambos os 
sexos, Cl'eacla pelo arf. I § Iri da Lei Pcov . n. 2 .680 de 30 ele 
novembt·o de 1880. 

ILHA . Um a elas estações da E. ele F. elo Recife ao S. Fran
cisco, no Estado ele Per nambuco . Fica no k il. 24,225m. 
Agencia elo Corcei o. 

ILHA . Ancoradouro na barra elo Cabeclello, no Estado elo 
Parahyba do Norte, t1·es milhas d istante cht cidade deste 
nome. 

ILHA. Ca mbôa na ilha ele Itamaracá. E s tado ele Pernam
bllco. Corre enire a villa e a foetaleza de.Santa Ct·uz. 

I LHA. Rio elo E.qtaclo ela Bahi a, ba nha o mun. ele Tran
coso e desa.glla no Rio Cara byv a-memuan (In f. loc, ). 

ILHA. Al'roio elo Estado elo R . G . elo Slll , a ff ela ma rgem 
clir . do rio elos Sinos. R ecebe o rio Pad ilha . 

ILHA . Conego do Es tado ele Min a.s- Geraes, na freg . elo 
Bello Ho l'isonte . 

ILHA. Col'l'ego do Eslado de Goyaz', afl:'. ela margem esq . 
elo rio Co ru mbá . 

ILHA . R iacho elo Estado de Goya?., aJl'. do rio da Pa lma, 
entre o mu n. desle nome e o de Arraiás. 

ILHA. Lagôa do Estado do R. G. do Sul, no littoral com
municanclo- se com a lagôa do João Gomes (Elellth. Cama rgo.) 

ILHA. Cachoe ira no rio Tieté; no Estado de S. P aulo· entr e 
as cachoe iras denom in adas Itupanema e Matl-o Secco . ' 

ILHA. Primeira cachoeira do l'io Coxim, afl'. elo Taquary, 
no Estado de Matto-Grosso. As canôas passam-na clescart·e
gadas por um canal ele 20 metros ele l a rgo . 

ILHA. Cachoeira no rio Pardo, aff'. elo rio Paraná ; llns 36 
kil s . acima do rio Orelha ele An·ta, no Estado de Matto Grosso. 

ILHA BELLA. Logs. do Estado das Alagôas, nos muns. 
ele Maragogy e Passo do Camaragibe. 

ILHA CO YJ PRIDA. Log . do Estado do Rio de Janei ro, 
na ilha elo seu nome ; com uma esch . pllbl. de inst. pri
maria. 

ILHA DA GIPOIA. Log. elo Estado elo Rio de Janeiro, na 
ilha ele seu n ome e mun. ele Angra elos Reis; com duas eschs. 
publs. de inst . prim a r ia . 
. ILHA DA MADEIRA. Log. do Estado elo Rio de Janeiro, 

no mun. de Itagn ah y; com uma esch, publ. de inst. prim., 
creacla pela Lei P•·o v. n . 1. 619 ele 1871. 

ILHA DA MARÉ . Parochia elo Estado ela Bahia no mun. 
e a22 l~ils. da Capi :a l, na ilha ele sen nome, qu e fic'a no fundo 
ela_ bah1a ele T odos os Sa ntos. 01·ago Sant' Anna e diocese archi
eptscopal ele S. Salvaclo t· . Já se achava ·creada !'reg. em 'lfi08. 
Tem 1.12<1 ha bs . duas escbs. pnbls, de inst. pl'Ím., umas das 
gm1es fo i creflcla pe la le i Prov . n. 1. 3 L5 de 2 de jllnho de 
1873 . Compreh ende o pov. elo Botelho . 

ILHA DA POLVORA. L og· . elo Estado elas Alagôos, no 
mun . elo Porto Heal elo Co llegio. 

ILHADAS BANDEIRAS . Log . do Estado das Alagôas , no 
mun. ele Maragogy. 

ILHA DAS BARREIRAS . Log . do Estado ele Pernam
buco, na fr eg· . da Vat·zea, 

ILHA DAS COBRAS . Pov. elo .Estado das Alagôa.s, no 
mun. do Penedo. 

ILHAS DAS VARAS. Log. elo Estado elas Alagôas, no mun. 
do Trinmpho. 

20.675 
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ILHA DA T OROTAMA. Pov. do Estado R . G . elo Sul , no 
·mun , elo RiC\ Gr,tnde~ com tlma esch . publ. ele inst. püm . , 
-creacla pela Lei Pro~, n . 'L .198 da 30 ele abril ele 1879. 

ILHA DE DENTRO. Ilha do Estado do Maranhão, no mun. 
de iVIiritiba. 

I!.HA DE DENTRO. Ilha do Estado do R. G. do Norte, 
no mun . de Mossoró, no rio deste nome . 

ILH A DE F LORES. Districto do ter mo do Bonito, no 
Estado de Pernambuco. 

ILHA DE F LORES. Estação da E. ele F. elo Ribeirão ao 
Bonito, no Estado ele Pernambuco . 

ILHA DO ARROMBADO . Log. do Estado de i\1alto G1·osso, 
á margem di r. elo rio Cuyabá, no disl . ele Sa nto Antonio do Rio 
Abai xo. 

ILHA DO B ARRO . Log . do Es~aclo das Alagôas, no mun. 
de Piassabussú. 

ILHA DO BARRO. Log . do Estado da Bahia, no muo , 
de Cayrú . 

I LHA DO FERRO. Pov. elo Estado elas Alagôas, no mun . 
do Pão ele Assucar. 

ILHA DO F ERRO. L agoa elo Ests.clo elas Alagôas, no mun. 
elo Pão do Assuc tt". 

ILHA D O FRANCO. L og . á 1ua.rgem esq. elo rio P;J.r ahyba 
do Sul, no mtto. eloS. João ela Barr a e Estado elo R io de Janeir·o . 

ILHA DO FUMO . Log . elo E~taclo elas Alagôas, no muu . 
ele Porto Real do Collegio. 

-ILHA DO INGÁ. Log . elo Estado das Alagôas, uo termo 
elo Pillar. · 

- ILHA DO OURO. Pov. elo Estado de Ser gipe, uo m un, elo 
Porto ela Fo lha, á margem dtr _ do r to S. Francisco . li' oi sécle 
da villa dessa nome em vit· tttcle da Lei P1•ov. n . 48{ ele 3 ele 
março ele 1870, disposição essa r evogada pela de n . 1.153 de 
28 de abril ele i SSO . 

ILHA DO OURO . Riacho elo Estado ele Sergipe, aff . da 
margem di r. do rio S . Ft·ancis ~o. · 

ILHA DO P ÃO. Ribeirão do Estado de. Minas Geraes : 
clesagua na marg . di r. do rio J equitinhonha, entre os conegos 
Chico Martins e Ot·atorio, abaixo do a rraial de S . Miguel. O 
vigario da ft•eg . ele S. Miguel elo Jequitinhonha assim n os 
de~creve esse ribeirão : «0 ribei r ão da Ilha do Pão nasce na 
Lat•o-a elo Catriangongo, atravessa a matta do Ouro, onde dei
xando o nome de i\•l edonho, toma o nome de rio Preto, e depo is 
ele um cu t·so de 90 a 96 kils ., mais ou menos, enti·a no ,Tequi
·ti nhonha, junto da Ilha elo Pão, que dá-lhe o nome . Recebe 
o Mombuca, Laranjeiras. ll1oCJuem, Agua P reta,Queixacla, Agua 
Be!la do Freire, Ananca-pa, Fumaça, Cacimba, e var ios 
otrtros » . 

ILHA DO PORTO . Pov. elo Estado das Alagôas, no mun. 
deste nome . 

ILHA DOS BOIS. Pov; do Estado ele Ser gipe, no tel'mo de 
V !lia Nova, á margem elo r io S. Francisco , á pouca distancia 
ela fóz deste _ri o no Oceano . Tem uma capella e uma esch . publ. 
ele t nst . p r1 m , , cr eada pela Lei Pro v, n . 1. '132 ele 19 ele 

.1narço de 1880. 

ILHA DOS CHAVES. Col'L'ego do Es tado ela Bahia; 
clesagua na mar~em cl ir. do r io Jequitinhonha pouco acim a elo 
canal Po assú. (Ghroka tt de Sá .) 

ILHA DOS COQUEIROS . L og . do Estado das Al agôas , no 
mun, do T riu mpho . 

ILHA DOS POMBOS . Log . do Estado do Rio ele Janeiro, 
n o m un . ele N . S. do Ca rmo . 

ILHA DOS PORCOS . Bairro elo mun . de Ubatuba, no 
Estado ele S. Paulo ; com uma esc h. publ. de inst. pri
maria . 

- ILHA DOS SANTOS. Riacho sem importanc ia do Estado 
do P ará ; aff. da margam esq , do rio Toca ntins . 

ILHA GRANDE. Parochia elo Estado do R io de J a neiro, 
na com. e .ter mo ele Angra dos R eis, na Ilha Grande, em ft·~:_J-·te 
claque1la mdacle. OL'ago San t' Anna e c1iocese ele S. Sebasttao . 

..Data de 1811 o titulo d·e par oc'hia, que lhe foi concedido, ~>endo 
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seu primeiro parocho o padt·e BeJ.Tllal'do de Souza Guerra, Se
gunclo á inlol'maçao prest:Lda em 1799 por Franc isco Matheus 
Chdstianes , homem que, no dizer de monsenhor Pizarro, era 
babilissi?no na ?'ubulice e f'amoso esquud?·inha,do't' de antiqlti
clacle e de titnlos elt&S te't'rc&s elo clistl"icto da, TTillc& ele Angm, 
foi a Ilha Grande doada por Mal'tins Ail'on~o de Souza ao 
Dt• . V icente ela Fonseca, em carta lavrada a 24 ele j a.neit·o de 
1559 .. li' oi otlt'ora vi\la, a cujo mun . pel'tenceu a então fl'ag.de 
N . S. da Guia, hoj e vi ll ade Mangaratiba . Tem 8.000 habs . 
e duas eschs . publs . de inst. pl'im . Uma est!"ada vae ela freg . 
para o Ba nanal Gr ande e Matari z. Neli a íicam os logares: 
Aroeiras, Pouso e Lopo Mendes . Existe nella um ímpor,<\nte 
LazaNto , onde fazem quarentena os vapores vindos elos podos 
infeccwnaclos. O Sr . Honot•i o Lim a em sua Noticie& Histodca, 
e Geogra.phica de Angra, dos Reis, diz : Ilha, G1·a.ncle, a maior 
el~s que possue o Estado do l-tio de Janeiro, foi , como já 
d tssemos , _doada por Mal"ttm Affouso de Souza, seu descobt·idor 
ao Dt· . Vteent~ ela Fonseca, pot· ca t·ta por e lle as~ignada em 
L1sboa, no cl ta A cl~ Ja;teJro de 1~59 . Tem essa ilha ela ponta 
elos Castelha,nos a !!; . , a do Acaya, a O., mais ~le 40 ki ls. de 
el.:iensão . Tornando-se . bastante d i ffic il, qnasi imposs ivel, o 
parocho ela v1lla cumprtl' com zelo seu sao-rada minis·terio .fa 
zendo isso ver ao bispo do Ri o de Janeiro~ D . Jo é Justin'iano 
Masc_a'::,enbas Ca~tello Bra nc?, o s etimo desse bispado, . ste por 
ProvJsao Ept~copal ele 8 Je pneu·o de 1803, elevou essa il l1a á. 
catego l"ia ele pal"ochia, com a invocação ele Sant'Aona, por ter 
sido oll'e recicla pa ra servir ele ig l' eja m att·iz a capella mandada 
constnt it· pelo pt•opl'io ofl:'erta nte major Bento .José ela Co~ta, 
em 1796, nas marinhas de sua fazenda de Sant' Anua, no logar 
denominado pou ta da Mal'ia Ubalda 1 • O major Bento ela 
Cos ta, homem multo ca ridoso e considerado, falleceu em Angra 
elos Reis em '1860, contando 105 annos de idade . Logo que o 
Dt·. Vicen te ela li'onseca tomou posse elos tel'l'enos que lhe 
foram doados, tratou em I)Oa hora ele ch<tmar para elles di
versos açol"ianos, fazenclu por seu turno a es tes , 1mportantes 
doações . Os que primeira mente vieram, vendo a uberclade das 
terms, traLa ram de chamar seus parentes e amigos, das ilh as 
eleS . Miguel, Santa Mal'i a, Terceira, S. Jot·ge, Grac iosa, Fayal, 
Pico, Flores e elo Corvo que form<tm o arcbipelago A çot·iano, 
para auxiliados por elles, mais facilmente ganharem <t viela. 
Produz indo na propria Ilha GL' ande abun danteme nte o café, 
tornoa- se el l e nos seus principio's como que o elemento pt•in
ctp<Ü da sna lavoura e elo continente . Alem disso, tornando-se 
mais tar de as fazendas dos Dons Rios e elo Abrahão, pontos ele 
desemba,.que de cab iúnas 2 por qua lquet• nesga ele terra, susci · 
t ava- se uma grande demanda, despendendo-se nella grandes 
som.mas . T a'?- tos e de tal Ol'deru eram esses pleitos jucliciarios 
no lôr o ela Vtlia da Ilha GL'a nde, que o ''enerando patriat•cha 
da nossa Inclependencta, José Bonifacio de Andr a de e Silva , 
viu- se na impedosa necessidade ele expeclit· ao J·uiz de Fót•a da 
alluclida vi lla, uma portaria clata(la de 13 de feve reit·o de '1823, 
ordenando que fossem tomadas pL'ovidencias para edtar-se 
tanta~ e i n tel'm inaveis q~testões sohl'e rumos de terras a . 
Com e1l"e i \o o resultado pernicioso dessas demandas, estão 
actual mente sentindo os descendt ntes desses chicanistas. Devia 
a igl' eja matri z dessa parc1chia ser construicla n a~ marinhas 
de Mat~ri z , da parte de dentro da ilha . Ao princip io, como foi 
doada gr at11i1tamente a capella para tal fuu, nada ern de 
censurar- se ; mad, tendo a Provín cia m andado mais ·tarde, 
quas i que de novo, fazer a que atualm ente es~á servjndo, devia 
tel-a constrniclo no logar indicado, pot•q ue a pon ta de Mari<t 
Ubalda está quas i que no extremo leste da ilha , o quecl iffi.cu1ta 
aos habs. do extr emo Oeste , e da parte de f6ra irem a lli 

1 Ch iuna m essu. ponta de iVIa rta «A. ib arda,. Em vista elo significado da 
palavra • albarda» julgamos ser corrupção do sobrenome - Uba.!da . 

2 EL·am chamados cabiuna.s devido á CÔL' de sua pelle, os. negros 
que vinham da Costa da Africa, depois de prohibillo o mwld1t0 tra
fico de esct·avos que tttnto damno nos causou. 

a Sendo conveniente obviar as continuas demandas que se levMitam 
nas tel'l·as da Dha Grande sobl'e demat·cnção de ten·as, com grandes 
prej ui zos dos possuidores dellas, manda S. i\1 . o I mperado r, peta 
Secretaria dos Negocias do I mpet"io, que o j uiz de Fól'a daquelle 
termo obrigue as pessoas que teem sesrnarius, a apresentar seus 
titulas em juizo , para. á vista delles, se proceder ;, nova demal·cação 
dos respectivos t~ rrenos, e evit at··se deste modo a multiplicação de 
pleitos,. e os males que delles resultam . . . . 

PalacLO do Rto de Janen·o, 13 da fevet·en·o de 1833.-José Bo1~~(ac10 
de A ndrac!e 1 Silva . 
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celebrar os actos r eligiosos.» Cortada por muitas cachoeiras 
e peqttenos rios , não tem, eo ·tt·etanto essa ilha rios impor
tan tes. Os mais caudalosos são : o Dous Rios, o Capi vary e o 
Matari z. Tem essa ilha tres cabos de importancia pela su:1 
sal iencia: o Llos Castelhanos, o do Drago e o Acayá. Tem as 
seguintes enseadas : Prai a Ver~elba, Lon ga, Araçatlba, ~itio 
Forte Matariz P alm as , Abra h ao e Estrella. Tem essa 1lha 
duas important'es l agôas , cujos nomes derivam-se da posição 
em que se ach am situadas : a de Leste e a elo Sul. Fazem-se 
nellci.s g randes cercadas de tainhas, apanhando- se algumas 
vezes mais de 4 .000 em um ce t·co. A pdnci pallavoma é a do 
café, que ahi produz ainda bastantemente . Fertil em l egumes 
e grãos, aiLtda hoje exporta g rande quantidade . Alguns l avra
dores já se dedicam ao plantio ela canna, contando já essa 
paroc ll ia a lguns engenhos . 

ILHA GRANDE. Pov . elo Es·taclo elo Maranhão, no mun. 
de :.\1iritiba. 

ILHA GRANDE. Pov. elo Estado elas Alagôas, no mun. 
elo P enedo. Ha um outro log . do mesmo nome n o mun. do 
'l' riumpho . 

ILHA GRANDE. Log. do Estado ela Bahi a , no termo ele 
Belmonte, á margem do rio Jequitinhonha . 

ILHA GRANDE. Log- . elo Estado de S. Paulo, no mun . 
de Batataes . Foi elevado a d ist. pela Lei n. 115 ele 1 de outu
IJ t•o ele 189.2 . 

ILHA GRANDE. Baino do Estado de S. P au lo, annexaclo 
ao mun . de Santa Cruz elo Rio P in·clo pela Lei n . 187 ele 23 ele 
agos to de 1893, que o desmembrou elo m un . ele P irajú. 

ILHA GRANDE . Assim denomina-se ao terreno sobre o 
qual acha·-se assen te o pov. ele Santo Antonio ela P odeil·a, 
per tencen te ao Estado ele Sergipe . Diz o engenh eiro Halfelcl 
assim denomina r-se esse terreno porqne nas occas iões das 
enchentes ftca r odeado por um braço elo rio S . Francisco, que 
clelle par te fronteiro ao Engenho elo Cabelludo e se communica 
com o riacho Cariri e rio Mar ituba . «Este terreno , diz Hal
fe lcl, conforme fui informado, per tence a os f meles do convento 
de S. Bento. ficando a faze nda r et ira da p ara dentl'O da mar
gem esq . elo· rio. » 

ILHA GRANDE. Ilha no mun. ele Belmon te , no Estado 
da Bahia . 

ILHA GRANDE. Ilha do Estado do R io de Janeit'o. Vide 
Grande. 

ILHA GRANDE . Ilha do Estado ele S. P aulo, no rio Para
napanema e mun . ele S . Sebastião elo Tijuco Preto. 

ILHA GRANDE. Ilha elo Estado ele S. Paulo, no rio Para
hyba, proxima ela es tação do Cruzeiro . « Deveria essa ilha 
figurar n a bisto!'ia do movimen·to revolucional'io de 1842, por 
isso que abdgal'am-se nella dons chefes elo movimeu·to, o paeh.·e 
Manoel Felix: ele Oliveira e seu irmão Francisco F elix: de (;astro 
e outros companheiros , perseguidos pelos age ntes elo !ioverno 
ele então. Pela sna posição era um verdadeiro esconclr i]O e por 
isso, e a~)ezar da perseguição que soft'reram, escaparam elos 
CIM'a>n~wMs daquell a época. » 

·ILHA GRANDE. Ilha no rio Paran~. , no E:ltado de Matto 
Gtosso, entre os t•ios Sucuryhú e Vet·cle. Tem H kils , de 
cliJ11primento. Os Jesuítas tiveram ahi um estabelecimento 
pl!ra ser o centro de suas excursões entre o Iguatemy, Cama· 
puan e Goyaz . 

ILHA GRANDE. Rio do Es tado da Bahia, banha o mun, 
elo Conde e clesagua no Itapicurú. Recebe o rio elas Pedras. 

ILHA GRANDE. Cachoeit·a no Paranatinga, uns 60 kils. 
abaixo da do Coatá, onde o rio, por dons canaes ele tras kils, 
com que fórma uma ilh a, desce comple tamente encachoeirado. 
As canôas passa m descarregadas _e á sirga pelo canal da di r. 
Cerca ele 20 kils. abaixo segue o no por uma bocaina ele serra~ 
de 40 kils. ele exte nsão, mas de optima navegação. 

ILHA REDONDA. Cachoeira no rio Uruguay, pouco abaixo 
da bana do rio da Varzea ou Uruguay-Pnitan, no Estado do 
R. G. elo Su l. 

ILHA SECCA. Assim tambem denomina-se á. cachoe.ira de 
Itupirú, no rio Tieté e Estado de S. Paulo. Vide Itupirú. 

ILHASINHA. Rio do Estado das Alagôas, clesagua n a 
margem esq. elo Mnndahú, entt·e a foz elos rios Gulangy e 
Capapy . 

I LH ÉO GRANDE. P arallelamente á costa d.o Es·tado da 
Bahia, á cerca de uma milha de distancia, corra uma cadeia 
de ilhotas e recifes ele mais ele uma e meia milhas ele exte nsão. 
O começo N. dessa cadeia é o Ilhéo G?·ancle (15° 46' ele Lat. S.) 
ou Verde que tem 20 metros de altura e 150 de cliamett·o. E' o 
maior do grupo e fica a duas mllhas ao NNE . do mon·o deno
minado Pernambuco . Estes bancos de coraes deixam entre si 
canaes, cujos fundos são muito irregulares. "A leste ela cidade 
ele Ilhéos, no Oceano, na distancia ele tt·es a q11 a tro kils., 
existem tres ilhotes. O maior c!lama- se Ilhéo Grcmde , proxirno 
elo qnal podem fundear nav1os ele grande ca lado, como tem 
acou tecido. O do meio chama- se Itc.hipim e o ullimo Itc.pi
tangcL Estes tres ilhotes estão ligados ~ n t1·e si pot· uma cadeia 
ele eecifes submarinos. Ao . N. e ao S. de~ ta cadeia é fra nca 
a navegação para os na vios que demandam o por to el a cidade 
ele Ilhéos>>. (lnf. l oc). 

ILHEO PEQUENO. U m elos r ecifes que cercam a entrada 
elo rio Cach oeil·a ou elos Ilbéos, na cos ta do Estad o ela Bahía . 
Fica a o SE elo denominado Ilhéo Gra nde . EsLá sem pt·e desco
berto. (i\llouchez) . 

ILHEOS. Cidade e mun. do Estado ela Bahia, sé ·.le da com. 
do seu nome. Descrevendo - a c\is3e, em 1866, o Dl'. M. P. de 
Souza Dantas : ,, A villa ele Ilhéos collocacla n a primeira 
volta do do Cachoeit·a ott llhéos. faz endo tambem ft· en'te ao 
Oce ano, por estae edificada no i)ontal, ou extremidade da 
terra na foz elo b elo elo N ., é ma is opulent3. qu e as vi li as 
de Cannavieiras e Belmonte . Nas margens do rio existem 
alguns engenhos ele assucar e outros estabelecimentos ele agri
cultura, que produzem uma ceeta exporta~'ão ele assucar, 
cacán, aguardente, etc . Seu por to é visitaclo meosa lmetrbe por 
um paquete ela Companbi:1 Bahia na» . lVIouchez diz : «O rio da 
Cachoeira ott elos Ilbéos, antes ele chegar ao ma r, cól'ta a cos ta 
em uma pen ínsula, sobre a qua l está em pane cons truicla a 
villa de Ilhéos .» Sobre sua ftmd ação , cltz Sain t Adolphe: 
« Bl'ito Freire atLt•ibue a sna fundação a Diogo c\'Azambuja, 
que a mandou edificar, diz elle, qualiflcar,do-a ele cidade, n 'um a 
rocha batida pelas ondas e juocto de um rio; perém a tradição 
geral lhe dá por fundador Francisco Ramiro, rep,·csen ta nte elo 
don atario Jorge ele Figueieeclo Co n·êa, em 1535. Auamenton-se 
dentro em pot~co tempo a população, com os engenl~os e com
mercw que all1 se fizeram em quanto foi vivo o dona ta rio: mo e to 
elle, vendeo o filho a doação a Lucas Giraldes , que cle.pois el e 
gastar ali grandes quantias , t eve a desgraça de ver os Indios 
des truirem quanto havia feito. Marchou contr a e lles o govet' 
nador Mem ele Sá, e obrigou-os a retrahü·em· se para o sertão 
do paiz, o que não obstante ficou sempre aquella colon ia em 
um estado de abatimento. Os herdeiros ele Lucas Giealcles 
passaram a posse della. á condessa ele Castro e afinal, em 1761, 
E l-Rei D. José comprou- a a um elos descendentes da condessa e 
incorporou- a á Corôa. A egreja ela villa de S. J orge foi creada 
parochia pelo primeüo arcebispo da Bahia em 1552, com a 
invocação que tinha ele Santa Cruz . Ha além elella mais duas: 
uma ela invocação ele S. Sebastião perto ela margem elo rio, 
e outra ela N. S. da Victor ia. no monte ele mesmo nome. Foi 
esta villa tomada pelos hollanclezes em 1632 e al guns annos 
depois evacu ada .» Depende ela diocese archiepiscopal de S. 
Salvador. Foi et•eacla parochia, segundo alguns em 1556 e vill 
em 1535 e elevada .á categoria ele ciclacla pela Lei Pro v. 
n. 2.187 de 28 ele Junho ele 1881; installacla em i4 ele agosto 
elo mesmo anno. E' co~ . de prim, enLr. classificada pelo 
De c r· n . 687 de 26 ele .JUlho de 1850 e Acto ele 3 ele a"osto 
ele 1892. Tem 6.000 habs . e dista 27'1,2 kils. da capital elo 
Es tado . Eschs . publs. de ins"tr. prim. Agencia elo Cor
reio, créada em 1860. O mun. além ela pa rochia da cidade, 
comprebenele mais a de S. Pedro de Alcantara e os povs . 
denominados S. João elo Itabipe, Arata.guá ou Aritaguá, 
Sambahituba, Urucutuca, Cajueiro, Pit·ua nhanga, Cururupe. 
.A cidade clistn 80 kils. el a Barra elo Rio ele Contas, 20 ele 
Olivença e 350 da Villa da Victoria. Além da matrtz, 
possue as capellas ele S SebasHão e ele N . S . ela Victor ia. Cul
tura ele cacáo, que constitue com o assucar e aguardente os 
principaes generos de exportação elo mun. « Ilhéos si tuacla na 
bahia ele seu nome, com excellente ancoradouro para qualquer 
embarcação, mas sem cáes. A cidade é pequena, composta ele 
casas terreas e sobr·aclos, form a ndo a lgumas ruas calçadas. 
Entre os eclificios publicos notam-se a matriz de S . Jorge, 
pequena, a tambem pequena casa ele conselho e uma capella. 
Na sua bahia desaguam os rios Cachoeira e Almada onltabipe. 
As terras do mun. são muito ferteis e pt•oduzem cacáo, café, 
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mandioca, can na, que nutrem e av iventam o commerc io ela 
cidade, com especialidade a ag llarden te ele canna . As fazendas 
.ele cacáo m uito se teem augmentaclo . Vas tas e riq uissimas são 
suas mattas e gra nde é o procl 1tcto elas pescarias, não só no 
mar, como nos rios e l agos. Um destes ri os, o clé\ A lmada, 
acll a-se, porém , obstnüclo pari1 a n avegação pala predominio 
que á l!i adqui ri11 uma orchiclea, denominada Dc&mc& elo Lago, 
par~' ulli levada ela capital pela belleza ele sua flor, a qual, 
pelo enlin h aclo ele suas longas r a izes, cl'eou tal embaraço á 
n avegação, qrte custat·á g t·an cles sommas antes que se possa 
clestr 1nl-as . Os ten enos, al ém dis to , são ab1rnclantes ele tur fa e 
schis tos be tuminosos, petl'ol eo, naphta, etc. Foi a cidade ele 
Ilbéos ftmdacla por Francisco Romer o, l oco- te nente ele J orge 
ele Figue iredo Con êa, clonEttario ela capitania, ctuanelo em 1535 
ou 36 ve io cla r principio á colonisação dessas tel'l'as. D trante 
mui to .; a u nos fo1·am a nova cidade e o territol'io da capitania o 
theatro das mais devastadoras g uerms e assaltos por par te dos 
selvagens, particular mente ela t ribu dos Aymorés, que des
truíram todos os es labeleci me ntos e r eduzi ram a cem o Illtmet·o , 
dos habs . ela cidade de S . J orge . Depois de por pollco tempo 
ter estado em posse ela fam ilia ele Jo rge Cort•eia, passou a 
capitania, pnr compra , pa ra a ele Lucas Gualcles e da des te pua 
a ele D . João ele Castro, por execução fe ita contra aquelle até 
que pot• fi .n r everte it á corôa sob o rein ado de D. J osé, por 
compra a D . Anto nio ele Castro . Em 1635, uma armada hol
l andeza, sob o cornmanclo de Lich tha rdt entrou no pol'tu ele 
llh éos, atacou e saE[neou a villa». No Novo orbe seJ· c&phico 
B •·azileiro, por F rei Jaboatão , i mpresso em Lisboa em 1761, á 
p . 88 do 1° V . lê-se o seguinte : « illm 150 escassos tem o seu 
assento a Capi tania elos Ilhéos, assim cbamacla por tres p 3neclos 
que nesta fó t•ma poz a nature7.a na foz do seu Rio, e de que ella 
tomou o nome . Foi dada pelo R ei D . João III com 50 l egmts ele 
costa, que começam ela ponta da Bahia que fica ao sul e cham am 
- Morro ele S. Pa•.üo na ilha de Tinhal'é, até contes ta r com a 
de Por to-Segu l'o, dis tante ela cidade, po1· costa 44 leguas e 56 por 
tel'ra , a J orge de Figueil'edo Cort•êa, escri vão da sua fazenda, 
cargo que o dil•et•lio de poder Íl' pessoa lmente á r~mcla,l-c; ma n
dando por isso a FranciscJ R.omeil'o, cavalleil'o castelhano, ele 
esfor ço e pr uclenc ia, que pal' tinclo do Re ino com navios e gente, 
veio ·tomar por to na ilha ele Tinharé, e Morro ele S. Pan lo, 
Mas_ não achando n o lugar commoclo, e la rg-ueza pa t·a a si
tuaçao! pas~ou ao_ rio dos Ilhéos, e al li fol't ificando- se primeit·o 
deu pt'lllClpLO a v1lla que chamou de S . Jorge, em obsequio ele 
seu dou<ttano, nome que tambem se appl'O[ll'iou ao mes mo R io, 
e por ambos é conhecido, como é tambem a villa , ou S . Jorge 
ou Ilhéos . Algumas pelej as teve ao principio com o gentio da 
terra, mas por serem estes naquelles primeiros tempos os 
Tnpius ou Tupiniqui ns seus clesce ~clentes , m ais brandos e cl?ma
veis , fez com ell es pazes , e o aJUClaram mnrto nas ~abr1eas , 
l~ vom·a s , e engenhos que a i nda h ou ve alguns sete ou olto. Mas 
sobr ev inüo depois a praga dos sel vagens Aymorés, causaram 
em tuelo grande clestt'uiçilo, e tor nou muito atr az esta Capüan ia, 
ass im em fazendas, como em moradores . Cos tumavam estes 
faze ~· sua~ entradas ao Se1·tão contra os Aymorés ; e em uma 
destas lhes armavam elles uma tal cilada, que ele todos os que 
entravam, só d izem escapal' am quatro, para ·tt·azet·em as n ovas 
á villa , ela mor te dos cnmpanheiros . Para os vingar ajtm ta ram 
os amigos e par entes elos mortos uma boa esqua dra, com que 
l'apetLUclo as ent radas em uma ·de ixavam sem viela á muitos, e 
trouxeramJl re.sos e capt ivos uma gl'a nde mul-tidão elaquelles 
bar baros . F' oi attribnida esta desejada victoria aos soccorros 
e patt•octmo ela Senhora elas Neves ·titu lar. e venerada em uma 
capel linha , sita na mesma villa 'elos Il!Íéos ao pé elo m onle 
que 11ella se vê no fim ela r ua, que chamam de S. Ben to, 
Achava - se a capellinba el a Senhora damn i ficada, e os m ol'a
~ores, por sua devoção, davam principio por esse tempo a 
f undar otttt·a nova, como se fez no mais al to elo mesmo monte · 
e para aclmi.t'at• o _gL"ancle g·os lo , <Üegt•ia , e de voção, com qu e a~ 
mulheres , e _menmos ca rregavam á cabeça a pedra para 
a nova erm tda e a sua ca nti ooa ou oração contiuua no 
exercicio daquelle ·trabal ho, er~ 

1
1'0petirem, fall a, nclo para a 

Senborfl : « Dai victoric& c& nossos maridos, diziam as mulheres, 
e os fLlh inhos a pediam para seus paes ; porque conseguil·am 
nest a occasião a q11e fica refet·iela , por l'econbecimento dell a, 
aca bacla a capelli nha collocar•a m nella a Senhora com o titulo 
~a V1etona , trocando por este o elas Neves . Os mesmos ge n
tiOS capt1vos confessaram, fo ra m vencidos p or uma fo rte e fo r
m osa mulher bra nca, ctue montava em um li ge iro cavallo; e 
s~bendo a Senhora pagar aos seus es ta devoção, e affecto, nã o 
so com a presente, mas com outras mui·tas, que lhes deu depois, 
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e em muito pal'ticular em uma , que no anno ele 1595 alcan 
çar am elos hereges ft·ancezes. Uma armacla des tes cheo-ou no 
refer ido anno á bal'ra dos Ilhéos, e por ella en-traram dez na
vios pequenos, não o podendo fazer tr es n áos maior es , que 
ficaram ele fó ra . Eram os mo t· ado res poucos e o primeit•o susto 
os poz em fugida, excepto um Christovão Leal, não só em o 
n ome mas no animo . Esle com algnns mais da sua fl'acção 
intentaram resis tir ao inimigo, q ue pot· sem comparação em 
o numero os fo ram retil·a ndo até a er mida da Senhora da 
Victo r ia, onde se fizeram fortes e resistiram aos inimigos, com 
tanto va lor, que com a mol'te ele tres e perda de 12 a rcabuzes, 
po r se n ão a rrisca l'em mais com ~ão pouco, ·tendo a villa toda 
por sua se r etiravam para ella e se fizeram fortes em umas 
ca~ as P!'- t'a isto mui,to capazes de Jorge MarLias, e dellas come 
çavan1 a dar saque a todas as ma is . O que visto pelos que na 
capellmha ~stavam r efugiados sahindo occultame nte clella se 
~am emboscar pelas ~asas desoccupaclas dos moradores, e indo 
a e~·tas os ft· a ncezes a pilhage m, davam n elles el e r epen·te, e 
assim foram matando á muitos, e occasião houve, que fica r a m 
mortos ·L5. Com estes bons successos · cobraram ·tanLo a nimo 
que se reoolveram sah ir á caz?;Ipo ~ublico com os inimigos : 
IIav1am fello avzso ao capttao- mor da terra, que assistia ·a 
duas leguas dis tan te ela yilla em llll!_a fazenda sua, e porqae 
e r:tm passados muitos d ras e elle uao chegava, co111o nunca 
chegou, elegeram outro, não o mais nobre, mas o mais valente 
e que se havia mostrado mui dextt-o e animoso n os assaltos 
passados, e er a elle um pobre mamel uco OLI mest iço e ainda 
mocetão, chamaelo Anto nio F ernandes, e por alcu nha, qua 
daqui lhe ficou , o Catuçaelas, que ass im cha mava elle p la 
lingua da mãe (que era gentia e o pae preto) as estocadas q ue 
clava n os i nimigos, foi causa maravi l hosa, que não passando 
este exerci to ele 20 homens , eem mais armas que aquell es poucos 
a l'cabnze;, que havia deixado o inimigo no 1o a ssalto ela 
capellinha e algumas espadas, dardos, e outros s imilhazl"tes, 
mata t·am elos francezes em campo 57, em que ent rou o seu 
capitão, e se tive ram ma is aclverLencias até as embarcações lhe 
tomaram, seguindo-os q uando deso ladamen te se r ecolhiam á 
e!Jas ; e assim despejaram a tet•t•a , e os ela vi ll a fica ram mui 
ufanas e victoriosos p elo esfot•ço ele um moço boça l que n em 
fa llarsabia bem,mas a judados todos com os soccorros da Senhora 
ela Victoria que lltes cleu estas duas tão especiaes , e lambem 
para confusão dos seus in imigos., e elo capitão ela "tel"t'a que 
col'l'ido ela sua fr aqueza não quiz mais apparecer n ella». 

ILHÉOS . Bairro elo mnn. de Campinas , no E stapo ele 
S. Pattlo ; com impor tan tes fazendas de cafe. 

ILHÊOS. Di s t. elo termo de Barbacena, no Estado de Minas 
Geraes . Orago S. José. Foi desmembr ado ela fr eo· . ela cidade 
de Barb:icena e incorpot•ado á elo Barr os o p l o

0 
a r t. III ela 

Lei Pt·ov . n . 2 .086 ele 2,! de dezembro ele 1874 e a ele Berlioga 
pelo a rt. I da de u . 2 . 701 ele 30 ele novembro ele 1880 . Sobre 
suas d ivisas vide Lei Prov. n . 3.076 ele 6 ele novembro ele 1882 e 
n . 3 .590 ele 28 ele agos to de 1888. T em uma esch . publ. ele ins t . 
p rim. par a o sexo mascu lino, et•eacla pela Lei Pl'ov . n . 3.217 
ele i1 ele ou·tub t·o ele ·188-!. Agencia elo correio. Passa- lh e perto 
o ribeirão elo seu nome, 

ILHÉOS. Uma elas es tações ela E . de B' . Oe;; te ele IVÍiuas, á 
margem esq . elo rio elas Mor tes . Agencia elo Co rreio, cr eacla 
pela Port:J. ria ele 16 ele fevet•e iro ele 1883 . illntl''" essa estn.ção e a 
do Barroso o rio elas Mortes tem lindíssimas corredeiras . 

ILHEOS. Ponta no littoral elo Estado ele Sanla CaLharina, 
entt-e a elos Trinta Re is e a elo Cit·urgião . 

ILHÉOS. Rio do Estado ela Bahia ; clesagua no oceano na 
Lat . de 14o 48' 3011 e Long . de 4° 7' 17" elo Rio de Janeiro ou 
4to 19' 43" ele P ,t riz (Mouchez). Antes ele cl esagua t·, esse rio 
fó rma -uma peniusula sobre a qual es tá em parte sit1tada a 
cida de de S. Jorge dos Ilhéos. A ponta S dessa pe ninsula cha
ma-se 11!for?'O ela l'vlatriz Velha e sua p on la extrema Focinho elo 
Cão. A margem clit•., muito baixa, t et•mina por uma collma 
isolada ele 40 me tt·os ele altura . denominada JJ-l o1·r·o Pe•·?uMn
buco . Recebe p ela margem elir :, pouco acima ela foz, ? Santa 
An na e Enge uho, e pela wsq. o rio F undo, que co~mumca com 
a lagôa ele lt:J.hype . Sobre a entrada desse l'lO, chz i\Iouchez: 
< Les cleux morues que nous venons ele nommer laissent 
entre eux un canal ouver t aLI N . ele 500 mêtres de l al'geUL·, 
mais elans l equel i ! n 'y a cl 'eau que cl ans l'E. , le long du 
morne Pernambuco. Toute la parti e O. ele cette passe est 
obstruée p:tt' eles banes ele sable de la con5a Gapão, déposés par 
le courant de l a riviere eu aval de l a poinle l •'ocinho elo Cão. 
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11 faut, pout• entrer clans ce~te barre, suivre de ires- prês le 
revers O, dumo>'>'O Pe?·nambuoo. On y trouve tt·nis mêtres d'eau 
à basse mer et cinc mêtt•es et)viron à haute-mer; att dessus de 
la barre prés de la >i ll e , on t t·o uve de 10 à 12 metres , fond de 
sable et vase . Les banes ele sable de l fl corócb Capã,o, situés 
dans l'O, de la bar1·e, se prolongent !e lnng de la côte ve r s 
]e N . , et se ·terminent pas les deux r ochers Rapa, situés à 
demi mille au NO. cltt morro Penwmbuco et à 500 metres du 
rivan-e de la Yille. On cloit clone, pour entrer clans la r iviêre, 
veni~· se place t· dans le N '"E 011 le NE. du mor?·o, et gouverner 
sm• son revers intédeur pour év i ter de se rapproch er eles bri
sants ele 1'0., prês clesquells la me r est touJours kes-grosse . 
su rtotn anx heures oü la. marée est contraíre au vent ·régnant; 
tout a utour clu morr·(~ , à. touchet· terre , on tt·ouve en moyenne 
de trois a cinq mêtt·e~ cl'eau . » Cercando a foz desse rio existe 
uma cadeia ele recifes, a lguns elos quaes elevam-se a cima elo 
nível das aguas, e formam o Ilhéo Grande, Ilbéo Pequeno, Itai
pit•ú, Itap itanga, Sororoca, além ele ou tr os. E' esse r io tambem 
denominado Cachoei,·cb. 

ILHEOS. Ribeil'iio elo Estado de Minas Get·a.es, nasce na cha
pada dos Creoulos, no espigão pot• sobre o g ua l passa a est rada 
que liga I be rtioga á estação ele Ilhéos e entra na mat·gem di r. 
do no E lvas, tendo passado junto elo al'!'aial elos Ilhêos. 

ILHETAS. Ponta n a costa elo Estado ele Pernambuco, 
pouco mais ele tres milhas por 190 srr: . ela ponta elo 'l'amancla r é, 
aos 8° 45' 20" ele 1 at. S. e 3o 1' 'i2' ele Long . E . elo Rio ele 
Janeit·o . Entre essas duas ponta~ fica a bal'l·a e porlo ele Ta
rn anclaré . :I!:' tamcem denominada 11iambvcabinha . 

ILHET AS. Riacho elo Estado ele Pernambuco, ao N. da 
!'reg. do Bonito. . 

IL:·HNHA . Aldeamento elo Estado elo Maranhão, no rio 
Pindaré ; seu te rritorio começa no Jogar denominado Barro 
Vet·n1elho e tet•mina na confiuencia elo rio Carú. Foi creado 
pela Pol'Laria ele 17 ele janeiro cl~ 1873. E m 1886 contava 
660 abo rí gene,; da tt·ibu Guajajara . 

ILHINHA. Ilha no ri o Gt·aude, mun. de Santa R ita elo 
Paraiso e Estado ele S. Pa•.1lo . Ha uma outra no mesmo rio 
denominada Ilh a Gra nde (Inf. loc.). 

ILHOTA. Log . do Estado de Santa Catharina, acima da 
cidade elo Tubat•ão, no rio Congonha~ . Projecta-se um canal que, 
partindó desse logat·, ligue o Congonh as ao Tubar ão. 

ILHOTA . Rio do Estado de Santa Catharina, aif. elo 
Itajahy -assú. Banha o territorio da freg. ela S. Pedro Apostolo 
elo Gaspat· . 

ILHOTAS. Pov. do Estado elas Alagôas, no mua. ela União. 
ILHOTAS. Cot·recle ira do rio das Velhas, aif . elo S. Fran

cisco, no Estado ele Minas Geraes. O engenhei ro Be njamin 
Fra nklin, no seu Relat. dos es tudos fe itoR no rio elas Velhas 
ele Macaubas até á barra no S. Francisco, diz: «Essa corre 
deira não dá, passagem, durante as baixas agnas, senão a 
b:.t·cos ou canôas ele peqneno calado, e que possa m vol tear, 
proc uranclo as pequenas e raras passagens sobt•e os bf!.ncos ele 
cascalho . Nella o rio tem , na enchente, regimen diverso do da 
estiagem. Os cliques de ped t·a da margem elir . vedam a pf!.ssagem 
das aguas no verão. Nas enchentes, porém, logo que ellas 
sobem a Qrn,50, passam as aguas francamente sobre ess<'B diques. 
A tendencia é então ele ateJ-rat· a margem esq ., conrexa , for
m;tndo clepos itos ele f!. r eia, cple são depois cor·taclos, na estiagem 
quando a s aguas, ba ixando, não podem mais transpot• os cliques 
e são obl'i~aclas a tomar clit•ecção diversa ela que seguiam nas 
altas agnas. - Para assegu rar franca passage m durante todas 
as estações, é p1·eciso abrir um canal pela ma rgem di r . , rom
pendo esses cliques naturaes, na largu ra de 30 metros. O t•eg imen 
se tornará uni fot·me, quer ele verão, que ele in vemo, e não 
haverá receio ele que e'sas obras sejam alteradas pela mudança 
do n ivel elo rio, porque elle tenderá sempre a apro t'tt ndar u 
canal abedo, e a alterar, cada vez mais, os bancos ela ma~·gem 
esq. , pois sendo elle na margem convexa, são as suas aguas 
animadas de maior velocidade elo que em outro Jogar qualquer 
da mesma secção.» 

ILHOTE. Po'lta de pedra no littoral ele E . ela ilha ele Cabo 
I<' rio elo Estado elo Rio ele Janeiro . 

ILHOTE GRANDE. Rochedo elevad o a E. da ponta do 
OraLOrio, que ftc.:t na ilha de Gabo F r io do Elslado elo Rio ele 
Janeiro . 

ILHOT E P EQUEN O. Pedra descoberta fcontei r a á ponta· 
desse nome, a E. ela ilha ele Cabo Fr io, no Esta do elo Rio ele 
J aneiro . 

ILHOTAS. Porto no r io Poty, pe rto ela capital elo Estado 
elo P iauhy. 

ILSE. Ribeirão elo Estado ele Santa Cathar ina. afl:'. da 
margemcl ir . do rio Itajahy-assú. Banha o mun. ele Blumenau. 

IMAI~ANAN . Tr ibu se l vag~m existente nas margens elo 
Alto Punts, no Es tado do Amazonas (co t· onel Lebt•e). 

IM~RI. ';l'el'l'itorio cumprehen~lido entre os lagos Aiamá. e 
Anarna, no rJo Japurá, no qual esta a pov. ele Mar ipi; no Estado 
do Amazonas (Araujo i'qnazonas) . 

IMARUHY. Villa e mun. elo Estado de Santa Catharina 
ex-parochia do mun . da Laguna . Orago S . João Baptista ~ 
diocese ele S. Sebastião elo Rio de J anéiro. Foi creada pelo 
Dec . n. 23 ele 22 de agosto de 1833. Tem duas eschs . publs. 
~e iust. pl'im . , uma elas quaes creaelapelaLeiProv . n. 9 ele 
15 de abri l ele 1835 . Sob re suas divisas vide Lei Pro v. n . 813 
ele 29 de abril ele 1876. Foi e levada á villa pot' Dec. n . 22 de-
27 ele agosto de 1890. 

I MARUHY. Rio elo Estado de Santa Catharina, nasce na 
var zea elo Pae Garc ia , segue a clirecção ele I'\. a S . por· espaço 
ele cerca ele 48 kils . e vae desagua1• nfl. euseada elo Desterro, a 
11<,500 a o S . ela Cldacle ele S . José . E' cortado por uma ponte 
ele alvenarJa que dá passagem á estrada que parte em. direcção 
ao S. e O. elo Estado . Limita ao N. a ft·eg . do Senhor Bom 
Jesus ele Nazaretb. Recebe o Forquilha . 'I'ambem o denominam
Manthy. 

JMBAHÃ . Lago elo Estado elo Amazo nas, na margem esq. 
do rio Pnn:'ts, Conflue uesse rio por canal de 39 braças ele lar-
gura. Terras vizinhas a lagadas (Dr . S . Cb~ttinho.) 
I~BAHÚ. Villa e mun. elo Estado de S . Paulo, na com 

ele Lorena. Orago N. S. ela Conceição. Em virtude da Lei>. 
Prov . n . 8 ele 6 de março de 1871; passou a denominar-se N. 
S. da Con ceição do Cruzeiro. 

I M B AHÚ. Log . do Estado do RiQ ds Janeiro na freg·. da 
villa ele Capivary. ' 

I MBAH:rJ . Pov. elo Estado elo Paraná; no mun. ele Tibagy, 
39,6 klls . cnstante desta v1lla e I3,2 da pov. elos Coqueüos 
em terreno plano. Em 1887 tinha 34 fregs. com 309 habs: 
(In(, loo.) 

IMBAHÚ. Rio do Estado de S. Paulo, rega o mun. elo 
Cruzeil·o e clesagna na margem esq . do rio Pat·abyba . 

IMBAHÚ . Rio do Es tado do Paraná , hauha o mun . de 
'l'ibagy. Recebe o t~rroio do Banhado Grande. Desagtta na 
ma rgem di r. do rio 'l'ibagy . Encontra -se escripto Imbú,. 
Imbahy e Embahú. 

I MBAHÚ. Rio do Estado de Sanl a Catharina, separa a 
freg. ele S. Joaquim ele Garopabo ela da Enseada elo Bt·ito e cles
agua no oceano junto ao mol'l'o da Pinaei t• a e ao S. ela foz elo 
Massiam bú. Banha tel't'as ele gt·ancle ubet·clade. Pouco abaixo 
do loga r Soroca!aa fórm a uma pequena lagôa, qu e só aelmitte 
navegação emcanôa; elividinclo- se clahi por di a nte em dons bra
ços, ambos com bastan~e profundidade e largura r egular . .mstes 
dous bra~os proveem ele ·tres cachoeiras : a pl'imei r a nasce elas 
lraldas elo morro Agudo; a segunda e terceira ela cordilheira 
que .começa pelo Cambirella, córta o centro ela f reg . ele S . Jo
a.qULm, melo sob Otttras clenolilinações acabar no clist. do 
Mirim». (po vigario de Garopaba. 1888 . «Recebe gela ma rgem 
esq. os t'lOS: da Ma dre, elo Sertão, do Campo e Furado» (Do 
vtgarJO da Enseada elo Brito. 1888) . Presta-se á navegação 
ele pec1uenas embarcações a té 18 ki ls . ela foz. 

IMB AHÚ. Lagóa elo Estado ele Santa Catltarina ao S. elo l 'ÍO 
do seu nome . E' pouco profttncla . 

I M BAHUB.A. Serrote da ft·eg. ela Ventanja mu n. de Passos 
e Estado ele Minas Geraes. Tem 3 ki ls . ele extensão. Une-se 
ao serrote do Grotão e é alto. 

I M B AHUBA. Lago nos campos Maracú ott ele Vianna ; no 
Estado elo Maranhão. E alimentada pelas aguas pluviaes . 

I MBAHUBA. Serrado Estado ele Minas Get• aes no mun. 
de Nluriahé. Della nasce o rio Cachoeira Al egre. (In(. jloc .) 

IMB AHU-MI RIM. R io elo Estado de S . Paulo, banha o 
mun . elo Cruzeiro e clesagua no rio E mbahú. 
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IMB AH USINHO. Pov. elo Estado elo Paraná, no mu. do 
Tibagy, d istante 45,2 kils. cl sta villa e 16,5 elo pov. da Agua 
Clara. Em 1887 tinha 24freg>. e 107 h abs. (In(. lovj. 

IMB AHUSINHO. Rio elo Estado do Pa1·aná, aff. da mar
gem clit· . do Tibagy. 

I MBAIACICA. Ilha elo Es tado elo Rio ele Janeiro, no 
mun . de Angra elos Re is. Tambem escl'evem Embc~iacica. 

. I MBAI.I\SSAIA. Cot'L'ego elo Estado de Minas Geraes, nas 
d1v1sas ela tt•eg. de N. S. da Conce ição do Jequitahy . Recebe o 
Imbab.ssaiuha. 

I MBAJ Á . Al'l'oio do Estaclo do R. G. do Sul, banha o mun. 
de Umg11ayana e clesagmL na margem esq. elo rio Ul'ltgttay. 
Nesse al'l'Oio h a um Pa.sso do mesmo nome . Tam bem escrevem 
Embahá e Zimbahá. 

I MBASS AHY . Log . elo Estado do Rio de J ane iro no mun . 
de Mar icá. 

I M B ASS AHY (S. José elo) . Log. do Estado do Rio de Ja
neiro, no mnn . de Maricá, com duas esch. pub1s. de i nst. 
pt· imar ia. 

IMBASSAH Y . Riacho do Estado dn Bahia. entre Abran
tes e Matta ele S . J oão. Desagua no Jacuhipe ni.irimou Jacue
mil'im. 

IMBASSAHY. Canal ou r io que communica a lagôa Bt•ava 
com a ele Maricú ; no Es tado elo Rio de Janeiro. 

I MBASSAHY GRANDE . R io elo EsLaclo ela Bahia . Vide 
Estiva. 

IMBASSAHY P EQUEN O. R iacho do Estado da Bahia, 
banha n muu . ela Matta ele S. João e desagua no Estiva ou 
Imbassahy Grande. Recebe o Cachoei r inha . (Inf. loc.). 

I MBASSU ABA. R ibeirão elo Estado da Bahia, banh a o 
rnun. elo Pmclo e d'lsag-ua no oceano um pouco ao S. elo Cahy. 
T a mGem escrevem E m.basnwba. 

I MBAUHY . Ribe iro elo Estado ele S . Paulo; nasce ela se rra 
da MallLiqueil'a e corre para o S . a juntar- se com o rio Pat·a 
hyba, cet·ca de H, 1 kils. abaixo ela pov . ele Lo rena pela mar
gem oppos~a . 

I MBÊ. Log . elo Estado de Pernambuco, no mun. do Bom 
Jardim. 

IMl3Ê . Log. elo Estado elas Alagôas, no mun. elo Traipú . 
IMBJ!; (Santo Antonio do) Log. do Estado do Rio de J a 

ne iro, no mu n. ele Santa .!\1a l'ia .Magclalena . 
IMBÊ . i\1orro elo Esta elo da Bahia, no mun . dos Meiras 

(Inf. l o c.). 
IMBÊ . Riacho do Estado cl<1.s Alagôas, aff. ela mal'gem 

esq . do rio Traipú, que é trib. do S. Franc isco. 

IMBÊ . Se l'l' a do Estado do R io ele Janei ro, entre o mun . 
ele Macahe e de Santa Maria i\'Iagdalena . Prende-se á serra ele 
Macapá. Dá ol'igem, além de outros, ao rio do Santíssimo, ai.I'. 
elo r io Grande, é ao rio elo ImM. . 

I MBE . Rio do Est·telo elo Rio ele Janeiro, nasce ela serra 
elo seu nome, na Ventania , e desagua na lag:ôa ele Cima. Re
cebe os ribei rões ~· Matheus, Agua Limpa, Socego e os r ios 
QutmiJll·a, Mocolo, Opinião e Segundo Nor te, 

IMBÊ. Cot•rego do Estado de Goyaz, affi ue pa t·a o rio Pa
ranan. Fi~a prox imo dos col'l'egos Morot·ó, Estaca e Cachoeir<t 
e do art·aia l elo Mol'l'O do Chapéo. 

· I M BECURÚ. Log. do Es tado das Alagôas, em Porto Real 
do Collegio e S. Braz. 

I MBEEI RO . Rio do Estado do Paraná, aff. da, margem . 
di r . elo Tagassa v a ([nf. lo c.) . 

I MBERIBA. Pov. do Estado ela Bah ia, no mun . do 'l.' ran
coso (I o f. loc.). 

I MBERIBEIRA . Log. no m un . cl:t Capital elo Estado ele 
Per nambuco . Acha-~e ahi um paio l ele polvo ra em um edi
fLcJ.o clepeuelente elo Arsenal de Guerra . 

IMBESAL . RibeiL·ão elo Estado de Minas Get•aes , · aff . 
do rio Capiva ry, que é trib. elo Angahy, que o é elo Grande . 

I MBITIBA. Pov . do Estado do .ill . Sa nto, no mu n. ele 
Anchieta, com uma esc h.. publ. de i ns t. pl'im., ct·eacla pela 
Lei Pro v. n. 2 ele 30 ele ou tubro de 1872. 
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IMBITIBA. Log. elo Estado elo Rio ele Janeiro, no mun. 
ele Macahé, prox ima ela cidade deste nome. Ahi ficam a pri
meira estação da E . ele F. Macahé a · Campos e as of!icJnas 
da mesma estL·acla . E' l igada áquella cidade pol' uma l inha ele 
boncls . Estacão telegraphica. Agencia do Correio . 

IMBITI B A. Mol'l'o do Estado do R io ele Janeiro, no mun . 
ele lVIaca hé. ProJecta-se nelle a edificação de um pequeno tem
plo consagr ado a N. S. elos Navegan tes . 

IMBITIBA . Porto do mun. ele i\Iacahé, no Estado elo Rio 
de Janeiro, fo l'mado pol' dnas mo utan h as, que avançam sobre o 
ma1·. Apresenta esse por to fundo uniforme de seis a oito 
metros, sendo o t erreno excl usivamente formado ele arêa grossa 
sem vasa. O granito predomina em todo o líttoral, a .descoberto 
e r evestido de arêa . Essa mestua formação granítica const itue 
as ilhas deSant 'Anna e elo Papagaio, que distam respectiva
mente elo h ttoral 7 k i ls . e 830 metros. Os ventos S. e SE. 
pr oduzem resactt e clesabt• igam o porto · os de NE . e E . não 
causam 1nconveniente maior á navegação'. Na enlracla elo porto 
extste o e~colho elo Moleque, bastante perigoso <}, navegação e 
que fica a descoberto nas mRrés batxas . Ha um camin ho ele 
ferro ele Imbitiba a Campos e uma linha ele vapores ela Capi ta l 
l~ederal para Imbitiba . 

IMBITI B A A CAMPOS, E . ele F. do Estado elo Rio de J,'l 
neit•o, administrada pela Com]Janhia Leopoldina. Tem 961<520 
ele extensão . 

I MBITUBA. Pbarolete si tuado na eü.remidade elo morro ele 
Imbituba, no ancot"acloul'O deste nome e Estado ele Santa Ca
tharina; na Lat. 28• 16' 45'' S. e Long . 5• 30' 0011 O. elo Rio ele 
Janeiro . A l uz é branca, ftxa, co llocada 21 metros sobre o 
nivel elo mar; é visível n& distanciv. da 10 milhas em tempo 
claro . O apparelho ele luz é lenticular, ele Ô" ordem, e acba- se 
içacla em um canclelab\'o ele fer ro com 6111 ,5 de al ·tura e esclar ece 
270• do horizonte, elo rumo SE . para N . e NO . pelo Oriente . 
Foi i naugurado a 9 ele agosto de 1882 . 

IMBITUB A . Pequena bahia no Estado de Santa C:1thari na, 
a alguns kils. ao N. ela Laguna . Serve ele abr igo contra os 
ventos elo S . mas é inl'elizmente aberta aos ventos ele E. e N ., 
que rei nam dur ante uma s-rancle parte elo anno e muitas vezes 
com grande vio lencia. Nella abrigou- se a esquadl'ilha. q ue , em 
1839 , foi expeWr ela Laguma as for.;as clessiclentes, oriundas do 
R io Gl'ande elo Sul . 

lMB I TUVA . Villa e mun. elo Estado do Paraná, na com. 
ele Ponta Gr ossa, ~a margem esq . do r io do seu nome. O rago 
Sa~ to Anton to e choceae de Cury tiba. Foi creada pa t•ochJa pela 
Let Prov. n . 441 ele 21 ele fevel'eiro de 1876 . Elevada á categori a 
de vüla pela ele n . 651 de 26 ele março de 1881. Installad<t em 
14dejunbo ele 1882 . Tem duaseschs . pttbls . de inst . pl'im. 
Sobre suas d ivisas vide : Lei Prov. n , 444 de 20 ele março ele 
1876. Comprehende os bair ros denominados Ipiranga e Rio dos 
Patos . O Sr . Julio Cesa r ele Souza Ribeiro, prol'essor pubHco, 
obsequ iou- nos com a seguinle informação : « Ao laclo de O. e 
S. é este mun. coberto de maltas; aSE. e E. de campos; a 
NE . eN , de fax inaese campinas. O terr eno é geralm ente on
dulado. - A serra, que fót·ma a par te monlanhosa elo mun. é a 
ela Ribeira, que se estende da nascente do rio Imb!Luva, segui o elo 
o r umo ele N. até á estrada nova cht l inha telegt·aphica, cl'ahi 
em deaute o rumo O. até á margem elo rio elos Patos, onde 
final isa - E' o mu n . r egado por diversos rios, entre os quaes 
o Imbituva, Paulista e Patos - Esta villa foi primiLivamente 
um peque no bair ro, fn n claclo por Antonio dos Santos A vila em 
1871 pat"a o que co mpl'ar a uma grande p:Hte na sesmar ia clestes 
campos . A e!le uniram- se cinco cidadãos, que tambem fizeram 
acquis ição de ·terrenos, e de ram i nicio a pov. no dia 3 ele 
maio de 187-1 , roçando o logat· que é hoje o Laqro ela Matriz . 
Concluído o roçado e fax ina, fo i no mes mo dia 3 erecta. uma 
cr uz no loga t• designado para a co.pella. N0 dia 1 ele JU nho , 
depois de fu.ze t•eJU a compe tente limpa no "terreno, fi ocax:am. os 
quatros esleios dacapell a, e no dia 13 celeb rara~ a pnme JL'a 
festa declicacla a Sauto Antonio, pot· set· Anton iO o nome do 
fu ndador. Não havendo casas, os festeiros a.1·maram barracas , 
sendo os ollicios divinos celebrados em uma casa ele taboas, per
tencente ao cidadão ft·ancez Eugenio Syumbre, que negociava 
em molh ados - A vi !la está situada sobre uma colline, no 
crusamento elas estradas ela pro v. do R . G. elo Su l aS. Pattl o 
e ele Guarapuava a CapiLal. As r uas, largas e em li nba recta, 
são em numero ele seis (i 887). As casas em numero ele 80 (não 
i ncluindo casebres), são terras . Se us pr inc ipaes ecl ific ios são a 
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lVlatt·iz, em consLl'ucção, um mercado, caclêa e cemiterio.- A 
pop. ela vi ll a é ele 300 habs . e a elo mun. ele -4. 000 .- Cultt~r a 
ele milb o, feijã o, arroz, ma ndioca, ta baco, batatatas de V(lrtas 
qua lidades, maç(l ns, peras e dive r; as outras fr ucLas . Gra nde 
ct·i ação de gado vaccum, cavall a r e suiuo . Fabricação ele fumo, 
farinhas de milho e ele m el nclioca, e obras ele ola ri a . Kxporta 
fumo, g-ado , toucinho, herva-m atte e cou~os, sendo. esses geueTos 
em·iados pat·a a Capital. - D1s La esta Vllla 180 Juls . de Cur y· 
tiba 30 ele Conchas, 84 ele Gua!'apuava, M ele Ponta Grossa e 
78 cl'a Palmeil'a. P ossue uma estrada que li ga-a a Guarap11ava 
com uma ponte sobre o rio elos Patos ; uma outm que vai a 
Ponta Gt•ossa; e uma outra que vai pa ra a Palmeira"· 

IMBITUV A. Ri o elo Estado elo Paraná, nasce n;t sert•a ela 
Esper ança, r ega o num . elo seu nome e elesagua no rio Ttbagy . 
E' tH<vega vel por canoas claqu lla villa até á ele Conchas. 

IMBITUVINHA. Rio do Estado do Paraná, nasce na po v. 
Matto Branco e desagua no Imbit Lt v a . 

I MBIUBA. Log . elo Estado das Alagôas, no Pilar. 
IMBOACA. Log. na costa do Estado do Ceará, entre a enseada 

do Pecem e o rio i\iundah(t . Ha ahi um pequeno g l' n~o ele co
queit·os junto á Leit•a-mar e proxim o á ponta das l<recheiras 
~ I mboaca : morro no Parasiuho, entre o Pecem e o Munclahu, 
o qnal se av is ta do mat•. Ety .:- pou la ou pico ele tena, 
conuptela de ib·i terra e acci caroço, protttberaucia, ponta , pico, 
(P . N. Yoc . I ncl ig . cit . p. 299). 

IMBOACICA. Log . elo Estado elo E. San to, no mun . ele 
Anchieta . 

I M B OACICA. Estação ela E. ele F. Leopolc\iua, no ~staclo elo 
Rio ele J a neiro, no Ramal elo Rio Bonito, entre Califot•ni a e 
l\olacabé, i69'<:220 dista.n te ele Nyterõi. 

IMBOACICA. Ilha elo Estado elo Rio ele Janeit·o, no littoral 
prosima ela Ilh a Grande. 

IMBOACICA. Rio elo Estado elo R. G. elo Norte, no mun. 
el e Papary . 

IMBOAClCA. Ca rrego elo Es tado elo Rio de Janeiro; 
nasce na sel'l'a elo Iriry e desagua na lagôa elo seu nome. 

lMBOACICA. Col'l·ego elo Estado do Rio de Janeiro; nasce 
no hr~jo elo Irubiriry, atravessa a Roça Velha e clesagua na. 
margem dil'. elo rio i\1acahé. 

IMBOACICA. Lagôa do Estado elo Rio de Janeiro, nos 
limites dos termos da Barra elo S. João e Macahé. Recebe o 
cor rego elo seu nome. Fica na costa elo Estado . 

IMBOASSU. Rio do Estado do Rio de Janeiro; ·tem sua 
nasce nte na serra de S. Gonçalo e clesagua na bahia ele 
Guana ba ra . E' navegavel em pequena extensão com o auxilio 
ela maré . Tambe m escrevem Emboassú.. 

IMBOCUHY. Ba irro do mun. ele Paranag·ná, no Estado 
do Paraná; com uma esch. publica. 

IMBOCUHY. R io elo Es·Laclo elo Paran á, banha o mun . de 
Paranaguá e clesngna na bahia deste nome. E' navegavel por 
cauôas em toda a sua extensão. Seu curso é ele quatro kils . 
{lnf. loc. ). Nos .J1Jon-tamentos sob,·e a cidade ele Pcwc•ncoguá 
lé-se Bocahy . 

11\IJ:BOGUASSÚ. Bairro do ruun. de Pat•ano.guá, no Estado 
elo Paraná; com uma esch. publ. ele inst. prim,, areada pela 
Lei Pro v . n. 445 de 21 ele março ele 1876. 'l'a m bem escrevem 
Emboquc•ss~~ . 

IMBOGUASSÚ. R io elo Estado elo Paraná; nasce no Morro 
Comprido (r amificação ela ser·ra ela Prata) e clesagua na bahia 
ele Para naguá . Seu curso é avaliado em oito a 10 kils . Recebe 
o I mbogtias'5 ú-mirim. E' navegave.l em seu curso inferior. 'l'em 
uma ponte no kil. 8.459. 

IMBOlM. Log . na frag . de Itaipú elo mun. de Ny tel'õi. 
IMBONDO, s.m .: (S. Paulo, e Rio ele Janeiro): cli.fficulclade, 

embat·aço, obstaculo : Cttstou- me sahir claquelle imbonclo, em 
que ru e hav iam collocado as mi nhas relações polüicas (B. 
Rohan . Dicc. cit.), 

IMBORAHY. Pov. elo Estado elo Pa1·á, no mun . de Bra
gança, :i margem dir . elo rio de seu nome, no logar OuLeiro. 
'J'eve . começo em 1878 com a ecliílcação ele uma capella pelos 
propnos moradores, que tomaram esta deliber ação para poder 
u· a tl1 o vt gario miuiskar-lhes os sacr ame ntos, por isso que 

a viagem á cidade é penosa e longa. Dista 48 a 6~ kil>. ela 
cidade. Po~sue um a esc h . elementat•. 

IMBORAHY . Rio elo Estado elo Pat•á, no mun . de Bra
gança. Esse rio com os denominados Pero ba , Arahy e Bora 
nong·a fazem juncção palia format• a ba hia de Borauonga, que 
é a lmrra mais fr anca que ·tem o mun. Nasce nas maLtas elo 
mesmo nome e tem um cut·so cie 30 kils . proximamente. 
Recebe pela esq. o rio Bacanga . (lnf. loc . ). Um outro 
cavalheiro nos infot·ma o segtlinte : « O Imbot·al'ly n asce nas 
maLtas elo mesmo nome, cen e de S . a N. e des~ gua na bahia 
ele Boranonga . Tem por ·tt•ibs., á margem esq. , o rio Bacanga 
e á di r. o Peroba. O furo elo Atw""iahy comnmnica-o com o 
Arumajó., 

IMBORAUACA. Rio elo Estado do Par"-, all'. da ma rgem 
esq. elo Arumajó, tt·ib. ela bahia de CaeLé (I nf. loc.) . 

IMBRAJATURA. At·roio do Es tado do R. G. elo Sul. 
Vide Imbrajetttbc&, 

IMBR AJETUBA. i\.rroio elo R . G. elo St:l; clesagua na 
margem clir. elo rio Vaccacahy, um dos tr ib>. do rio Jacuhy . 
O engeuhei!·o Eleu Lerio Camargo escreveu I mb1•ajattwa . 

IMBÚ (Es tados elo Norte). Ii'ructa elo i.mbuz eiro ou umbu
ze iro (Spondias t~t be?·osa), arvore el a [,m1ilia elas T erebintha
ceas . Tambem dize m Umb?í. 

IMBÚ. Ilha, rio e pt•aia no mun. de Angra dos Reis e Es 
t ado do Rio ele Jan eiro . 

IMBUCURY. Bai t•ro elo mun. ele Par anaguá, no Estado 
elo Para ná ; com um a esch . publ. ele inst. pl'im. areada pela 
Lei Prov. n. 455 ele 21 de ma rço ele 1876. 

IMBUHY. Fortaleza s ituada na costa oriental ela barra 
elo Rio ele Janeiro; no mun. ele Nytet·õi e Estado elo Rio 
ele Janeiro . 

IMBUHY. P r aia na feeg . ele I taipCt, no mun. ele Nyterõi 
e Es tado elo Rio ele Janeiro. E' a segunda que se avista ao 
sahir ela barra elo Rio .ele J aneiro qua n.to se viaja paea o 
Norte . Fica entre as pra1as ele F óra e ele Piratininga . ]TI ' pe
quena, mas muito freq uentacla pelos pescadores , por serem as 
aguas que banham suas pedras muito piscosas. Existe ahi 
uma venda apenas e rarissimas habitações . Dessa praia por 
má estrada, chega-se à Jagôa de Pira tininga. A' dil·. de 
quem a enfren·ta, fica o fo r te elo mesmo nome. 

IMBUHY. Rio elo Estado do Rio ele Janeiro, com um a 
ponte no kil. 49 ela 1 a secção da E. de F. ele Can Lagallo. 

IMBUIAL. Log. no mun. ele Curytiba elo Es tado do P a
raná. 

IMBURAHY. Bahia do Es tf\uo do Pará, no liltoral, se
parada ela bahia ele Buraounga por uma ilha sem denomi
na~:ão (Philippe Francisco P ereira Roteiro.). 

IMBURANAS. Log. do Estado elo Ceará, no muo, de 
Santa Qui teria, sobre a serra elo seu nome. 

IMBURANAS. Pov. elo Estado elo Cear"-, na freg . ele 
Milagres. O senador Pompeu escreveu Embnl'C&?U;t,S e diz cUstar 
e~ se pov . 12 Jeguas de Milagres e 96 ela Capita l, 

IMBURAN AS. Pov. elo Es tado ele P ern ambuco, no nnm. 
ele Caruarú. 

IMBURANAS . Arraial do Estado ela Bah ia, a seis kils . 
ela Villa Nova, Ce rca ele 30 kils . a O. desse arra ia l foram 
encontrados, não ha muito restos ele auimaes ela especie 
ex~incta . 

IMBURANAS. Serra elo Estado elo Ceará, no m un. ele 
Santa Q•üteria . 

IMBURANAS. Sena elo Es Laclo do R . G. elo Norte, no 
mun . ele Cun·aes Novos. E' ·tambem denominada Pi•·assi
n~tnga. 

IMBURANAS. Sel'l'a elo Estado de Pernambuco, no mun. 
de Caruarú. 

IMBURANAS. Enseada na costa elo Estado elo Ceará, na 
parte comprehendida entre a ponta de Jericoaco::ll'a e o rio 
Timonha. Não dá abri go por ser cheia ele ca beças de pedra 
que se estendem para o N. acompanhando a cos ta á distan
cia ele tres milhas . Esses cal.Jeços terminam no pontal ele O. 
dessa enseada. 
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IMBURANAS. Carrego do Estado ele Minas Geraes; de
sagua na margem dil·. do rio Jeqttitinhonha, entre os povs . 
ela Vigia e elo Farrancho . 

IMBURANINHA . Serra do Estado elo Cearú, ao N. ela 
v illa ele Car athelis 30 kils. Tem uma ex tensão aproximada 
de :1.2 ki lometros. 

IMBURO. Log. elo Estado elo Rio de Ja neiro, na fre<>. ele 
S . José do Barreto elo mun. de Macahé . " 

I~BURY. Lo!?; . do Estado elas Alagôas, em Cm·uripe, Santa 
Luzm elo Norte, P1lar e Branca . 

IM:!3URY. Pov. do Estado do Rio de J aneieo, no mun . ele 
S . J oao elaBaera; com uma esch. publ. ele inst. l)rim . ,creada 
pelo Dec . n . 1.159 ele 30 ele novembro ele 187.2. · 

IMBURY. Po1•. do Estado elo Rio ele Jauei t•o, na fren· . do 
Morro elo C co do mun . de Campos ; com uma escb. publ. de 
jnst . primada. 

IMBURY. Peqtteno rio elo Estado elas Alagôas, rega o 
mun . d Atalaia e clesagua no rio Paeahybn . 

IMBURYNOVO . Log . do Estado das A lagôns, no muu. 
de Cut·uripe . 

I MBUSADA . (Se!'tões do Nor te ) Nome ele um nlimento 
feito de leite misturado com o sumo ela fruta imbú . Tambem 
dizem Umbusaâo,, 

IMBUSEI R O. Log·. elo Es tado elas Aiagôas , no mun . ele 
Capi ú. 

IMBUSEIRO . Rio do EsLaclo elo Ceará, nasce na ser ra Gean
de, co!'l'e pelo mun. ele At·neiroz, entr·a no elo Saboeiro. n <~ s 
Porteiras onde corta a serra elo Ro?.ilho e desagua na nu\r o·em 
dir. do Jaguaribe reunido ao l'io Conceição . E' tambem cle

0
no

minaclo Conceição . Na Ccwtc~ ele Sobt·eit·a é mencionado esse rio 
com o nome ele Imbuseú ·o. gm umn inl'. que r ecebemos elo mu rr . 
ele Arneiroz le-se Umbusei?"O. 

IMBUSEIRO BONITO. Log . elo Es tado das Alan-ôas ua 
Pa lmeil·a . 0 

' 

IMBUTAI AS. RibeiPão elo Estado de Minas Geraes, desce 
d.a .Manttque n·a e elesagna na margem dir. do rio Grande . Pre
ctptta- se nesse. ;,:1o em grande:~ cachoeiras , conhecidas pelo 
nome ele Boquewao elas I mbt<taws . Recebe o Currali n h o. 

IMERI. Sena na f t•onteira elaRepublica elo Brazil com a ele 
Vene~ue la . Della nasce o rio Cauaburi, afl'. elo Negt·o . 

IMMACULA.DA. Pov. elo termo elo T eixeira d? Estado elo 
P arahyba do Nor le. O elist. ahi creado pela Lei Prov. n. 381 
ele 20 ele abril de 1870 foi supprimiclo pela ele n. 704 de 27 ele 
novembro de iSSO e r estabdeciclo pel:J. ele n. 730 de S ele outu
bro de 1881. 

IMMACULADA CONCEIÇÃO DA POAIA. Parochia elo 
Estado ele Minas Geraes. V ide Poaic~ . 

IMMACULADA CONCEIÇÂO DO MORRO DA GARÇA. 
Parochia elo Estado ele Minas Geraes . Vide J.llfm•ro da 
Garçc~ . 

IMPERADOR . Com esta denominação o arb. I ela Lei P t• ov, 
n. 6 ele 3 ele novembro ele 1840 elevou {t categoria ele vil la a 
pov . do Ingà, do Estado elo Par ahyba elo Norte . Recuperou a 
vtlla sua pr1m 1tiva denomi nação ele Ingá pelo art. I ela Lei 
Prov. n. 3 ele 23 ele maio de 1846. 

IMPERADOR. Morro ela cidade ele Juiz ele Fóra do Estado 
de Min as Geraes. Denomina-se hoje Liberdade . 

IMPERADOR. Ilha. do Estado de E. Santo, na l agôa Ju
paranan. E' assim denominada porque ahi esteve o finado 
llllpet•acl•w, quando visitou o rio Doce . Denominava-se até en
tão Scmt'Anna . 

IMPERATRIZ, Antiga villa elo Estado elo Amazona~, 
creacla pela Lei Prov . n . 2 de 15 ele outubro de 1852 . E' hoje 
a cidade ele Parintins . 

IMPERATRIZ. Villa e mun. dó Estado e diocese doMara 
nhão , sécle da com . do seu nome, á margem do rio Tocantins . 
Sua egr~ja matt- iz ·tem a invocação ele Santa Thereza . Foi 
creada vil la pela Lei Prov, n . 398 ele 27 de agosto de 1856 . 
Tt·ansfel'ida a sua séde da pov . de Sania Thet·eza para a ele 
Poria Franco pela de n. 524 de 9 ele junho ele 1859 ; para a cl~ 
~an ta T hereza pela de n . 631 de 5 de dezembro de 1862. Fm 

desmembl'a cla da co m. da Carolina e m·eacla com. especi al 
pela ele n. 985 de 20 ele maio ele 1872 e cla.;;s ilicaela ele primeü·a 
entr . pelo Dec. n. 4 .993 d~ 3 ele julho do mesmo anno . Tem 
duas ·eschs . publs. ele in s t. prim . , age ncia do con eio. Com
l2,rehende o clist. do Porto Franco . Sob re suas di visas vide: Lei 
I r ov . u. 8.27 de 8 ela julho de 1867 e art . Il da ele n . 859 ele 
5 ele agos lo ele 1868 . 

IMPERATRIZ. Ass im denominava- se a actual villa ele !ta
pipoca, no Estado tlo Cear(~ . 

IMPERATRIZ. AEsim denominava-se a actual cidade elo 
Martins, no Estado do R. G. elo Nor te. 

I MPE RATRIZ. Ass im denomina va-se a actttal ciclade da 
União, no Estado elas Alagôas , 

IMPERATRI Z. Aldeamento no Estado elo Ma ranhão no 
mtw. c~o mesmo nome; creado a -12 de j tmho de '[866 . chnta 
92'! mc!Igenas da tnbu Ca t·acati (RdCbt , da Ag1" . i886). 

IMPERIAL . Uma das cachoeiras formadora> elo rio i\Ian 
t iquêra, trib . do Pi lar, no Es tado elo Rio ele Janei1·o. 

IMPERIAL. Nome ele um elos elous diques existentes na 
ponta NO . da ilha elas Cobras, situada na bahia de Gu :cna
ba ra . E' cavado na t•ocha viva , Pla neado pelo bri gade iro Fran
cisco C01•deil·o da Si lva Torras, foi começado em 18.24 pelo 
minist ro Villela Barbosa, e ~m '1857 contt·actada :1 Stl<l. con
clusão com o enge nheit·o Law por 75 .000 :.e, devendo fical' com 
100 met l'os ele com pt•iclo, :·O de largo na boca e '10 no funclo 
1.:1 ele pl'ofunelidacle e 23 ele entt·acla. Eru 21 de seLm bt·o de 1861: 
teve lagar a sua inaug ttração com a entt• ada da cJrveta I mpc
'Y'ial lVIcwinhei•·o . 

I MPERIAL MARINH~IRO. Ribairão do E~ htdo ele Matto 
Grosso , a tL ela mat•g m esq. elo d o Bri lhante (1° tenente ::li lYa 
Ma ia. EX1Jl01"CbÇâO do cllto Pcbmn á, hinheima e B?"ilhctnte) . 

IMUTÁ . Ribei ro elo Estado elo Amazo nas, a íl'. ela maPgem 
esq. do rio Negro, e ntt•e as povs . de S. Gabl'iel e Cm·iuna 
(Araujo Amazonas). 

I NÁ . Ilh a elo mstaclo ela Bah ia , no t·io S. Francisco , pr o
xima dn ilh a Gaivota, e m fl'en te elo po1• . elo seu nome . E' ha
bitada. O braço elo rio a traz clella não é navegn.vel. 

INABÚ. Rio elo Estado do Amazonas , aff. ela margem esc]. 
elo rio Negro, no dist. ele Sa nta Isabel, entr~ es ta po v. e a 
ele Maracabi. ]]]' habitado po t• Hi a baanas e Cm·,maós (Araujo 
Amazonas). O Dr. Ale ~andee Rocl ri aues Ferreira escr eve 
J1<a.mbú e I na.mbú.; Ayres elo Cazal Incfbú . 

INACURIAN. Lago no mun . ela Labrea e Estado do Ama 
zonas , !1. ma;:gem esq elo l'io P':'-rús, no qual clesagua . T em 
communtcaçao com o lago Amacia . 

INAlÁ. Igat•àpé elo Estado do AmazoÚas, aff. ela margem 
esq. "elo rio Paclauiry, trib. elo Negro. Sua foz fica entre a elos 
igarapés Pixuna e Gapeno . 

INAJÁ, s. m . (Pa rá, Maranhão): p::\lmei ra elo g-enero Mc~:r:i
miliana (M. regia). Etym : E' voca btllo tupi, identico a Incla iá 
bem que se appl ique ás vezes a palmeit•as de generos divet•sos.' 
Os Tupinambás davam lambem o nom e ele b wjá á ft•ucta el a 
palmeira Pincloba (B . Rohan. Dicc . cit . ). 

INAJ Á. Ilh a elo Estado elo P arú, pertencente ao mun . ele 
Salinas. Começa no Arapepó, no logar Cuyráu e termina no 
Inajá com uma distanc ia de 14 kils . ao cot'l'er ela cos ta para 
leste . E' muito salubre e possue bons ca mpos . 

INAJÁ. Igarapé elo lflstad.o elo \.m azonas, a lf. da uuwaem 
esc1 . elo rio Paclauit·y, t rib. elo Negro. Sua foz fi ca proxit;v, V. 
elos ig;u•apés Cabiutyua e Pirera . 

INAJÁ. Cac hoeira no rio Paelaui ry, tt·ib. elo Negt·o, no Es
tado elo Amazonas . 

INAJÁ. Cachoeira no Paranatinga, no Estado ele Matto 
G1·osso, seis kils . abaixo elo r io Preto . E ' formada por tres 
ilhas parallelas, tendo o canal á esq , ela ilha do meio. Sett 
nome provem-lhe das palmeiras qne cobrem essas ilhas . 

INAJÁ. Bahia do Estado do Pará, na par te ela costa desse 
Estado, comprehenclicla entre a bnhia de Caeté e a pov. el as 
Salinas . Ne ll a clesaguam os rios Inajá, .Math ias e Iziclt·o. 

INAJAHY. Igarapé no mun. da cap i ta l elo Estado elo Para 
fronteit·o ao igarapé ela Fabl'ica. E' tambem denominado M)J.~ 
t•útha . 
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IN AJA-TUBA (abunda ncia ele pllmeiras ). L )g . do Estado 
cb Amazonas, no rio Negro . Consta q u3 na pt·a ia de3·te logar 
h a quantidade ele pedi·as d e amo la •·· 

INAJ .Á-TUB A . Il ha siiu a cl a no al to J a tapú , a ff. do Uatum á . 
Fica aci ma ela il ha do Camaleão. 

INAJ Á- TUBA . Ilha do Es tado do P a rá, n o mun . da Ca
choeira, em Mara jó . E' de p ropri edade particular . 

IN AJA- TUBA . Ilha na marg-e m clie. elo r io Negro, a ff. elo 
Amazorras ; no Estado d iste n ome, e n tre Ayr ãb e Moura . 

INAMARÚ . L og . do Estado elo Pará, no ter mo de iYiua,ná, 
banhada pel os fu ros Chiqueiro e Pau Grande. Em J aneir o de 
1878 fos :1.hi creada u ma su bclelegacia de policia . 

lNAMAR Ú . R io do Estado do P ará , uo m un . de Muan á ; 
n asce n os campos el~ P aritá , co rre ele O. a E . e desagua na 
bacia do T ocantins . E ' de longo cu t·so, be m povoado e liga -se 
a,o Ca,juuba por dons g t·ancles cnnaes o a fu ros n aturaes deu o 
m inaúos « Chiqueil'o e Pau Gt•a nde » , a mbos naveo-avei s poe 
n avios ele grande cal ado . Tem por nJJ . o P tn·upur ft , Joaqu i m 
A ntonio, Frecha l Gran de e Frech a i Pequeno. . 

lNAMBI. Rio do Estado. elo Pará , no mun. ele Muaná . 
lN AMBÚ. Log. do lJ~sbado do Mar anhão, no nmn . ele S . 

Bento . 

INAMBÚ. Rio elo Estado do Amazonas ; clesag ua na mat•
gem esq. do rio Negro, en t t'e Boa Vista e Castanheiro Novo . 
Baeua escreve Jucumbú e situa-o entre a foz elo r io Mar au iá e a 
tlo Abuará . O !Jr. Alexanc!t·e Rodt'i.g-ues Fer re ira escreve 
I ncumbú, e Juambú, At·auj o Amazonas e Ay res de Casal escr e
vem I nabú, Sousa Cee lho ( Relcut. cit.) escreve I nambú. 

INAMBÚ. Rio elo Es tado do Amazo nas , a if. ela m a rge m 
dir. do rio Paclauiry, tri b. do Negr o . Sua foz fica entre a 
elos rios Marat· á e 'l' iririca . 

INAM BÚ. Cachoe it'a no rio Negl'o, alf. da ma t·g-e m esq . do 
Amazonas . Fica abai xo ela pov . de S . Gabriel; no E s ta do 
do Amazonas . 

INA TUI. Ass im escreve o visco nde de S . Leopoldo, nos seus 
~l nncues da P'Y'ov . de S . Ped>·o, o nome do r io Inha tui. 

INAUINY . Um elos clis ts . do ter mo ele Manaos , no Es
tado do Amazo nas , no rio Purús. 

INAUIN Y . R io do Estado elo Amazonas ; desagua na mar
gem esq. elo Pur ús entra os rios Ma piá e Cangui ty , aos 8o 30' 
de L at. S . e 24' J 0' de Long- , O. 

INCERICA. Log . na ba hia da Victo ria , no Estado do E . 
Santo. ~ 

lNCHA DAO. Corrago elo Es tado de Minas Geraes ; cl esal3'u a 
na margem dir . elo rio J equitinhon ha ac im a da foz do P ia lJa 
nha e abaixo da do I nchadinho. Fica a 1.40m de a l tura . O Eng. 
Chrockat} ele Sá escr eve E nchadão • 

INC HADINHO . Cor rego do Est ado de Minas Ger aes , a li'. 
da margem cl tr . do r 10 J equitinhonha, proxi mo á divisa do 
E staclo co m o da R•h ia . (lnf . loc. ) O En g . Chrockat t de Sá 
esereve Enchadinha . 

INCY . Rio aff. d:t m argem esq . (clir . segundo \VapJiloo us) 
do N hamundá ou J a mun clá . Na Pla l'bt cu do rio J a munclá. la
va u bada em '1 875 p ; lo Sr . B . Roclri&ucs vem esse l'io fig u
r ado desag·tl a nclo pela mar gem esqueraa . 

I N DA HUHY. Vide Nhand~t'lvy. 

lNDAI.Á.. Cidade e m un . do Es ~aclo de Min as Ge raes, na 
co m. de seu nome. Orago N. S . elas Dores e d iocese de Mari
a nna. Foi creada par ochia pela L ei Pro v. n. 239 de 30 de no
vembt·o de 1842, P. levacla a vi !la pelo a rt. IX da de n. 472 de 31 de 
m aio ele 1850, supprim incla pelo ar t . IV da cl~ n . 524 de 23 de 
se tembro ele 1851, que m co rporo tt se tl terr ttorw ao mun . de 
Pitang ny; restaurada pelo a r t. 1 da de n . 623 de 30 de ma w de 
1853 : tra ns fer ida suô1 séde par a Dores da Marmelada pel o a rt . 
lV § i da de n. 1.635 de 15 ele setemb ro de 1870 ; r es taurada pel a 
de n. 2.651 de 4 de no vembro de 1880 ; instal lada em 15 de setem
bro de 1882. Cidade pel a de n . 3.333 de 8 ele outu bro de 1885. T em 
eschs . publs . ele insb. prim . O mun . é constibu ido pe las p g.r o· 
chtas da cidade, de N . S . da Luz do Aterrado, e S . J osé elo 
Corrego d'Anta. Comprehende o pov . dos E steios. Sobre suas 
dnis~s vide, entre outt'as , a s Leis Pro vs. n . 1.41.2 de 7 ele dezem
bro de 1867, n. 2 .908 el e 25 ele setembt·o ela 1882. Foi cl assifi
cada com. de prim~il'a entr. por A.c to ele 2.2 de feve reiro ele 1892 . 

INDAIÁ . P ov . do E stado de Santa Ca·tharina, na freg . d a. 
Pescaria Brava e mun . da L agun a . 

lNDA l Á . P ov. do Estado de Minas Geraes, no mun . ele Mi
nas Novas ; co m uma esc h . publ. creacla pela L ei n . 106 de 2<1 
ele ju lho de 1.894. 

I NDAIÁ . Ant igo cm·ato do mun . de S . P a ul o do Muri ah é , 
na Es·taclo ele Mi nas Ger aes . E levado a dis t. pela Lei P r ov, 
n . i. 250 ·de 16 de novembro de 1865 e incor po t• tLclo á pal'ochia 
ele San ta Luz ia do Cat•a ngol a pela ele n . 1 .273 de 2 ele jane iro de 
1866 . Orago San·to A ntonio . 

INDA IÁ ( ffis pir ito Santo elo). Sobre esse cl ist. elo Es tado 
ele Minas Ger aes publi cou um elos Almcuncuhs de L\1incus a se
g uinte n oticia , que lhe foi e tl viada pP. lo cidadão Fran cisco 
Ferna ndes ele Sottza: << T em 12 l egtlas ele compr imeo to e 
qua tro ele l arg.H·a . Divisa com seus confinantes pelos t'ios São 
I<' r anc isco, Veados , 'l' atú , pelo espigão . mest re até o r io I uelaiá 
e po r· este abaixo até o espigão, e por este ac ima aM á serr a 
do Inclaiá por oa ixo ela Pedra Men inn e pe lo r io Marmelada 
aba ixo até a bart·a elo Santi ago , e até as cabeceiras elo co t'rego 
elo Sacco Feichaelo, e pelo rio Coruja aLé o t•i o S. F r ancisco . O 
pico da Sena denomi rta-se Peclt·a Meni na por te r a conCtgu
r agão de uma mttlher , e dom ina a pov. por Stla e levada a ltltr a . 
Suas ten as e ca m pos são riquíss im os ele saes e mu ito favo
r ave is a todo genero de cul tu l'a. E m seus ve r dejan tes e a pra
zi veis prados a pascentam-se grandes reban hos el e gado vaccum. 
Prod uz excelle n te a lg-odão elo q tlal f<\b t'i cam boni tos tec idos de 
alg-odão e lã, t ingidos com os suecos ele d i versas het·vas <• cas 
ca'l de se us mattos e campos, e é gra nde a exportação que 
fazem destes fabricas . E' tambem granel~ a pla ntação e fabr i:co 
do fu mo, que s6be a nnna l mente ao grande a lgar ismo ele <15 a 
50:000'i\ . O l ocal é a pt·aziv el , sadio, abas tec ido de boa agua 
e o povo a legre, laborioso e moriger ado . Ao celebra capi tão 
Iziclo ro qtle tanto dett que fazer aos anügos governadores se 
deve a fundação cles~e elist . Foi par a c~mte l-o e expeli l-o 
destes se t· tõe> que , nos fins elo seculo XVIII, o gove t· no de 
V illa Rica creo u n este pont o u m quartel de t ropa paga par a 
evitat· o co n tr a ba ndo e a ex tr:wção dos d iamantes elo Inda i<í 
que aquelle gr ande fac inora faz ia nos ri os I ncla iá , Borrachudo, 
A baeté e Santo Anto nio . Daq ui lhe veio o titu lo ele quartel
ge ner a l elo Espírito Santo elo Indai á . » 

I N DAIA. R io elo Estado elo E. Santo, clesagua na ·ma rgem 
esq. do Benevente en·tr e a fo z elo Iriritiba c a do P tu·y . 

INDAI.Á . R io elo Estado d o R io ele Janeiro , aff. do r io São 
F er nando, que o ê do r io Preto . 

INDAIÁ . Ribeir ão elo E s ta do ele S . P a ulo, aff. do rio P a
r ahy tinga . 

INDA IÁ. Rio do Estado ele Minas Gera es, rega o IllLl!l . do 
seu nome e desagua na mar gem esq . elo rio S. F1·a ncisco, após 
u m curso de cer ca cl~ 228 ki ls . Dizem ser inva cleavel n a est a
ção plu vi os a em quas i toda sua e:.: tensão . Pe rto ele sua fo z 
ostenta um volume de aguas superior ás dos ri os Abaeté e 
Borrac hudo . Corre entre a ltos ban ancos, a 680 metr os aci ma 
do nivel do m ar , e tem se u l eito cohu to ele sei:.:os r olados, 
como os rios diaman ti nos . Delle se es ten de um chapadão , que 
vae te r minar nas ma r gens do S . Fra ncisco . e onde se acha 
edificado o pequeno arra ia l da Morada Nova . 

INDAI Á. Ribeirão do Eqta do ele Minas Ge1•aes en tr e Ita-
pec8rica e Santo Antouio do Monte . ' 

I NDAI .Á. Cor r ego elo Es·ta clo de Goyaz, a ff . ela mar gem esq. 
do r io Cor umbá, no m un . ele Santa L:1zia (I nf. loc . ) Do mes LDo 
mun . nos faze1u menção a inda de qua tro corregos desse nome : 
um a fl'. da mar "'e m esq . do ribeirão Descob er to elos Montes 
Clar os; outt·o aff . da margem dir. do ri beirão Alagado ; ou tro 
aff. da ma rgem esq . do ribei rão Jacobina ; ou tt·o, fi nalmente, 
aff. ela margem cl it·. do r io S . Bal' tho lomeu. 

INDAI .Á. Car rego do E stado de Goyaz, aff . do r ie Pira
n has, que o é elo CfJ.yapós inb.o (lnf. l oc . ). 

INDA IAL . Pov. do Estado de Santa Cathari na , no mun . 
ele Blumennu . A Lei Prov . n. 1.116 de 4 ele setembro ele 1886 
creou a hi um clis t . e a de n. 1.140 de 27 elo mesmo mez e anuo 
uma escb. . publ. mixta de ensino pr i m . Foi elevada á cate
goria de villa pela Lei n . 92 de 4 de outubro de 1893 , dispo
sição essa que foi n vogada pelo De c. n. 11:!9 de 29 ele maio 
de 1894. 

20.901 
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INDAIAL . R ibeirão do Estado dé Santa Catha t· ina , a fl:' . da 
m argem esq . elo Kreker , que é tl'ib . do 'l'ijucas . Recebe o 
Espra iado P equeno. 

IND AIAOB A. Sacco na ilha S . Sebas tião, Es~ado de São 
P aulo, entre as pontas T a lhada e Sepitiba (Moachez) . 

fNDAIÁS. Serra do Estado da Bahia , no m un. ele Ca ma mú ' 
Dell o. nasce o rio Cachoeir a Gl'ancle. 

I NDAIASSÚ. Pov . elo Es~aclo do R io ele J aneiro, n o muu . 
ela Barra ele S . João. Foi elevada {>, catego l'ia ele pa rochia pelo 
Dec. n . 9 l2 ele i1 ele agosto ele 1890 . '!'em uma esch . publ ica . 

I NDAI ASSÚ. Nome ele uma fazenda elo Es tado elo Rio de 
J1!-neil·o, atra.vessada pelo t•amal fe rreo que segue do R io Bo
m ~o par a Maca hé . Nella nasceu e mor t·e u Casimira ele Abl'eu, 
o m av wso a utor elas Primc~v~ •·c~s . A es tação que ahi fi ca f?i 
inaugul'a cla a 17 de j ul ho ele 1888, partence ao Ra ma l elo R IO 
Bonito e dista i 26k376 ele Nyterõi. 

I NDAIATUBA (m uita palm eira ) Vil! a e mun. elo Es~ado ele 
S . P aulo, na co m. de Itú, o NO. da capiLa l, a 24 kils . ele 
Campinas e a 22 ele Itú , assente em uma vistosct a planície, cuja 
vegetação quasi ex:C'lusi va é a palm eil'a inda iá ; na margem 
esq . do r io Jundinhy . « Sobl'e .sua f ttndação, diz o Sr. Azevedo 
111at•qttes , é lradicção que, pelos fin s elo seculo XVII I, ou prin
~ipio do actna l, u m José da Cos ~ a , mol'aclor no l agar denomi
nado V~ttw·c~ . encont rou á ma l'gem elo di to rio um a vel ha 
imagem da Senhol' a da Canclelar i a , edificando no lagar em 
esU< hoje a matt· iz desta pov. uma pequena capell a, que con
ser vou por todo tempo em que viveu, fa.zenclo r eunir nas sex
t as - fGil'as os mo rado res de. ao redor pat·a ahi ora l'em . Mor to 
J osé da Cos ta , tomou P edro Gonça lves a protecção ela referida 
capella que , es ~raga nclo-se , foi substi tui cla po r ou tr a . Cr es
ce ndo ern num ero os mot·a dores contl' a ta ra m cape llão á sua 
custa pat·a administrat·-lhes o pasto espid~ua l. , F oi Cl'eacl a 
fre guez ia pot· Dec. de 9 de dezembro ele 1830 e elevada a villa 
p or Lei P rov . u . :1.2 cle24de ma rço de 1859 . Ot·ago N . S. ela 
Candelaria e diocese de S. P a ulo. Dis ta 1'11,1 kils . ela capital, 
22,2 ele Itú, 50 ele Campinas e ele Ca breuva , 38 ,8 de J uncliahy . 
A l avoura cons is~e em can na ele assucar, café e cereaes . Sua 
]lOp . é de 4 000 habs . Sobre suas divisas vide : Lei Prov. n. 1.8 
ele ~3 ele julho de 1867 ; n . 70 de 27 de mar ço e 121 ele 22 de 
a bl'l l, a mbas de 1885. Tem qua tro esch s . publs. de inst . prim. , 
duas das quaes creadas pelas Leis Provs. n . 3 ele 5 de feve
r eiro d e :1.884 e n. 100 ele 2•1 ele abril de :1.885. Agencia do 
correio. E' o ter ritorio elo mun . a t t·avessado pelos rios : Ca
piva ry- guassú., Junclia hy, Capi var y- mirim, Caldeira e Bulg ru, 

INDAI ATUBA . Bait'l'o do mun. de Sorocaba no E stado de 
S. P a ulo, com uma esch . publ. Cl'eacla pel a Lei Pro"T . n . 128 
de 15 de maio ele 1889. 

INDAIA TUBA. Estação ela E . de F . ILua na , n a v illa de seu 
nome e Estado de S . P a ulo. F ica a 546m,3 ele altura sobre o 
nível elo mar . 

I NDEPEN DENCIA. Villa e mu n . elo Estado do Cea rá , na 
com , ele Cara theu , collocacla em um a l to em fl'ente de um 
sel'ro te secco, que lhe ftca a t l'es kils . Ot·ago Sant'An na e . dio 
cese do Ceará . F oi creacla freg . com o nome ele P~lo Stgnal 
pela Lei Prov . n . 356 ele 15 de ou tubl'o de 1853 . ViU a pela ele 
n._ 436 de 24 de j ulho de. 1857 ; install ada ém 1 de março de 
18::>8 . P er tenceu até 1880 ao Estado do P iauhy, sendo nesse 
anno, em virtude ela Lei geral n . 3 .0 12 ele 22 de outubro, a n
nexacla ao elo Ceará . T em duas eschs . publs . e agencia do 
correio . O mun . é r egado pelos rios Poty , Sant' Anna , S .. Gon
çalo, Chique- Chique, Cupim , Gado, :). J osé e divel'sos outl'os ; 
e J,Jercorr ido pelas serras e morl'os denominados I uiapaba , Que
br ad a, P ipoca, elas P ombas, Echuy, V!n agt·e, Philippe, Ca
chorro e Dourado . Nelle ftea m a.s lagoas do 'l.'Jg l'e, el a Car
nauba, do Enca ntado e elos Veados . Lavoura de milho, feij ão, 
a rroz, fum o, ma ndioca , a l .,.odão e can na de ass uca t•. Criação 
de gado. Dista 108 kils . cl~ Boa Viagem, 102 ela villa de P eclm 
Branca, 90 ele S. J oão ele Inha muns, 60 ele Ca ra theus, 180 de 
Ipú e 43 ele 'l'amboril. A respeito ela origJm des ta v i_lla escre
vem-nos o seauinte : « O territorio de toda a pa roclua perten
ceu á t ribtl de

0
indios Caratheus, que fora m debel.la dos . pelos 

governos do Ceará e elo Piauh y ; e de pois ela conqu ts ta f o1 dado 
em sesmal'ias e da tas a di ve t·sas pessoas , que ul ter~orn:te nte 
fizeram transferencias a outl'as, até que veio o tet' t'J~OrJo ela 
sécle da parochia a pet·tencer a José F erreira de Mello, que 
situou nelle um a fa zenda ele gado çllm a de nominação pe P elo 

DICC, GBOG• 23 

Signal , on de morava . Depois a mulher ele J osé F et·
reira D. Anna Gonçal ves , sendo a commettida de mo
les lia' gra>e , aquelle fez voto, por seu r es tabelecimento, de er igir 
uma eooreja e faze r acquis ição ele uma imagem, com a i nvocação 
do n o~ e ela mulher . De feito, r estabelecida D . Anna Gon
çal ves, seu mari do t ratou de l a nça L' os alicerces da capella, 
que fo i benta pelo missional'io i ~al iano Fr.Vicla.l ela Pes ha ,o qua l 
erigiu na frente um cruze iro, ele que ainda h oJe res~a~ vestJ
g ios . Erecta a capella , José F errei ra de Mello, constl tmu o seu 
pa ~rim o n i o com t et•ras el e sua propriedade, na f<tzenda S . ~e r o
nym o, a tr es kils . da séde, e com a lgum gado, mandou vu· da 
cidade elo P ol'LO ( Por t u~a l) diver sas imagens , entre as quaes a 
de Sant' Ann a , hoje paaroeira, . 

I N DEPENDE N CI A Ass im denomin avanse a cidade ele 
Guara bira, no Estado do Parahyba elo No t·te . 

I NDEPENDENCI A. Log . do Estado de Pernambuco, no 
muu . ele Bom J ard im . 

I NDEPENDE N CIA. Log . elo Es tado el as Alagôas , n o muu. 
de S. Luiz ele Qui tunde . 

INDEPENDENCI A . Log . do Di stricto Federa l , na freg. de 
Guara tiba. 

INDEPENDEN CIA. Ba it•ro no mun . do Ba nana l, no Es· 
tado ele S . P a ttlo . 

I NDE P E NDE N CI A . Um<t das estaçõ.es ela E . de F . 
Co nde d'Eu , no Estado elo Pa r ahy ba elo Norte, n o ki l. 97 .692 
metros . Vide E . de F. Donde d' Ett . 

INDE PENDENCIA. Morr o na cidade da Barra elo Pirahy 
e E stado do R io ele Jane iro . 

I NDEPENDENCI A . Carrego do Es tado ele Min as Geraes, 
passa pe la cid<tcle do J tti z el e F óra e faz ban a na margem 
d i r. do P a rahybuna. 

INDEP ENDE NCI A. R ibeit·ão elo Es tado de Min as Geraes , 
d esagua no r io P ardo, que ba nha o mu n . ela Leopolclin a . 

I NDE PENDEN CIA . Ribeirão elo Es tado de Minas Geraes, 
banha o mun . ele S . Paulo elo Muriahé e clesag1m no rio J oão 
elo l\1onte, a if. do Muriahé . 

I N DEPENDENTE . Ilha clo 'Es tado elo Rio ele J aneiro, no 
mun. ele S . João ela Barra, no rio P a rahyba . 

INDIA . Log . na ft•eg. da cidade ele Baependy, no Estado 
de Minas Geraes . 

I N DIA. R ibeü ão elo Es tado do Paraná afl'. do rio elos 
P apagai•;s, c1ue é tl'ib. do Iguassú . ' 

I NDIO : s . m . nome que se appl ica geralmente aos aborí
genes da Amel'ica, o que os confunde com os n aturaes das 
I nclias Orien taes . E' u m er1·o ethnogra phico que se commctteu 
desde a descoberta el a A. merica, pel a cren ça em qne ficar a 
Colombo de t et• chegado it Inclia . Moder namente tem sido 
propostos clifi'e rentes nomes par a dis ting tir os aborígenes 
americanos elos as ia ticos, mas parece que a esse respet to nada 
se tem r esolvido . ]\o Bt·az il o v oca bulo I ndia é geralmente 
usado, mas ha outros a lcunh as com c1ue os designa m, taes são 
Tc~pu. io , C<~boclo e Bugre . (B . Roh an . Dicc . cit.). 

I N DIO CAETANO . Riacho elo Es tado ele Se rg ipe , atl'. do 
l'io Ita mirim. 

I N DIO GR ANDE . Log . dista n te cerca de 60 ki ls. ela c i
dade da Goyaz, no Estado deste nome . T em sido a lgumas 
vezes invad ido pelos Cayapós . 

I N DIO PEQUENO . Rio do Es tado de Goyaz, clesan-ua n o 
rio Vermelho a 30 k ils . da capita l ; é fol'rnaclo pelos ri~eirões 
For te e Cachambú. 

I N DIOS . P a rochia do Estado e dio~ese do Ma ranhão, no 
mun . do P aço do Lnmia t• . Or ago S . José. Foi creada. p3la _!te
solução ele 18 de j unho de 1757 . Fica na i lha el o Mara nha o e 
clisla 36 kils . da cidade de S . Lu iz. T em duas esch s . publs. 
ele inst . pl'im . , uma elas quaes creacla pela Lei Prov. u . 1154 
ele 2 de julho ele 1863 . Sobre suas divisas vide : Po l'La ria de 28 
ele j aneiro de .1876. E stá assente ~m ler,reno alto e pla_no , 
quasi nos l 1m!l ' s das te r ras elos I ndws . E separada da vtlla 
do Paço pelo rio Gr a nde . 

I N DIOS . An~igo cUL·a to da ex:t inc ta Villa Nova de S . J osé 
d ' é] l- Rei, no Estado do Rio de J a neil'O. I•'oi elevado á paro-
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chia. pelo a rt. I da Lei Prov . n. i88 de 4 de maio de 1840, 
que deu-lhe a denominação de N . S. do Des terro. Vide 
ltCIImby. 

INDIOS. Log. do Estado ele Santa Cathai.'iua, no mun de 
Lages. 

INDIOS. Ser ra do E s tado de S. Paulo, no mun. de S. João 
Baptista do Rio Verde. 

INDIOS . Rio do Es tado elo R . G. do Norte, banha o 
mun. de Papari e a travessa a es-trada que desta villa vae para 
a cidade ele Mipibú. 

INDIOS. Cort·ego elo Estado elo Rio ele Ja neit·o , aff. elo rio 
Negro . Banha o mun. de Santa Maria Magdalen a . 

INDIOS. Ribeirão do Estado elo Rio ele J ane iro, banha o 
mun. de Valeuça e desagua no ri o Bonito, aJY. do rio das 
Flores. 

INDIOS. Rio do Estado elo Rio ele J aneiro, aff. do Macacú 
pela margem dir., na 2asecção da E. de F. de Cantagall o , que 
atravessa-o pot• meio ele uma ponte el e fen·o no kil. 82 . 

INDIOS. Rio elo Estado elo Rio de J a neiro, a travessado no 
kil. 25 pelo Ramal de Rio Bonito da E . ele F. de Cantagallo . 

INDIOS. Ribeh·ão do Estado ele S. Paulo, banha o mun . 
ele Nazare th e clesagua no rio Atibaia . 

INDIOS. Rio do Estado ele S. Pattlo, no rnun. de S. J oão 
Baptista do Rio Verde. 

INDIOS. Rio elo Estado do Paraná , ali. do I vahy. 
INDIOS. Rio do Esta do de Santa Ca tharina : desce da 

serra do Mar e desagua na margem di r. do Itajahy · do Norte. 

INDIOS. Corrego do Estado de Minas Geraes, banha a freg. 
do Ií:mpoçado e. após um curso ele quatro kils., desagua no 
Passa Cinco, aff. du Pomba. 

INDIOS. Vide Rio dos Bugres, a!l'. do Paraguay, no E stado 
de Matto Grosso . 

INDIOS. E ' uma das cabece iras do rio elo Cabaça!. Deu-lhe 
essa denom inação o explorador lgnacio da Motta; desagua á 
dir. acima do rio Vermelho. Deve-se-lhe conser var esse nome 
e o de Bugres ao alf. do Paraguay. (O r . S. da Fonseca. Dioo cit.) 

INDIOS. Lagôa no E stado do R. G. elo Sul; communica suas 
aguas cóm a lagôa dos Bar ros . 

INDIOS FUGITIVOS. Ilh a süuacla clefl'onte ela foz elo rio 
Tibagy no Pa,ranapanema ; no Estado elo Paraná. 

I N DU Á. Vide Inuú, 
INDUHY GUASSÚ. Rio do Estado de Matrto Grosso; ·tal

vez, tam bem, Nband uhy Guassú. E' u m aff. esq . ilo Sueuryhú, 
galho do Pat·aná. Nasce na serra ele Santa M:..rtha, mais ou 
menos aos 17o, segue por uns 200 kils . para O. e SO., tendo 
ent't'e seu curso e o do Sucuryhú as serras do Sacco, es
pigão da serra Sell ada . (Dr. S . da Fonseca . Dioo. cit.) 

lNEBÚ . Canal que communica o rio Uaupez com o Curiu
riaú, no E:; taclo do Amazonas (Araujo Amazonas.) O Dr. 
Alexandre Rodrigues Ferreira diz: « Sobre a palavra do a tttor 
do R otei>·o e do que dizem os praticas, infiro que existe entre a 
mar"'e m occielental do rio Cul'iotwiuh·u e a austr a l do Uaupés 
o ca'ita l ele lnebú, pelo qual se com municam os dous rios» . 

INEMA. Crm·ego elo Estado do Rio de J aneiro, aff. do ·ri
beirão de Lucas ; na freg . da mncruzilbada. 

INEUI. R ibeiro do Estado do Amazonas ; desagua na mar
gem esq . elo rio Negro, no d ist . de ilbrabitanas, entre os rios 
Uniú e BoniLé ( ~\.raujo Amazonas). 

INFANCIA. Ribe irão do Estado do E . Santo, afl'. da mar
gem esq. elo rio Guandú, t rib. do Doce. 

INFERNINHO. Rio do Estado de Santa Catllarina, clesagua 
ao S . da enseada das Tijucas. A montanha elo Rebolo faz d i
visa das aguas desse rio elas elo l'ibeirão ela F azenda. 

INFERNINHO. Riacho do Estado de Santa Catharina, 
banha o mun. de Cam pos Novos e desagua no rio elo Inferno. 

INFERNINHO. Corre.go do Estado de Mat to Grosso, aff. 
esq . elo J amú, galho elo Taquary. Vem de SSO., t8m 20m de 
la rgura e dois e meio de fun do. Vae em rumo ele SSO . ; ma.rgens 
escarpadas. (Br . S . ela Fonseca. Dicc . cit.). 

INFERNO. Serra do Estado de Minas Geraes, é contornada 
pelo rio Angahy ou Ingaby, trib. do rio Grande . 

INFERNO. Ponta de terra no rio Doce, no Es tado elo E. 
Santo . Adquil'iu tal nome porque ahi, dura nte as che ias do 
inverno, teem naufragado algumas canôas ( Dicc. Geogr. do E. 
Santo) . 

INFERNO (Gruta do). No morro em que es tá assentado o 
forte de Coimbra , Es tado de Matto Gr osso, a 200 passos do rio 
P araguay . Assim a descreve o Dr. Alexandre Rodrigues Fer
r eira em carta de 5 de maio de 1791, a o general Albuquerque: 
- « A bor.ca está situada na_ contraponto. elo mort·o que olha 
para o Norte; e a m ·terposJçao de uma grande pedra a divide 
em duas , am bas r ectangula res; porém, a prime ira, que é a in· 
ferior, tem 1i palmos de. oom primento ao rumo dn Nascente e 
oito de largura ; e a segunda , que é a superior , tem 10 palmos 
de comprimento EO. e sete ele l argura . Pelo que m ostram 
ambas ellas, ninguem pócle ajuizar elo que cl en tl'o em si é se- · 
rnelhante gruta. Para ver-lbe o fund o, me conduzi com 
muito geito pot• uma pi'Ac ipitada escar pa abaixo, até dar co
migo na profundidade tle 1\:10 pa lm os, sendo aqu ella escarpa um 
enorm íss imo entulho de pedras abatidas da abobada, que con
sti tue o tecbo da g ruta, por onde está sempre pingando agua. 
Marchavam adiante de mim 12 pedes tres com ou tros tantos 
archotes, que eu providencialmen te hav ia mandado fazer , não 
só para me guia rem os passus ao descer por um tão tenebroso 
precipicio, mas tambem para illum ina rem a gruta de ma neira 
que pudessem ve r á vontade a mbos os desenh adores que me 
acompanhavam, para a fig ura rem como convinha. Porém, tão· 
gra nde se foi ella mostrando, e tão teme rosamen le escum . que 
e~pa lhando-se a s lu zes, apenas via cada qt1al o p recipício de 
que escapava, si bem que ~.ssim mesmo nos conduzimos sem :~. 
menot· lesão até ch egarmos ao seu verdade iro fundo. Eis aqui 
onde a natureza me tin~a prepa t·aclo o mar·av ilhoso especta
culo, que recom pensou dignamente todo o meu perigo, como o 
meu trabalho. Porque, olhado á primei ra vista o todo depois 
de distribuídas as luzes em propol'cionada distancia, repr'esentou
se-me uma mesqui ta. subterrane~, , e observadas as suas partes, 
ca.da uma dellas fazta salta t· aos olhos m~a dilferente perspe
ctiVa. A que do fundo c1aquelle grande salao se offerece á vista 
do espectador collocaclo á entrada della, é a ele um magnífico. 
e sumptuoso theatro todo decorado de curiosissim as stalactites 
umas dependurados da abobada qtte constitue o tecto á maneir~ 
de outras ta ntas got tei ras fusil'ormes, cur tas ou 'compridas, 
grossas ou delgadas, redondas ou compressas , simplices, bi fur~ 
caclas , r amosas, tu·berosas, verrucosas, etc. ; outras aahindo do 
pavimen-to, á maneira de pilares, columnas, columnelllos li sos 
ou camnellados, pavilhões de campo, e uma tão g;rossa que dous 
homens a não .abarcam . .A.o lado esquerdo da mesma sa la se 
deixa ver, como clebruçada sobreella, uma seberbiss ima cascata 
na·tural, com todas as suas pedras cober tas de incrustações es 
patosas e calcareas, r1ue vivamente rept•esentav am a lvos borbo
tões de escuma das aguas precipitadas daquella a ltura. Em 
outra parte, pot·ém, do mesmo lado, parece qu e a natureza se · 
moldo tl no gosto da architec·tura gobhica . Por todo esse l ado 
estão espalh&.dos diversos l abyl'intos ; cada nm elos quaes de 
per si co nsli tue uma curiosis sima gr uta : t~rn aquella sala a· 
sua linha ele dir~cção lançada ao r umo de Leste, que é o mes
mo qu~ segue o 1nteno r de toda a gruta, com a differença ele 
ser . cruzada. f elo que. segue a bocca inferi or , viu-se que tão 
s6 mente o salao, mcltnda uma recamara sua, tinha de compri
mento ~otaJ. ~1 braças. _'l' odo seu plano , que a liús era irreguhw, 
se hav1a entao converttde em um lago d'agua salobra porém 
cla ra, fr·i a e crystali ntt; e reco nhece u-s e que ponco ou ~ enhum 
curso ttnha, por esta r represada pela enchente do l'io. - Como 
nestes e noutros reco nhecimentos se passar a m as q uaoro horas, 
que decot·reram desde às :1.0 da manhã aLé as duas da tarde, 
succ.ede u qtle se con s1.~m issem os a rchotes , e a elili gencia de 
configura r o que nllt VI , que era mais nota vel, fico u reservada 
para e segu•int e dia. Voltámos, com eft'eito; lJorém , desta ve:z;, 
fomos tão mal succed idos como da pr imei r a, porque a gru ta 
ainda conservava o fumo que lhe havia de ixado a i! I um inação 
do dia an teeede nte. - P6cle naquell a gru ta aquar telar-se á 
vontade um corpo de até 1.000 homens. Pouco depois da sobredita 
entl'ada,indagando novamente a g ruta o tene n te-coronel Joaquim 
José Ferreira , achou que de uma das cam!llr as refer idas no fundo 
clella se passava a outra de gr andeza e Cllriosidade não infe- . 
rior. Depois ele Fene ira descobriu o ajudante Fr a ncisca Rl!l
drigues do Prado2 qLle actua lm.enue com•mandava o pt•esicli:o de
Colmbea, outra nao menor conl tgua e communicanclo da mesma 
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'fórma com a precede n te, como· noticiou na Histo>·ia dos I ndios 
Gttatyaounís ou Cavalleirros, escr ip ta em 1775».-« Ricardo Fcan
co de Almeida Serr a, sargento-mór , engenheiro, foi o primeiro 
dos exploradores d essa gruta, dando-lhe o nome ele Gruta do In
ferno, por acha l-a escuríssi ma nas horas mais brilhantes do dia•. 
O Sr . Dr . Sever iano da Fonseca, em sua Viagem ao !'edO!' do 
Brazil. asgirn descreve essa Gru ta : «Demor a o forte de Coimb~a 
aos 1.9° 55' de l a ti:tude á margem di r. do Paraguay. O rio, 
CUJaS ma r gens , pcmctpalmente a esq . não enconLram desde 
mUitas legttas obstaculos a suas transbordações, passa aqui 
a;pertaclo entre duas montanhas, que todavia não o impedem de, 
nas grandes enchentes, la,leal-as e envolvel-aq convertendo- as 
er11 ilhas. JJ;sse cana l, q ue mede 450 metros. c'om m a is ele 0~eis 
d e fundo, no leito natul'a l do rio, ê o Estq·eito do S . F<'anoisoo 
Xa;vier elos antigos, e Estreit,, de Ooimb>·a dos acLuaes nave
gadores , Cet·ca de um kíl. abaixo elo pot·to ba uma ilh a de um 
kil. de comprimenLo. A. montanha da ma rgam dir. mos~ra-se, 
a quem sóbe o rio, com a configuração ele uma enorme ba
le ia. Ser á ·~alvez de quatt·o kils. a sua extensão e 10 de ci rcuito, 
n'uma 'polencia de 200 á 300 metros. E' na sua ponta de NO. 
que apparece o forte tão celebrado nos nossos fastos militaras 
pela• h eroic.as defesas- ele Rica rdo Franco, em 1801, e do Sr. 
Porto Carl'ero, em 1864 . Projecta- e elle sobre a encos ta da 
mont:tnha , dando por sua ' 'ez seme lhanças com esses caste liuhos 
de metal q ue os nossos engenheiros usam como distinct ivos 
nos seus u niformes militat·es Essa montanha; como a mór 
parte das elo Paraguay, parece formada de gneiss calcareo com
pacto, abundante e m lept íni tos, e cober ta e orlada ele blocos an
gula res, prove nie n tes ela desaggregação dos na,qelfhehs 0 11 con
gl ome rato.>. Nas obras, que ultimamente se fizer am no fo rte, ao 
ar1•e bentar-sê a pecl ra .encontl' a r am- se abundantes veios de den
·drites, das mais lindas paisagens, pintadas or a por efl'eito de 
infiltrações , ora dü sub lim ameuto do pero:xyclo de manga nez. 
Cerca de dous kils. ac ima elo for te ficam as c~ lebradas cavernas 
de que muitos viajantes tem fa llado, mais ou me nos salisfacto
riamen·te;- o que não obsta que cada novo visitante goste de 
narrar por sna vez as sorpr e11as e emoções po ~ que passou e a ni
me-se a busca!' clescrevel-a . Dese mbarcámos no ponto pouco mais 
·OLl menos mais proximo á gru ta, em süio que r evelava o- po>·to
n'um claro aberto entre os ar bustos r ibei l'inhos, sa1·ans, como 
"chamam-lhes os natnraes, e um tri lho q <te clahi partia serpeando 
no macegal. Até o fl anco ela montanba é o terreno 11ma baixada 
sujeita ás inundacões . Dahi ao Tio mediarão uns 400 met1·os na 
largur a do terreno . Gr amineas e cyper aceas, e ttma malvacea dos 
terrenos palustres ' o algodão do oanwo. for!"am-lhe o tapete. bo
·tanico; sombreiam-lhe a margem Ln gaseJros e sarans de diffe -
1·entes typos e familias : na montanha, desde o sopé, já vão 
:appa recendo as bauhi nias, tão encontradiças no nosso so lo, 
or a a rb0t•escentes e vivendo em plena independencia , Ol'a cres
ceuclo e enroscando-se em moutas, no chão, Ol'a enr edando os 
madei\'os dessa explanclida vege tação elos tropicos, j il tão minha 
·conhecida, e enketanto sempr e nova pelo gcande numel'O de 
·vegetaes differen ~es elos das flor as de outros logal' es. Ahi ensi
naram-me pela primeira vez a a~·endú~ba,, o. aa,saudinho, o cct· 
potão, o g1tClita.mbú, preciosa madeira de lei do mais forrn.oso 

-am!llrello ; a ttmbwrana, notavel anore de gr osso t ronco, tão 
verde e tão. buando como a haste das pitas, e cujo epiderrna s.e 
.desprende em lolb elas te nues e coriaceas ; e 0 preeiosissimo 
{),Zbcuyaco ou pau sa.nto, de delicioso a roma e gratissim as '1\ irtudes 
Ahi chamou-me a attenção, pel o deslumbra nte da co l o ração 
escarl~te e po1• um tama11ho tr~plo do commum, uma foL·mosa 
clytorza e essa outr a curiosa bor bole·tacea que serviu de Lypo 
ao Affonséa,s de A . de S. Hila-ire . As arvores da baixada e as 
do começo da escat·pa ·do monte serviam de metro ás enchentes 
do rio, marcando a alt ·n·a a qu.e tinham chegado ás aguas ou 
.com as limosas c in tas nos tron~s , on os hydt,opby tos que fica
rann suspensos nos galhos e que agora se viam j(t seccos. Yae 
.a subida do morro por uma boa centena de me tros . A enteada 
da gruta fica-lhe a mais ele me ia altu. t·a . E' uma fenda que 
bem pôde passar pot· portão , com os seus. dons metr~~ de al to e 
quasi outro tanto de largm·a. Decla l'e- se, desde J<t, que as 
1nediclas aqui indi.cadas sà0 todas ele mera es timativa . Assom 
bra éSsa entrada uma enorme gamelleira secular, cuJas Jmmensas 
,r~ izes, grossas com o troncos de pal meiras, pe aetrarn no inte
nor da cavern a até os seus ultimas vecessos. Nessa entrada 
descem- se duas lages irt·egulares dispostas em degraus, e en
contra-se escavado na rocha um pequeno espaço de quatro a 

-cinco metros sob1·e clo us a tres· de la·t'((O, trancado de penedos, 
tendo um 0utro, enorme , por tecto, e aeixaudo, entre aquelles, 
.duas .aberturas que dã0 descida á gru.ta. Dizem que a, da esq. 

é a maior e de mais fac il descà nso: todavia é elle a l
guma causa diffi.cil, sendo necessario fazel-o de gat inh as , aju
dando-se ora das aspereza~ elos blocos soltos e amontuados uns 
sobre os outros , formando á~ vezes a ltos degraus, ora de raizes 
que os irrompem. E' uma escada!' ia de mais de 30 metros 
de altura, i solada das outras paredes late r aes da gr nta, e dei
xando, entrever, principalmente á esq, pr~ci picios, cujo 
fundo a vista não devassa. Descida essa escada gtgan te, chega
se á uma escura esplanada, cuja conformação e limites não me 
foi possível averiguar_: e donde, olha ndo -se para cima, vê-se, 
no meio dessa escur1dao que nos cet·ca, a porta, cl ar a com a 
l uz do dia, de ixando coa r uma facha de luz brilhante, que em 
presta a essa parte da cavema um encanto i ndizivel. A escu
r idão que á meio, ali já é tão completa que os olhos custam á 
acostumar-se~ ella ; n.0s outros pontos tão cerrada e profunda, 
que n~de se dtstlng ue: Accendidos os lampeões e archotes ele 
que d1spunhamos, ma ts es tupenda nos foi a visão . A' luz aver
mel hada das tochas admiramos a extranha mae-n ificencia do 
labor da nat,n·eza: aqui eram calumnaclas de stalactites tor 
cij.as co.mo enormes a lfen ins, que desciam ele altu ca que os'othos 
nao dtv1savam, pa recendo sustentat• um t e. c to invisivel : eram 
stalagmites que, no chão, semelh avam m ar av ilhosamente ~eu
das, brocados, coxins, sob mil fórmas so rprehenclentes. Aos 
lados, a tenu.e penum.bra deixava entrever caprichosas forma
ções, Ol'a engastando os penedos soltos, ora soerguendo-se 
dentre elles em phantasticas volutas, Ol'a en tretecendo- se 
umas com as outra• ; além, tão compacta a escuridão, que nada 
er a possivel distLnguir-se. No alto, via -se a por~a . como um 
pedaço ele céo, da ndo um suave conteotamenLo aos olhos e cora
ção, e permitLi11do perceber penueute do teoto , como filigl·anas 
enormes, as tão caprichosas concreções : no chão, ora pedre
goso, ot·a ele finissima areia hl'a nca, poças de agua salobra 
eminentemente carregada de r.ar bonato calca reo, essa mesma 
agua que, marejando das abobadas, tinha sido a productora de 
tão notaveis maravilhas, dissolvendo as tel'l'as, decompondo
se au contacto do ar e p.;rdendo parte do ac ido car bonico que a 
satura; espessando-se pouco a pouco, fica ndo s uspensa ás abo
badas ou cahindo em g rossas gottas cheias claquelle sal, as 
quaes, g l' adua lmente se so lidificando e se j ux ta·ponclo, vão pari· 
passtt crescendo e engrossando de vol ume, graças á nova lym
pha que incessa ntemente sobre ellas d esce e ás novas gottas 
que ahi crystall isam . De~cemos u11s 4.0 companheiros ; e 
os primeiros yue baixámos gozamos, ainda, de um agradavel 
espectaculo que nibo foi dado á todos ft·u.ir. Era curioso e inJ
porLan;e vêr, á tenuue luz dessa penumbt·a, os retardarias agar
r ados as aspa1·ezas elas r ochas com uma mão, emquaoto na 
outra sustwham a lanterna ou o a r chote ainda apagados, des
cendo a escaclana, pondo em pratica todas as leis do e<tuilibrio 
para não se .despenharem nos abysmos, cuj as enormes goellas 
viam negr as e medonhas, escan caradas á di r. e á esq . 
Como Já o dtsse, pequenas poças dagua salitracla, r asas e de 
fina e branca areia, apar ecem aqui e alli, entr e o peclegral que 
assoalha o terraplenfl. Numa d essas poças encontramos um 
cL·a oeo de jaca r e, já muito antigo e gasto pela acção elas aguas ; 
talvez o de algu m descendente elo que o ajudante de Coimbra, 
F. Rodrigues do Prado , aqu i encontrou ha 80 annos, já 
co.m um braço de menos, que algnma onça lhe r ottba ra . Con
tornando para a esquerda as pedras da descid a , ~ olhando-se 
para cima, vê- se a avanta,jada a ltura do precipício qtte l ade ia 
a escad a ria, e que começa co m e !la, descle a porLa. Nesse pri
meiro piso, que é a anta-sal a de tão maravilhosj. es ta nci a, ha 
varias sabidas pa t·a ouLras tantas cavern as , que suppon.ho pe
q uenin as e sem interesse, visto que não teem sido praticadas. 
Os g uias e praticas elo l ocal que conduzem os visitantes, enca
minham-se logo para a g ra ncle caverna, qLte denominam salão 
e nenhuma noticia dão sobre e !las; ent\'etanto não é por medo, 
visto que tem ·se an im ado a ma iot·es commettimentos, como o 
da passage m ele urna estt·ei ta e compt· idaga leri a , mais soterr.ada 
que as ou.~ra.s cavernas, com as quaes esta belece a com muntca 
ção, escun ;;s tma e comp letamente alagada e quasL sem a r, o 
que impede-lhe o uso da luz a~t ific ial. Si fosse o perigo a 
causa de nã.o serem visitadas, si acabassem em precipícios e 
abysmos, disso r estaria memoria , a tradição. Um dos nossqs 
companheiros, o Sr . pharmaceutico Mello e Oliveira, penetrou 
alguns passos n ' um desses escuríssimos a ntr os, que fi cava qll'asi 
fronteiro á descida; mas nã o se a ventur ou a lém. Formam as 
paredes elas differentes g rutas vas tas concreções sta lacLiformes 

· manifestadas sob fó r mas as mais curiosas. Aqui e alli cabem 
em pannos como formo sas cascatas, que a natul'eza tiv·esse pe· 
trifica do,, ou como acinzen t·adas corti nas , com as suas dobras, 
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os seus fôfos e apanhados, cobrindo em parte as falhas do 
roGhedo - que são as portas que communicam as differentes 
grutas, ou melhor salas. Não phantasio, nem se julgue que 
minhas comparações sejam filhas da imaginação ajoviada 
pelas maravilhas que vê : são verdadeiros simulacL'OS de cas
catas, são cortinas, columnas, coxins e rendilhados esses pro
cessos calcare_os Causam_ admiração e prazer vel-os ; e v:n
do-os o espll'ito é obngado ao recolh1mento e á retlexao. 
Está-~e n'unB dessas occasiões em que, na phrase ele Hugo, 
qualquer que seja a posição elo homem , a a! ma está de joelhos. 
'l'ransposta uma dessas cortinas, á di r., e si me não engano, 
a que rscobre a porta maior, entra-se n'uma escavação attt 
lhacla de penedos irregulares , postos a nu pela desagregação e 
dissolução elas terras, e em seguida no salcio , o salão nobre 
desse estupendo pa lacio, que sem duvida alguma, é um espe
cimen de tudo o que h a ele mais bizarro e caprichoso nas 
maravilhas el a natureza. Apezar dos iunumeros fo~achos que 
levavamos, não se podia descortinar ·tudo á satisfação · ac
cencleu~se uma tigelinha ele signaes, unica que trazíamos; cuja 
luz hL'llhantJSSJma patenteou--nos, sob novos pl'ismas. esse 
quadro assombt·oso. O clarão el a~ luzes dava um tom irisado 
indescriptivel á atmosphera da gruta, variando desde o cles
lumbt·aute escarlate elo fogo até o violeta e o azul-marinho. 
Parec ia c1ue nas paredes tremeluziam constellações ele ruti
lantes gemmas . Myl'iadas de est t·ellas ele cambiante fttlgor 
cahiam em chuva de fogo, reprod ttzindo ele uma maneira fas
cinante e em maravilhosa escala esse phenomeno celeste, ·tão 
commum nas nossas noites de verão, das estre llas cadentes; 
- ou antes, pat·ecia que invisíveis fadas abriam inesgotaveis 
escrinios e despejavam a nossos pés diamantes, rubis, saphi
ras, esmeraldas. Tudo brilhava ... e ainda as poças e veios 
d'agua que tínhamos aos pés, e humectavam as pedras elo 
chão, reproduziam e estrella vam os mil fulgores que percor
riam os ares. A' principio, cleslumbr .• do com o brilho da luz 
da tige linha , não pct cl e fazer uma icléa perfeita elo que se 
apresentavn a meus olhos, e sómente, quando colloc1uei-a lon
ge de mim, ao ouvir as es trepitosas excl_amações elos compa
nheiros, é que pude melhor apreciar o espectaculo sobrena
tural e ind izivel que apresentava esse 11alacio de_ fadas. Mas 
sua duração foi pouca para satisfazer m~tts desejos: quando 
apagou-se ainda era brilhante e explencltda a caverna, alu
miada â luz de tantos a1·chotes ; mas· o deslumbramento e o 
fulgor [\e sua fascinadora magoiíicencia tinham- se amortecido 
de muito. A mór parte elos companheiros deu-se goL' satis
feito e voltou; eu e outro, o Sr. João Candido de l<al'ia, ne
~ociante do Rio Grande elo Sul, seguindo dois soldados do 
fol'te que quizeram servir-nos ele guias, aventuramo-nos á 
percol'l'er outras dependencias da magestosa caverna. Passa
mos á tel"ceira saln, ora subindo, ora descendo as asperezas 
de uma especie de muralha de rochedos, de uns tres metros 
de alto. Era a sala por demais irregular e atravancada ele 
penedos que ocultavam socavões lobregos, escuros e talvez 
profundos, e que não podemos vantajosamente apreciar por 
dispormos de po!lcas luzes. Ahi, entre aquella muralha e um 
gt•ancle bloco isolado, á dir. tem começo a galeria ele que 
acima fallei, verdadeiro t!tnnel que liga essa sala com outras 
da direita, isto é, o primeiro grupo ele cavernas e o menos 
conhecido, com o segundo e quasi geralmente igno1·ado. Tí
nhamos vindo bem acondicionados para o fr10, que diziam 
ser excessivo na gruta: achamos o contrario e estavamos em 
junho. Tiramos as roupas pesadas, e eu conservei o collete, 
não só para conduzi1· o relogio, como para não me _desa15asa
lhar muito o thorax. Entramos no tunnel, que alu ser1a ele 
uns dois metL'OS de alto e mais de um de largo, e logo reco
nhecemos que o seu leito baixava em relação ao solo das ou
trus cavernas. A agua, que ahi não chegava ao terço inferior 
da perna, em pouco subia aos joe]ho_s, e a cada passo. que 
davamos ia-se elevando até chegar ü. cmtura, pelo que vL-me 
na necessidade de ir suspendendo e dobrando o collete para 
evitar q1te o relogio se mo~hasse . Não tiuha previst~ essa 
emergencia ••. e vem-me entao um tal ou qual arrependnuento 
de, pelo menos, não ter-me tam~em l~Hado daquell~ peça de 
traje. Contudo essa ina devertencta ío1-me ele proveLto. Ap6s 
alguns passos j:i caminha vamos CUL'vados para não batermos 
com as cabeças nas asperezas ela parede superior elo tunn_el, 
tanto ia este baixando na altura ao tempo que a agua con·tt
nuava a subiL·. Comprehendi que o tunnel ia soterrando-se cada 
vez mais; occor reu-me retl'Ocecler, mas poucle mais em mim a· 
curiosidade de con\inuar essa maravilhosa viagem e de conhe
cer esses segreclos do que o receio ele perder o relogio . A pas-

sagem tomavã-se cada vez mais clifficil, abaixando -se mais 
I) mais na altura _; mas agora a agua decrescia ·tambem, o que 
notei com espanto e muita satisfação ; diminuindo tanto, que 
occasião houve ele só podermos caminhar de rastros. e ainda 
assim batendo á cada passo com a cabeça nas asperezas da abo
bada; e entretanto logrei a felicidade de consel'Var i !leso o· 
relogio . Sem duvida, agora o solo do tunnel se elevava tambem 
e era o que fazia a angustura do passo. GL·aças áquelle inci
r~ente, pude facilm en te estabele~er essas comparações de pro
lundtdac!_e, altura e hor<ZOJC~tahdade da galeria.; mas infeliz
mente nao me é dado rJgorJsar a sua extensão nem a direcção 
qu~ segue. Parl;\ a ttencler â primeit-::<- fV;lton-m e a isempção de 
ammo, pela anela e mesmo susto, d1fficü de evitar á quem pot· 
por ahi passa, e morm ente pela primeira vez, ~omo eu ; para 
a segunda fôra-me necessarw um bussola . Sera, porém, de uns 
trinta metros e segue quasi n' uma linha angul~r . A' meio, 
mais ou menos, elo sea percm·so avistam-se as duas aberturas , 
de entrada e ele sabida, branca de uma luz crepttscular, mas 
a inda assim bastante sensível na espessa escuridão elo tunnel. 
Desso trajecto não é difficil a primeira metade, e fez-se parte 
delle ainda á luz amortecida dos archotes, amortecida pelw 
cleficiencia elo a r respiravel ; a segunda, porém, é tão custosa, 
que som"ente a vista do claro da sahicla poderia influir a per
correrem-na todo e não voltarem atraz os primeiros e 
intrepiclos visitantes. Termina em uma grande sala. ·tão 
baix:t, nos seus tres á qua tro metros cte altura, que, com 
a Jobrega luz qee ahi reina, divisa-se sufficientemento o 
abobaclaclo calcareo elo lecto; che1o ele pec1uenas e finas s talac
tites de moderna formação, que já vão apparecendo entre os 
restos informes das an·tigas, devastadas . E' que, sendo raros 
os curiosos que visitam a gru ta, raríssimos são os que tran
spoem o ·tttnnel ; e, pois, essa segunda parte da l"«.da rica 
estancia é a mais rica e aprimorada ele orna·~o . Notei mais 
clara esta sala do que as out·ras , seja poL' um eil'eito natural 
<J.Ualqtter, seja porque meus olhos já estivessem acostumados 
a escuridade. Abundavam os mesmos torsos e volutas. as 
mesmas columnas, as mes mas cortinas revestindo as entradas. 
ele outras salas, intrincado labyrintho onde nos vimos quasi per 
didos. Havia ele mais as novas concreções que elo "tecto pen-
diam em fórm a de mil agu lhetas e pequeninas pyramides. 
A stalagmite affectava em geral a forma de uma alfombra que 
t apeta va todo o solo; á esq . da sahicla do tunne! elevava-se 
mais assémelhando-se a um pittoresco canapé estofado, bas
tante aspero nos seus co:dns ele rocha, mas em que sentei- me 
com gosto por alguns instantes. Antigos visitantes tinham 
trazido um fio de mc..Zim ou barbante grosso, para guial-os 
nessa viagem subten•anea. Já no tunnel havía mos encontrado 
e agora viamol-o estendido sob a agua qu<;>, aqui, conservava 
um bom palmo de altura . Sua direcção era no prolongamento 
do tunnel á porta fronteira. O canapti era um indicio apre
ciavel para a orientação deste, assim não descurei de natal-o 
bem como sua posição em relação ao fio. Seguimos a sua 
direcção, entrámos na primeira sala, tendo antes observado, 
ou melhor espiado, apenas das entradas, duas ou tres outras 
salas que com aquella communicavam e que pouco differiam entre· 
si. Aquella para onde fio o se dirigia era_ a ma1s exten~a de 
todas as que vi, sem ex:ceptuar mesmo o salao, e mais estreita 
em relação ao tamanho. Mediria uns quatro me tros ele largo: 
a longura foi- me impossível de estimar. Parecia um longo 
corredor, ou antes galeria, cercada de columnaclas e ele todas 
essas phantasticas e caprichosas producções da natureza. No 
chão encontramos immensas raizes ele gamellrira (ficus do
lia?·ia), que supponho da que ensombra a entrada ela gruta ; 
e que, ~endo assim, ind ica que es~as salas não estão tão afl"as 
tadas ela entrada, como parecem . Uma circumstancia nos 
privou de continuarmos nos~ visita e privou-me do prazer 
ele melhor observar a formosa galerh, que é cheia ele socavões 
e reconditos ele um e outt·o lado, é dignos sem duvida da 
mais detida comtemplação : notámos a principio descuidados 
mas depois com algum tem or, que o lio tão satisfactoria
mente encontrado e no qual depositamos cega confiança, nos. 
trab ira, estando partido em vario~ ped_aços, que se moviam,. 
toman do ora uma, ora outra dn·ecçao, l evados pelo movi
mento da agua, que remechiamos andando . Os so ldados ti
nham- se adiantado e penett"ado nos outros recessos, em busca 
de mais mimosas concreções, taes como s6 ahi se encontram. 
A nós faltou já a vontade de · proseguü· : todo o nosso fito 
foi a volta ; e mesmo uma esp3cLe ele terror nos enfraque
cera os animas, l embrando-nos de que, segundo nos haviam 
contado, pouco tempo hav<a que um oficial ele m~u·inhl\ ahi 
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se perdera e só ao cabo ele longas hor as conseguira sah ir 
desse dedalo. Buscavamos orientar o fio; embalde! O que 
víamos quieto e marcando uma clirecção, já tinha tido 
outra.s , que novo movimento elas aguas mudara . Entravamos 
ora aqui, ora ali, n ' um soca vão, n'uma sala ; exlr anh a
vamos, não a conhectamos : volta vamos , passa vamos a outt·as; 
ou ainda não as tinhamos visto, ou pelo menos tal se nos 
afigur~va; bu scavamos ou~ra sabida, clavamos n'outra caver
na qu e ai nda era nova para nós, ou porque real mente assim 
seria, ou por eíl'e i tos do m edo, que nos assaltara, de p er
dermo-nos nesse intt•incaclo Jabyrinlho, a{'l'as lanclo - nos cacla 
vez mais da sabida . Entramos por vezes na sal a elo wnapé, 
vimol-o e l'econh ece mol-o e ficamos al eg-res e como que tran
quil!os; mas debalde procura vamos a entrada do tunnel, 
apezar ele suppormol-a bem assignalada : não a encontra
vamos , e só novas sal as . e novos r eco nditos . Desan imados 
voltamos á galeria para esperarmos os soldados, que eram 
praticas. J á não Li nhamos olhos para contemplar as magoi
fjcenc ias que nos rodeavam . E tahez que essa parte da gruta 
sej a a mais bella, como é a mais conservada, por não ser tão 
access ivel como as outr as, e te!' men os soffrido cln mão insa
cLJ.Yel e devastadora elos curiosos que as visitam. Ja esta
vamos tHt gr uta h avia m ais ele cinco h or as. Era meio dia 
e as nossas emba r cações deviam sabi1· as d uas ela lar cle . Che
gJ.ram os soldados, e renasc ida a confiança tral:amos da r et i
r ada. Mas, em pouco esmorecemos de novo, e desta vez quasi 
de todo, vendo-os, elles os praticas, nossa nni ca esperança, 
confusos confessar em que não at inavam com o caminho. Ao 
cabo ele não sei que tempo, secnl os ele anciedade, sempre (Spe
rânçados no cor del e sempre l udibriados ; jã. segui ndo um 
tr oço , já outro que ficav a perpendicul a r ao pr imeiro; en'tl' an
do ora aqui, ora a li; entt·egama-nos, a final a o acaso e pas 
samos a revistar todas as salas e buracos mai s proximos . 
En~ramos, uma ultima vez, na sala elo ca napé : Yimol-o reco
n hP.cemcl- o ele novo ; e só a custo os sold ados descobri ram a 
b<?_cca do tunnel , que j~. muitas vezes tinbamos vis·to, mas 
nao reconh ecido, por pa recer - nos mais estrdta, mais baixa e 
sem f u n elo ! Quasi seis horas depois da nossa descida chega
vamos á sala ela entrada e encontr ámos os compan heiros já 
a~ t ctos com a nossa demora .. Haviam chamado e gritado por 
n os. ~em .que os ouvissemos; e um clelles chegou á. disparar 
os se1s t1ros elo seu r evol ve r junto a bocca do tunnel. com o 
mesmo r esultado ; esquece ndo-se de que, querendo fazer -nos 
bem, pocl1a, com esse modo de aviso, fecliar-nos a por(a elo 
abysmo . P r ojec tei, quando de volba passasse por Coimbra, 
visita r novamente a famas~. ca,•ern a ; munido, porém, dos meios 
necessarios par a bem observai-a, sem os r eceios de perder-me. 
Uma corda para Q"uia no traje?to pr~ncipal: corcleis. que nella 
se prendam quancto se busque m vesttgar o que haJa elo um e 
out ro lado; uma bussola e a rchotes são mui pouca causa e o 
hast a n·te pa ra o fim. Tambem não é excursão para um só, e 
sim para a lguns companheiros, que devem ir precavidos para 
o encon·tt·o d e onças, sucu1·ys, e ou·tras fe ra s, que nessa re
gião tanto abundam, e aprazem-se em vi ver uas cavernas . 
Apezar do que observei , gu:trclo fé de que mtnta causa me 
r~stou a inda para ver, tão gr and e é a gruta ; assim como acre
dito q ue poucos visitantes a ter ão percorrido como o St·. F a 
rta e eu. O primei t•o quê clella deu noticia foi Ricardo 
Franco . Visitaram-na tambem en t r e out ros , o notabilíss imo 
botanico bab iano Dr. Alexandr~ Rodrigues Ferreira, em 1791; 
o tenente -cot·onel Joaquim José Ferreira que penet rou até sua 
te:_ceu·a sal a, em i79.2 ; Castelnau, em 1845 ; Th . Page ém 
iSu~ ; os quaes deixaram descripções mais ou menos exactas , 
ma1s ou menos curiosas, conform e as impressões que r ece
beram sens olhos maravilhados. Nenhum, porém, falla no 

.·tn':lt;tel, e p1is, a lém n ão pussou. R icardo vis itou-a em 1786 
e fo t quem deu o nome que guarda de Gr11ta elo I n(ern<;!· 
Os natnraes ch a m avam-na o Bw·a.c.o Sott~1·no, clenommaçao 
que igualm~nte dão à outras grutn, das muitas que h!l na 
pronncta, la onde p1·edomina o elemento calcareo, que dissol
vendo-se (t acção das ao·uas, forma frequen·temente cavernas, 
elas quaes são paredes ~"'S r ochas menos access iveis it decom
pos ição . Nesta u fo rm ação o-eolon-ica é de g t·ês calcar e o com 
g~ap lzo e arg illa : molusso o't. tafvez maaigno que um dia 
vua, com o fucus e os detl"itos oceanicos, r evelar á sciencia, 
co ~l1 0 f,~cto inconcusso, a passagem elas ag~1as salgadas_, a 
ex1steuc1a elos mares nessas r egiões, cor açao ela Amenca 
do Stth. 

INFERNO. Furo do E stado elo Pará, na ilha da Atalaia e 
mun. de Salinas. 

INFERNO. Igarapé elo Estado do Pará, no mun. de Alem
quer. 

INFERNO. Igarapé elo Estado elo Pará., corta a ilha Ma 
racá. Dá passagem a pequenas canôas. 

INFERNO. Ribeirão do Estado ela Ba.hia, ban ha o mun. 
ele Lençóes e desag11a no r io Santo Antonio (Inf. loc. ). 

INFERNO. Rio elo Est:l.clo do E. San to , no espaço percul'
rido pel a linh a telegraphica, entt•e Santa Cr uz e Liuluwes, ao 
N , elo rio Sahy . Recebe os carregas J equi tibá e Ferreira (Rep. 
dos TP-legraph os) . 

INFERNO. Ribeirão elo Estado do Rio ele Janeiro, aff. do 
rio Parahyba, nas d ivisas elos muns. ela Barl'a i\:Ians3J e Barra 
elo Pil'aby . 

INFERNO. R io do· Estado de S . Paulo, bctnlta o mun. ela 
Franca e clesagua no rio Grande. O Sr . Azevedo Mar ques diz 
correr esse r io na direcçiio mais geral de E. a O., curvando- se 
depois para o N . · 

INFERNO . R io elo Estado ele Santa Catbari na : nasce na 
sen a elo EspPnilho, banha o nHm. ele Campos Novos e cles 
ao-ua no d o Canôas Affi rmam-nos t er 80 kils. de cur so . ~e
c~b:. o S . João, Inferninho e diversos outt•os rüw!Jos . 

I N F E RNO . Ribeirão elo Estado de Minas Geraes, atravessa 
0 mun. de Dia mantina e cl esagua no rio J eq uitinhonha no 
Jogar Itaipava .. E' fot•maelo. pelos corregos elos Canudos, For
mação e Dumba . R ece be cltversos tt•tbs. entre os quaes o Cu r
r a linho . 

INFERNO. Ribe irão elo Estado ele Minas Geraea, banha 
o tenilor io do Desemboque e clesagua no rio das Velhas. 

INFERN O. R ibe irão do Estado ele Goyaz , banha o nnl!l. 
de Py rinopolis e desagua no rio das Al mas. 

INFERNO. Ribei r ão elo Estado ele Goyaz, · hanha a com. 
ela Palma e desagna no rio Palmei r as . Outt·os o mencionam 
como aft'. do rio ela Palma. 

INFERN O. Riach o do Estado de Matto Grosso ; nasce n8. 
ch apada ele Sant'Aona. Ao pt·ec ipi tar-s~ do alto da serra, 
abre ttm boqueirão de uns 200 pés ele profuncltclade, ele pare
eles a pique, conhecido por hocaina ou boqueirão elo Infemo. 
(Dr. S. ela Fonseca. Dioo . cit .). 

INFERNO. Canal no rio Toca n·tins, Estado elo Para. A' sua 
entrada, um grande e extenso banco sepa ra as agnas em dons 
ramos, ll}ll dos quaes torna a denominação de I nferno e conti
nua proxm1amente na direcção rectilinea. No canal elo Infer no 
diz o engen heiro Florencio Lago, nem se quer pôde- se ousat! 
passar pela gl'ande quantidade de bancos e pedras do leito, que 
ori.,.inam, além de vagalhões , sor1'eclouros e contra-correntes 
im~ensas, verdade iras quedas de agua , as unicas e legit imas 
cachoeiras que tem o curso dos dous l'lO S (Araguaya e T ocan-
tins).» · 

INFERNO . Cachoeira no rio 'l'rombetas, aff. da margem 
esq . elo Amazonas, no Es~ado do Pará; entre as cachoeiras 
denominadas J ascury e '!'ramalhete. 

INFERNO. Cachoeira no rio A t• ipecurÍI, trib. ela margem 
esq. do Trombetas . Neli a desagua o rio P indoval ou P ene• 
cura, que vem ele ENE. 

INFERNO . Cachoeira formada pel o rio Jacuhy, no Estado 
elo R . G . elo Sul. 

INFERNO. Cachoeira no rio elas Mortes e Es·taclo ele Minas 
Geraes, entre as serras d e lbituruna e elo Bom Successo . E' 
bas tante extensa, sendo fo1:mada ele pequenos saltos ou corre
deiras sepat·adas umas clits outras por espaços onde ~s aguas 
são tranquillas. O leito elo rio a h i tem gran de quan·ttclade de 
pedras ·sol ta s , negras e sulcadas de dilferen~es mo~los pela 
acção das aguas. Nas m a rge ns as pedras sol tas sao abuu-

; dantes, formando em gr a ndes extensões uma espee1e ele enro
camento. As pedras ahi, bem como em a lgu r:s ou tros. pontos 
do rio, são como que envervizadas, sencl<: 1sto dendo em 
o-rande pa rte, s inão exclusivamente, á acçao elas agua< q1te, 
~om sua gt·a,nde velociclacle, dão-lhes o poli_do que se~elha 
verc!acleit·o verniz. A largura do rio é alu mutto var tave l, 
sendo em alguns pontos ele mais ou menos ires metroo , ao 
passo que em outro~ attinge tal vez 30 metros. Sobr e essa 
cachoeira é constnu da uma ponte ela E. de F. Oeste ele 
Minas . 
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INFERNO. B<trrei ras situadas ao N. do ancoradouro da 
enseada do Pirangy i na costa do EsLado do R. G. do Norte, 

INFERNO, Lago do Estado do Pará, no mun. da Prainhn. 
INFICIONADO. Parochià do Estado de Mi:nas Get•aes, no 

mun. ele J\lariannn., banhada pelo rio Piracica ba e ribeirão do 
'l'urvo. Ora""o N. S . de NazaL"eth e diocese de Marianna. Foi 
cr.,ada pela P ro visão de 16 de fevereiro de 1818 .. ~em duas 
es~hs. publs . Agencia do co~re10 . Sobre suas d1v1sas v1de: 
Lei Prov. n, 2.2-12 de 26 de JUnho de 1876 . Nessa paroch1a 
nasceu Santa Ri ta Dul'ão, a utoT do Carannwú. Segundo Ayres 
do Caza l deve essa paroch ia o nom e que tem « á quebra do s3u 
oiro, que sendo a principio mui subido era a.o depois inferior, 
de sorte que fi.cou chamando-se oiro infioionado. » 

INFICION ADO. Serra elo Estado de IVl i nas Geraes , entré 
Conceição do Rio Novo e Taboleiro. 

INFICIONADO. Pov. importante das Minas elo Matto 
Dentro, chao:ado assi!D, pol'que o ouro, que tinha mui s ubido, 
perdeu os qudates ma1s altos, e ficou chamando-se ouro inft,cio
nado. Assim o so ube o poeta (Fr. J . Santa Rita Durão) 
dos an tigos daquella parochia, de que ell e é na tural (Notas ao 
poema. Ca•·cbmtwú.) 

INFLUENCIA. Lago do Estado elo Pará, no 3° clist, da 
cidade de Bt"eves, no rio Mapuá. 

INFLUENCIA. Cachoeit·a no rio P ararruassú, no Es~ado 
da Bahia . « Em janeir o de 1845, diz o Dr. Benedicto Marques 
da Silva Acauã , muitos i ndividuas ele mergulho ext rahil'am 
mui tos diamantes , e um delles de nome José da Silva Dutra 
apanho u daquella maneira em um só dia qua·tot•ze meia oitavas: 
eutão quale1uer individuo levava ao mercado prodigiosa quan
tidade, e si agora outl'o tanto não succede é porqu e muito min· 
guados se acham os lagares ele fac i I exploração» . 

ING.Á. s. m . : fruta da ingazeira , ar vo l'e elo genero I ngá 
ela fam ília das Legumin osas, de q ue ha varias especies . Etym. 
E' nome tttpi. G. Soares lhe chama Engá . 

ING.Á. , Villa e mun. elo Estado do Parabyba do Norte, 
séde ela com. do seu nome. Orago N . S. ela Conceição e dio
cese do Parahyba . Foi erecta villa antes de freg. Assim em 
1840 o art. I da Lei Pro v. n. 6de 3 de novembro es tatuio, em 
seu art. I, que fosse elevada á villa a pov. do Ingá com a deno
minação de villa elo Imperador, sendo pelo art. VI ela ele n. 14 
ele 12 do mesmo mez e anno inco1'porada á com. da capital . 
Em 1841, a Lei Prov. n. 2 de 5 de julho, esta tuio em seu 
a rt. I, que o termo ela villa do Imperador ficasse erecto em freg. 
com a invocação ele N . S. da Conce·ição, e, em seu art. II, que 
a an tiga egreja existe nte na pov. do In!:tá servisse ele Matriz . 
Com o titulo de Imper ador conservou-se a vill a até 1846, anuo 
em que a Lei Pt·ov. n. 3 ele 23 de maio, substi~uio esse titulo 
pelo de Ingá e determinou que con tinuasse a vigorar a dispo
sição contida na Lei de 5 de julho de 1841. Dividindo em ~854 
a Lei P~ov. n . Z7 de 6 de julho c, Estado em seis comarcas, fo1 a 
vi !la do Ingá annexada á. segunda que, em 1858 por occasião da 
Lei Prov. n. 8 de 16 de outubro extinguir a designação das 
coms . por meio ele numeras, passou a denominar- se Pilar. 
Foi incot·porada á com. da Campina Grande em 1865 em vir
tude ela Lei Prov. n. 183 de 8 de ae-osto ; creacla com. em 1872 
e m .virLuele ela de n. 480 de 25 de JUlho de 1872. Foi classifi
cada pelos Decs, ns . 5.054 ele 14 de agos to e 5.079 ele 4 de se· 
temb ro, a mbos de 1872. O mun., além da parochia da villa, 
comprehende mais ("l89.2) a ele N. S. das Dores do Mo~eiro ele 
Cima e a de N. S. elo Rosario ela Barra doNatuba. Sooresuas 
divisas vide: a~t. Il da Lei. Prov . n . 6 de 3 de novembl'Ode 
1840: n. 33 de 26 ele se temb1·o ele 1861; n. 83 ele 30 de outubro 
ele 1863 i n . 367 ele 8 de a bril de 1870; n. 407 ele 2 de novembro 
de 1871 i art. IV da de n . 480 de 25 de julho de 1872, n. 569 ele 
30 ele sete mbro ele 1874. No mun . ficam os logarejos denomina
dos : Ca marim, Ca1·dosos, Baten·te de P edl'a i diversas serras, 
entre as quaes as do Bode e do Bico, e diversos rios . Agencia 
elo correio e eschs. publtcas , 

INGÁ. Pov. do Estado do R. G. elo Norte, no mun. de Can
guarelama . 

INGÁ . Log . do Estado de Pern·ambuco, nomu•n. cloBrejo 
da Madre de Deus. 

INGÁ. Log . do Es~ado das Alagôas, no Junqueiro. 
INGÁ. Log . no bairro de S. Domi•ngos, mun. de Nyterõi; 

no Estado do Rio de Jane iro i com uma capella de N. S. das 

Dores, const l'uicla em 1850 e um pequeno, mas elegan~e jarclrm 
no largo que fica em fl'ente á capella . 

INGÁ. Ilha no rio S . Francisco, á esq. abaixo de Joaseiro 
e proxima das ilh as Grande, do Domingos·, elo Fo t· tes e do 
Martins (Halfeld) . 

INGÁ. Riacho do Estado do Ceará , trib. da margem esq . 
elo rio Macaco , afl'. elo Acara hú, no mun. ele Santa Quiteria. 

INGÁ. Riacho elo EsLaclo elo Ceará , ba nha o mun. de 
Umary e clesagua na m!l:'rgem dir. elo riacho Penclencia. 

INGÁ. Riacho do Estado elo R. G. elo Norte, nasce na set•ra 
ela Di visão, banha o m un . de Tra h iry e desagua no rio deste 
nome, no logar Boa Vista (lnf. loc .) 

INGÁ . Rio elo Esladõ elo Parahyba do Norte, ba nhao muu. 
elo seu nome e desa gua na margem eaq. elo rio Parahyba . 

INGÁ. Riacho elo Estado de Pernambuco, na f reg . de 
Quipapâ. Reu ne-se no riacho Perpiri . 

INGÃ . Corl'ego elo Estado elo R io ele Je::tairo, aff' . da 
mal'gem esg, do Ribeirão elas Lages. 

INGÁ. Ribeirão elo Estado de Santa .Catharina, aff. do 
Gonçalves, que com o Bah ia no co rre pa ra o ribeirão do Salto, 
esle pa ra o rio do Braço e ainda es te para o Tijucas. 

INGAHÚ . Pequeno rio elo Es tado ela Bahia, na ilha elo 
SS. Sacramento da cidacle ele Itaparica . Nasce junto ao 
monte da Emineuci a . 

INGAHY . Distr icto elo termo de Lavras, no Estado ele 
Minas Gera.'l.s; com ~tma esch. publ. de inst. prim., para o 
sexo masculino, creada pela Lei Prov . n . 3.115 de 6 de ou
tubro de 1883 . 

I NGAHY. Rio do Esiaà o da Bahia, banha o mun. da 
Ba1·ra do Rio ele Contas e desagua no rio des te nome . 

INGAHY . Arroio do Estado elo R , G. do Sul, afl'. da 
margemdir. elo rio Jacuhy . Tambem escrevem Gahy. 

INGAHY. Rio do Estado de Minas Geraes. Vide Angahy. 
INGAHYBA. Log. elo Estado elo Rio de Janei1•o, no sacco 

de MangaraLiba. Existem ahi os veatigios da antiga alele ia de 
S . Braz, fundada por Martim ele Sá com os índios Tupinin
kins, subjugados por elle em Porto Seguro, e por elle transpor
tados á capitan ia do Rio ele Janei ro, para a qual havia sido 
nomeado capitão-m6r governador. E' atravessado pelo ri o de 
seu nome. Tem duas escbs. publ s. de inst . prim . Agencia do 
Correio, transferida elo Jogar S . Braz. 

INGAHYBA. R io ela E:stado· do Rio ele Janeiro, nasce no 
mun . de S. João Marcos e desag ua no mun. de Mangaratiba 
no Batata! . Tem um curso de 24 kils . e na sua confl.uencia 
per to de 100 palmos ele largura . E' tam bem denominado do 
Pa.trimonio. 

INGAP IJÓ. Ilha elo Estado do Pará, no Baixo Tocantins, 
proxima das ilhas 'ratuoca, Grande e Camaleões . 

INGÁS . Log . do Estado ele Sergipe, ;:to mun . da Capella. 
INGAZE IRA. Log. do Estado elo Piauby, nomun. ele Pal'

naJguá. 
· ING AZEI RA. Logs . elo Estado elas Alagôas, nos muns. ele 

Viçosa e Alagôas . 
INGAZEI RA . Pov. elo Estado das Alagôas , no mun. de 

Ata laia; conta um a esch. publ. ele in st . prim ., et·eada pela 
Lei P rov . n . 839 de 8 ele junho ele 1880. 

INGAZEIRA. Pov. do Estado ela Bahia , no mun . de Len
çóes {lnf. loc.). 

INGAZEIRA. Riacho elo Estado da Bahia. banha o mun. 
do Morro do Chapéu e desagua no rio Boni\o.(Iuf. loc. ). 

INGAZEIRA . Riacho do Estado da Ba,hia, áfl'. do rio 
Pojuca . 

INGAZEI RA. Pequeno rio elo Estado cle Min as Geraes, 
banha o mun. elo Abaeté e clesngua na margem dir. do rio 
deste Ftome. 

INGAZEIR A DE CIMA. Log. do Estado das Alagôas, no 
Mundahú-mirim. 

I NGAZE IRAS . Log . clo Estado elo Rio de Jan eiro, na freg. 
elo Barrelo do mun . ele Macahé. 
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. INGLEZ. Log. do Estado do R. G. do Norte, no mun. 
de Ganguaretama (Inf. loc .) . 

INGLEZ. Morro da freg , da Gloria ·e Districto F ederal, no 
Cosme Velho (La1·angei rae. ) 

INGLEZ. Morro na ilha do Governador, situada na bahia 
de Guanabara e pertencente ao Districto Federal . 

INGLEZ. Morro no mun, ele P aranaguá do Estado do Pa
raná (lnf. loc . ) . 

INGLEZ . Pon ta mais orienta l ela ilha de Santa Calharina, 
no Estado deste nome. Fica em 27° 26' 9" de Lat . S. e 50° 
48' 45" Long . O do observatorio de P ariz (Boiteux .) 

INGLEZ . Praia na bahi a de Santa Catharina, na parte da 
costa comprehendida entre 27o e 28° de Lat . S . Nessa praia, 
a traz da ilha dos Moleques, ex is te um ancoradouro excellente . 

INGLEZES . Ribei rão elo Estado de S. Paulo, aff do rio Ja 
caré Grande . 

INGLEZES. Ribeirão do Estado de Santa Catharma, nasce 
do morro de S . João , banha o mun. de o::.. M1guel e desagua 
na rna rg<'m me ri dional do rio Biguassú, no lagar Mathias 
Portuguez. Tem seis ki ls. de curso (Inf. loc .). 

INGUACO. Col'l'ego elo Estado de Pel'namb uco, banha o 
m un . ele Bom Conselho e desagua no rio elas Lages, afl'. elo 
Garanhumsinho (Inf. loc). 

INGURÚNGA, s.f. (B~Nhi~N): Terreno mui accidentado, com 
su bielas e descidas íngremes por entre mor ros, e de cliffi.cil 
t ra nsito (Aragão.) 

INHÁCA, s. f. Máo cheiro particular a certas causas. A 
inh~Nc!N da barata , da cobra, do persevejo, da febre (S. Ro
mero). No Maranhão dizem I ac!N (B. ele J a ry). 

. INHACICA. R ibeirão do Estado de Minas Geraes, aff. do 
1'10 Jequitinhonha; entre Diamantina e Jequitahy. 

INHACONDÃ. Arroio elo Estado do R. G. elo Sul, r eune-se 
ao. Carahy Pas.so e juntoR vão desaguar na margem clir. elo rio 
Ibwuhy Grande . Tambem escreve-se Nhacondá . 

INHACORÁ. Tratando dos a ldeamentos do Estado do R. 
G;: do _Sul, diz o Relat . de Ag?· . de 1886. «Inh~Ncorá e (Jwzryta . 
F 1ca süuado entre estes dous pontos e conta 461 inclios, sendo 
elo sex:o masculi no 221 e do feminino 240, nenhtun sabe ler. 
Occuparo-se na fabricação de her va matte, além da lavoura. 
Tem um director .» Vide Nhwnco?·á. 

INHAHUBA. Lago elo Es tado elo Mai·anhão, no mun . de 
Vianna . 

INHAHY. Pov . no mun. da cidade da Diamantina e Es
tado de Minas Ge t·aes . Seus limites com o dist . da Chapada 
for am determinados pelo art . II da Lei Prov. n. 1 .103 de 16 
de outubro de 1861. Foi elevada á categoria de parochi.a pela 
Lei P1·ov. n. 3.151 de 18 ele outubro de 1883 . Tem duas eschs. 
publs. de primeira.s lettras . 

INHAMBÚ. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, clesagua 
na margem esq. elo rio Ehas . 

INHAMBUCA. Praia na ilha de Paquetá, na bahi::~. de 
Guanabara. 

INHAMBUPE. Villa e mun . do Estado da Bahia, na mar
gem dir. do rio do seu nome, a 43 kils. elo Apar á, na com . 
do seu nome . O m un. procluz fumo, canna ele assucar , man
dioca, m ilho, feijão e algodão . Criação de gado . Orago Divino 
E. Santo e diocese a rchiepiscopal ele S . Salvador . Foi creada 
par0chia pelo A lvará de 7 de n0vembro de i 816, elevada 
·á villa. pela Car ta Regia de 26 de janeiro de 1801, (Res. de 28 
de abr t! ele 1728, segundo outros ) e i nstallada em i3 de março 
de 1802. Tem duas eschs. pu bls . de in st . prim . e agencia 
do co rreio. Denominava-se a principio Ilha-Bupe, talvez devido 
a o fac to ele e.•tar a villa situada entre dons rios Inhambupe e 
Subahuma . A pop. do mtm . é calct,lada em 12.000 habs. Foi 
creada com . pelo art . IV da Lei Prov. n . 51 de 21. de março 
de .1837 e cb.ssifi.cada de segunda entr. pelo Dec. n . 687 de 26 
ele Julho de 1850 e de primeira por Acto de 3 de agos~o d~ 1892. 
O mun. além ela pat'ochia da villa, comprehende mats a de· 
N . S. da Concerição do Aporá. e os povs. Manga, Beritingas, 
Itapororocas, Junco e Serra . Além da eg t·eja matriz, possue 
uma capella da irmftnclade de N. S. da Conçeição . Na com. 
nasceram Olympio Machado e o Dr. Manoel Pinto de Souza 

Dantas. Sobre suas divisas vide a Lei Prov. n. 69 de 15 de 
junho de 1838. «S ituada a 75 kils. ela costa, em uma pequ ena 
elevação, sobre o no de seu nome, com cllma agt"adavel , mas 
de má edificação, antiga e mal alinhada. Na larga praça 
acham-se a velha e espaçosa matriz d0 E. Santo e a vasta e sol ida 
casa do Conselho. Seu ac ti v o comrnercio localisado na praça 
da Feira, que é abundante, exporta as ~aft•as de fumo do mun. 
pela linha ferrea do Timbó. A inclustria particular da villa é 
a de cortumes de couros e seus respectivos arte factos . Os habs. 
elo termo são geralmente lavradores de fum o e de cannas, ha
vendo alguns bons engenhos, e ern parte criadores, apezar da 
secca. As terras do Inbambupe pertenciam em grande parte á 
casa ela Torre e á f reg . de Santo Amaro do Ipitanga, até que 
em 1718 D . Sebastião .Monleit•o ela Vida, contra os protestos 
de Garcia de Avilla, que no l ogar em quo se acha hoje a villa 
tinha creado uma capella elo E. Santo , elevou esta á categoria 
de parochta , Em 1728, Vasco Fernandes Cesar de Menezes, em 
~xecução _á ordem regia, eJevot~ esta pov. á villa, porém sua 
w stallaçao fez- se es pet·ar, contmuando a inda corno parte com
pone nte da vi ll a de Agua Fria, até que em 1801 seus moradores 
requer endo a E l-Re i a creação e installação definiti>a da villa 
em attenção ao grande incommoclo que lhes ca usava o terem 
ellea ele buscar seus direitos ua longínqua Agua Fria , rnancl'm 
S, lVI . por Car ta Regia cle26 de junho de 180 1, que se eriaisse 
a villa, que foi finalmente ins~allacla a 13 de de março de iS02». 

INHAMBUPE . Rio do Estado ela Bahia, rega os muns. do 
seu nome, ele mntre Rios e do Conde e desagua no Oceano, 
entre a foz do rio Itapictll'Ú e a elo Subahuma . Récebe o rio da 
Sen·a. E' navegave l cerca ele 12 kils. O vigario da ft•eg. da 
villa ele Entre Rios ass im descreve esse rio, em uma informação 
que nos enviou em 16 de julho de 1888: « O Inhambupe nasce 
no te rm o ela vi ll a da Serri nha, banha a margem clü·. da vil la 
ele Inhambupe, entra no ·termo ele Entre Rios , onde banha as 
povs . da Serraria, Lagoa Redondo e Divina Pastora, e, entra ndo 
a li na! no te rmo da villa do Conde, banha a pov . de Pa lame 
e desagua no mar com nm curso superior a 180 kils. Receb
á esq. o rio ela l:'el'l'a, qua fina lisa com o nome de Quinhrtm 
binel~, e á di r. o Riachão» . 

INHAMES. Lagoa do :JJ:staelo ele Minas Guaes, en·tre 
S . Roque e Bambuhy . Esgota para o rio Gr ande. 

IN~AMUNDÁ . Log-. na freg . de S. Pedt•o elo Estado do 
R. G. do Sul . . 

INHAMUNS. Villa e mun. do Estado do Ceará, séclr, da 
com . de seu nome, nas cabeceiras do rio Ja()'uaribe . Orago 
N . S . elo Rosario e diocese do Ceará. Foi cre~da · parochia e 
v1 lla pelo Decr . de 17 de agosto de 1832 . A industria princi
pal elo mun. é a criação de gado, sendo neste ramo urn dos 
mais importantes do Estado. O templo que serve de matriz é 
bem construido. Tem tres capellas filiaes: a de Jesus Maria 
José, na pov. de Marrecas, a de Santa Rita de Marroás, e a 
de S. Bento, es ta ultima de propriedade particular. Em 1891, 
a pop . ela com, era de 10 .252 h a bs. O mun. além da paroch ia 
da viila, comprehende mais (1892) a de N. S . elo Carmo de 
Flot•es, T em duas eschs . publs. de inst. prim. uma das 
quaes creacla pela Lei Prov. o . 653 ele 29 ele setembro de 1854. 
Agenc ia do Correio . Sobre suas divisas vide : art. II da Lei 
Prov. n . 665 de 4 de outubr o ele 1854. Denom inav a- se S. João 
do Príncipe denominação que foi substit uída pela de Inhamuns 
pelo Dec. n . 1 de 2 ele dezembr o de 1889. 

INHAMUNS. Sertão que se es tende desde as cabeceiras elo 
rio Jag·uaribe até Quixeló, no Esta do do Cear à, comprehendendo 
os termos de Inhamuus , Saboeiro e S . Matheus. Hoje, porém, 
dá-se exclusivamente esse nome ao te rmo de Inhamuns. m· tam
bem denominado Unham um. 

INHANDUHY. Rio elo Estado do R. G. do Sul , nasce na 
coxi lha· de Sant'Anna e desagtta na margem esq. elo rio 
Ib irapui tan , proximo á s ua foz no Ibicuhy. Ern suas ma rgellls 
alca nçaram os Farrapos em 1835 uma victoria e a 4 de ma io 
de 1893 uma outra foi obt ida pelo exerci to legal contt·a os t•.cvo
lucionarios rio-grandenses . 

INHANGÁ. L og. no Dístr icto Federal, na Copacabana e 
freg. da Lagôa . 

INHANGAPY . Paro chia do Estado elo Pará, no mun . da 
Capital. Orago S. Vicente e diocese de Belém. Foi cl'eacla pelo 
a 1·t. I da Lei ProY. n. 14 ele ~ ele setembro de 1839 . Tem duas 
eschs . publica~ . 
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INHANGAPY. Rio do Estado do Pará, rega n, parochia elo 
se u nome e clesagua no rio Guamá. Quatro milhas acima da sua 
foz, mas na margem opposta do rio Capim, e1:iste nma fazenªa 
dos Carmeli tas , fttnclacla e n~c 1680 pelo prior elo Carmo, F r. Joao 
ela Encarnação. Recebe o Petimaneleua, o Caten:uleua-assú 
e o Ma racanan. 

INHANSUHY. Rio elo Estado elo Pará, no mun. de Breves. 
Coromunica com o 'l'agipttrÍl (Mariz e Barros. Rotei•·o da cor 
veta B eimonte pelo do Amazonas). 

INHANTEJÚ. Arroio do Estado elo R. G. do Sul; desagua 
na margem esq. do rio Jaguary, ali'. elo ri o IIJ.iCttby Grande. 
Rega o mun. tfe S. Gabriel. O Dr. Araujo Silva escreve lnlum
clijú. 

INHAPIM. Dist. da ft•eg . e mun . doCat"atinga, no Estado 
de Minas Get·aés. Orago S. Sebastião. Foi creado pelo Dec. 
n. 242 ele 21. de novembro ele 1.890. 

INHAPIM. Ribeirão elo Estado ele Minas Geraes, afl'. ela 
margem esq. elo rio Cuieté (Inf. loc.) . 

INHARÉ. Riacho do Estado elo Ceará, banha o mun. ela 
Bàa 17ista e clesagua na margem elit·. elo rio Quixet·amobim . 

INHARE. Riacho elo Estado elo R. G. elo Norte, nasce na 
serra elo Doutor, banha o mun, de Trahit·y e clesagua no rio 
deste nome, no logar Inharé de Baixo (Inf. loc.). 

INHARÉ DE BAIXO. Log. elo Estado elo R. G. elo Not'te, 
no mun. ele 'l'rahiry. 

INHATÁ. Arraial elo Es tado ela Bahia, na freg. elo Rio 
I<'undo elo mun. ele Santo Amaro. Orago S. Ben to . Tem uma 
esch . pub l. ele inst. pt'Ím . , et•eacla pela Lei Prov. n. 1.913 de 
28 de julho ele 1879. 

INHATE. Rio elo Estado elo Par~tná, 11ff. ela margem esq. 
elo Gua rakessava. Tambem escrevem Unlwte . 

INHATUI. Arroio elo Estttclo do R. G. elo Su l, desagua no 
lado oriental elo Ibicuby Guassú. Alguns sij;o ele opinião que o 
Cac'lquy nasce com este nome. O visconde ele S. Leopoldo es
crevett Inawi. 

INHAUIPE. Ribeirão elo Es·taclo ela Bahia, no mnn. ele 
Ilhéos. E' um dos altmentaelores da lagôa Itah ipe (Inf. loc.). 

INHAUMA . Cidade e mun. -clo Eslaclo de Minas Geraes, na 
com. ·de seu nome, regada pelo ribeirão de Santo Antonio e 
pelo rio Sant'Anna., tt•ib. do S. Francisco. Orago Santo Antonio 
do Mau te e diocese ele Marianna. Com o nome ele Satl'to An
tonio elo Monte foi ct·eada parochia do mun. de Tamand!llÍ. pelo 
§ I at"t . I ela. Lei Prov. n. 693 ele 24 de maio ele i85·L Elevada 
á categoria ele v illa peJa Lei Pro v. n. 981 ele 3 de junho ele 1859 ; 
suppr imicla pela ele u. 1 248 de 17 de novembro de 1865 . Res
tam·a.da pela. ele n. 1..636 ele 13 ele setembro de 1870; iustalla~a 
em 21 de ou tubro do mesmo anno. Elevada á categoria de ci
dade pela de n. 2.158 ele 16 de novembro de 1875. Passot_t a de
nominar-se Inhaumapela Lei Prov. n . 3.356 ele 10 ele ot~tubro 
ele 1885. Seu mun., até -1879, compunha-se, além ela parochi<t da 
ciclacle, elas ele N. S. da Saucle, N. S. ela Luz elo Atet·rado e 
S. José elo Cor rego cl' Anta; estas duas ul·timas, foram, porém, pelo 
ar·t . I ela Lei Prov. n. 2.651 ele 4 de novembro de 1880 e art. I 
da Lei Prov , n. 2.782 d~ 22 ele setembro de 1881, incorporadas 
ao mun. de Dõres do Inclaiá, ct•eaclo pP- la Lei Prov. u. 2.651. 
Foi-lhe incorpot·ada a parochia ele N. S. do Bom Despacho, 
pelo art. IV ela Lei Prov . n. 2.651.. Assim, em 189g, o .mun. 
de Santo Antonio do Monte compunha-se cln,s parochias da. ci
dade ele N . S . da Saude e ele N. S. do Bom Despacho e dos 
povs·.' denominados Aldeia Doce e H:ngenbo. Sobt·e suas divisas 
consulte-se a Lei Prov. n . 1.252 de 17 ele novembro de 1865; 
a ele n. L509 de 20 de julho de 1868; o art. III ela de n. 1..890 
ele 15 de julho de 1872; o art. II da. ele n. 2.001 cl~ 14 de no
vembt•o ct'e 1873; o § II a rt. II da de n. 2.306 ele H de julho 
de 1876; n. 2.636 de7de ja neiro de 18/.9;oart . Ida de n. 2.782 
de 22 de setembro de 1881; §§ I e II do <trt. UI e§ I do art . IV 
da ele n. 3.058 ele 28 ele outubt·o de 1882. A parochia ela cidade 
tem .cluas escbs . publicas de inst. J?l'im. Agencia elo Correio. 
O cidadão Manoel Pacheco ele AranJD, em 1865, env iou ao Al
manah de 1lfinas, sobre este mun . a informação segninbe: 
«A pov. é com.posta de 160 casas, muitas elas quaes assobra
daelas e bôas; tem 13 ru as, algumas em parte calçadas, tres 
beccos, e uma ponte bem solfrivel. feita á expensas elo povo; 
tres praças, formando a mais elo centro o largo da Matriz, e ela 
Cadeia e Casa ela Camara; a ela capella elo Senhor elos Pa!sos 

á esq., rua Dit·eita, e a da egreja de N. S . do Rosario. A ca
pella elo Senhor dos Passos é pequena., porém, obra elegante, 
toda fe ita á custa do alfet·es Manoel Martins Borges; a ele 
S. Miguel está apenas cobet•la e até esse ponto á expensas do 
capitão H:zequiel Martins Gandra; a ele N . S. elo R osario não 
está acabada e é feita á custa ela irmandade elos pretos; ha u!U 
grande cemiterio qtte fica ao poente ela pov . , edificado em 1854, 
á cus~a d0 povo. Os pl'imeiros possu idores do tert·eno do dist. 
ele Santo Antonio elo Monte, ou descobridores, fot·am Felix An
tonio ele Araujo, i'II<tnoel ,José da Silveit·a , Manoel Cabral de 
Mello e João Martins elos Santos, em 1760. A matt·iz f.•i feita 
á expensas do povo, em 1814 ». O mun. é r egado pelos rios 
S. Ft·ancisco, Sant'A nna, Jacaré, ribeirão elos Machados, Santa 
Luzia, Picão, Lambary, Inclaiá, Diaman·te, Cacboeit'a, Retit·o, 
e Capivat·y. Nelle ficam as serras e mon·o3 seguin~es : Ca 
braes, Ba.rbosas, Boa Vista, Capiio Amare !lo, Jacare e Santa 
Cruz. Foi creacla com. pelo Dec. ele 28 ele novembro de 1890 e 
classificacla.de primeira entr . por Ac ~o ele 2.2 de fevereit•o de -!892. 

INHAÚMA. Impot•tante freg. elo Di stl'icto Federal e das 
suburban as, a qur. tica mais proxima ela c id~tele . Limita-se ao 
N. com as f'r e~s. ele S . Cbristovão e Ena:enho Novo; ao S. 
com a de It•a.Ja; a E. com a ele Jacal'épaguá; e a O. com o 
mar. Tudo isto elo seguinte modo : Partindo ela Praia Pe
quena, apanha ptute elo littoral até o porto ele Maria Angú; 
elahi deixa a estrada ela Penha á clü . cortando a estrac!H. 
elas Olarias, e indo em linha cttrv,1 até o loQ"ar denominado 
Coqueil·os em Cascaclura, apanhando as esti.:adas de Santa 
Cruz e Velha ela Pavnna . Em ascaclura entra na estt·acla do 
Campinho, lado esq., [a7,endo divisa com a freg. ele lrajâ, 
pouco adiante elo Hospício ele N. S. das Dores. Ahi apanha 
uma linha que entt·a nos terrenos d<t fa ze nda ria Bica, sepa
t•anclo-se de Jacat•epaguá na set• t·a claq uella fazenda, e v a e, 
desse modo até o Engenho ele Dentro no logar onde es tá a 
Casa das U·.:as, fazendo ah i di ·r isa com a ft•eg. do Ertgenho 
Novo. Tem uma pop. ele i7 4-18 habs. A freg . é cor tada por tres 
estradas ele ferro : a Ce 1lral do Bt·~zil, Rio do Ouro e elo Norte, 
tendo ele cada uma cinco estações. Conia sete cen~ros popu
losos: Cascadura, Cupertino, Piedade, Encantado, Engenho ele 
Dentro, Pilares e Praia P equena . O primeiro é o ponto prin
~ipal elas fregs. de I~~:haúma, I~·ajá e Jacarepaguá : possue um 
tmportan ie commet•cto, uma !tuha ele boncls, um hospitai e 
duas capella.s. Conta seis templos : a Matriz, que tem a 
invocação ele S , Thiago, templo elo syslema antigo, construi
ela em i745,jttnto ao Engenho ela R~tinha; ~canhacla dispondo 
ele um s6 aHar e está ainda por concluir; ao lado delta lica o 
cemiterio em pessimas condições 'tanto em tamanho, como em 
áceio; o ele N. S. elo Amparo, ero Cascad ura, com frente para 
a es,rada de Santa Cntz; o ele N. S. das Dores, em Cascadura, 
no hospicio claquelle nome; o ele N. S . ela Piedade, na es
tação elo mesmo nome; o ele S . Benedicto nos Pilares, ero uro 
pequeno morro entre a estrada ele Santa Cruz e a linha de 
ferro do Rio do Ouro; e o de Sao to Antonio, no Engenho ela 
Pedra, que está em rui nas e foi edilicaclo em 1679. No En,.enho 
de Dentro está em constmcção a capella do Menino Deus. 
Tem '14 ilhas, destacando-se a do B om Jesus, ond~ esta o 
Asylo ele Itl val icl~s ela Patria; a ela Sapuoaic~, onde se faz a 
incineração do ltxo; a elo F·undão, r1ue ~e pt·esta para um 
presiclio ou um nucleo colot~ial, a lém ele outras metwt·es habi
tadas por J?escadores: l!Jntt·e os predios nobres ela freg. notam
se os segumtes: o Importan te eclificio elas officinas ela E. 
de F . Central elo Brazil, a fabrica ele phosphot'D3, a olaria 
José dos Reis, a fabrica S. Lazaro, a Sociedade Particular ele 
li'Iu~ica Progress o elo Engenho ele Dentr o, a escola publica elos 
operarias, o palacete D. Silva na, no Encantado, o hospício tle 
N. S. cl>ts Dôres, em Cascaclttra, a lém ele muitos outros. 
Comprehencle os segu intes logs . e povs.: Apicú, Amparo, 
Amol'im, At·raial elos Bíblias, Amazonas, Braz de Pilla, Bar
reiros, Bomsuccesso, Cascadura, Coqueil'os, Capão elo Bispo, 
Canelleira, Carclosos, Cupet•tino, Cattete, Engenho da Dentrro, 
Engenho da Pedl'a, Engenho elo Matto, Engenho da R tünha, 
Estrada da Penha. Estrada da Fregueúa, ill~trada ele Santa 
Cruz, illstrada das Officinas, Esirada da Pavuna , Estrada de 
Todos os Santos, Ft·eguezia, Ft·echeiras, Itaquaty, Juramen·to, 
Mariá AngÍl, Manguinhos, Magclalena., Olarias, Officinas, 
Piedade, Pilares, Prata Pequena, Peclt·a elo Juramento, Pe
dreiras, Porto da Pedt•a, Porto ele Inhaúma, Porto ele Mo
canguê, Pot·to ele Maria Angú, Rio Fada, Rames, TabOa, 
Sel'l'a do Untbú, Terere, Tert•a Nova, Vendinha, Vianna, 
Venda Grande, Zumbá, etc, etc. 

2i.036 
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"INHAUMA. Parochia do Estado de Minas Get•aes, no mun. 
de Sete Lagôas. Diocese de Marianna. Foi creada dist. pelo 
art. I da. Lei Prov. n. 2.106 ele 4 de janeit·o de 1875 e elevada 
á categoria de parochia pelo art. I da de n. 2.664 ele 30 ele 
novemb ro de 1881.. Sobt•a limites vide ar t. II ela Lei Prov. 
n. 2.626 ele 7 ele janeiro ele 1.880 e art. I ela de n . 2.106 ele 4 
de janeiro ele 1875 Tem duas. eschs . publs . de in_:;t. prun., 
uma das quaes creada pela Le1 Prov. n. 2.847 ele 2o ele outu
bro ele 1881. 

INHAUMA. Log . elo Estado elo E. Santo, no mnn . ele 
Anchieta. 

INHAUMA. E' o nome que na Plantcb hydt·ogt·aphica da · 
marinha tem a ilha elo Pinhei1•o, s ttuacla na bahia ele Gtta
nabnra . 

INHAUMA. Ilha no rio Tietê, no mun . ela capital elo Es 
tado ele S. Paulo. 

INHAUMA. Rio do Estado elo llio ele Janeit·o; forma -se 
nas verten tes das serras que ficam a O. da cidade, recebe o 
pequeno rio elo F<tria e despeja sttas aguas no fundo do golfo 
situado atrás da ponta do Cajú, o qual é por alguns chamado 
Bcbhia elo Inhnumcb. Apezar de pouco importante, este rio 
deve ot•aulhar- se por ter o seu nome Ligado ao elo heroico· 
vencedo~· ele Curupaity e Humaytá, o almirante Joaquim Jose 
In-nacio, que possuía uma modesta proJ?rieclacle j tmto á sua 
e~bocaJura (Fausto de Souza. A BcbllW elo R io de Jcb?Wiro). 
Nas Cartas geogL·aph icas que consultamos não figut·a esse rio 
e segundo in'formações qtte reputamos lid~ clig nas, o rio Frul'ias 
vae desaguar clil'ect.ame11te na balua do RLD ele Jane1ro. 

INHAUMA. Laaôa no mun . da Jacobin a do Estado ela 
Bahia, no lagar de ~ominado Angico. fc!stà quasi obstruida 
devido ás areias trazidas pelo pequeno r LO elo mesmo nome . 

INHAUMAS. Cachoeira no rio P araca tú, tl'ib. elo S. Fran
cisco, no Estado de Minas Geraes, a seis kils. da cr~choeiL·a 
Pedra Molle e a '1 5 da corredeira Santa Rosa. Tem, segundo 
Ha!feld, 10 palmos de velocidade em um segLmclo, 

INHEIGUARAS. Iudios que habi·tavam o do Tocantins e 
acerca dos quaes dizia o padre Antonio Vieira: «São os Inhei
guarcbs gente de gL"ancle r esolução e valor, e totalmente impa
cientes de sujeição, e tendo-se retirado com suas at•mas aos 
logares occultos e defensaveis das suas brenhs.s, em distancia 
de mais de 50 leguas, lá for a. m llllscados, achados e cercados, 
rendidos e tomados quasi todos, sem damuo mais do que clous 
índios n0ssos levemente feridos . Ficaram prtsioneiros 240, os 
quaes, conforu~e as leis ~le Voss~ Magestacle, a titulo de have
rem impeelido a prégaçao do Evangelho, foram JU!gaelos por 
escravos e repartidos a0s soldados" . 

INHEMA. Corrego elo Estado elo Rio ele Janeiro, na freg . 
ela Encruzilhada e mu11. elo Parahyba elo Sul. 

INHO AHYBA. Lo"'. ela freg. elo Campo Gnncle elo Dis
tricto Federal. Tem Agenc-ia elo Coneio, creacla em 16 d~ 
abril ele 1884 . 

I NHOAHYBA. Bairro no mun. ele Sorocaba elo I!.:staêlo de 
S. Paulo . 

INHOAHYBA. Sena elo Estado de S . Paulo. 110 mnn. de 
Sorocaba. « A serra ele Inhoahyba, outra elevação elo . tet·
ritorio, parece prolongamen·to ela de S. Francisco na cllrec 
ção de NO., não obstante ser ele constituição inteiramente 
diversa». 

INHOBIM. Rio do Estado do Parahyba do Norte, nas 
,divisas da ft·eg. ele Santa Rita. 

INHOMIRIM. Villa e muu . do Estado do Rio ele Janeiro. 
Foi creada no lo~ar Raiz da Serra , . pelo De c. de 9 r! e maio 
de '1891. O mun ~ é constituído pelas parochias ele N. S. da 
Pieclacle e N. S. ela Guia ele Pacopahyba. 

INHOMIRIM. Parochia elo ills taclo do Rio de Janeiro, no 
mun. ele Magé, á margem elo t• io ele seu nome; a~s 22°. 32' 4" 
de Lat. S. e 31 3n ele Long-. O. elo Rie ele Janen·o, cl!stante 
·33 kils . da Capital ela Republica. Limita-se ao N. com Pett·o
-poiis pe1o alto cla3 serras ela Estrella e da Taqtlara; ~o S. 
. com a fL"eg . do Pilar pelo rio Saracuruna; a ]J]. com as tt·egs . 
ele Suruhy e da Guia pelo rio lnhomirim i a O. c_om. a ,f reg . 
elo Pilar pelo alto elas sert·as ela Taquara. O terntorLO. e, em 
parte, montanhoso, e regado pelos rios Quebra-côco, Joao Ve
lho, Imbarié , Taquara, Inhomirim, P iabetá, Caioaba e pelos 
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riachos Magdalena, Caboclos e Tocaia. O cate e a mandioca 
prosperam nos montes; as varzeas, cobel'tas ele espessas cama
elas de humus, são feni lissimas . P rocluz milho, arroz, canna, 
fructa , Jeaumes., etc . Orago N. S . ela Piedade e diocese de 
Nyterõi. íl'oi creada parochia pelo Alvará de 12 ele abri l de 
1698. Incorporada ao termo da Estt•ella pela Lei P rov. n. 397 
ele 20 de maio ele '1846. Tt•ansfericla sua sede para a villa da 
Es trella pela de n , 1. -125 ele <! de fevereiro ele 1859. Tem duas 
eschs . publs. de inst. prim. Agencia do col'l'e io. Monsenhor 
Pizat·ro em suas 111emo,·icbs Historicas, diz:-« No clistricto de 
Anhum-miri m. ct•eou-se a ft•eauez ia de N. S. da Piedade, cor 
rendo a era ele 1677 (o livro f elos Assentos ela freguezia prin
cipiou nesse anno), em uma capella distante dotts qua.rtos de 
legua elo Po rto da Estrell a, e cledicacla á mes1ua Senhora, por 
quem a fnnclou, cujo nome e outras circtlmstancias L"espectiv~s 
fol'am tgnot·adas pelo padre Santa Maria no seu SanLuarJO 
Marianno 'r. :!0 Li v. 3•, Tit. 52, em razão ela antiauiclade 
desse templo . Reduzida á ultima decadencia a Cas; Paro~ 
cbial, porCJ,ue os f regue_zes (em razão elo logar ermo, em que 
ella fôra sttuada e da cltstanc1a em que se achava ela povoação 
mats cons1cleravel) premeclttaram fundar outra em chão habil 
e commo1o aos seus accessos, sobre es teios e com paredes de 
pau a pique, para cuja constrttcção obtiveram de Lourenço Al
vares ele Rezende e sua mulher Helena da Cruz, a doação de 
25 bl·aças de ·terra em quadi·a a N. S. ela Piedade, como 
consta elo documento annexo ao Li v. I dos Asse atos da Paro
chia, a lém das quaes foram doadas mais quatro braças para 
casa de vivenda do Parocho . Escolhida a situação, benzeu o 
terreno o padre Manoel Vieira Neves, que alli et•a presente e 
satisfazia no anno de 1700 os deveL·es ele visitaclor orclinario: 
mas leva ntado o eclifi.cio, não tardou muitos an nos que preci
sasse de rerorma. Não era mesquinha a vontade elos freguezes 
na concurrencia ele suas esmolas p:tra a obra, que só lhes obs
tava o desagrado elo log·ar onde o templo e"istia: e clclj,be
ranclo mudai-o p~,ra outro mais apto, conseguü·am ele João 
Martins Olei ro e sua mulher, a doação ele 16 b1·aças ele tert·a 
de testada com 30 de fttnclo, no campo da fazenda, chamada do 
Figueira, que se realisou no dia -to de novembro de '1754, visi
·tando então a freguezia o padre Antonio José dos Reis Pereira 
e Castt·o (provisor e vigario get•al em tempo postenor) e paro
chtanclo o padre Antonio Moreira, como cert ificam os clocumen-· 
tos a fi. 230, e seg. do Li v. elas Pastoraes e Ca.pitulos ele Visi
tas conset•vaclo na mes ma parochia . Entretanto que se cons
truia ~ nova i~L"eja matriz pot· concessão elo Orclinario em 
Prov1sao de 18 üo mesmo mez e a nno sobredito se transferiu 
a Pia boptismal para a capella cleclicacla a N. S. do Desterro. 
Resolvencl_o D: Pedt·o li o requerimento elos povos ultramarinos, 
entt•ou a 1greJa ele A.nhum-mirim, com outras capellas cura
das, no cat:tlogo das parochias pelo Alvará de :!8 ele janeiro de 
1696 e na classe das Perpetuas por outro Alvará ele 12 ele abril 
de "1698.,. Foi primeiro parocho o padre Joaquim Moreira.» 

INHOMIRIM. Estação da E. ele F . elo Grão-Pará, no Es
tado elo Rio ele Janeiro, entre Mauá e Raiz ela Serra . 

INHOMIRIM . Rio elo Estado do Rio de Janeiro, nasce na 
fazenda Cachoeira, ele um grande lago fot•mado pelos grotões 
das montanhas a Leste ela sert•a da Estrella, e unindo-se ao 
Cachoeira, fórma uma cascata ele 44 metros de aHura e 11 ele 
largura, recebe as aguas ele va1·ios rios, taes como o Piabetá, 
o Caioaba, o Saracuruna e o S. Gregorio e após um curso de 
cerca ele 50 · kils. clesagna na bahia ele Guanabara. Foi esse 
rio , em ·tempos ~·~motos , segundo assevera um escl'iptor, sul
cado por gL·ande numet·o de barcos que coneluziam elo Rio ele 
Janeiro os prodltctos da lavoura e inclustria de .Matto Gt•osso, 
Goyaz e Minas. Geraes, que vinham ter ao _POrto ela Estrella, 
até então o umco ponto ele embarque conheCLclo nesses Estados. 
Foi ainda nell e que teve logar, nesse Estado, a primeü;a 
naveaação fluvial a vapor diar iamente estabelecida pela com
p::mhia "« Niterõy e lnhomiL'im » pelo Dec . n. 219 ele 27 ele 
maio ele i840 . E' Lritns pos ~o pela E . ele F . Mau á. Junto 
ao porto da Estl'ella. nascau o Duque ele Ca::-:ias e segl!l~do asse
vera Porto Alegre foi nas mat·gons desse_ r LO o berço ~gnoto de 
s. Carlos, o illustre cantor ela Asswnpçcw . 

INHUMAS. Insignificante riacho do Estado do Maranhão, 
fôrma com outros o Riachão, all'. elo Parnahyba . 

INHUMAS. Rio do E>taclo de Pel'na mbuco, na com. de 
Garanhuns. 

INHUMAS . Rio do Estado ela Bahia, banha o U1llll. de 
Cannavieiras e clesagua no rio Pardo pela margem direi ta . 
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.INHUMAS. Rio do Estado da Bahia, desagua na margem 
ilir. do Gongogy, trib. do 1"i0 de Contas. 

INHUMAS. Corr go do Estado de Minas t~et·aes, banha o 
territorio da fr·e(l'. de S. Míguel elo Jequitinhonha e desagua. 
no ribeirão S. I< rancisco, afY. do rio Jequitinhonha. (Inf. loc), 

INHUMAS. Ribeirão do l~stado de Minas Geraes, rega o 
tenm0 do Prata e desagua. no rio Verde. 

INHUMAS. Porto no rio Parnahyba, pouco acima da foz 
do, Riacb:ão e abaixo da. ilha da Gamelleira . 

lN'HUMAS. Lagoa do Estado do Mamnhão, no mun. ele 
Lot"e~o. 

INHUMAS. Lagôa do Estado de Pernambuco, a tres kils. 
da freg . do Bello Jaedim (In f. loc. ). 

INICE. Riacho do Estado da Bahia, no mun. do Mono do 
Chapéo, 

INIMBÚ. Igarapé elo Estado do Pará, banha o mun. ele 
Muaná e desagrta na margem di r . do l'io Atuá, aff. da. bahia 
de llira raj á . 

ININGA. Rio do Estado do Piauhy , banha o termo da. 
União e desagua na margem esq. do Longá. 

INISSAPÊ. Lago do Estado do Amazonas, á ma.rgem esq. 
do rio Purús, onde desagua entre os rios lVIamoriá Grande e 
Pauiny. 

IN1UINY. Rio do. Estado do Amazonas, atr. do Branco. 
Vide EnC?.LÍ?oi. 

INNOAN. Log. elo Estado do Rio de J a neiro, no ~un. 
de Maricá; com eschs. publs. de inst. prim. Agencia do 
correio. 

INNOAN. Serra do Estado elo Rio de Janeit·o, entt-e Ny
terõl e Maricá. 

lNNOCENCIO. Igarapé elo Estado do Pará, aff. do Fm·o 
Grande, no disL de Macapá. 

INNOCENCIO. Carrego do Estado ele S. Paulo, aJJ. ela 
margem esct· do rio Mogy-guassú. 

INNOCENCIO. Corrego do Estado ele Minas Geraes; de
sagua na margem esq. elo rio Manhuassú, eutt-e a foz elo Pro
copio e a elo S. Vicente . 

INNOCENTES . Tt•atanclo das tres barras ele Santos, no 
Estado de S. Paulo, c! iz Ayres de Gaza!: « Estas tres baJ•Pas 
foram ao principio consideradas como outras tantas bôccas ele 
um mesmo rio; e sem dttvida é o rio elos lnnooc'ntes, onde 
João Dias ele Solis aportara em 1515 . » 

INSONO. Lagô<J. do Estado do Maranhão, no mun. ele 
S. Luiz Gonzaga. 

INSPECTOR CARVALHO. Colonia do Estado elo Paraná, 
no mun. de S. José dos Pinhaes; composta de polacos e italianos. 
Foi assi.m designada. em attenção aos serviços que á colonisa
ção em geral, nesse IJ:sta.do, prestou o in spector especial de 
teTras a colonisação Dr. Manoel Ma·ria do Carvalho. Foi fun 
dada em 23 de novembro ele 1878 e emancipada em 22 de feve 
reiro de •1879 . Dista ela. capital 30 lülometro!. 

INSUA. Registro mandado estabelecer em 1774 por Luiz 
de AlbuqnerCJ_,ue , no caminho de Cuyabã a Goyaz, sete legua.s 
a O do Rio Grande ou Aeagua.ya, para onde· foi depois trans
ferido, em 1812. Em 1867 abl'iu- se all i um desvio daquella 
es.trada, cortando a esca.t·pa do morro do Taquaral, que deixa 
á dir. e atravessa o Barreiros duas e meia leguas abaixo da 
foz do Passa. Vio.le, e t•e uo.e-se de novo ao caminho antigo, na 
Caxoeirinha um pouco a l.D. do Paredão (8. de Melgaço). 

INSUA (Serra ela) . Terreno monbuoso que borda a margem 
di r. elo ParaO'uay en tra os p:uallelos 17° 32' e 17• 43' . Tem 
cerca de quatt?o legua.s de comprimento e qnasi uma legua na 
sua maior largura. E' banh.:L<lo a E. pelas agttas elo Paraguay. 
e a O. por um cana l que communica a lagõa Ubera.ba com a 
Guahiba (B. ele Melgaco). «Instba, (Serra da). Entre os parallelos 
:1.7• 32' e 17° 43' com uns 25 kils . de extensão, entre as lagôas 
Uheraba a Ga.byba e o rio Paraguay. E' a ilha dos Morros dos 
antigos, ele que fala Antonio Pires ele Campos. O mais elevado 
de seus montes é o morro elo Gama; e o que separa as duas 
Ga.hyba.s, grande e pequena, toma o nome cie serra das Aga
thas .» (Dr . S . da. Fonseca. Dicc. cit.) 
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INSUA.. Ribeirií.o do Estado de Matto Grosso. E' um pe~ 
queno tr ilb . c10 rio do Peixe q1ue passa no Regist~o (B. de Mel .. 
gaço.) 

INTAIPÁBA, s. f . : corruptela de ]ta,ilJCÍiWt. 

INTAIPÁVA, s. f.; corrup·tela de lta.ipú-va-. 

. INTANHA . Rio do Estado do E. Santo, no espaço perco r~ 
rtdo pela. linha. telegraphica, entre Santa Cruz e Lio.har es (Rep. 
elos 1'elegr·a,phos.) 

INTANS . Pov. do Estado de Sergipe, na margem. cl.ir. do 
rio S. Francisco, proximo do morro elo Ay6. 

INTANS. Ilba no baixo S. Francisco, e;ltt•e a ponta elo 
Aracaré e Piran has. Descrevendo-a., em sua Gcogr . A la.
goc~na-, diz o Dr. 'l'. Boin Fim Espindola: «Ilha qne no tempo 
de cheia é uma coràa ele areia, e, como sómen·te nesse tempo 
ella é ilha, dalla se apossou o Estado ele Sergipe, tendo por isso 
havido uma questão com o morgado elo Porto ela Folha» . «E m 
frente elo pov. elos Inta ns, jun to ao barranco elo rio estende-se· 
a corôa ele arêa ou ilha elos Intans; fr•nteiro a esta, e pela 
margem esq ., entt·a um outro riacho elo Cotovello» (Halfeld) . 

• INTANS. Lagôa do Estado do Maranhão, no mun. elo Brejo. 

INTANS. Lagôa. elo Estado ele Sergipe, na com . ele Gararú. 

INTANS. Lagôa no mun. elo Remanso elo Estado da. 
Bahia. 

INTENDENC.IA. Mol'l'o no mun . ele Sabará elo Estado de 
Minas Geraes. 

INTIMO. Serrote do E~tado elo Parahyha elo Norte, na 
freg. do Sen>hor do Bom Fim ela Serra da Raiz. 

INUÁ. São assim clenominacl8.s duas ilbas tlo Estado do· 
Amazonas, no rio Solimões separadas da grande ilha el a Botija 
pelo Paraná-mir~m Inuá e ela ma.rgem dir. daquelle rio pelo 
Paraná-mirim Mamiá . 0 Sr. Costa Azavedo escreve Inuá. . 
O Sr. \Vilke ns ele iYbttos escre.ve Ind1cá (pilão) e só faz menção · 
do .paraná-mirim, que diz tér 20 braças ele largura . 

INUBIA. Os poetas, nos seus versos, teem fallado ela inv.bia,. 
cousa que nem os . guaranis elas Missões, nem os ·tupis ela 
cos·ta, nem os omaguas do sertão conhecet•am: o nome gener ico 
ele fl auta em al>aneênga era rnimby, ctne, escl'ipto mybu e 
tambem mtLbu, depois tornOLl-se in~tbie, expressão que a meu 
vor a junta lett.ras de um modo avesso á io.dole do a-bane~11.qa 
(Baptista Caetano). Trombeta de guerra dos índios, G. Dias ,. 
BPa-zil e Ocea,nia cit. pag. 182. 

INUIXI. Rio elo Es·tado elo Amazonas, na margem di r. elo· 
rio Negro, no dist. de Santa ·Isabel, en·~t·e o Ajua.ná e o Xiua.rá, 
Commnnica com o J apurá pelo l ogo Comapi. N'elle e;;teve a 
aldeia Camanclri, que se converteu na villa de l'lbriuá. O 
capitão-tenente Araujo Amazonas, no s~u Dicc., diz ser esse rio 
tambem denominado Uene~te:XJi. O Dt•. Alexandre Rodri:gnes 
Ferreira, no seu Dia-rio da, viagem JJhilosophwa, JJela, ca-pita-nia, 
ele S. José elo Rio Negro (i 786) diz : In~Lixi ou U ene~Lixi. 

INUSSU. Rio do Estado do Ceará; nasce na se rra Grande 
e r eun ido a outt·os foema o Macambiras. A Lei Prov. n. 613 · 
ele 22 de setembro de '1853 estabeleceu que fosse esse rio a linha 
divisaria entre os muns. de lpú e Vllla Viçosa.. 

INVEJA. Log. do Estado do Amazonas, na margem esq. 
elo rio Jmuá e mun. de 1'effé. 

INVEJA. L')g . do Estado de P ernambuco, uo muu. elo 
Bom Ja rdim. 

INVEJA. Monte uo mun. do Iporanga do Estado de 
S. Paulo. 

INLEJA. Carrego do Estado do Ceará, no mun. de Aracaty, 
na. estrada que vae para o legar Jardim. 

INVEJADO. Log. no mun. de Campos do Esba.do elo Rio 
de Janeiro. 

INVERNADA, s. f · (Estaelos elo N .): chuvas rigorosas e· 
prolonn-aclas durante a estação pluvial, a que chamam Inve?·no, 
bem q1~e tenha toga~· no est io e outono elo hemispherio austt·al .. 
- Em Portugal, a palavra Inve,·1~a-ela tem a significação de 
inverno rigot•oso, invero.ia; longa duração ele mau tempo ;· 
chuveiros, frios, neves, ventos tempestuosos como ha no in ver no, 
(Aulete). 
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INVERNADA, s. f . . (Estados me·rid .); nome que dão a 
certas pastagens convementemente cercada,s de obstaettlos 
naturaes eu artificiaes, onde se guwrdam animaes cava llares, 
muares ou bovinos, para clescançarem e recupet•a.rem as forças 
perd.iclas nas v.ia~ens ou nos serviços que preo;taram. Nas 
estancias elo R. u . do Sul a invernada é tambem des tinada 
para, durante o inverno, engordarem os novilhos, e fazer-se 
ás v.ezes algttma cl'iação especial, como cruzamentos, etc . 

INVERNADA. Log . elo Estado elo Maranhão, no ·termo 
cle Itapecarú-mirim. 

INVERNADA . Log. elo Estado ele S. Paulo, no mun. elo 
íR10 Claro; com uma capella ela - invocação ele Santa Cruz e 
duas eschs . publs . crearlas pela Lei n . 247 de 4 ele setembro 
ele 1893 . Foi elevada a clist. pela Lei n. 262 de 30 ele a bril 
de :1.894. 

INVERNADA. Log . elo Estado ele Matto Grosso, no clist . 
da Chapada e mttn . da Capital , á margem esq . do rio 
Casca. 

I NVERNADA. Pequena corclilheit·a que abeira a margem 
·clir. do rio Jaurú, 24 ou 30 ki ls . abaixo ela foz do Aguapehy . 

INVERNADA. Ribeirão do Estado ele S. Paulo , afl:'. elo 
ribeirão elos Pinhei1·os, nas divisas elo dist. ele Vallinhos ela 
com . ele Campinas. 

INVERNADA. R ibeirão elo Estado ele S . Paulo atf. elo 
t•io Apiahy-mtrim. Alguns o denominam Padre Doutot·. 

INVERNADA . R ibeü·ão do Eatado ele S. Paulo, banha o 
mun. elo l~io Novo e clesagua no rio Pat·do. 
· INVERNADA. JI .. J•roio elo Estado elo R . G . do Sul; nasce 
na coxilha do Haeclb, na Lat . S. ele 31." 5' e Long . ele 12o 
54' 29" Occ .. do Rio ele Janeiro , e clesagua na margem esq . elo 
1'10 Quarahtm,naLat . S. ele 30o 45'e Long . ele 12055'29" 0. 
elo r efer_Ido mencl tano . Por al ie se pr oluuga a linha d ivisaria 
do BI·az1l com a Republica do Urugttay. 

INVERNADA. Col'l'ego elo Estado de Minas Genes aff· 
ela margem esq . do rio elas Mortes Grande, na E. de F. 'oeste 
de J.\lltnas. B.mha o mun. de Tit•adentes . 

. INVERNADA. R io elo Estado ele Goyaz, alf. da margem 
da·. do r1o Claro, tt•ib . do Pat·anahyba . 

INVERNADA. Ribeirão do Estado ele Matto Grosso, afl'. 
clir. do do Claro ou dos Pasmados . 

INVERNADA REUNA. Carrego do Estado ele Goyaz, 
atr. da mare:em esq. elo ribeirão elo Agapito, trib . do rio 
Ver melho. '!·em um kil. de curso. Denomina-se hoje Senho
rinha (O li' ar-West elo Bra~il). 

INVERNADINHA. Ribeirão afl'. do rio Claro ou elos 
Pasmados, uo Estado ele Matt0 Grosso, 

INVERNISTA, s. m .: nome que dão áquelle que tem po1• 
industria pt·oporcionat· campos ele pastagens para a inwrncbdt! 
de gados. 

INV'IRA-PARANÁ. Igarapé elo Estado elo Amazonas, alf. 
elo Apaporis. 

IPANANEMA. Lagôa do Estaclo elo Amazonas, no mun. 
de Silve~, 

IP AN APUCÚ. Lago no clist. da cidade ele Obiclos elo 
Es taelo do Pa.rá . 

IP A NEM A. Vi !la e m un. elo Estado elas Alagôas, na com; 
elo Pão de Assucar, na encosta cl tJ uma collina, sobt•e um só lo 
J?edregoso e accidentaelo, á mat·gem dir. elo rio Ipan~ma. E' 
formada por dous bairros clistiu"tos, que se de11orntnam ela 
Matriz e do Camuxinga, sepat·aclos pe lo riacho deste nome, 
onde existe uma ponte. Orago Sant'A11na e diocese ele Olincla. 
Pelos ultimas annos elo seculo XVIII a actual vi l la do Ipanema 
era um insig·nificanbe arraial habitado por indios e mes tiços. 
Chegando ahi nessa epocha o reverendo mi~sionario padre 
F r ancisco Jose Corrêa de Albuquerque, natural de Seúnhaem, 
que consegui o em breve prazo levanta r uma egreja com um re
colhimento ele beatas, no qual habitaram clive t• sas por a lguns 
annos . Foi creada parochia pela Lei n. 9 ele 24 de fevereiro 
ele "1832 e elevada á categor ia ele vi l! a pela Lei Pro v. n. 68 1 
ele 24 ele abril ele 1875, que desmembrou- a elo mun. ele 'l'raipú . 
Produz o mun. bôas safras ele algodão, ele mamona e milho, 
mas a sua principal fonte ele proclucção está na criação ele 

gado. O num . é regado pelo rio lpanema e por dive1•sos riachos 
e percorrido pelas serras dos Bois, ela Ca-içara, da Camuxi'nga 
elo Chi~roá e kgreste . Confina com o Estado de Pernambuco: 
Comprehendl), alem da parochia da villa, mais a d·e S. Sebas
tião do Poço elas T rincheit•as e o prlV. do Ser tãosinho . Seu. 
mun . foi installaclo em 19 de junho ele 1.876. Foi termo da cO·m. 
de T1·aipú ela qual o art . V ela Lei Pt·ov . n . 8115 ele 3-1 de maio 
de 1882 desmembrou para annexar á elo Pão de Assucar. A 
pop . elo mun . é ele cer ca de 12.000 h~bs. T em duas eschs. 
puDls. ele inst. prim. e agencia elo correio . 

IPANEMA . Uma elas estações ci·a E. ele F. da Companhia 
Sorocab:tua, no Estado ele S. Paulo ; entre Villeta e Bacae
tava . Tem uma·ageucta elo correio . Está a 579 metros de a'lttfra 
sobre o ni vel do mar. 

IPAN.EMA (S. João ele) . Fabrica situada no mun. de Se
rocaba, a ma rgem esq . do rio Ipauema, a 128 kils . ela cidade 
ele S. Paulo e a 17 de Sorocaba . Assentada ent re o t•io e o 
morro At•assoiaba, que a circu mda elo lado elo N . e elo (]),, 
offerece o aspecto de uma pequena villa . Os terrenos da faàrica 
abrangem uma área d e du~s legu~s quaclJ•adas e comprehe-n
den;t campos apt•oprtaclos a Cl'laçao de gados , terras r•oxa.s 
mut ap1•egoaclas pa 1·a todos os generos de cultura ricas flo res
tas, abundantes mananciaes, in~xgota ve is jazirlas 'cto mais pre
ctoso mmereo de ferro, além de munas variedades ele grés e 
ca lcareo . O clima é ameno e o lagar salu berrimo. E' ligada 
a diverso3 outros pontos do Estado pela E . de F • .::lorocabana. 
(V ide sobre essa fabrica as importantes noticias pub licad<!,s 
no Joi·naA elo Comme?"cio ele 7 ele fevel'eiro de 1883 e no vol. IV 
elos Annaes ela (l;sch. de Minas de Ouro Preto) . A Lei Prov. 
n. 3 ele 5 de fevereiro de i 884 creou ahi uma esch. publ. mi'xta 
de inst. primaria . 

IP ANEMA. Aldeamento de indios no Estado ele P ernam
buco. 

I PANEMA . Rio elos Estados ele Pet'tl'l.mbuco e elas Alagôas; 
nasce na serra elo Urubú e desag1ta na margem esq. elo rio S. 
Francisco, atraz ele um mouticu lo onde acha-se a encantadora 
errn ida elos Pt·azet•es . F ica-lhe fronteira, á mat•gem dil'. do ·rio 
S . F r anc isco , a vi !la elo Out•o, outr'ora ilha, hoje t erra firme. 
Seu leito é pedregoso e aurifet•o . «O rio Panema, diz .Halfeltl., 
é uavegavel por canôas até pottco distante ac ima ela sua b a,r.ra; 
o seu lei to é iuquestioaavelmente aurífero, po is no Ioga r de~ 
nomiuado Poço, alg umas leguas dis tao te da barra, rio acima, 
achou-se um pedaço de ouro unindo d itas grandes pedt·as, ao 
qual tlnha pega~o uma rede na occasião em que a lguns mora
do res VJ9tnhos a ta l paragem es-tavam pescando; para des
emb~raça~· a rêde um dos pescado~es mergulhou, e quebrou 
debaixo el agua. o ouro, e do pedaço que trottxe acima, manda
l' ain fazer um<t tmagem do San to do lagar. , 'rambem escrevem 
Panemcb . 

IPANEMA. R ibei rão da Es~aclo de S . P aulo, aff. elo rio 
Sorocaba . Rega e dá o nome á fabrjca de ferro ele S. João de 
Ipanema. Corre na clirecção ma.is geral ele S. a N . Recebe o 
Ipanemirim e o Itinga , Banha o mun, de Campo Largo . 

IPANEMA. Per•igosa !age existe nte na ba rra de SE, de 
Par<tnaguá, no (l;stél. clo elo Paraná. Está a meio canal e tem 
apenas oito pés ele agua na baixa-mar, ao passo que ao redot• 
o fu nela regu I a 24- a 25 pés . 

I PANEMIRIM. Pec1ueno rio do Estado ele S. Paulo, alf. 
ela margem esq. elo Ipauema, tt'ib. elo Sorocaba . 

IPANORÉ (S. Jel'onymo de). Aldeamento do Estado do 
Amazonas, situado na f reg . ele S. Gabl"iel. Sua á rea é ele tres 
kils. a ind a não med ida, mas toda aproveitada. Conta 336 
almas, sendo 150 h omens e 186 mulheres . Tem capella, (Rdat. 
clCb Agr . 1886) 

IPA.NORÉ. Cachoei ra elo rio Waupez, no Estado do Ama
zo nas (Araujo Amazonas). 

IPAPIXUNA. (Corruptella ele itá, pedra e. pix·una pre.ta). 
Ponta sLtuada na margem orie11ta l do rio TapaJÓS, no Estado do 
Pará . (l;' bastante elevada, e algumas rJchas e~boroaelas pela 
acção elo tempo amontoam-se sobl'e a praia. Tres qualidades de 
rocha ahi se apresen tam fornecendo cal de qualidades diff'ereutes. 
Destas rochas é que fabrica-se a cal na cidade ele Santarém. 

!PARANÁ (S . Migttel do). Antiga pov. elo .Estado do Ama
zonas, s i t ~tacla na foz do Issana e margem septentrional do rio 
Negro. O natural ista Dr. Alexandre Thoclrigues Ferreh·a, que 
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su_biu o Issana em 1876, escreveu o seguinte: «A pov. ~le S. 
1\!hgttel do Iparaná, de que dá noticia o autor do Rotetro~e 
escreve, que estava situada na sua bat·ra e margem septen
trional, e que era habitada ele inàios Banib?.s, já não existe.» 
O capitão-tenente Araujo Amazonas, em seu Dicc. (1852) diz: 
« Iparc~ná, (S. Miguel de), Pov .. na margem di r . elo rio Negro, e 
angulo supel'ior. ela foz do rw lçana, 213 leguas ,actma d~ 
confiuencia do rto Négro e 291 da foz do Jamunda, 00° 04 
La·t. S. 33o 28' Long. O. ele Olinda. Está situada em frente da 
cachoeira elo Caldeirão, sobre um outeiro rodeado de cam
pinas terminadas por cerras de aprazível aspecto. De 800 fogos 
que teve, restam ~8 (e estes dispersos), que cor~_tém150 almas. 
Reduzida phntaçao para o consumo, extracçao ele alg11mas 
drogas, pasca de pirarucú, fazem a occupação ele setts habs. » 
A commissão brazi leira de limites com Venezuela não faz della 
-mensão em seu Relataria. 

IPAÚ. Ilha do Estado do Pará, no rio Tocantins, defronte 
da foz elo rio elo seu nome. 

IPAÚ. Rio elo Estado do Pará, trib. do Tocantins. Corre 
parallelo ao Pacajá e divide-se em dous braços, dos quaes, um 
lança-se uo mesmo Tocantins por tres bocas com os nomes de 
ltcbcuruá e Cttpuioac~, em frente ela Grande ilh a Jutahy, e 
Carc~d;, abaixo ela barra elo Matacurá; o outro braço vae com 
varias igarapés formar o r·io Jacunclá, que tem su::t barra no 
fundo ela bahia elos Boccas. Velloso Barreto escreve Hipa,bú. 

IPAUA. Igarapé .cloEs·taclo elo Amazonas, afl'. ela margem 
cl1r . elo rio Padauiry, ·tdb elo Negro . Sua foz fica éntl•e a elos 
igat·apés Caraná e Sum't. 

IPA Y. Jn-arctpé do Estado do Amazonas, aff. ela margem 
clir . do rio t'>adauiry, trib. elo Negro . Sua fo z; fica proxima ela 
dos igarapés Macubinay e Quatiahy. . 

IPÊ. D.istricto do termo da Conceição do Arroio, no Estado 
elo Rio Grande elo Sul. 

IPECATUBA. Ilha do Estáclo elo Pará, no termo de 
Chaves. 

IPEGUÊ, AlclM ele índios mansos, 30 kils. a O. de Mi
randa. no Estado de lVlatto Grosso. Em. 1885 contava 192 i.neli· 
vicltws·, sendo 100 homens e 92 mulheres. 

IPÉGUÊ. Carrego do Estado de Matto-Grosso, afl". esq , do 
Aquiclauana. Juncto a elle fica a aldêa do mesmo nome. 

IPERÓ. Log. do Estado de S. Paulo, no mun. de Campo 
Largo. 

IPERÓ. Rio do Estado de S . Paulo, atravessa a es·trada ele 
Sorocaba e clesagua no rio deste nome. Banha o mun. ele Campo 
Lal·go. 

!PEROBA . Sacco da bahia ele S. Francisco, no Estado 
ele Santa Catharina. 

IPHIGENIA Ponta na lagôa de Araruama , elo Estado elo 
Rio ele Janeiro, entre o canal elo Pal me r e o Baixo. 

IPHIGENIA. (Santa). Parochia do Estado e diocese ele 
S . !"aula, no mun. da Capital. SLta egreja matriz tem a invo
caçao ele N . S. ela Conc.eição de Santa Iphigenia. Foi Cl'eada 
pot• Alvará ele 2•1 ele abril de 1808. Em seu territo rio ficam : o 
Recólhirn ento da Luz e o Seminario Episcopal, ambos no Bairro 
da Luz, a EgL·eja do Coração ele Jesus, nos Campos Elyseus e a 
de SanL\.nna no baino do Areal. Sua egreja actual foi con
cluicla em 1.79!, celebrando-se nella a primeira missa em ja
neiro ele 1795. Tem eschs. publicas 

IPHIGENIA (Santa). Pov. elo E_sktdo das Alagôas, no 
mun. elo Parahyba . Agenc!a do Correto, creacla pela Podaria 
de 23 de julho de 1884. Tem uma capelJa, E' ·tambem denomi
nada Ar1·asto. 

IPIABAS. Parochia do Estado do Rio de Janeiro no mun. 
da Valença . Orago N. S. ela Piedade e diocese c\e Nyterõi 
Foi creada cura to pelo ar t. I da Lei Prov. n. 48'1 ele 26 ele 
maio de 18'19 e elevada á categoria de prtrochia pelo art . I da 
de n . 603 de 27 de setembt•o ele 1852. Occupa uma superficie ele 
159,36 kils. quaclt•aclos e tem uma pop. ele 3.000 habs. 'l.'em 
duas eschs. pttbs . ele inst. prim. Agencia do correio. Lavoura 
de café . Uma eslraclaparte dahi e vae á ponte elo Zacharias, 
sobl.'e o rio Preto. 

IPIABAS. Ribeirão elo Estado elo Rio de Janeiro, aJJ. da 
margem esq. do rio Parahyba do Sul. 

IPIHIBA. Log . do Estado elo Rio de Janeiro, no mun. ele 
Nyterõi e freg . de Cordeiros; com uma capella da invocação 
ele N. S . elo Desterro e uma esch. publ. de inst. primaria. 

IPINAMBÉS. Selvagens antropophagos que habitam a 
p~rLe central ela região banhada pelo rio Tap<~jós e seus affs .. 
Sao mencwnaclos pelo Sr. primeiro tenente R. Tavares no seu 
livro intitulado O Rio Tapajós. 

IPIOCA. Antiga villa e parochia elo Estado elas Alagôas, 
Sttpprimidas pela Lei Pro v. n. 869 de 22 ele junho de 1882. A 
parochia da invocação de N. S. do O' de Santo Antonio do 
Meirim do Ipioca, havia sido creacla por Alvará de 22 de ja-· 
ne ir o ele 1795 e elevada á villa por Lei Pro v. n. 840 ele 10 ele 
junho de 1880. Ha ahi uma agencia do Correio. Em 1886 a 
Lei Pro v, n . 985 ele 28. ele junho r es taurou-a na categoria ele· 
parochia, comprehenclendo os clists. ele Ipioca ou Pioca, Meirim 
e Getituba. 

IPlOCA. Riacho elo Estado das Alagôas; desagua no Oceano 
entre a pov. do seu nome e a ex·trema septen trional da Pa
ripoei-ra. 

IPIRANGA. Log. do Estado ele Pe!'l1ambuco, no 2o dist. 
de Afogados. 

I P I RANGA . Pov. do Estado do R io de Janeiro, no mun. 
de lVlagé ; com uma esc h. pttbl. ele inst. primaria. 

lP'[RANGA . Bairro no num. da capital elo Estado de 
S. Paulo. 

IPIRANGA. Ba irro no mun. de Mogy elas Cruzes, Estado 
de S . Paulo. 

IPIRANGA . Pov. elo Estado elo Paraná, no mun. de Con:-· 
chas; com uma esch. publ. de inst. prím., creacla pela. Lei 
Pro v . n. 450 ele 6 ele abril de 1876 e uma cape! la ainda não 
concluída. Dista. ele Conchas cerca de i8 kilometros. 

IPIRANGA. Log. do Estado do R. G . do Sul, no mun. de· 
Gravatahv; com urna esch. publica. 

IPIRANGA . Dist. creaclo' no mun. elo Curvello e Estado 
de Mi·nas Geraes pelo Dec. n. 111 ele 17 de junbo ele 1890. 

IPIRANGA. Estação ela E. de F, Cen~ral do Brazil. no 
Estado elo Rio de Janeiro, á margem elo rio Parahyba elo Sul 
entt·e Barra cl_? Pirahy e Vassouras, 1151<,479 distante ela Capitai 
Federal e a 3<:>3m,560 de altttra sobr·e o nível do mar. Agencia 
do Correio. Estação telegraphica. A parte dessa estrada entre 
Barra e Ipiranga (71<,399) foi inaugurada a 13 de abri l de 1865 
e a ele Ipiranga a Vassouras (13k,078) a 18 de junho elo mesmo 
anno. 

IPIRANGA . Collina do Estado de S. Paulo. O Dia,rio deste 
Estado de 22 de outubro ele 1872 diz: «Em uma exploração 
feita na collina do lpiranga foi clescob ,rta, no centro de uns 
al~cerces all i encontrados e destinados, ao que parece, á ere
c?ao elo monumento commemorattvo ela indepenclencia do impe-
1'!0, a respedtva pedra funclamental, collocada sobre uma tosca 
lage, tendo a fórm a de uma co.ixinha oblonga ele granito, com 
uma saliencia ele 1 \f cent. ao redor, 25 de extensão. 12 de al
iura e outro tanto ele largura , com um pega-mão de latão na 
face superior·, e em uma oLrtr·a a segLtinte inscl·ipção, em lettras 
douradas· 

INDC:PE-NDEiS CIA 

- P, 1.-

7 DG SETEMBRO DE i822 

No dia 25 de março ele 1885 foram ahi inaugurados os traba
lhos do Instituto Scientifico que ali vae ser erg:liclo para com
rnemorar o facto da Indepenclencia da Repnblica. 

IPIRANGA. Igarapé do Estado elo Amazonas, aJf. ela mar
gem di r. elo rio Pnl'ÚS. Desagua no começo elas bane iras do· 
'Jtesmo nome (Dr. S . Coutinho) . 

'[PIRANGA. Igarapé elo Estado elo Amazonas; clesagua na 
margem clil·. elo rio Purús. en·tre o lago Pupunha e a foz do 
paraná~mirim Tauá-mirim: E' alimentado pelas ag·uas elo lago 
elo mesmo nome, que é g''ande e piscoso (Dr. S. Coutinho), 

IPIRANGA. R io do Estado do Pará, banha o dist. ele 
Beja elo mun, de Abaeté e desagua no rio Ar apiranga . 

IPIRANGA (Rio ele agna vermelha). Rio elo Estado de São 
Paulo, afr. ela marg-em clir. do Juqui a. Em suas margens, se-
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gundo a ffirma o Sr . A. Marques, existira m as lavras de cu ro 
chamadas do Capitão G!Nlvão . Banha o mLm . ele Iguape . 

IPIRANGA. Ribeirão elo Estado ele S . P aulo, ali. el a mar
gem esq. elo rio 'l'a mandnate by. Na campina, que fica em 
sua ma rgem foi a 7 ele setembro de 182.2 proclamada a inele 
pendencia elo Brazil p~lo príncipe regente D. P eell·o d' Alcauta
l'a, 1• imperador elo Bl'azil. 

rPIRANGA. Ribeirão do Estado de S . Paulo aff, da ma\'
gem ~ir. do rio Parahyba elo Sul, entre Pinda~10nhangaba e 
S. Lmz. 

IPlRANGA. Rio do Estado do Paraná; nasce na serra de 
Itupa v a , em mais de 1. ooom de altura; tem até sua juncção 
com o Maicatira um curso ele 37 kils ,, formando muitos sal tos , 
dos quaes é mais importante o do kil. 66 da E. de F. elo 
Pa ra ná . E' geralmente encachoeirado. Recebe pela margem 
esq . o Ipi ranguinha, Aracaíu·a, Martins e Bo't Vista e pela dir. 
o 'l'orot·ó, S. João e S . Luiz. Da confluencia do Ipiranga com o 
i\1a icatira forma-se o Nhundiaquara . 

I PIRANGA. Arroio do Estado do R . G. elo Sul , afl'. do 
rio Cahy. 

IPIRANGUINHA . Rio do Estado ele S . Paulo : nõtsce na 
cordilheira marítima, ban ha o mun. de Ubatuba ·e desagua 
no n1ar. 

I PIRANGUINHA . Rio elo Estado do Paran{c, tl'ib . da 
margem esq . elo Ipi ranga . 

!PITANGA. Ant iga parochia el o Estaclo da Bahia. Orago 
Santo Amaro. A Lei Prov . n. 409 de '17 ele ab l'il de 1851 trans
feria sua séde para a cape li a ele N . S . da Conceição ele Jta
poan. Pet·tenceu ao mun . ele Abrantes pela Lei Pro v . n. 310 de 
3 ele julho de 1848. 

!PITANGA. Rio do Estado da Bahia; nasce na freg . de 
S. M1gue l de Co teg ipe, banha o pov. de Santo Amaro do Ipi
tanga e desaguu no rio J oa nnes . T em um curso de 26 kils . 
mais ott menos. -

!PITANGA. Rio elo Estado da Bah ia , no num . elo Tra ncoso 
(Inf. loc.) . 

!PITANGAS. Log . elo Es tado elo Rio ele Janeiro, no mun. 
de Haborahy; com uma esch . publ. ele ins t . pr im. , creaela 
pelo Dec . n. 2.724 ele 5 de novembt·o de 1884 . 

!PITANGAS. Rio elo Estado do Rio de Janeiro, no mun, de 
Ha borahy. Nasce no morro do Rubim e en·tra no Casserebú, 
no Jogar Campo da Gramma, fazenda do Pinhão. 

IPlTINGA . Ilha do Estado ele Pará , no rio Xingú e mun . 
ele Souz~l (lnf. loc .) . 

IPITINGA. Igarapé do Estado do Pará, desagua na marg-em 
dit·. do riu Tocan·tins, defronte elas cachoen·as do mesmo 
nome (Bi~l . Gt<!Nnabcwense). 

IPITINGA. Igar apé elo Estado do Paní, ha nh:t o mun. do 
Acani. e desagua no rio Meriti-pi tanga pela margem dü . Ha 
um outro t rib . do mesmo rio e denominado lpi t inga ele 
baixo. 

IPITIU ATÉS. Selvagens a nthropophagos que habitam a 
r egtao banhada pelo rio Tapajós e seus afll uentes . 

IPIXUNA. (Agua escm·a). Ig;napé e ilha do Estado elo Ama
zo nas , no rio Solimões. O igarapé desagua pela margem di r . e a 
ilha fica acima da grande Jac itara , (Cos ta Azevedo, 'Nilkens de 
Mattos, Velloso Barreto e Parahybuna dos Reis.) 

IPIXUNA. Igar apé do Estado do Pat•á, banha o mun . ele 
Abaeté e clesagua no rio deste nome. 

IPIXUNUASSÚ . Igarapé elo Est-ado do Maranhão, banha 
o mun. ele S . L uiz Gonzaga e desagua no Mearim. E' muito 
coberto de mnrurú, Saint'A.mand escreve Pixunussú. Ha um 
l ago com o mesmo nome á esq. do i\iearim. 

IPOJUCA, Villa e mun. elo Estado ele Pernambuco, termo 
~a com. de seu nome, á margem elo rio de seu nome . O muu. 
e atra vessaclo pelos rios IpoJ uca, Penderama, Merepes, Mat·la 
Fula e alguns outros . Lavoura de can na de ass ucar, man dioca , 
f umo, café, cacáo e côcos. A industria COJlsis te na fab;l'icação 
de assucar , aguardente fa rinha ele mandioca, fumo, vmho de 
cajú, azeite de dendês, de côcos e carrapatos, e obras de olaria. 
Possue os segutntes eel ificios: na villa de N. S . do O' uma 
vastíssima egreja com dois espaçosos corredores ; um cemite-

rio com uma capella no centro ; uma casa de mercado e uma 
outra onde se reune o fo ro; - no _pov . de I~ojnca um c'onvento 
ele Franciscanos, a pequena egreJa de N. S. do Livrame nto e 
um cemiterio . Entre os 62 enge nhos que ha (t888J neste 1uun. 
para o fabr ico ele assuca r, ex istem 15 cape ll as construídas por 
seus propri etarios. Orago N. S. elo O' e diocese ele Oliuda . A 
villa fo i primitivamente um logarejo, onde morava o padre 
Manoel do O' que convidou os povos visinhos a ed ificarem 
uma egreja com a in vocação ele N. S . elo O' , fazendo elle doa
ção do te rreno para pat rimonio ela egreja . Os acontecimentos 
ele 1817, obrigaram a fugi r para ah i muitas pessoas, qu e come 
çaram a edifical' casas dando ass im ot·i~rem ao pov . Da 
Legislação Pt·oviocial consta o seguinte a r

0
espeito dessa villa: 

A Lei n. 203 de 26 de julho de 18!8 trans feriu a sécle da ft·eo- . 
para a capella ftlial ele N. S. do O' ; o art. H da de n . 236 ~te 
30 de ma10 de 1849 ~e terminou qLte a séde da pal'Ochia fosse a 
mesma pov. deipoJnca : oart .Ida den. 499 de29 de maio 
ele ~86'1 elevou a villa a ·pov . de N. S . do O' de Ipojuca ; a ele 
n. o87 de 9 de maw ele 186 J, no ar t. I ele vou á vi !la a pov . 
ele IpoJ uca e para el la transferw a sécle do te t·mo do mesmo 
ncme, e no art. II suppl'imio a vi !la de N. S. elo O' do mes 
mo termo ; a de n . 918 ele 18 de maio ele 1870 transferia para 
a pov. de N . S, elo O' a séde ela v i lia de Ipoj uca ; a ele n. 'i . 334 
ele 18 de feve reiro ele 1879, no art. I, elevou á villa S . Mi
guel do Ipojuca e para ahi tra nsfe ria a séde do termo do 
mesmo nome, e no ar t . II suppri miu a vi lia de N. S. do O' do 
mesmo termo: a cl P. n. L404 ele 1.2 de maio ele 1879 transfe
ria para a vil ia de S . Miguel de Ipojuca a séde da f reg. desta 
ullimo nome, então no pov . ele N. S. do 0', servindo ele ma
triz a eo- reja de N. S. do Livramento: a ele n. 1.5'14 de 4 de. 
agosto de 1880, no art . I, restabe lecett a vill:L ele N. S . do O' 
ele Ipojuca, sendo para ella t ra nsferida a séde do termo elo 
me~ mo nome, e no ar t II supprimio a villa de S . Mig-uel de 
IpoJuca. A de n . 1.929 de 16 de novembro ele 1888 dete rm inott 
que a séde elo mun . de Ipoj uca fosse o pov . de S . Miguel de 
Ipojuca, que Já et·a séde da parochia e que foi então elevada á 
villa . O Dec. de 4 ele outubt·o ele 1890, êlevou ele novo á villa 
a pov . de N. S . do O' de Ipoj uca, que passou a ser a séele do 
r espectivo mun. e com . Tem eschs . publs. de inst. pl'im. 
Agencia do correio . No mun . ficam os povs . denom inados: 
Ipojuca, S. J osé, Porto de Gallinhas e Cupe. Em Ipojuca ex
perimentaram os partielarios de Dom ingos José Martins uma 
derrota em 1817. - Sobre lim ites vide as Leis P rovs. n . 85 ele 
4 de maio ele 1840 ; n. 102 de 9 ele maio de 1842 ; n . 152 de 30 
de marco ele 1846 ; n. 19.3 de 8 de maio de 1847 ; n. 225 de 30 
ele agosto_ele 1848,:_n. 238 de 26 ele maio ele 1849; n . 366 de 
10 de ma~o ele 18::>::>; n. 380 ele 5 de junho de 1856 ; n . 524 de 
28 de mi!-10 ele 1862; n. 824 de 18 de maio de 1868; n. 1.241 
de 1 de JUnho de 1876 ; n. 1. 539 de 21 ele junho de 1881. F oi 
cl'eada com. por Acto de 10 de J tllho de 1~90 e class ificada de 
primeü·a entt•, pelo Dec. n. 579 ele 18 do mesmo mez e anuo. 
:::lua matriz fo i ct·eada por Alvará de 7 de novembro de 1781 
e o mun. insta !lado em 18 ele feYereiro de 1862 . 

IPOJUCA. Pov . do Estado de Pernambuco, no termo de 
Pesquei r a . 

IPOJUCA. Uma elas estações da E . de F. elo Recife ao 
S. Francisco, no Estado de Per nambuco, no kil. 38,367m, 
entre as estações do Cabo e de Olinda. 'l'em uma agencia do 
correio . 

IPOJUCA. Rio elo Estado ele P er nambuco, nasce da serr:t 
ele Moças, corre na cl irecção maie geral ele O. para E., banha 
os muns. ele Caruar ú, Gravatá, Bezel'l'os, Escada e Ipojuca , 
e clesagua no Oceano elo N. ela Barra elo Serinh aem pela 
lat . S. de 8° 2211 e long. occ. ele 8° 12' do meridiano elo Rio 
de Janeiro. E' tt•anspos to pela E. ele F. do Recife no 
mun. da Escada. Recebe o But•ity, Tabatin ga, Bitury, Ta
quara, P11 pagaio, Sapucagi, T apissirica, J aguar a , Ventary, 
Cutegi, Mapiruma, Mocós, Salgado, Azevem, JacH·é, Mussú, 
Visgueiro , Jund_iá, M~rcês e d ive rsos outros. Vital _de Oliveira 
diz : « Fwa o no IpoJuca ao S. elo Cabo (pouco ma1s de legua) 
desaguando na enseada do ponta.[ da cambôa ao ONO. e pro
ximo do \'io Merepe . Tem perto de 200 braças ele lat•gttra na 
sua fóz, largura que vae successivamente ~iminuindo . No 
seu fundo, que em principio não passa de otto a 10 p:tlmos, 
encontram-se diversas corôas e seccos , por ém com mais ele 
Je o-ua cheg-a a 30 palmos, indo ao depois gradualmente a menos. 
S L~as margens são em a lgutlS lagar es de mangue muito alto e 
compacto, e com distaucia da fóz se observam campin1s e 
exte nsos Cflnnaviaes. Na d isLancia de 3/-4 d legua da fóz e 



IPO - 190 - IPO 

na direcção NO . clesagtta o r iacho elas Met•cês, riacho mui~o 
estrei:to e de pouc0 fundo com a extenEão de legua e me1a 
- a"'ua doce; tendo sua nascença proximo elo Engenho d? 
mes~o nome. Sobre o lpo,iuca com legua e ~úa da foz es ta 
collocada a· ponte do - Salgadg - tendo en,tao o no !0 braças 
ele largo, de onde se observa <t vllla ele N. S. elo O, na dts
.tancia de duas milhas ao sm. Com pouco malS ele lleg.ua 
acima ela ponte ftca a pov . . elo Ipojuca na margem esq~l con
ti-nuanclo o rio com ora mats ora menos d~,iO braças. I!J este 
t'io todo areacl0, e com 3/4 ele legua p se encontra agaa 
doca. No verão as marés fa·~em vepreza pouco antes da ponte 
do Salgado, no in ver no porém nenluu?a iafl ttencia pt•0duzem 
na cort•enteza elo rio. Nasce o rio IpoJnca na serra elos Cal
riris velhos junto á nascente do· Capibal'ibe e correndo por 
algum tempo pat'allelamente , como diz Mill[e t de St. Adolpbe, 
depois ele um ctu·so ~e 50 legu_as quadrantes NE. e SE. se lança 
no occeano no Jogar Ja meocwnaclo . O mesmo au·tor afiança 
que por este rio já subiram sumacas até o por'o da pov. ; 
quando isso acontecesse em época muita remota, hoje não é 
mais possiveJ por ser elle muito estreito e do Salgado para 
cima ele apertadas voltas » . 

.IPOMONGA. Ilh3. do Estado do Pará, no· mun. de 
Curuçá. 

IPOPOCA. Perjueno rio do Estado do Pal'abyba elo Norte, 
banha a pov. de Alhandra e clesagua no Abiahy . 

IPORANGA (Agua bonita). Villa e mun. elo Estado ele S. 
Paulo, na com . de Xi ririca, li gada a esLa cidade e a Apiab1 por 
estt·aelas, ao SO. de S. -Paulo, de c1ue dista 455,5 kils. na 
margem eeq. clo rio Ribeira, na barra elo ribeirão Iporaoga, 
formau,do um semicirculo de dons ki ls . entre o Ribeirão e a 
Ribeira. Contém 100 preclios inclus ive os edificios publicas, 
com a pop. de 3.000 almas em todo o mun. O ·tert•eno occu
pado pela pov. apresenta muitas ondulações; mas para o lado 
em que está situndo o cemiterio . Publi~o, estende- se. vas ta 
planície, que presta-se para a edtficaçao de gra,nde ctelade. 
As ruas em geral são 1·~ctas ; tod~.s tem passeio de pedra e 
são regula rmente illununadas ,. Sao ~s segutnte.s as melhores 
constl'Ucçôes do lagar : a egt·eJa matnz, a . casa da camara _e 
cadeia, o mat.adouro pt~blico, o theatt·o LIVra~en·to e o cemt
terio e capella vespect1va. A matr1z é de archJCtetLlra ant1ga 
e tem apenas uma tort·e. Conta a pov. quatt·o escadarias ele 
pedra para embarque no Ribeira. O mun. é atravessado pela 
Serra clo'Mar, conhecida na estt'ada da Faxtna pelo nome ele 
Serra ela Duvida e na elo Apiabi com o ele Boa Vista. Conta 
muitos morros e montes, dentre os quaes destacam-se os se
guintes: do Tatú, do Caco, 1h•ataca, Cal'tljja, Grande, Sel'l'o 
Verde, ela Onça, elo Neves, Alamba1•y, do Babú, da lnveja, 
das Bombas, Areias, do Gato, Monte Negro, Descalvaclo, S. João 
etc. - Dentre os rios que regam o seLJ t0nitorio são di·g•nos 
de menção o Ribeira de Iguape, S. Se•bastião, o Pardo. o 
Tatupeva, o Turvo, o dos Pi lões e os ribeirões Taquat·ovira, 
Bethari, das Pedras, Iporan ga, Capitão Mór, Sant'Anna, 
S. Pedr(l, além ele muitos corregos e regatos. - O terl'itorio 
é riquíssimo em mineraes . Nel le abundam a p~clra scbisto, 
optima para calçadas, a roliça ou capote propr1a 1Jara con
s trucção, a calcarea ou ta.im.bé, a pederneira, 0 cht·ista1 de 
rocha, o calcareo branco, etc. Ha ricas mi nas ele ouro, prata, 
chumbo, estanho e fen·o. As minas de chumbo occupam 
leguas de extensão e chega,m a·té o Elstaclo do Paraná. Ha tam
bem excellen·te barro de olaria .- Os principaes productos da la
voura elo mun .são: canna de assucar, milho, arroz, feijão e man
dioca. Os terrenos s ituados á margem do Ribeira sã0 optimos 
para a cultura dos generos mencionados e lambem pa·ra a elo café, 
frtlctas e legumes. Prest.am-se egualmente ao plant10 da uva. Nas 
cercanias elo rio Pardo, ha muitos terl'enos devolntos, que são 
pt•oprios, pela sua qualidade superior, para quwlquer genero 
de cultura. Os terrenos ahi não são montanhosos como os elas 
margens do Ribeira, pelo que prestam- se mais favoravelrne::'-te 
á agric11lttra elo que estes. O mtm. exporta aguarden•be, felJao, 
milho, couros curtidos, arroz, toucinho, cal, cevados e aves.
Existem no territorio elo mtln . muitas tocas de pedras e seis 
interessantes cavernas, das quaes citaremos as do Cb..uombe, 
Alambarye A1·eias,-Orago Sant'Anna e diocese ele S. Pau lo. Os 
primeiros fundadores ela antiga pov., que foi no ribeirão cl0 
lpo.ranga, a sete kils . da. actual viila, foram Garcia Rodrigues 
Paes, g·uarda-mó~· José Rolim de M0ura, Antonio Leme ele Al
varen~~ e Nuno Mendes 'rorres, os quaes eclificat·arn, pelo anno 
ele 17oo , uma capella coberta ele capim e mais tarde uma outra 

coberta ele te1ha . Tendo, porém, os mineLros ·do out·o aban
donado as lavras qll.le posuüvm n0 ribeirão do Iporanga, 
retiraram-se para as margens elo Ribeira e ahi construí
ram uma capella na barra daquelle ribeirão, onde se acha 
prP.se nt:;mente assente a villa. O terreno pal'a edificação da 
nova capella foi offerecido por O. Escolastica Maria Carneiro. 
l!'o i creaela freg . por Dec. ele 9 de dezet:nbr o âe 1830;_ .des
membt·ada elo mun. do Apiah i e renmcla ao ele Xntr!Ca 
pela Lei !Pro v. n . 8 cl~ 4 de março ele 1843 ; elevada á vma pela. 
Lei Prov. n . 39 Gle 3 ele abri l cl·e 1873. - Dista ela ci
dade ele Iguape 138 kils . , elo Apiabi 39 e ele Xil'irica 66. 
« DrvrsAs .- Confina este mun . ao N. com os de Faxina e Parana
panema ; a E . com o de X ir~l'icá; ao S. com a prov . do Pa
raná: a O. com o mun. elo Apiahy. Nada consta ela legislação 
pro v .· ácerca elas di visas. '([~ste mun . Entl'e tanto, teem sido ob
servados os segnlllteB ltm rtes : com o mun. ela Faxma, pel0 
morro do Samcumba.ia ; com o ele Xi ril'ica, pela barra elo rio 
dos Pilões e com o do Apiah y, psla serra ela B ôc• Vista. e 
barra do ~ i o ele S . Sebastião .. AsPECTO GEH.AL. - A N. E . e O. 
é o mLtn. montanhoso e ao Sul encontram-se muitos k ils. de 
·tet•renos planos , suavemente ondulados. SEaRAS- A m n.is n~~a
vel elas elevações elo mun . é a Serr<• elo ll!lcw, conhec1cla na Es
trada da Faxina com o nome ele Serre• ela. Dztviclc• e na do 
Apiahy com o de Bôct-Vi$ta.. Conta o m•m. _muitos morros ,e 
montes, dentre os qua.es destacam-se os segmntes: elo Tatu, 
do Caco tÜ'Cbtaccb , Gontja., G1·a.ncle, Ser?' O· V errle, ela Onça, elo Neves 
Ala.mbdt·y, elo Ba.hú, da Inveja., ~las Bombas, Anlas , do (}Mo, 
.Monte- Negro, Descc•lvaclo, S . Jocbo, e·tc. _Rtos.----:,0 ter~·1 t?rw é 
re"'aclo por diversos rios, elos quaes o prmc1pal e o Rtbeua. ele 
Jg~tape, que, com 120 mett·os ele larg ut·a, a'travessa o m11n. na 
d ireccão mais "'eral ele NO. p:t ra SE. recebendo os segumtes 
~ribs: oS . Seba.~tião , navegavel a camôa na ex tensã"o ele 6,5 kils. 
o Rio Pa,rclo, com um CJU'so ele 165 kils. semeado ele mtchoeiras, 
mas navegavel a canôa em cerca de 50 ki iB. o Tatúpeva., pouco 
prestavel á navegação ; o T~trvo, com ma is de 20 metros ele 
largura e tambem navegavel a canôa em cerca ele 20 ktls. o elos 
Pilões e os ribeü·ões Taq~tarovi1·a. , Bet/wry, elas Perl·ra.s, Ypo~ 
ranga, Cc•pitão-mór, Sant',1nna e S. P eclro, além de muitos 
cor re"'os e regatos . SALUBRIDAD!l. - 0 mun . é em geral sauda· 
vel, pois que não conta moles·tia endemica nem ha sido asso
lado por epidemias, a não serem as ele sarampo e outras con
generes, que ne lle teem-se manifestado, aliás ral'issimas vezes. 
MlNERAEB. - 0 tel'l' itorio é riquissimo em rnineraes . Nelle abun
dam a pedra schisto, oplima para calçadas, a t•oliça ou capote, 
propria para constl"ucçãc, a calcerea ou taimbé, a pederneira, 
o cristal ele rocha, e o calcare o branco, o tagztMmga. ele va
rias côres, etc. Ha ricas minas ele ouro, prata, chumbo, es
tanho e ferro. As minas ele chumbo occupa.m leguas àe ex:ten
são e chef)'am a"té á prov. elo Paraná, Ha tambem excelle~te 
barro de o~aria. HtsTORIA.-Os prtmeH·os fundadores da anttga 
pov .. que era situada a 7 kiis. daactual, na margem elo ribeirão 
Ypora.nga, foram Ga1•cia Roclngues P aes, guarda-mó r José 
Rolim de Moura, Antonw Leme ele Alvareng<t e Nuno MendeS 
'l'orres, que, pelo a nuo de '1755, erigiram naquelle logar uma 
rustica e pequena ca.pella. Logo, porém, que os mi neit·os aban
donaram as lavras ele om·o, q.ue tinham naquelle ribeirão, 
os habs . elo pov. retil'aram-se para as mngens do rio 
Ribeira. ele Igua.pé , em busca de te r t·e11os pl'opri0s para a plan
tação ele arroz. No local escolhido, bal'l'a claquelle mesm o 
rib~il'ão, onde hoje es·tá assentada a vil la, er igiu-se, a esforços 
do vigal'io Bernat•clo de Moul'a Prado, urna capella, ficando as
sim lançacle o ' primeiro al1'cerce da pov . O ten·eno nec~ssario 
para a constl·ucção da capella, foi doado por D . Escholastica 
Maria Carne iro. A pov . foi creada freg. por Dec. ele 9 de de
zembro de 1830; desmembrada do mun . ele Apiahy e reu;nicla 
ao ele Xil'iricfl. pela Lei Pro v. n. 8 de 4 de março ele i843 ; 
elevada á vi l! a pela Lei n . 39 de 3 de abril de 1873. 'roPo~ 
GR.A.PHIA .- Está a villa situada como já dissemns á margem 
esq. do Ribeira. , junto á barra do ribeirão Ypo1·a,n!Ja,, em um 
semici"rculo de clous kils. entre o Ribeira. e o ribeirão. O t erreno 
occupaclo pela pov. apresent,a muitas ondulações; mas para o 
lad0 em que .está situado o cemitel'io publico, extend'e-se vasta 
plan<icie que presta- se para~ edificação de_ granele Cidade . As 
r uas em geral sã,o rectas ; todas bem prusse10s de pedi·a e são 
regularmente illlllminadas . Siiío as segu intes as melhores con
strucções do l.ogar: a egreja mahri?-, a casa ela cama,ra e cadeia, 
o ma,tad01U'O publico, o tbeatro Lwr:amento, e o cemHerio e 
cape li a respectiva. A ma·triz é de arch1 tectura antiga e tem apenas 
uma torre .. Conta a pov . quatt"O escadarias de pecLra para 
embat•crue n.o Ribei11a. . PoPULAÇAo.-A pop. elo mun. é de2.847 



lPO -191.- IPU 

habs. AGRJCULTURA.-Os principaes proeluctos ela lavom•a do mnn. 
são: canna de assttcar, milho, arroz, feijão e mandioca. Os 
·terrenos situados á margem elo Ribeira são optimos . pllFa a 
cultura dos generos mencionados e tambem par a a do café, fl'LI· 
ctas e legumes. Prestam -se egual mente ao plantio da uva. 
Nas cercanias do Rw Pa1•do h a muitos terrenos devolutos, que 
são proprios, pela sua qualidade superior, para qualquer genero 
de cultura. Os terrenos ahi não são montanhosos como os elas 
~narg~ns do Ribeira, pelo que prestam-se mais favoravelmente 
a agricultura do que estes . Seria de grande proveito para o fu
turo de toda esta zona o estabelecimento de varias colonias 
ne~~a vasta e uberrima região. O mun. expo t·ta aguardente, 
feiJao, milho, cou t·os corttclos, arroz, toucinho, cal, cevados e 
aves, na i mportancia , mais ou menos, de 80:000$ annnaes. 
C.OMMERCIO E l l!loUSTRIA.-Os estabelecimentoscom merciaes e in
dustriaes exis tentes no mun. são os seguin tes: 10 lojas de fa
z.endas, ferragens, louça, dl'ogas e armarinho; sete ar mazens de 
molhados; uma padaria; t res olal'ias; uma sapatal'ia; duas tano
arias; uma marcenaria; duas latoa.l'ias ; uma fogue"taria; quat ro 
ferr arias e 93 engenhos de can oa para o fabrico de aguardente. 
l NsTauccii.o. -l!} m 1886 funccionavam n o mun. duas eschs . pu
bis . prim., sendo uma para cada sexo . Na do sexo masculino a 
chavam-se ma\ri cnlaelos 32 alumn os, elos quaes eram frequentes 
24; na do femin in o achavfl.m-se matriculadas 20 alumnas, das 
quaes eram frequentes 14. Cada esch . pub. prim. elo mun. 
c.orresponde a i .423 habs . Na localidade fu ncciona uma esch . 
pa_rticular pava o sexo masculino. Em 1884 creou-;;e e foi gra~ 
turtamente franqueada ao publico uma p?quena bibl iotheca. 
DrvrsÃo ECCLESIASTICA.- O mun . co n ta uma parochia, sob a 
invocação de Sant' A.11na. Drv1nii.o POLICIAL,-Acha-se dividido 
em 15 quarteirões e conta uma subclelegacia ele policia. Os 
quarteirões são os seguin·tes : Porto do Apiahy, Tc~tupévc~, Boa
Vista, S. João, Andorinhas, Rio Pa?·clo , Bombas , Serra, 
Villa, Ribeú·ão elo Yporanga, GCVI·acol, Xi>'irica, Pilões, 
S ant'Anna e Alamba1·y. CURIOSIDADES NA.TORAES.-Existem no 
ter ritor io mui tas toca5 de pedra e seis interessantes cavernas, 
das quaes citat·r.mos as ·tres mo.is importantes que são as 
denominadas-elo Gh~~mdo, Alambary e Areas. O mol'l'o do 
Chumbo, que é cobet··to ele vigorosa v.egetação e cornpost0 de 
pedra calca,·ea , tem a f6 rma pyramiclal e eleva-se a regalar 
altura . A Leste dessa elevação e em sua base foram começados 
trabalhos pat·a a miner ação elo chumbo, hoje imteirarnente 
abandonada; a Oeste, á cer,ca de 100 metros elo sólo, acha-!e 
uma aber tura ele tres metros de largura e dois de altura, tendo 
n a pane super ior a fôrma de arco . A egsa en tt•ada só se pode 
chega.r por uma vereda ingreme e de eliillcil pratica. Da aber
t ura deriva-se para o interior um t et·reno em declive, uma 
pequena rampa, em cujo fi m ha, em direcção ao fundo, uma 
parede ver tical de 20 metros de altura. Auxiliado por uma 
corda pode-se descer por essa parede até ao fundo ela caverna. 
Ahi depara- se ao vis itante um vasto salão plano, cujo pavi
mento é coberto de sa ibro fino. Logo á di r . de quem entra 
ergue-se urna grande columna de mais ele 40 mel t· os ele altura 
e tres de cliametro, formada de estalactites e estalagmites. O 
pedestal dessa curiosa columna e o capital que a sobrepuja são 
caprichosamente ornarnan tados, como si nelles houvesse traba
lhado cinzel de habil artista . Ainda á di r. elo mesmo salão, 
porém mais pat·a o interior, nota-se urna linha de estatuas, 
brancas corno a neve, as quaes assemelham-se a mulheres com 
longas mantas cahid:~s pelos hombros . A' esq., proxima 
á grande columna, vê-se, na parede, um~ pratele ira ele mar
more cheia de pequenos obj ectos, r epresenta ndo arbttstos, 
anirnaes, e ontt·os ele f6rmas extranhas, que brilham ele dive rsas 
côres . Ao fundo, ligado ao tecto, acha-se um objecto, que tem 
a f6rn1a de metade de uma mesa redonda, coberta de uma 
substancia branca, que cahe em dobras e pontas até ao chão, 
com o aspecto de am pla e alva toalha. Ao clarão da luz que 
penetra pela por ta da caverna brilha esse ebjeclo com todas as 
côres elo prisma. No fundo elo salão, á esq., abr e-se a 
parede, dando eutrada para um corredor, que se vae es trei
tando e rapidamente de!!! i na , torna ndo a dilata r-se, como si 
desse entrada a outro grande compartimento . O ar ah i é es
casso, a escuridão, profun da e medonha. Nas paredes. desse 
com·edor ha ricas veias ele chumbo, formando pontas sal um te~, 
que facil mente se q!lebrarn. No centro do salão ha um poço 
de 2 ,22 metros ele cliametro, com pouca prof<md tdade . Ottve-se 
o murmurio das aguas que correm pelo fundo do poço , como 
por encanamento. Na caverna elo morro do A.lambary ha 
tambem um gt·ande salão, com cerca ele 40 metros de al'tu ra, 
e um outro compartimento, no qual e.;x.iste um poço. As colum-

nas que no tam-se nesse salão teem fórmas diversas das que eles· 
cravemos, pois apresentam o aspecto de imagens em charolas 
numa procissão. O so lo é formado de grossas pedras . O ribei
rão Alambary, que desce de um dos morros do mun. 
depois de caminhar cerca de 200 metros aome- se, e vem reap~ 
parecer nesta caverna. A caverna elo morro das Arêas é n0ta
vel por s ua extensão, pois tem mais d~ i3 kils . de com- . 
primento. Corce por ella um ribeit·ão, formando boqueirões de 
mais de 50 mett·os. A seis kils. ma is ou menos da bocca da 
caverna, no interior desta, ha dois objectos rept•esentan.do um
throno e um pulpito formados de estalagmites. Como outra 
curiosidade do mun. citaremos o ribeirão que nasce numa 
gruta, no lo.gat· denominado Se1·ro Verde . Esse ribeirão desap. 
pareee debauo de um morro e, depois de percorrer mais de 
18 ktls · , reapparece no Ioga r de nominado Caquinho, de 
o nele c0~1verge para o Betlwry. DISTANCIAS .- A vi !la do Ypo
ranga dtsta : Da capital da pro v. 541 kils . da viUa de Xi l'i.rica. 
66; ela vtlla do Aprahy 39; d ~ cidade de Tguape 13.8 . VrAçÃ.o.-0 
mun. conta apenas clu(l,s estradas : a que dit•io-e-se par a Faxina 
e S. José do Paranapanema, hoje qu_asi intra"nsitavel, e a que 
vae para Aptahy, tarn bem em pess1mo estado . E' servida a 
pov. por uma linha de navegação a canôas que diri,.e- so a 
Xiri rica, dando cinco viagens por mez» . ' "' 

IPORANGA . Ribe irão do Estado de S. Paulo, aff. da mar
gem esq. do Ri be ira de Iguape . Em suas cabeceiras e~iste a 
gru ta chamada àe Santo Antonio, com largu ra de 130 palmos 
ou 3J"' e profundidade de 80 ou 18m, sendo as paredes ornadas 
de stallactites e stall agmites . Corre pelo mun . de seu nome. 

IPORANGA. Ribeirão que corre no mun . ele Santos do 
Estado de S. Paulo (Azevedo Marques). 

IPÚ . Tet•reno humido adjacente ás montanhas, fo1·mando 
varzeas ou valles por oncle correm as aguas que dellas se 
derivam. São estes te rrenos compostos de !Jarro preto, especie 
de massapé, rico de humus, fo t•mado de decomposições orga

'nicas, e mui apropriados á cultura da canna (T. Pompêo). 
Etym. contraccão de ipohú, alagadiço, pantano, o que tem 
agua; ou de ipoçt~, a·toladiço ou sum idouro de agua. B. e:ae
tauo, Voe . cit . ps. 206 e 422. 

IPÚ. Cidade e mun. ao pé ela opulentíssima cordilheira da 
Ibiapaba, gue ahi tem o nome de Serra Grande, no Estado do· 
Ceará, séde da com . do seu nome, á marg~m dir, do riacho 
Ip uçaba . Orago S. Sebastião e dioce3e do Ceará. Era a antiga 
Villa Nove~ d'El-Rei . A Lei Prov. n. 200 de 26 de agosto 
de 1840 LrB:nsteriu-a pa.ora a pov. do I pú Grande ; essa disposição, 
porém, fo1 revogada pela de n . 230 de 12 de janei ro de 1841 
e restaurada pela de n. 261 ele 3 de dezembro de 184.2. Sua 
matriz tinha a invocação de S. Gonçalo da . ena dos Côcos~ 
A Le1 Pr o v . n. 2.037 de 27r de outubro de i883 supprimiu ·essa 
parocbia e creou a ele S . Sebastião. FoL elevada á cidade pela 
de n . 2.098 de 25 de nove.mbro de 1885. E' com. de segunda 
en·tr, creada pela Lei Pro v. n. 472 de 31 de agosto de 
1841 e classificada pelos Decs. us. 687 de 26 de julho de 1850, 
5.195 de 11 de janeiro ele 1873 e n. 205 de 14 de fevereiro ele 
1890 . Ela na freg. do Jpú grandes depositus de cobre, chum bo e 
potassa nas fraldas ela Ibiapaba, convindo notar que o de potassa, 
pel'to do Ipú, é immenso ; é toda uma ába da cordi lheira . 
O celebt·e naturalista Dr. Feijó , que estudou·o por Ordem régia, 
declar a ser inteiramente inesgotavel. Tem duas eschs. publs. 
de inst. prim. Agencia do correio . Uma estrada liga-a a 
Sobral. Tem dous disbrs. de paz : o da cidade, o o da Vat·zea 
Fo rmosa , a 48 kils. Além des tes povs .. comprehende ainda 
o da Varjota, sit.uado a 54 ki ls. ao nascente. Calcula-se a 
pop . da cidade em 3 . 000 almas e a de toda a com. em 
26 .000. " Com relação á origem do Ipú fui informado de que o 
local onde hoje se acha assentada a cidade per·tencera ao sitio 
de Manoel Alves Fontes, que em 1792 fizera doação de uma 
leguá de terra em quadro ao OL·ago S . Sebastião, ed~ficando;se 
uma capella no logar denominado Papo. Esóa doaçao for feita 
pat·a funda.;ão de um arr11ia l em competencia com outro que 
come.çava a formar- se em Ipuei ras. A capell a conservou·se até 
o anno de 1871 ; tinha a frente para o poente, ao contrario da da 
egre.ia actual , e ser via para nella celeln•a r-se a missa de Nata l. » . 
(Interio?" da prov . do Ceará. Notas de viagem, por Carnioli) . 
Desse mun. recebemos a segui nte inforrnação: « Descripção 
do muu. de lpú . ASPECTO PHYSICO.- Grande parte deste 
mun . assenta sobre a serra Ibiapab11 (ou Serra G1·ande) , parte 
da gr ande cadeia occidental, urna das tres em que se divide o 
systema orologico braz ileiro. Esta parte montanhosa, coberta 
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ainda de algumas mattas, cor~ada por diversos corregos ali
men·~aclos por pontes perennes (olhos d'c~g!ta-), tem um clima 
agradabilíssimo, muito fresco e onde ás veze~ a ·~emperatut·a 
desce a iõo centesimos. Ao sopé da serra, variando até uma 
legua ele largura, estende-se uma z_ona fresca e pt·oductivll,, 
terr~no clesi!l'ual oucle encontl'am-se atndafragmentos de mattas 
seculares e n1uitas ~species de madeiras preciosas . A esta região 
dão os habs. o nome de jJI) ela, seo·ra . A parte, porém, mais 
ex~ensa elo mun . é a par~e b:tixa, chamada sertão, tel'l'eno 
em que frequentemente encontram-se ondulações cha
madas tombadores, que ora correm parallelamente, e 
ora tom11m clirecção obliqua aproximando -se entre 
si a ponto ele tot•nar muito facil a e:liJicação ele açudes . 
Nesta parte, onde o cl ima é qnente, pot'ém sauclavel, encon
tram-se ora catingas, que são ~errenos cobertos de arvores 
frondosas e bellas durante o in vet' .lO e despidas durante a 
secca compos~os ou de barro vermelho ou ele uma argila silicosa 
e par'clacenta e pequenos seixos, sendo ahi o lo~ar mais proprio 
para a plantação d_e legumes (roçc~dos); ora tc~ooleiros que são 
terrenos elmos, orchnariamentz peclt•2gosos, quasi sempre sobre 
as lombada~ elo~ tombadoras, despidos ele at•vot•es e cobt•inclo-se 
de pingues pastagens clut·a ~lte a estação pluviosa; ora ten·enos 
escabrosos, cobertos de arvores rachiticas, unidas, etltrelaçadas 
e mtli la5 vezes espinhosas, denominados CCH'l"cGsc~s, ora en
contram-se I:M'zeas, mais frequentes á margem elos rios, 
tert·anos compostos de uma argilla plas·~ica, escura a que os habs. 
chamam mc~ssape, planos, limpo~, e onde crescem bellos cat·
nahnbaes e algtunas arvores frondosa~ , que durante a secca 
servem aos animaes ele abrigo contra os ardores elo Sol; ora 
corÓlGS , que são terrenos baixos á margam elos rios e r iachos, 
que, ou pelo hnmus que as aguas trazem dos cGltos, ou pela 
httmidade que conset•vam, são cober~os de grandes at•vores 
se mpre frondosas formando r;o verão 1:1ma faxa v_ercle no meio 
elo set·tão ardente, secco e nu . I-Ia <unda, quast sempt·e nos 
terrenos destHuidos ele peclt·as, nos pzquenos bo~qttes compostos 
ele peqt~enas arvores clirejtas, clebeis ~unidas, a que dá-se o 
nome ele C(bpoões . O oa,pxbo no ta-se pnnctpalmellte nos l ogare~ 
das antigas cc~lloeinGs, nome dado aos logar~s. em que _ os 
plantadores tiveram os seus rocaclos. SERRAS . A. lem ela lbia
paba, em parte da qual está situada gr11ncle parte do mun., 
a O., apenas alguns. serrotes como os d~ Tronco e do 111ijollo, 
á mar<•em do Jatoba, o morro de Jose GrJlnes , Junto a esta 
cic1acle

0
{lpú), diversos nos dists. ele Ipueiras e S. Gonçalo e ou~ros 

insian ificantes commummente destgnaclos pelo nome de altos, 
que "no·tam-se ~!e ~ong:e em longa pelo meio elo sertão_.-iVLmEs. 
O mun. elo I pu nao faz parte elo l!ttoral, ele que cl1sta urnas 
40 leo-uas . Limita- se ao N . com os muns . ele Campo Grande 
e Sobral: ao S. com os ele Tamboril e Caratheüs; a E . 
com. o ele Santa Qui leria ; e a O. com o de Marvão, no Estado 
do Piauhy .-Rws e LAO ÔAS, O rio Ac(Grahú. a E,, o rio Ja
tobá, que nasce ela ser ra ela Ibiapaba e, tilepois ele um curso ele 
16 le,uas, clesag J.a no Acarahú. Da se!'l'a descem muitos 
riacho~ como o Ipú ou Ipuçc~b(~, que e pet•enne, o elo Ipusinho. 
o do Jwre e alguns o üros. Pelo meio elo ser~ão correm muitos 
outros na cli t·ecção elo Acarahú e Jatobâ e no clist. ele S . Gon
çalo outros que desaguam no rio Macambyra para o lado do 
Piauhy .- No mun. ha pequenas lagôas, sendo pr incipaes a 
L'~gôc~ G1·ande, a ele João Loio, a primeira a quaLro leguas e a 
segl.lnda a um~ legua desta cidade, a ele CuriccGca, e outras nos 
clists.-cle Ipueu·as e S . Gonçalo. As mais são pequenas massas 
d'ao-tta que se estagnam dLtrante o inve l·oo, e a que os habs. dão 
o-e r~lmente o nome de ipueiras, cheg<\ndo muiLas dessas ipu
~it·as a conset·vat· agua tres e quako mezes depois elas chuvas. 
I-Ia no num. muitos açncles que conservam arrua ele um an uo para 
outro.-i\'ÜN~RAES . Em t~do o mun . abundam tenas argilosas 
proprias para telhas, tiJOlos, louca, etc. Ha nas fl'alclas 
da se l' ra, per to desta cic~ade, uma nit~·e i ra que consta ser 
muito rica. Ha no ser~ao terras salitt'osas, que o gado 
cos~uma lamber; fazendo com a lingua profundas excava
ções arredondadas. Ha caparosa , potas~a, ouro, cobre, 
chumbo p~dt•a calcarea e, s3gunclo alguns, carvão m iner al. 
De pot~ssa ha perto da ~idade uma abundantissi~a camada, 
a que o povo chama sabao de pedl"a . De ouro ha rtcas nunas 
nos riachos Curymalan e Juré, tendo -se descoberto u ma outra 
no logar Bom Jesus, nas immediações da cidade . I-Ia duvidas 
acerca de uma mina existente perto da cidade, porque a lguns 
dizem ser ele plombagina, outros de chumbo ou galena argen
tífera. - HISTORI.L A antiga pov. de Ipú, edificada em um ter
reno doado em 1780, por João Alves Madeira e l\lanoel Alves 
Ferreira, tempo em que foi edificada uma cape!linha (que já 

não exís le} r.om a in vocação de_ S. Sebastião, depressa, graças 
aos elementos natnraes, avan~aJou-se sobre as povs. da anUo-a 
freg . ele S . Gonçalo ela Serra dos Côcos, uma elas quatro freg"s. 
em que, por P rovisão de 30 de ag-o.sto de 1757, foi dividido o 
11n~igo cu rato do Ac:ll'ahú . Por le i P 1·ov. ele 26 ele agosto de 
1842 foi tt•ansfericla para a pov. elo Ipú a Villa Nova d'El-Rei , 
que havia sido crêacla na pov. de Campo Gt·ande (hoje Villa de 
Campo Grande) em 12 ele maio ele 1791.. Por Lei Pro v , ele 26 
ele agosto ele 1846 foi a ma·triz tt·ansfe rida da capella de S. Gon
çalo p::wa a capella elo Ipú. Por Lei Pro v . de 3'1 ele agosto 
ele 1848 foi creada a com . de Ipú (te rmo até então ~ertencente 
á com. ele Sobral), sendo es~a villa a sé ele ela com. 1< inalmente 
por• L ei P ro v. ele 1885 foi a vi lia elo Ipú ele -ada á cidade . -
'foPoGRAPHIA. A cidade elo Ipú está_ edificada ao pé ela Ibiapaba, 
sobre o Ipuçaba. Uma t1arte da ctdacle, par !\. o l ado ela serra 
a O., é edificada em ~erre no ele\'ado, com os mot• t•os cleno~ 
minados : 11/to elos Quc~tor·ze, donde clomina- sa toda a cidade 
e goza-se ele um panorama magn ífico, Pão de Assuc(~r· e R eino 
ele li'1•ança. Ahi conta-se um crescido numer·o ele casas . porém 
peqttenas e más. No C6ilko, onde nota- se a bella e extensa 
Praça elo Quadro, arbol'isada ele castanheiros e ·tamal'incleiros , 
ha boa casaria; a m. ha tambem boas casas ao !aclo ele outras, 
pessimas e defeituosas, mas é sobretttdo ao N. , onde encon~ra-se 
o mercado, que a edificação tem tomado mais incremento nes·~es 
~res ultimos anno~, notando-se ahi mu itas casas elegantes e 
ele gos~o mo,clet·no. As margens do riacho, que em grande 
extensao laclea a ctclacle do lado elo S., são cobertas ele coqueiros 
cannaviaes, bananeit•as, larange iras, cajuei ros, e otr~ras espar ies 
ele arvores fructifet·as . A' excepção ele um ou Olrtro pequeno 
sobt•aclo, todas as casas são tert•eas. Seus principaes ecliJicios 
são : a egreja matriz, o eclificio da cadeia que é ao mesmo tempo 
o da Camara Municipal , o cemiterio. Ha diversos estabeleci
mentos commel·ciaes e a lguns inclustriaes .-PoPuL,WÃO . A pop. 
elo mun., dizimada pala fome e mo lestias occasionaclas pela 
ultima secca ('11177- 1879), pôde auclat· por uns 30 .000 habs., 
dos quaes uns 6.000 habitam a cidade. - AGRICULTURA . Os 
habs . cultivam, posto qtte em pequena quantidade, na sert'a 
o café, que passa por ser superior ao ele Baturité. canna de 
assucar , mandioca, tabaco, milho , fe ijão, batatas e muitas 
especies ele fntctas . Ao pé da serra e no serlão cultivam 
tambc1m a canna ele assucar , mandioca ele varias qual idades 
milho, feiJãO, arroz, gir imum, a~a ou pinha, tabaco côco cld 
praia, ~te. O algodã~, que é de optima qualidade, ~ulttva-se 
em ma1or escala, Crt_a- se com oplimo resul tado toda a éspecie 
ele s-aclos e aves domesticas . A pesca que se faz n os rios, 
açuctes e lagôas ou ipuei ras, apenas dá para o consumo. 
I NDUSTRIA FABRIL . Consis~e em aguardente, fumo , farinha e 
gomma de mandioca, rapadura, assucat•, queijos, telhas, 
tijolos, louça de barro, velas de carnahuba, ele . - Co.li!MERCIO 
A exportação consiste na elo algodão, aguardente, fumo, 
cout·os crús, salgados e cul·~idos, gado vaccum e algum asS LlCar . 
Os generos são exportados para Fortaleza, Sobral e Camocim . 
O transporte para Fortaleza e S0bral é fedo ás coatas ele 
:~.n imaes ou em pesados carros ele made ira, viagem ''agaros is
sima e dispendiosa .- DISTANCIAS. A cidade ela Fot•talezn., capital 
elo Estado., dista des ta cidade umas 70 leguas ao SE. (em linha 
recta 38 leguas ele 20 ao gr áo, segundo Pompeo), e a Villa de 
Campo Grande sobre a serra ela I biapaba ci nco ao N. , á cidade 
do Sobral 15 a NE.; á vi lla ele San~a QLliteria 14 a E. · a 
vi l·la elo Tamber il 14 ao S. ; á villa elo Caratheus unias 
30 ao SO., á vill a. do Castel!o, no Piauhy, umas 50 a OSO. 
IJ!ú 5 de fevet•e iro ele 1886_. Raym~mdo Peres Segunclo , pre
s tclen te da Camara Muntctpal. Sobre esta cidade escreveu 
o Sr . An ton io Bezerra de Menezes o seguinte em suas Notas 
ele V ic1gem (1889): « A cidade do Ipú está siL\lacla em terreno 
mais o~t menos plano, a dous kils. ela serra ela Ibiapaba, na 
margem esq. elo riacho Ipuçaba. Consta de uma grande praça 
circulada ele varias precl ios excellentes, em cujo centro se acha 
a egreja matriz, templo pequeno, baixo, pobre e infel'iot• a muitos 
que encon~rei no meu caminho; e de ruas traçadas ele nascente 
a poente , pat·allelas ao curso do t• iacho que, á excepção da da 
Gttela , onde se vê maior numero de casas, apresentam ainda 
largos i'ltervallos . Sua planta occ~tpa vasto espaço, e por sua 
posicão em relação ao sertão e vistn hança da serra, dispõe de 
meios para vir a set• uma importante cidade . Seguncfo in
fot•mação ele pessoa competente , conta ella actualménte 
186 casas ele telhas, e innumeras, c1ue são cobertas de 
fo lhas ele palmeiras, espalhadas nos subut·bios. No entanto 
a presença elos coquei ros que margeam o Ipuçaba e a per
spectiva elas montanha s que a circumclam pelo lado do poen te e 
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N., cujos pincarJs mais ou menos distantes a modo que on
dulam em linhas de azul , desenhando seu perfil esfttm:ulo pelo 
afastamento, dão-lhe ar g1·ave e imponente, Entre os edificios 
puhlicos da cidade , sobresahe o prêdio q tte set•ve para au las elo 
sexo masculino e fem inino, situado na face septeutrional ela 
grande pt·aça . ill' alto, espaçoso e de elegante construcção . Não 
menos digno de nota é o paço da camara municipal, que oc
cupa o andar superio r do edificio, que se ergue em outra praça 
ao N. ' daquella, sendo o pavimento ·tert•eo aproveitado pat·a 
cadeia. A entrada é pelo lado do S. , e de cima goza-se ele 
vista agravavel para todos os pontos. O mercado consta ele al 
guns qttartos pequenos, estreitos, espalhados irregularmente 

. num espa~o quaclrangulat•, onde, no emtanto, se faz animado 
commercio. Proximamente a este, um pouco mais a L . , ficam 
<Js alicerces de outt·a casa ele marcado, C[Ue concluída, segttndo 
a planta, deve ser um eclificio magniíico. Em consequencia ele 
t·ivalidacle entre os chefe.;; políticos de ixou de ser erguido, 
em 1878, com soccorros ([o governo; ultimamente, porém, o 
Sr. Antonio Francisco de Pattla Quixcaclá levantou do1s Cj'l::trtos 
com as devidas proporções, e outt·os pretendem imi tal-o. Na 
praça da matdz encontram-se estu.belecimanto~. commerciaes 
bem sort idos, onde abundam mercadorias esLrange iras . A ci
dade estende as suas edificações para os lados ele nascente e 
N., e si bem que as ruas eles L lado não se achem completa
mente fechadas, apresentam toclavm ora aqu i, ora all i, pl'ecllos 
excellentes .- Admirei a quantidade ele algodão em caroço que 
entt·ava continua. me nte elos pontos vizinhos, e que ofl'erec ia ser
viço incessante ao locomovel elo Sr. José Libet·ato ele Carvalho, 
e ás innumerns machinas e npregadas no clescal'Oçamen to e 
arrumação em saccas, desse valioso producto, afim de serem 
transportadas aos centros consLuniclot·es. Nii.o é sómeute o a l
godão qtte se cultiva com vantagem no mnn., mas o assucar, 
a aguardenLe, a rapadura, os cereaes , e porção de gado do 
sertão , A cidade tem tres arrabaldes populosos e in·tel' essan
·tes: o Reino de França, ao poente, onde se vê algumas 1•ivendas 
agraclaveis, em consequencia das ondulações do terreno, Gur 
gue 'a , ao S. 0 . , e o Alto elos Quatorze, ao S. O nome deste 
ulümo proveiu de ter sido a·lli assassinado um velho, que Linha 
quatorze filhos. O cl ima é saudabilissimo apezat· ela intensi
dade elo calor no verão, e o lado S . ela cidade é refrescado 
pelas aguas do Ipuçaba, que em todo o tempo otferece magní
ficos banhos.-A com . do Ipú foi creacla pela Lo i n. 482 ele 31 
de agosto de 1848, com territorio desmembrado de Sobral; ul
timamente, por força da Lei n. i. 789 de 10 ele janeiro de '1878 
com prehende os termos reunidos de Ipú e Campo G1·ande. Tem 
sua séde na cidade para onde foi trausfel'iela a villa do Campo 
Grande por Lei n. 200 de 26 de agos·to ele 1840 e 261 de 3 de 
dezembro ele 1842. E' classiiicacla. ele primeira entr . pelos Decs . 
ns. 687 ele 26 de julho de 1850,e 5.195 ele 11 ele janeiro ele 1873. Seus 
limites com os termos elo Tamboril e Santa Qui teria estão traça
elos por Lei n.984 de 13 de agos to de 1861, com Sob ral pele lei citada 
e mais territorio dec larado na Lei n. 1.695 ele 22 ele setembro 
de 1875, com o ele Campo Grande pela ele n. 1. 798 ele 10 de ja
neiro ele 1879, comprehendenclo a inda a freg. ele Ipueiras, que 
set•ve de limite com a pro v . elo P i. auhy, pelos tel'lnos de Priu~ 
cipe Imperial e Pedt·o II. Ct·eacla freg. ele S. Gonçalo ela Se:·ra 
elos Côcos po1· Provisão de 30 cl.e agosto ele 1757,._foi ·tran~fertcla 
a sécle ela mesma para a egrep de S. Sebast1ao do lpu, CUJa 
denominação tornou : Lei n. 2.037 art. III de 27 ele outubt•o 
de 1883 . 'l'em quaLt'O dists . de paz; e> ela cidade, que se !.i mita 
com o ele Campo Grande pelas aguas do Ipuçaba e mais Jogares 
declarados na Lei n. 201 ele 2.2 ele agosto ele 1882; o de lpueiras 
a 42 kils . ao S. , no sertão, creaclo pela Lei n. 1. 3!0 ele 22 ele ou· 
tubro ele 1870; o ele S. Gonçal o ela Serra elos Côcos, a 54 kils . a 
SO. na Serra Gr ande, ct•eado pela Lei de 13 ele outubro 
ele is27; o ela Varzea Formosa, a 48 kils ., na mesma direcção, 
creado por Lei n. 929 de 6 ele outubr·o de 1860, que occupa la.t·ga 
zona cleshabitaclil. entre Ip'ú, Marvão e Pedro II, de tal sorte 
que chegam a baptisar-se meninos com '10 e 1.2 anuas .. Este 
dist. não foi até agora inau::r!:lra:do. A~ém destes pet·.tence amda 
ao termo do Ipú o pov. da varJota, situado .a 3! ktls . ao, n~s
<:ente, que nada ofl'erece d~ 1mportaute . A 1 ust. publ. e cll_:;
tribuida pot· duas aulas pnms. para ambos .os sexos , que sao 
llem ft·equentaclas . Calcula-se a pop. ela ctclade em 3.00) 
almas e a de toda a com. em .26 .000 Segundo dados colhidos 
na r e1;artição competente rendeu o a11no passa(to a CollecLoria 
Prov. a quantia de 7:802,~i74.- Com relação á ol'igem do Ipt~ , 
fui informado de qLte o local onde hoje se acha assen:acla a ct
dacle, pertencet·a ao sitio ele Manoel Alves Fontes, qtte em 1792 
fizera doação de uma legua ele t~ l'l'a em quadro ao orago S. Se-
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bastião, edificando-se uma cape lia no log,ar denominado Papo. 
Essa doação foi feita para fundação de um arraial em com
petencia col)l outro que começava a formar-se em Ipueiras . 
A capella conservou-se at.é o anuo de 1871; tinha a frente para 
o poente, ao contrario da da egreja actual, e servia para nella 
celebral'-se a missa ele Natal. Corria. que na praça em t't·enle 
desse templo havia um thesouro enterrado por U:m hol!andez, 
que o colloca.ra sob a protecção do santo. Fôra trazido da gruta 
elo Donato, i2kils . <W N. da cidade, onde, segundo um rateio 
que possue João de Andrade Rodrigues Oajão, proprietario do 
unico sobrado constt·uido nesta loca lidade, ainda existem gran
des riqtiezas , gu:lrdadas por uma serpente de olhos de fogo; 
mas que só se pócle alli penetrar quando o feroz animal está 
com os olhos fechados, entrando- se sem a mbicão e c~ncluzindo
se a oração elo contric to Senhor Zach arias. Conhecendo o hol
landez o segredo de fazer a serpente fechar os olhos trouxe 
muita riqueza que enL~rrou junto á porta da egreja, e 'voltando 
para pt·ocul'ar mais, [õt•a devorado pela mesma set•pent.e . Con
ta-se que o maJor Joao ela Costa Alecrim, que perseoouido em 
Ped1•as de Fogo, pt·ocLtrava nesse tempo seu parente ~ vi ,.ario 
ele S. Gonçalo, i:Vlanoel Pacheco Pimentel tirou o thesour~ sob 
a g11arda do santo, e l90t' isso Ocou tão odiado que todos o evi
tavam como a um pt·eci to .- 0 Ipú e S. Goncaro da Serra dos 
Gôcos fot·am, de;;cle seus princípios , theat ro ·de g·mndes con
fiic~os armados e ntre os que se revesavam no poder, sendo o 
ultimo em '18±6, por occasião .de um assalto á villa, quando 
excercia as l'uncções de delegado, Ma noel Ribeiro Mello, que 
entre outros foi as;;assinado com dous filhos . Seu primeiro juiz 
ele dit·eito foi o celebre jurisconsulto i.Vlanoell\fendes ela Cunha, 
amnistiado ela revolução praieira, que consiclel'ando presen·te 
grego a nomeação para esta localidade, regeitou-a, sendo sub
stituído por José Quirino Rodrigues Silva, que aqui se apt•e
sentou em 'l850. Dessa data em diante a com. entrou mais ou 
menos em regim an de legalidade. A autoridade cotlseguiu im
pedit• os confiictos armados, mas nunca poude acabar com a ~ixa 
entt'e as famílias. Ainda hoje questão nenhuma pócle ser resol
vida sem que nella todos tomem parte, mesmo as senhoras, os 
meninos, que ora propendem á favor deste, ou daquelle, e muitas 
vezes de li"'eira altercação origitla-se lncba séria, em que tl'ium
pha sempt:e o que tem ele seu lado as autoddades do partido 
clominan te. Por mo ti vos politicos o cartorio .e mais papeis elo 
Campo Grande, que deviam ser transferidos para a nova séde, 
em virtude das leis ele 1840 e 184.2, na;ufr·agaram, os que con
vinham, na passagem do riacho Ipuçaba! Eram por demais 
turbulentos, para não clizet· sanguinarios, os primeit•os povoa
~ores desta pn•te ~a- pro v., sendo certo que os homens ma1s 
m.fiuentes pela postçao e pelo dinheiro, percorriam com bandos 
armados, ela serra ao valle e elo valle á serra decidindo 
ele tudo e sobre tudo, á l~gica do bacam:.\l'te . floje, feliz
mente, elevado o I pu a ctclade, por Lei n. 2. 098 de 25 de 
novembro de 1883, vae se desenvoheuclo r egularmente e pro
mette vi1· a ser em fttturo pro:s:imo uma importante cidade, 
principalmente q11ando chegar a té aqu1 a E. de F. ele Sobral. Di
versos rios regam esta com.: o Jatobá., que nasce elo tronco da 
se1·ra Ibiapuba, banha a pov . de Ipueiras pelo lado esq . e vae 
lançar-se no Acarahú, abaixo desta cidade 48 kils., no logar 
Al'ara, correndo quasi ele S. á N. Ao nasce11te o Acarahú, 
do qual é aff. o rio li•Iacaco, cujas aguas servem ele limite ás 
f1·egs . ele T a mboril e Santa Qui teria até á confiueucia com o 
riacho B'eitosa. O Diamante, aC! S . ~ qu~ segue em rum o de 
N. a S, e vae desaguar no n o Pmhen·o, grande a fl'. do 
Poty. No decurso deste rio, como no elo rio Jatobá, encon
tram-se alguns pequenos açudes de pedra e cal, que fornecem 
agua stlllicieute á plantação da canna, da qual extraem os 
propriebrios bastante aguardente, que é consumida na prov . 
do Piauhy. Mesmo no perímetro da ciclade eústem 10 en
aenhos de ferro e tres. ele :nadei r a, os quaes á excepção de 
âois se occupam na fabr tcaçao daqLtelle proclucto; visto como 
pouco CO!lsnmo tem o assucar, e despenclioso é .o transporte 
para os mercados de Sobral.- Uma elas fontes de riqueza elo 
Ipú vem a ser a variedade ele mineraes, que abundam no seu 
tel'l'Horio. No lagar Bom Jesus <Í tres kils. ao nascente da 
cidade acha-se a celeb1·e mina de o11ro, que della fez mensão o 
senador Pompeu na sua Estatis tica . Diz- se que a primeira 
pessôa c1ue a descobrit·a, fo i um preto velho que moi<>. a pedra 
com uma alavanca, e vendia em oitavas o precioso metal. O 
especialista Dixou, que por conta elo major José Bernardo Tei
xe ira·, viera pat·a examinar a mencionada mina, faltava com 
enthusiasmo sobre as suas vantagens . Entendia elle que ·tinha 
proporções para empregar cerca ele 1.000 pessôas, e que se 
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podia construir uma E. de F. elo Camoci·m até a1li, contando-se 
com todos os recursos , isto é, com agua do Ipuçaba , que 
corrre continuamente nas pL"oximidades, m:tdeiras em abun
dancia e a Set•ra G.·ande a0 lado pat"a abas tecimento de ge
neros aos operados. Tirando-se em um raio ela mina 18 oi
tavas por tonelada de pedL"a, extracçãoegual a do Gongo Secco. 
em Minas maiores vantagens se de vertam esperar, quando cb.e
gassem o; trabalhos á mina. mãe. Asso~iado ao majo t• Tei
xeira , parte Dixon para o Rto ele Janeiro . afim ele tirat· o 
privilegio e de volta boca no Recife, onde veto a fallecer, des
appareceddo as plantas e mais pa peis r ela tivos áquella emp.reza. 
Quanto ~~do Juré, 5.4 ki!s. ~o nordeste, qtte o n~turali s ta J?ão 
da Silva Feij6 ex:am mou e Julgou o metal su peri or ao da mma 
de Curt1matan, ainch hoje os moradores o encontt•am em pa
lhetas, e o coronel .Diogo Lopes de AL"aujo Salles, ha a nnos 
tentou explorai- a , para o que fez set·viços extraordinarios, 
mas foi a final obrigado a suspender os trabalhos á falta d'agua, 
e por ter sido assass in aclo por um seu escr avo o individuo ha bil i
tado em mineração. O esc.ra':o foi justiçado na praça ela eg t·eja. 
Além daquelle metal encontt·am-se no termo, minas de c9bre, 
e chttmbo,a que chammam impropriamente plombag_ina, de fet·ro, 
ora oxidado debai.w da fôrma olygis tica, ora m1sturado com 
terras a luminosas e bem assim di versas substanci~ s salinas, 
como vastas ni ·tre iras · peclt•a-hume (sulphato d~tplo ele aiurninio 
e potassio) no tel'l'eno 'sobre que está assentado a, capella elo 
Peixe, na 1\:Iaoa mbüa, potassa (ca?·bonato de potassa) mais co
nhecida elo povo pelo nome ele sabão de pedra, e em grande 
quantidade o va liosíss imo combustível carvão minera1. Em 
pasHeio á ponta ela serra que C)O!'re, em direcção ao N., na 
aistancia de quasi 12 kils ., observei exLensa camada de pedra 
sabão, (cetl'bonato ele potassa) que tem ficado até hoje sem ut~· 
tilid;~. cle alguma. Por toda a par te e11Con tram-se rochas gram
ticas, porphyricas, apt•oveitave is para as gr andes conatrucções, 
mfl.ssas ele pedra ca lcal'ea (carbonato de cal) , de que se e><: Lrae 
pelo calor a ca l empregada na composição ele argamassas, diffe
rentes especies ele a l'g i!las, e em abunclancia (c•etites}, pedras 
esphericas, variedade do ·geodos, cujo centro está c~eio de oxicl~s 
metallicos ele varias côl'es , ele qu~ se servem os ptntores . Nao 
menos importante é a flora elo I pu. Na falda. ela montanha ela 
Ibiapaba crescem aq grandes especies vegetaes da _nossa 
zona donde vem as madeiras pt•ecisas para a ecltficaçao ela 
cidade. Esta lo~aliclacle, pedaço de oiro, como costumava 
denominai-a "' senador P ompeu, pela riqueza m-ineral e vegetal 
que contém em seu seio, pela irrigação constante do lpuçaba, 
pela salubridade elo cl ima, pel o desenvolvimento da agricul
tura e Cl' iação ~aqtoril, me parece que virá a ser mais impor
tante das qtte hcam ao norte da provincia, infedOl' sómente 
ao Grato, que não conheço Ainão pot· informação e a serra de 
Baturi té. Talvez não seja preciso muito tempo para verifi
car-se o que digo aqui. A maior curiosidade elo mun. é 
inclubi tavelme Jte a bica, jorro cl'agua qtte se precipi'a ela 
sel'l'a, de uma al tura de -133 metros , em um sitio magnífico, a 
dous kils. ao SO. ela ciclarle. De longe parece larga fi ta de pl'ata, 
cabida 1)01' sobt•e o verde gaio elas arvores, ondul a ndo suave
mente ao elfe ito ela luz do sol e expellinelo as mais agraclaveis 
irradiações, Na estação invernosa avoluma-se, alarga-se, tl'an
sbOt·cla e cae sobre as pedras elo solo com arruiclo ex: traot·cli
nario , que é ouvido a grande distancia. Umas vezes o ven to, 
sopra ndo ele rijo, atira as agua9 de en contro ás neg ras paredes 
do ta lhado e faz descer lar go l ençol de espuma á modo de 
pujante cascata . Ot\tt'as, remoi nhando na concavidade que 
fot'mam as pedras, em virtude de ignota pt'essão , leva-as para 
o ar produzindo esplendido repuxo, que delícia a vis ta pela 
gt'andeza da paisagem, e pela aureola alvinitente com que se 
corôa a sei·ran1a. Elssa mat·a Vllha é fot·macla pelas nguas elo 
riacho lpuçaba , que passa n<s immecliações elo pov. Varzea, e 
nasce na fazenda . S . Paulo, propl'iedacle elo coronel F elix 
José ele Souza, á esq. da estr ada qtte desce do Campo 
Grande. No Jogar donde sul'ge, é tã c: bt·ando o t el'l'eno que 
intt·oeluzida a ma is compr1cla h aste, nan se tem podido medir 
a pl'Oftmelidaele, no1antlo- se !!-'r~ ela ce:Lo recuo apenas cessa a 
intromissão. Desejando viSitar a b1ea, offereceu-se para fa· 
zer-me companh ia o Dr. Salles, e assim no dia segninte pel a 
manhã para lá nos d ir igimos . Atmvessamos o Reino ele França, 
e em alguns minutos começamos a Stlbi r sensivel laclei l'a . 
Acleante notei á dit·. um as g t•aneles pedras que formam uma 
especie de sa la, onde pe~feitamente se póde r esguaL"clar a gente 
da chuva e do sol. P e la pos ição horisontal da que clascança 
sobra aq duas l ateraes erguidas á borda elo caminho, recordam 
essas pedras os .Dolmens, anLigos monumentos celticos, sobre 

a natureza dos quaes ainda não chegai•am ate hoje a um· 
accôrclo os arcneologos. Quem sabe si aquelle monumer.~to não· 
teria sido habitação em tempos primitivos? Assim pensando 
chegamos ao sopé da montanha, onde o volume dagua da bica, 
o murmurio elo 1·iacho rrue se perde á di~· . em direcção <Í 
cidade, a mais variada vegetação aquatica , os insectos mais 
elegantes, a• rochas neg ras e sombrias em semicirculo, dão ao 
local a mais imponente perspectiva. A bica, em toda a sua 
magestaele, naquelle r etil'O poetico e cheio de rumores, tem a 
solemniclacle selvagem do Staubbach, esse «ruissec&u-poussii!re» 
que despenhenha-se ele uma altura vertical de 300 metros no 
fundo elo valle de Lanterbrunnen , nas r egiões elo Interlaken, 
ela encantadora Suissa, e faz o deleite dos tou1·istes e pintores. 
Eu não me cançava de admirar aquelle q11adro, que a natureza 
enriquecera com os es plendores de sna magnificencia. A agua 
cae elo ai to em gt·ossas got~as de chuva, e é tão forte a quéda,que 
chega a doer sobre a epiderme. Tangida pelo vento, Ol'a der
r ama-se em um ponto, ora em outro, e nesse movime nto con
tinuo é acompanhada sempre de musica sonora e agradava!. 
Meu r elogio marcava iO horas, quando nos ret iramos . Voltei 
atnda á bica, mas desta vez á pé e acompanhado elo mett ar
rieiro Antonio Guida , perfeito conhececlot· claquellas paragens, 
como de ·toclo o sertão. Percorremos os a rredores. Ao perto 
encontra - se um pa\eo lageado, escondido entre vi çosos ar
voredos, onde, segundo fui informado, quando por a lli appa
r ecem as família ela cidade em passeio ele recreio, dançam 
quadrilhas e walsas como em a propriado salão. E' am sitio 
encan~ador. Do lado esq. vê -se a escada que, tornando ma is 
curto o caminho para a cidade, que pela ladeira ela Mina, por 
ella descem e sobem os moradores da Va rzea e suas imme
diações . ~m noiLes ele Natal é magnifico o etfeito pi·oduziclo 
pelos innumeros archotes, que trazem as pessoas que descem 
por alli para a missa. Pelo continuo movimento ela longa en
liada ele luzes clil'-Be-hia uma serpente ele fogo, agitando-se em 
meio ela escuridão ela noite . Não deixa ele ser perigosa e muito 
perigosa a ascensão por aq uelles a lcantis, e apezar ela per i c ia 
dos habits. da sel'l'a, ele quando em vez o descuido ou outro 
qualquer accidente Mira vic timas ao abysmo. Por occasião 
elas eleições de 1871, um rabequis ta que com outros eleitores· 
ve nciam aquella a rriscada passagem, dominado talvez mais 
elo alcool, desequilibrou-se, cabiu sobre as pedras e falleceu 
incontinente. De outra vez, voltando á noite um casamento com 
os mais convidados ao p ov . ela Varzea pela ~el'l'ivel ladeira, 
por motivos que não se pócle explicar, a noiva atira o noivo no 
despenhacleivo, e acabou-se a festa. Convém notar que a moça 
fõra raptada, e r esistira aos esfot·ços ela família qtte se oppunha 
A. esse enlace . O desfecho de um cr.ime semelhante é facil ele 
imao-inar-se». No dia H ele ouLubro de 1894 foi inaugUt·acla a 
estaÇão ·tel.'min al da E, ele F. elo Sobral, na cidade elo lpú . 

IPUCÁ (S . João ele). Alelêa de índios Guarulhos, fuuelacla 
pelo capuchinho italiano F r. Francisco Maria ele Tocli, na raiz 
elas montanhas dos Aymorés, jnnLo á nascente do ribeiro que 
tomou o nome ele rio da Alelêa Velha, o qual juntando-se ao 
Ipucá, coi•rem ambos a lançar-se no rio S . João, que clesagua 
no Ocea no. Mudada depois para o rio S. João ele Ipucá, auxi
liarfl.m os indios a e L"guer a egreja, que foi dedicada á sagrada 
fam llia de Jesus, Maria, José, Joaquim e Sant'Anna, e que· 
parece ter-se concluído em 1748. Eim 1753, conseguio Fr. J ero-· 

,nymo elo Mon·te R eal, prefe ito elos capuchinhos, elo gover nador 
do Rio da Janeiro, Gomes Ft•eire ele Andrade, uma data ele 
terras para patrimonio da aldêa , comprehendenclo uma l egua. 
em quadra em torno ela cape lla (BaHhazar Lisboa. Annaes do 
Rio de Jcmeiro). Passando a aldêa a se r dirigida pelos re~i
g iosos Franciscanos, foi ella por muito tempo administrada 
pelo pad t·e Silves tr e Porciuncula. Por esse tempo augme n
tou-se a al clêa com h abs . novos e ol'iunclos da Eiuropa, e 
em observancia da ordem que vedava aos r egulares a direcção 
elos inclios, foi-lhe enviado por vigario encommendaclo o padre 
Antonio Francisco Coelho, presbytero secular, que, admi~is 
trando os be ns patl'imoniaes, cobrava o quinto elas macletras 
que set'J'avam- se nas terras ela aldêa. Duranie a administra
ção dos paclt'es seculares, foi espantosa a clegracla~ão e cleca· 
dencia elos índios, cort·ompielos pelos exemplos permctosos que 
lhes davam os capitães-mores, não obstante a severidade que 
contra estes mostrott o marquez elo Lavraclio. Nada poude 
impedir o anniquilamento da a ldêa, qne veio a tol'llar-se uma 
simples pov. ele brazileiros e por~uguezes; distribu indo-se as 
suas terras á prO_[)Drção que os pretendentes as r equeriam, 
como devolutas. Em 180tJ, foi a freg. elevada á classe das 
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de natureza collecti v a, tendo por primeiro pa,rocho o padre 
-Jeronymo Ferreira da SUva, limitando- se por todo o rio 
S . João, com as suas vertentes, desde o campo ele Bacaxá até 
o r io Macabé ela parte do sul; mas annos adeante foi perdendo 
a sua ex~ensão ate que ficou reduzida ao terreno que confronta 
ao N. com o da freg. ele N . S . das Dôres de Macahé, sobre 
o rio as Ostras; a O. estendia- se da cord il heira elos Aymorés 
a-té 5: serr a ele Friburgo; ao S. confrontava com as de Capi
va r y e Jutut·nahyba e a E. com o Oceano . 

IPUCÁ. Rio do Estado do Rio de Janeiro, aff. do rio 
S . João. . 

I PUÇAB A . Riacho do Estado do Ceará, no mun . de Ipú; é 
perenne . Despen ha-se ela IbiapH.ba de uma altura de mais de 
600m e r.ahindo nas fraldas da mesma serra, forma a kil. e 
meio cl(l, cidade de Ipú e á vista desta, a cascata conhecida por 
Bica do Ipú- que tem mais ele 300m de altura e produz na 
.época das chuvas um rui do CJ,Ue se ouve a 18 ki ls . de distancia 
•(lnf. l oc.) Reune-se ao Jaloba pela margem esq . 

I PUE1RA . Lagoeiro formado _pelos tt·ansbordamentos dos 
rios nos Jogare<; baixos, onde as ag;uas se co nset·vam durante 
mézes, e são geralmente piscosas. Por extensão, dão o mesmo 
nome aos deposites naluraes de aguas pluviaes; mas a estes 
designam mais geralmente por lagôas . - Etym . E' voe. tupy. 
N0 Pará dão o nome de Pue?·a , s. f., á lagoa lamosa, mas 
enxuta, que a cheia dos Pios deixa no meio elos campos, qua ndo 
chega a vasante; pequeno palude secco pel o sol nos campos 
p. Verissimo). E' o lagar do campo, que se enche d'agua no 
lJ!lverno, conse1·vando- a por alguns mezes. (J. Gal eno . Scen . 
Pop., p. 276) . ·-- co~ .<] 

lPUEIRA . Log . elo Estado elo Piauhy, no mun. de S. João 
do Pianhy. 

I P UEIRA. Serra do Estado do Ceará, no num . da Pal ma . 

I P U E I RA. Monte no Estado elo Ceará, no mtm . da Ipueiras . 

IPUEIRA BRANCA . Log . do Es~aelo do Ceará, no dist. 
de Almofala, termo de Acarahú . 

IPUEIR ADE S . JOSE . Lagôa do Estado do Ceará, fica 
aba1xo da c1clade ele Sobral perto de 18 kils . Dá bastante 
peixe. 

IPUEI R A S . Villa e mun . do Estado do Ceará, na com. de 
Ipú . Orago N . S. da Conceição e diocese do Ceará. Foi 
et•eada dist . pela Lei Prov. n . 1.340 de 22 de outubr o de 187.0; 
paroch ia pelo art. III da Lei Pro v. n. 2 .037 ele 27 de outubro 
de 1883 e elevada á caten-m·ia de villa pelo ar t . I da de 
n. 2.036 de 25 do mesmo mez e a nuo, que constituiu o seu 
mun. c-;m os dists. ele paz da mesma pov. e S . Gonçalo da 
Serra dos Côcos . Foi rebaixada ele villa pe~a Lei Pro~ . n. ~.036 
de. 25 de outubro de 1884. Tem .uma caclell'a ele ensmo m1x.to, 
cre!l.cl'a pela Lei Prov. n. 2.095 ele 25 de novembro ele 1885. 
Dista '12 kils. ele Ipú e 12 ela raiz da Sel'l'a Grande . Foi restau
.rada villa em '1889, sendo inaugurada a 11 de janeiro de 1890. 
Fica sitaacla n'uma planície, cercada de montes, na margem 
•à i r. do rio Jatobá, a oito 1.-:ils. da Serra dos Côcos. Seu mun . é 
1banhaclo pelos rios Jatobá, Forquilha , Miraclor, Pa pagaw, Bar
rinho, Chico Pereira, do Matto, Oiticica, Cannabr ava, Olhos 
d' Agua, Choro, riacho Feich ado, t•iacho Novo, S . Domingos, 
S . Lourenço, Gurgueia, Negros, Goes, i.VIacambira e diversos 
outros; é percorrido pelas serras dos Côcos, Moleque, do Arraial 
Caninclé, Bacamarte, Irapaá e mu·itas outras . Lavoura de 
canoa de ass acar, a lgodão, tabaco e mandioca. Criação de 
.gado . Dista 36 k ils . de Ipú, 84 do Tamboril e 108 de Car<~.teús . 

. I PUEIRAS. Log. no mun. do Porto Nacionn.l do Estado 
ele Goyaz. 

IPUEIR AS. Serra elo Estado do P arahyba do Norte , nas 
-.divisas de Guarab ira. 

liPUEI R AS . Ribeirão do Estado do Cead., nasce da serra 
de Ba·turité e engrossa o Canindé. 

IPUEIRA S . Rio do Estado do R . G . elo Nor te , banha o 
m un . do Jar dim e desagua no r io E . Santo, aff . de Seridó. 
E' lambem denominado Angicos . 

IPUR UCOTÓS. Tratando das duas gr andes nações sel.va~ 
gens, qae hab itam os rios Urariq.uer a e -Mahú, diz o Sl'. J. 
Bar boza Itoclrigues, n o seu t rabalho Rio Jauapery : <<Come
çar ei pela t ribu dos Ipm·ucotós, conhecida tambem por P uri
·Cotós o a P.cocotós., p0r me J:laTecer · ser o tronco principal , pois 

ainda hoje delle parte o com mareio e conserva a infl uencia que 
o pai sempre tem sobre os fi lhos, a inda que fo r mando famí
l ias separadas . Das cabeceiras Jo Urarycapará, desde a serra 
ele Tepeq.uen ou 'l' ipiquy até o Urarykuera e Parimá, têm elles 
suas mawcas e exercem seu poderio, sempre r espeitados, le
vando saas ex:ca rsões alé ás fo ntes do Parimá e á ser l' a do 
M.ercuary, para commerciarem com os Mah acus, cujas ma 
locas ficam entre as dos Quir l'iahus e i.VIaiangcongs. Os Ma
hac us são os nomacles dos r egatos do Par imá . Em 1735 ainda 
esta nação não era conhecida e só depois das correrias dos 
hespanhóes qae procuravam estabelecer -se no r io Branco, foi 
qae appat•eceu, se ndo sempre maito respeitada, já pelo seu 
numero , já pelo sen valor . O Ipurucotó é índio das selvas . 
Edifica suas ~tpatás no meio ela matta vir<>em nas cabeceiras 
dos yarapés, pelo qae saa tez amorenada não é cobre~.da nem 
bron~eada pelos r a ios do sol eqnatorial. A pa llidez é seu dis
tinclivo. _O uso barba l'o da tatuagem não é admi ttido na lribu • 
Apenas pmtam- se com caraja i·ú e furam as o t·elhas onde en
fiaf!l UI? pedaço de frecha, suppo?-do que desstl modo ficam 
maiS airosos. _No rosto, traçam ctnco listras hor isontaes que 
correspondam a bocca, as narmas, aos ol hos , ás sobrancelhas 
e á testa, todas atr avessadas por uma outra ver tical sobre o 
na riz. O corpo é il'l'egalarmente manchado de u-rucú, tendo os 
pés e as per nas intei ramente pintados, parecendo e~tar sempre 
ele botas . Gortam os cabellos horisonta lmentre na frente e na 
alturn do pescoço, e ar rancam a bar ba e as sobrancelhas. As 
mulheres. tamb~m usam os cabell o~ cm·Laclos. e pintam- se pela 
mesma forma, com uma umca d rfferença : pultam os cabellos 
com urucú. As casas de suas mnlocas são circulares, com a 
cober tft ponteag uda, de ixando no apice uma abe rtura que serve 
de chaminé, sendo não só as paredes como a coberta feitas de 
ubin rgeonomcb ~11 . va•·.) trançado . Cada casa tem duas portas 
diametralmen te oppostas. São constr uídas sempre no meio das 
flores tas. Suas a r mas são : o arco (~trapaia. ,,gon); a taquara 
(unamenai) , pat·a gtterra e caça grande; a tamarana (~toaipâ.), 
o tipoquen, de dente de osso par a caça mi ucla, e a pichi , de 
po n ta fa r pada, pat·a pe ixe . Usam tambem n a caça a ci·auatana 
(corá), cujam frechas . (ouan:õe) anda m amarradas . em es teiras 
e mettidas em uma alJava ( muery) feita de aaruma (ma1·antha 
sp. va?' . ), coberta de cerol de abelh as c·•m tampa de pelle de 
veado . Serve m-se do uirar y (cumaranáJ que não fab ricam, 
porém obteem pelo commercio com os Mahacus que o fazem. 
Além dessas armas usam para a caça da a nta ama lança 
( inwnic• ), cuja ponta é grande e de ta boca, ass im como par a 
a caça do veado e elo macaco teem uma fr echa cujas pontas se 
desprenclem (~wapá-ipu). Essas pontas curat·isadas são diffe~ 
re.ntes, segundo a caça, e guardadas em um estojo (sa•·imain), 
feitO de ·tab~ca, ornado ele enfeites de fios ele ;tlgodão . Todas 
as feechas sao empl umadas, com pennas de mutum, de gavião 
ou de arara canindé e enfeitadas no rema te po t· outras ver
melhas ele papo de tacano . Os arcos teem quas i o duplo do 
comprimento elo homem; são achatados ou ca naliculaclos ele 
um l ado e cyl inclricos ele outro, feitos de muirapiranga ou 
pairá, ambas légam i uosas. Os selvagens em pregam os arcos 
com a cor da bamba. Esta depois de amarrada nas extre
midades é passada pelas costas do arco em torlo o comprimento, 
de modo que, ama vez a r rebentada, resta ainda um bom pe
daço para faze r a sabstituição . Suas festas são sempre ani
madas pelo anar 11apá, que é um vinho i<e·briante como o ca
chiry feito com o payuaru . Tem este nome um gra nde beijú 
feito de massa de mandioca e torrado no for no . Acamado em 
um cotai ( panciro) e borrifado d'agua até fica r azedo, bo l-o
rento e fermentado, é rnettido em potes ou yaçáuas ( aahaná) 
para fe r men tar mais . Dissolvido n'agua e coado fo rma então 
o anat·uapá que dá vida a seus cantares e danças . Além deste 
vinho, fazem tambem o payuá ou cachil'y pPeto e o anaecó . O 
primeiro é feito de mandiocas pequenas raspadas e cortacl~s 
em larn,in as , que, seccas ao sol depoi s to rr adas ao forno , sao 
pulverisadas em pilão, mishtranclo-se o pó com polvilho ft•esctl 
afim ele faze r-se he ij ús que, dissolvidos n'agua, dão a beb1da 
tão apreciacla. O segundo· é feito com milho cozido, que, mas
cado, fermentado e coado, dá tambem vi11ho qtte ~aitas vezes 
leva a fe r ocidade a se us prazeres . As mulhe res sao as encar~ 
r egadas do fabrico das bebidas. Se'.lS alimentos constam de 
caça, usando beij ús em vez de far i nha . Além da caça· e de 
algum pescado, a limen tam-se a inda com fi·uctos, _com que rr~
pa ram vinhos que não embriagam como o de mel'I ty (mawrttuj, 
ftcxuosa), pu1mnha ( puilllichua speciosa) e. piq ui ~ (ca?·yocar 
brCI!siliensis ). Os cond t:nentos par a seus _manJ,nre.s sao o tarené-, 
caldo de p imentas cozidas com sal , e o xehaça, p1mentas seccas 
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~ pulvet·isadas, vulgarmente conhec ido pelo nome ·tapuyo 
Jequitaia. No tratamento das molestias empregam as sarJa
dul'as e as sangrias. As primeiras são fei tas com dentes agu
çados de peixes. As segundas com ferrões de raia. Chamam 
ás lancetas de dentes papê e ao ferrão pat•a sangri as chiparé. 
Estas são usadas sem tocar nas veias, atravessando sómeote a 
ep:derme e o.> tecidos de l~uo a _l,ado. Est~ncam o s:tngue com 
a mucillagem acre de val'ros ta.) a S ( colladntm sp . 'VIhJ' ,) que 
chamam mtwan. Curam os golpes prodtt~i dos palo papê com 
pimentas socadas . Atacam tambem as sezões com pimentas 
socadas esfregadas nos olhos. Os Ipurucotós fazem annual
men·te varias festas, porém as mais car acterísticas e barbaras 
são <lquellas em q ue se eman cipam os mancebos, habilita ndo-os 
a bons COl'l'edores e dex tros caçadores, e a que fazem quando 
algttma joveu at tinge á pubet•dade e a prepar am para supportar 
co t·ajosam eilte os tt•abalhos. A' pl'imeil'a denominam caripetabé 
e á segunda ipgtaiá .. Reunidos na época da caça os anciões e o 
povo da maloca, depois-de preparado um grande cachiry, apre
sentam-se os mancebos , que pela primeira vez vão á caça lon· 
gmqua1 e ao som de seu chimary, instrumental composto ele 
tor és (tiquian) , fl autas ele dous furos (caaw·á), gaitas de taboca 
(ch iuahi), tambarinho (samburâ), e quehues(mwr·cbcâs), tudo 
compassado pelo bastão (ua,•cbngâ) , de grossa taquara com 
maracás enfeitados de pennas . Começam as danças, que se 
to rnam tanto mais vivas quanto mais corre o cachil'y. Sus
pensas as danças, intt•oduzem nas narinas dos mancebos, unicos 
que não bebem, um cordão feito de mel'ity (chi miquipâ), em
bebido no sueco de pimentas , que passando-lhes pela fossa 
nazal, sabe na bocca, por onde outro individuo a tira. Feita 
es ta opet·ação, para poderem os moços bem anemedar a caça , 
sarjam as pernas para fortalecel- as de modo a fazel-os bom 
corredores, e os braços afim ele facilmente manejarem e ente
zarem o al'co . Outras vezes cobt·em-lhes os hracos de for
migas, cujas ferroadas peçonhentas, além da gÍ·a nde dor 
C[Ue produzem, fortalecem os musculos . Contiuúa então a 
fes·ta . Os neopby tos não podem dormir junto ás mulheres, 
beber cachiry, co mel' sal ou pimentas e cheg-ar ao fogo. Ter
mina a solemnidade com os ul timos goles de cachiry . P ar
te m os moços para caça , emquanto as mulheres ·prepar am 
outro cachüy para recebel-os á volta das excursões venatorias. 
Si essa operação, feita ao som ele in st t·u mentos ca ve rnosos e 
atroadores, é barbara e dolorosa, não menos martyrisante é a 
que éstá sujeita a jove:1. Ipurucot6 quando chega á época pre
cursora da maternidade. Quando o primetro menstruo se 
apresenta em uma menina, é immediatamente a vic tima sus
pensa, em uma rede, a grande altura, onde passa todo o tempo 
que a natureza determina, findo o qual, depois de tres dias de 
descanso, r eune-se o Ipotaia ou o conselho de família. Ao som 
de Torés, é agarrada ajoven por dons pal'entes que a conservam 
segura pelos braços abertos, emquan to o pai a vergasta t res 
vezes. Depois, collando aos seios um pequeno P ary (€steit·a) 
cheio de formigas (apara), estas os sangram terrivelmente com 
o ferrão duro e peçonhento. Tirado do seio, applicam o pary 
no abdomen e nas costas , co nserva ndo-se a moça por alguns 
dias em die·ta. E' crença que esse ma1·tyrio fortalece e fa z com 
que possam as mulhet·es SIIPJ;wrtar os mais duros trabalhos, A 
formiga Apará é um a especte do mesmo genero da Tocandyra 
(cryptocertts), porém menor, neg·ra. Aninha-se no humus das 
mattas. Vi alguns desses ninhos no rio Jauapery e presencisi o 
effe ito da ferroada em meu interprete P edro, que foi picado por 
uma dellas. Era tal a dôr que sentia, que tremia e retorcia- se 
com cala frios e suores, chegando a chol'ar. O alcali volatil fez 
clesapparecer esse sofl'rirnento qnasi instanta neamente . Por 
esse fac to calculo qu :tl não sará a dor que soffrem as clonzellas 
Ipurucolós . O u~o da~ formi gas pm•a pt·ova de valentia é admit
tido não só em tribns do Brazil como da Columbia. Depois 
deste ceri monial, cobrem a pobre rapari&:.a com enfeites e escon 
dem o cofre dos deleites , na phrase de jjaen a, com o Maipó ou 
sendal de missa ngas , cujas fra nj as são de Chir ichiri (thevetia 
nervifolia) e cortam-lhes os negros cabe ll os, rentes, pelo occi
pital. A vesle usual dos horr.eus é o Uaicó, tanga comprida, 
tecida de al .,.odão, pintada ele vermelho , passada entre as 
pernas, com 

0
uma longa ponta pela frente e terminadas nas 

costas po1• f mujas de pennas de tucano. Os uuicos ornamentos 
são o c:~metaré braçaduras t ecidas de algodão t in tas de urucú, 
amarradas nos' ante-bt·aços, ficando suspensos longos fios en· 
feitados ele pequenas pennas de arara e ele cauda de tucano, e o 
uiram, massos ele fi os de algodão passados a tiraco1 lo e cru
za~os no peito, deixando cahit• la teralmente gt•andes borlas dos 
mesmos fios enfeitados de pennas dos passa r os menc~onaclos. 

Em seus dias festivos usam o ui!l!rcó, corôa de palha, armada 
com pennas ele cauda de arara vermelha aparadas e cintadaõ 
,iunto á palha por uma linha de pennas pretas de mutum. Gol
locam verticalmente , na parte postet•io r, cinco pennas inteiras 
da cauda de arara (Uiarcoimber). Ornam-lbes o pescoço varios 
collares que, durante a dansa, soffrem substi tuições diversas . 
Esses collares denom iuam·se Honocomohié. São bl'ancos, 
pt·etos ou vermelhos e fe itos de pennas abertas pel as nervuras, 
e encrespadas . Nas pernas usam o urupanú, ligas que tomam o 
ngme de Uracnmé quando usadas n?s al' belhos. Ambos, pol'ém, 
sao fettos de corda de pelos de coata (logot .-ix sp.) com pennas 
ele gavião . Na cintura trazem uma cinta Uarumé ele fios tor
cidos com pellos de coa~á e por h_ai xo elo collar d'e pennas um 
outro ele dan tes da Tattltu (dycot~les sp.) c1ue cahe na cintura , 
terminando nas cost as por lon gas ft·anjas de pennas de tucano 
e arara. Chama·se esse colla!' 11a tóir epé . E' este o vestuar io 
usl\clo nas festas ele esponsaes em que, sem ceremonial algttm, o 
pa i en trega a noiva ao noivo, no meio ela clansas e de uma 
embri agaez gel'al pelo cachiry. Nos funeraes usam o mesmo 
tl'aje, assim como na festa que fazem tl'es dias depois de pran
tea rem o morto e de ser elle enterrado na casa onde falleceu, 
que abandonam . Enterram o corpo horisoutal mente com as 
mãos postas en·tre as côxas qne são amarradas . Geralmente 
trazem no pulso do b!'aço esq. um fi o embreado, formando 
pulseira , afim de evi·tar o choque da corda elo nrco (Uiciamé)suas 
redes (oca1·imi! são lon gas , es treitas feitas de merity. Dormem 
nellas pais e li lhos; as dos .solteiros são menot·es. Com os Ipu
rucotós negociam os Aricunás, Uaim arás , Uakys, Mahaens, pois 
sãoelles os intermedi arias ent re todas as tl'ibus do rio Branco.)> 

IQUIARI. E' assim tambem denominado o rio Içana , aff. 
da margem dit·. do Negro, no Estado do Amazonas . 

IQUIRIRIM. Serra do Es ladv de Santa Catharina , ao S. 
do rio Sahy. 

IQUITAUAHÚ . Rio do EsLado elo Amazonas, aff. ela ma1'
gem esq do rio Br anco. (Alexandre Haag.) 

IQUITIÁ. Log. do Estado do Amazonas, na margem esq. 
do rio Jutahy. 

IRÁ. Ilha no rio S. Francisco e Estado da Bahia . 
IRACEMA. Villa e mun. elo Estado do Ceará. Foi elevada 

á essa categoria pelo Dec . n. 53 de 30 de agosto de 1890. Era 
o antigo pov. do Caixasó , 

IRACEMA. Uma das secções ela ex-colouia elo Cas tello, no 
Es tado do E. Santo. 

IRACEMA Cachoeira no rio Urubú. a ff. do Amazonas, aos 
2• 26' 19" de Lat. e 16• 31' 40" de Long. do Rio ele Jane iro tM. 
Shaw) . 

IRAHY. Rio do Estado do Pa raná; récebe pela margem 
dir. os rios Capão e Palmital e pela esq . o Piraquara, Butia
tuva e Moi11ho. Vae para o Iguassú. 

IRAJÁ. Parochia do Districto Feder al, creada a 30 de de
zembro de 1644 pelo prelado Antonio de Marins Loureiro e 
fundada pelo padre Gaspar ela Costa no Campo ele It•ajá 
(Monsenhor Pizarro lvfems. hists , 'l'. III). Foram seus pri
meir os parochos os padres Gaspar da Costa, Bento Pinheiro 

·de Lemos , Miguel de Not•onha ela Camara. João de Barcellos 
Machado, Francisco de Ara ujo Macedo e Manoel da Costa 
Matta. Orago N . S. ela Aprese ntação e diocese de S. Sebastião. 
Segundo urn R elat. apresentado á Cama r a Municipa l pelo 
Dr. Antonio Ferreira Vianna, e onde se acha um quadt·o com 
as fregs . do Districto Federal, foi Irajá conside rada como 
parochia collacla a 10 de fe verei ro de 1647, t endo sido seu 
primeiro vigario Gaspar da Co~ta. Nesse mesmo Relat. 
lê-se : «Esta freg . (de Irajá) limita-se com a. de Inhaw na da 
ponte da estação da Cascadura á situação de Elias de Bar ros, 
clgsta ás Pedras do Jura mento, a ganha r a serra de D. Alexan
drina e des·ta á set•t•a da Penha, pelo rio ffiscarr amãio, qtte 
desemboca em Maria Angú; com a de Jacarepaquá ele Cas
cadura, onde principiam as terr as do finado_ Domingos Lopes, 
do Campinho a Macacos, do Souza, onde pt·tnctptam as te!'l'as 
do commendador Pinto, serras do Valquei re, Cachamby, Ca
fundá, Catonho, Macacos, dos Castilhos e Baratas ao rio Pit•a
quara, em sua nascen te e da m~rgem d.ir, deste l'io á fazenda 
denom inada ~ionte. Alegre vae as fazendas das Palmeiras, de 
Nazareth, Botafogo e rio P avuna onde divide com a fre g- . ele• 
Merity (perLencente á pro v. do R io de Janeiro), aht•fl.ngeudo 
a Pavuna toda, 'l'1·es Rios, f<tzenda do vigl\rio gHal e dahi a. 
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Penha onde fecha os limites com Inhauma . Contem diversas 
estradas, entre as quaes , a ela P a v una, de Santa Cruz, do Ma
dureira, da Penha para Maria Angú e F azenda Grande , do 
Portella â Fontainha, elo Portella para a Pavuna, ela Fon
tainha para Sapopemba, do Barro Vermelho, do Porto Velho, 
da Bica, da Fregu ezia, etc. Contem os largos da Matriz, de 
N . .{) . da Penha , do Campinho, da FrQgllezia, do Madure ira, 
de Sapopemba, do Sapé e da Fontainha. » A pop. ela parochia 
entrega-se á cultura da canna de assucar, mandioca e a maior 
par te na fabricação ele carvão . Ha poucos engenhos . AgencitL 
do cor reio. E' a ft·eg. cortada pelas estradas ele ferro Central do 
Bt•azil, Rio do Ouro e Not·te, lendo ela primeira as duas estações 
de Madureira e Sapopemba, onde começa o ramal de Santa Cruz . 
T em no Campinho o laboratorio pyeotecbnico, pertencente ao 
ministerio da guerPa, importa nte es·tabelecirnento ele primeira 
ordem, que dista dous kils . ela estação de Cascadura. Está com
pletamente montado com machinismos e materiaes elos mais 
moder nos , pollenclo de prompto con~ ccionar qualquer munição 
ele guerra. Ao belo do Jaborato l'io existem um forte desarmado, 
uma capella, a estação que se liga á linha ferrea perm anente, 
p roximo li Cascadura, e a casa de res ideacia elo capi tão-aju
dante . Perto da capella ha um pequeno cemiterio pertencente à 
irmandv.cle. Na es trada ele Santa Cruz encontr;tm-se a phar
macia, enfermaria, o quarLel do clestacamen to militar , casas 
do director, medico e ph armaceu Lico. Conta dons paióes, um a 
gr~nde cocheira, 14 ot!icinas, varias r epartições e 40 e tantas 
casas occupadas com fam íl ias dos empre<>ados. Entre Cascnclura 
e Campinho, na estrada ele Santa Cruz"esta,·a o Instituto J osé 
L ourenço, casa de saude, pertencente ao illuslraclo clinico 
Dr. José Lomenço ele Magalhães . O fim do hospital era o trata
mento do !azaro e ela morphé:t . Na mesma ésl r ada ele San~a 
Cruz, proximo ú Cascaclur a, encontr a -se tambem o collegio de 
$anta Glyceria , importa nte casa ele educação . Ficam na 
mesma. estrada o posto policial do Campinho e o theatro 
~ramatwo ela Sociedade Dez ele Agosto. Em Sapopem ba, distao Le 
aa eslação um kil. mais ott menos, ' 'ê- se o o- t•a11ele enn·enbo 
central, ma~nifico edifício qu e se eleva á esq~ ele quem "sobe, 
nas terras aa antiga fazenda Mauá . O seu fim pri ncipal é a 
aguarde nte, possuindo grandes plantios ele cv.n na ele assucar , 
que occupam uma extensa área .• Está bem montado, com ma
chtmsmos modernos e em condJções de satisfazet• qualquer 
ped1clo urgente . Ao lado dir. do engenho notam-se: uma 
capella, casas do adm inistrador e varios empregados . Ha 
um ramal da E . de F. até ao in ter ior do edi-licio, a·ssim como 
uma linha de honds e paquenos wagons. Os bonds de Ja
carépag·ua percorrem esta freg . -desde Cascadura até ao
Campinho. Tem a freg. dous portos de mar de muito com
mercio e algumas ilhas, occupaclas com pequenas lavouras e 
cercados de peixe . T em tambem muitos enge nhos, di\·ersas 
olarias e fazendas ele canna e criação, sobresabinclo as seguintes : 
AJl'onsos, Boa Esperança, Valqueiro e Conceição. Nos terrenos 
da antiga fazenda elo Po1·tella h a uma pov. ele pot·tuguezes que 
cultiva em grande esca la legumes e fructos diversos, concor
-r endo diariamen te com e~ses generos para o nosso mercado. 
No SaravaLâ ha uma grande fabrica ele cal, ele primeira ordem, 
que occupa grande numero ele t rabalhadores, e bem ass im na 
fazenda ela Conceição encon tra-se uma importante olar ia. 
E'xistem dous theakos e tres sociedades 1·ecreali vas : Dramatica 
Dez de Agosto, idem Recreio elo Madu1•eira e Club do Cam
pinho. O clima de Iraj~ é muito variavel, apparecendo quasi 
sempre molest1as palu,s trea para os l ados do Vigario Geral, 
Penha , Fazenda Grande e todo o l ittoral. O po.-. denominado 
Fontinha fica entre a estrada ele Sant<• Cruz e o rio elas Peclt•as . 
fot•manclo uma encruzilhada com o largo do Gampinho e Ó 
Catonho . O nome Fontinha vem elo seguinte: Contam que, 
quando D. Pedro I fez um longo passeio do cm·ato de Santa 
Cruz, che<>ou ao Campinho depois de quatro horas ele v1agem da 
Capital. A !li pat·ou , descançando por espaço ele duas horas. 
Depois seguiu viage m com a sua comitiva e pouco adiante do 
marco qttat>·o, entt·e a Vendinha e os AJTonsos, D. Pedro I 
t eve sêde . Aproximando-se a uma ~abana pen iu agua e bebeu. 
Os moradores ela cabana ao t erem tao g rande honra, tmta ram 
de limpar o pequ eno corrego, fazendo em seguida uma 
fontinha . Com o correr elos tempos aquelle pov. v e tu tambem 
chamar-se Fontiriha. O Jogar é pittoresco, tem magníficas 
sel'l'as e muitas lavouras importantes, além de a lgumas 
estancias de lenha e campos ele criação. 'l'em a freg. os 
seguintes logat•es ep ovs . : Affonsos, Areal, Boa Esperança, 
Boa Vis·ta, Eotal"ogo, Bomsuccesso, Campinho, Conceição, Cor
deit'os, Cordovil, Collegio, Catonho, Catô, Engenho Central , 

Engenho Novo, Freguezia, Fontinha, Fazenda Gr ande Gruta 
elo Pai Antonio , Irajá, Inhamucú, iVladureira, Matriz,' Marco 
Quatro, Nazare th , l:'enha, P avuna, Portella, Pedreira , Pira
quara, P áo Grande, Rio das Pedras, Sapopemba, Sapê, Sara
vatâ, Tibáo, Valquei ro, Vendinha, Vi.gal'io Geral ,, Varanda e 
Vicente Carvalho, além de outros. A Gruta do Pat Antonio é 
um Jogar importante pelas sua~ antigas tradicções . _Demora ha 
poucos passos elo Arraial da Penha e possue hoJe a lgumas 
lavouras ele melfies, cajús, melancias, etc. Pelos annos de 1.846 
e 1847 vi veu all i, dentro ela gruta, um preto velho , ele seus 
80 annos de idade, que havia fugido de uma fazenda ela Pavuna . 
Esse preto era escravo do coronel Joaqu im dos Santos Marques, 
abastado fazendeiL·o em S. J oão ele Merity . Os moradores da 
Penha, :J.precianclo .o viver isolado do pobre Anton io, nunca 
lhe fizer am m~l, vwdo elle a fallecet· mais tarde, em boa paz 
com todos, detx.anclo o .seu nome no ponto ele sua habitação -
A G,·utco do Pat Antonzo. Ainda hoje ha pot• alli quem sinta a 
morte. daquelle bom velho. Conta a freg. os seguintes templos: 
a egt·e_J a matriz, um elos melhot•es elas freg~ . suburbanas, o da 
~enha, magnt.fico templo que se el~~a em um penhasco proximo 
a Fazenda .G rande, o ele S. Sebasttao na fazenda ele Sapopemba, 
o elo Campmho, o da fazenda da Boa Esperança (capella) . A pop. 
da parochia é de 13. i30 hab i tantes. 

IRAJÁ. Uma elas estações ela E . de F. do Rio elo Ouro, na 
ft·eg . ele Irajá e Diskic lo Federal, entre Engenho elo i\bt to e 
At'eal. 

IRAJÁ . R io do Distric to Federal, nasca na fl'eg. ele Campo 
Gt·ande e elesagua na bahia ele GLtanabara pt•oximo á foz do rio 
Merity. E' apenas na vegavel em cm·to espaço , com o auxilio da 
ma ré, pot· pequenos barcos . Pertcl cl:t margem deste rio jazem 
as rui nas elo antigo palac io episcopal, pelo que, o Irajá teve a 
honra de dar o nome ao titnlo nobiliario do bispo D. Manoel 
do Monte . 

IRANANAUOCA . Vide Ienefiti. 

IRANDUBA. Dist. do mun. da capital do Estado do Ama
zonas , á margem esq. do rio s,,Jimões. H a nm lago com o 
mesmo nome . 

IRA:NDUBA. Um elos qua rteirões em que se divide o mun. de 
Alemquer, no Estado do Pará. Em 189.2 tinha 162 habitantes . 

IRAPAPÚ. Igarapédo Estado do Pará, banha e mun. de 
Abaeté e desagua no rio Mat·atanyra, aJT. do Tocant ins . 

IRAPIRANGA. Rio do Estado do P ar á, no mun. de 
Qua·ti·purú. 

IRAPIRANGA. Nome primitivo do rio V>tza- bat·ris, no 
Estado de Serg tpe . Er ,t preferível não ter sido substituído . 

IRAPUÁ (Rufríous, La,t~·~ille): abelha virulenta e braba, 
grande e negra ; faz colmêa nas a r vores . No tempo das 
grancles seccas, as abelhas selvagens pet·ecem éfalta de nutrição . 
Mas esta se refug ia na earnaúba ; faz sua colméa no tronco, 
ordinariamente entre :;~s folhas seccas que cercam este . Conw 
a colmêa é muito sol idamente construída de um betume negro 
com [los to de uma mistura de argila e bosta, e finalmente es tes 
insectos, muito colericos, defendem a todo o transe a sua pro
priedade, não se pode desa lojai-a si não pelo ardil e pelo fogo. 
Assim, a noite, põe- se fogo no tronco da palmeira, ella as
phyxia-se : pó de- se então colher/ com facilidade, e sem clamno 
a io-um para a carn aúba, o mel muito grosso e delicioso. M. ele 
Macedo, Notioe sttr le palmie?· Carnaúba, p . 15, Nota 1• 
Etypt: - favos de mel convexos ; corruptéla ele y>·q, mel, e 
puám, r edondo, por causa ela forma redonda da sua colmêa, 
"Martins, cit., p. 504 e J. de Alencar, I r· ao. - Prefiro : 
conup:é la de e ira- puã, abelha levantada, porque mora em 
ar,•ores ou sobre galhos - B. Caetano, T1 oo. cit. 175 - J. de 
Alencar cit . , e Pompêo, Ens. Est . cit., T. 1.. 0 , p . 219, 
escrevem .fü·apuá, contra a elymologia. 

IRAPUÂ. Log. do Estado elo R. G . do Sul, no mun. da 
Cachoeira . , 

IRAPUÁ. Serra d.o Estado do .Cear á, no mun. de Ipueiras, 
nas cliYisas com o Estado do Piauhy. T em de extensão 12 kils . 
linf. l oc. ). 

IRAPUÁ; Ser t•a do Estado ele Pernambuco , no mun . elo 
Salgueiro. 

IRAPUÁ. R io que banha o mun. ele Ipneiras e desagua na 
marg_em esq . elo Macambira, aff. do Poty, no Es~ado elo 
Ceara. 
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IRAPUÁ . Riacho do Estado do Ceará, banha o mun . de 
Santa Qui teria e desagua na margem esq. do rio Groahyras. 

IRAP UÁ Rio do Estado do R. G. do Sul, nasce na serra 
do He~·val e desagua na margem dir. do Jacuhy, abaixo do 
Pas>o de S. Lourenço. Recebe o arrolo Pesqueit·o. 

IRA-QUIÇAUA. Rio do Es tado do Pará, desaguano Oceano 
no espaço comprebendido entre aponta do Norte e o Cabo Norte 
ou Razo, ao S. da foz do Piratuba . O Sr. Costa Azevedo e~creve 
rlraqtâçaua, na Carta de Velloso Barreto, lê-se I1·a-qmçaua . 

IRARÁ. Serra do Es·taclo da Bahia, no mun. da Purificação. 
Tem 18 kils. mais ou menos de ex.lensão e percorre o mun. 
na direcção ele S. a NE . (lnf. loc.). 

IRARY (Porco do matto). Pequeno l'io do Estado do Ama
zonas, aff. da margem esq. do Aguiry, Uaquiry ou Acre. 
Ahi termina ou começa a estrada do Madre ele Deus r.o Beni; 
explorada pe lo coronel Labre . E' navegavel por lanchas a 
vapor no inverno e por canôas no verão : é rico em productos 
naturaes. Na Carta ele Chandless esse rio é figurado com o nome 
de Iraripe. E' conhecido pelo diminu·t ivo Riosinho . 

IRATEUA. LagJ e igarapé do Estado do Pará, no mun. 
de Obidos. O igarapé junta,-ee com o das Fazendas . 

IRATIM. Pov. do Estado do Paraná, cerca ele 36 kils. 
distante ela vi lla ele Imbituva. Tem umas 30 casas, uma ca
pella em construcção , um cemiterio e 160 habs . (Inf. loc. 1887.) 

IRATIM . Rio do Estado elo Paraná; vae par11. o rio Iguas
sú. Tambem escrevem Iraty. 
11\ IRAUYRA. Igan.pé do Estado do Amazonas, no mun. de 
Barcellos . 

IREM A. Rio do Estado do E. Santo, na freg. ele Carapina . 
IRIA DAS TRES QUEDAS (Santa). Cachoeira do rio 

Tapajoz, no Estado ele MatLo Grosso (B. ele Melgaço). 
IRICANAN. Rio do Estado elo Rio de Janeiro; desagua no 

Piabanha, pt·ox imo á foz do rio Preto. 
IRIGUASSÚ. Ribeirão do Estado de S. Paulo, banha o 

mun. ele Caçapa v a e desagua no rio P:n·ahyba . 
IRIGUASSÚ. Rio do Estado do ~ná, afl', ela bahia de 

Guaratuba, no mun . deste nome (Inf. loc . ). 
IRÜÚ. Nação indígena do Estado do Amazonas, no rio 

Branco, da qual provêm a pop. de Coary (Araujo Amazonas) . 
!RI-MIRIM. Rio elo Estado do Paraná, desagua na bahía 

de Guaratuba, no mun. deste nome (In f. loc.). 
IRINDEUA. Log. do Estado do Pará, entre as parochias 

de Baião e Mocaj uba. (Leis Provs . ns. 987 de 12 de abril de 
1880 e 1.094 de 6 ele novembro de 1882) . 

IRIPARÁ. Ribeiro do Estado do Amazonas, desag·ua na 
margem esq. do rio Branco, immediatamente abaixo da foz 
do rio Mucajahy. 

IRIPITY. Iga,rapé do Estado do Pará, no mnn . ele Faro . 
IRIPIXI. Lago do Estado do Pará, na margem esq. do 

rio Trombetas. Defronte, na margem opposta, fica o lago 
Irm·iá. 

IRIQUITIÁ. Rio do Estad9 d;~. Bahia, banha o mun .de Ma
ragogipe e desagua no Capanema . 

IRIRIBÚ. Serra elo Estado de S . Paulo, no muu, ele 
Cananéa. 

IRIRIGUAÇÚ. Monsenhor Pizarro faz menção de dous rios 
denominacles 1riri,quaçú e I ri ri-mirim, percorrendo o mun. 
de Para·t.Y e desaguando na grande enseada que nessa parte 
da costa fórma o Ocea no. 

IRIRIPIRANGA (Vespa vermelha). Diversos documen·tos 
do seculo XVI faliam ele uma aldêa ele índios G1wyanr11zes 
com e~te nome, mas ignora- se precisamente o Jogar onde 
exis·tiu, dep 1·ehenclendo-se apenas pelo contexto que não era 
longe da de Pi1·atininga, no Estado de S. Paulo (Azevedo 
Marques). 

IRIRITIBA. Antiga aldêa de índios e hoje cidade de An
chieta; no Estado elo E. Santo. 

IRIElÚ. Morro no mun. de Canauéa do Eslaclo de São 
Paulo . 

IRU 

IRIRIÚ. Rio do Estado de Santa Gatharina, aff. ela babia de 
S. Francisco. Nasce perto do morro do Cubatão e é navegavel. 

I R I R UAMA. Assim ~screve Monsenhor Pizarro o nome da 
lagôa de Ararnama, no Estado do Rio de Janeiro. 

I R I RY. Log . do Estado do Rio -ele Janeiro, no mun . de 
Magé, com uma escb. publica . 

IRIRY. Log . elo EsLaclo do Rio de Jáneiro. no mun. da 
Barra do S . João, com uma esch. publ ica . · 
I~IRY . Serra do Estado elo Maranhão, no mun. elo Tury

assu. 
IRIRY. Serra do Estado do Rio de Janeiro, entre os rios 

Maca h é e S. João, a E.- ela serra ela Ber~ha. Pertence ao mun. 
da Barra de S. João. 

IRIRY . Ilha vastfl. defronte da foz do l'io do mesmo nome, 
á margem clir . do Xingit. . 

!RIR Y. Rio elo Esta do do Pará, desagua no Xingú, defronte 
da foz do l'io elo seu nome. Affirmam ser esse rio antes um 
canal que communica o Xingú com o Tapajós , onde desagua 
pela boca denominada Jaruna. 

!RI R Y . P equeno rio do Eslado do E. Santo, cle~agna no 
Oceano . Corre entre Benevente e Piuma e aclmitte embarca
ções jJequenas. 

IRIRY . Rio do Estado do Rio de Janeiro, nasce ele varias 
pântanos da baü:ada da serra dos Orgãos e desagua na bahia 
do Rio de Janeiro, no fundo de uma angra, duas milhas a 
O da fóz do rio Magé. E' navegavel no espaço ele cerca de duas 
milhas por barcos que conduzem mantimentos e materiaes de 
seus dous portos. 

IRIR Y . Bahia a O. da ilha de S. Joãosinho e ao S. da fó7i 
do Gurupy, na costa do Es·tado do Maranhão . Seu ancoradouro 
admitte qualquer embarcação, pois tem 13 a 15 metros. 

IRIRY . Rio elo Estado ele S. Paulo, no mun. de Santos, 
nasce nas ramificações da Serra Geral e desagua no braço de 
mar ela Berlioga. E' de pequeno curso. 

IRIRY-MIRIM. Ilha situada a O, ela bahia de Iriry, no 
Estado do Maranhão. E' pequena e proúmo a ella fica a ilha 
Tocandeua. 

IRIRYTIMIRIM. Log. do Estado do E. Santo, no nucleo 
colonial do Castello . 

IRITIQUIBA. Rio do Eslaclo ele Sergipe, no s limites do 
mun. de Santa Luzia do Rio ReaL Recebe o Cajú-banana, To-
ror6 e Bune. Nasce no loga·r denominado Raiz. · 

IRITUIA . Pov. do Estado do Pará, no mun. de S. Miguel 
do Guamá, á mar gem esq. do rio de seu nome, cerca ele 44 kíls. 
distante da foz. Orago N. S. da Piedade e diocese de Belém. 
Foi creada parochia pela Lei Pt·ov . n. 14 de 9 de setembro de 
1839; elev ttda á villa pela de n . 534 de 12 de outubro de 1867; 
supprimida pela ele n . 586 de 23 ele outubro de 1868; restau
rada pela ele n. 93<! ele 3-1 de julho ele 1879. Instal\ada em 7 de 
ja neiro de 1861. Incorporada á. com. do_ Guamá pela de n. i.023 
ele 1 de maio de 1880. Rebaixada de v!lla pela de n. 1. 286 de 
13 de dezembro de 1886, que annexou o seu terri~orio á villa de 
Guamá. O governo estadoal está autorisado pela Lei n. 1.171 
de 21 de abril ele 1883 a contractar uma linha de navegação a 
vapor do rio Irituia até á villa, sendo duas viagens por mez 
durante 10 annos. Tem diversas eschs. publs. de inst. prim. 
Como parochia pertenceu ao mun. de Ourem, sendo incorpo
rada ao de Guamá pela Lei Prov. n. 707 de 5 de abril de i872. 
Sua pop . é de 3.000 habs . CLlltura de algodão, mandioca, arroz, 
feijão e tabaco, que constitue o seu principal ramo de ind·us
tria e commercio e que é exportado para a capital em grande 
quantidade, bem como arroz, farinha, taboas, borracha, etc. 
Agencia do correio . 

IRI TUIA. Rio do Estado do Pará, banha o pov. do seu 
nome e desagua no Guamá, pela margem esquerda. 

IRMÃOS. Serra do Estado de Minas Geraes, no mun. de 
Manhuassú . Affirmam existil' ahi ouro e outros mineraes . 

IROPI RÁ . Log. do Estado do Píauhy, sobt•e o rio Mara
tauan, no mun. de Barras . 

IRUÉ. !~rapé. do Est~do . do Amazonas, a !f. ela margem 
esq . do rio 'l'acutu. Irué s1gndica - mosca vareJa. 
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IRUHY. Um dos dists. em c1ue a Lei Prov . n. 573 ele 23 
de abri l de 186,1 dividiu o ·mun. elo Rio Pardo no Estado elo H .. 
G. do Sul. 

IRUHY. Arroio elo Estado do R . G. do Sul, atf. ela margem 
dir . elo rio Jacuhy. Banha o mun. ela Encruzilhada e recebe os 
arroi.os Palmas e Lageado . 

IRUMA. Igarapé do Estado elo Amazonas, aff, ela margem 
esq. do rio Padauil'J, trib. elo Negt·o. Sua foz fica prox ima da 
dos igarapés l'llatauratá e MaLuty. 

IRURIÁ. Lago elo Estado do Pará, na margem dit• . do rio 
Trombetas. 

IRUR Y. (Rio ou rio que treme.) Assim designam os Gari 
punas ao t•io Madeira. 

ISAAC. Rio do Estado de Santa Catb.arina, na est rada ele 
D. Francisca. 

ISABEL. Colonia fundada na foz do Pequiry, no baixo 
S . Lourenço, pouco distante ele sua conlf. com o Cuyabá, no 
Estado de J\Iatto Grosso. 

ISABEL (D.). Co!onia elo Estado elo R. G . do Sul. O Sr. H. 
A. Gruber em sua visita (janeiro de 1885) ás colonias desse Es· 
tado, escreveu o seguinte: «Da colouia Caxias, dirigi-me para 
a colou ia D. Isabel, a distancia ele sete e meia leguas, seguindo 
viagem pela linh a denominada Palmeira que, ele ambos os lados 
do caminho, ê povoada por italianos labo1•iosos que cultivam 
tngo, mUho e uva. A colonia D. Isabel, hoje emancipada como 
todas ad outras elo Estado, conta 8.450 babs . , entre os 
quaes 5 .801 italianos P. 800 ·tyrolezes . J!]s tão occupados 1.322 
lotes coloniaes com 1.325 casas, entre as quaes 193 construiclas 
~e pedra. Na séele contei 160 casas, algumas das quaes ele so 
h~a e elegante constmcção, como, por exemplo, a da antiaa 
director1a. A expDl'tação ela colonia é feita ''ia Conde d'b]n 
pat·a. S . João do Monte Negt•o ('13 leguas) ou para Vaccaria e 
cons1ste em tr·igo, aveia, feijão, milho, vinl10 e outros procluctos 
em menor quanticlacle . » Foi elevada á categoria ele parochia 
pela Lei Pro v. n. 1.455 de 26 de abril ele 188-±. Sua pop. 
9.ue, ~m 1878, era ele 2431 habs . , attingia em fins ele 1885, 
mclus1ve o nuclee Alfredo Chaves, a 14.300 ou 11.908, excluindo 
aquel!e nucleo, sendo 9.252 ital iarws. Pot· acto de H de outn
bt•o de 1890, foi ct•eaclo o novo muu . consLitniclo elos tel'l'itorios 
das fregs. de S. P edro, naex-colonia Conde d'Eu e Santo An
tonio, na ex-colon ia D. Isabel, elevada esta á cateo-oria de villa 
com a denominação de Bento Gonçalves, sécle do o mun. Vide 
Conde d'Eu. 

ISABEL (D.). Pov . do Estado de l\ofinas Geraes, no mun. de 
Diamantina, com uma esch. publ. ele iust. prim., creada pela 
Lei Pro v. n. 3.396 ele 21 de julho de 1886. 

ISABEL. (D. ). Uma das fontes deagnas mineraés, no logat• 
denominado Caxambú, no Estado de Minas Geraes, á margem 
clir . elo ribeirão do Bengo e um pouco distante da base do morro 
Caxambú. Sua agua é límpida, transparente, incolora, inodora, 
ele sabor styptco de ferr·o, picante e acid11lo . Contem aciclo 
sulphurico, silicico e carbonico, sequioxido ele ferro, potassa, 
soda, cal, magnesia, chloro, etc . E' assim denominada em 
hom·a a sua alteza imperial. 
IS~BEL (D.) . Cachoeira no alto Jatapú ou Yatapú, trib. 

do r1o Atuma. Fica entre a3 cachoeiras denominadas Catit•y e 
Tacaracachy . 

ISABEL (Santa). Cidade e mun . elo Estado de S. Paulo, 
na com. de Jacarehy, distante uns 59 kils. de S. Paulo, 30 de 
Jacarehy, 32 a 35 de NazareLh, 30 de Mogy elas Cruzes, -15 de 
At•ujá pela estrada c1ae vae á Capital. Seus pr iucipaes ecliflcios 
são: a egrej a matl'iz, templo espaçoso, collocaclo no Jogar mais 
elevado da pov ., tendo a frente cercada ele muros, que formam 
um quacll'ilongo que lhe serve ele pateo, ao qual sobe-se pot· 
escadal'ia ele peclr·as lavradas; as egrejas de N. S. elo Rosario, 
de Santo Antonio, ele S. Bento, e Monte Serrate ; a cadeia; ce· 
miterios municipal, de S . Benedicto e Sacramento; e um thea
tro construido por iniciativa particular. Orago N. Senhora do 
Patrocínio e diocese de S. Paulo . O terreno em que está SI
tuada foi doado pm· D. Ft•aucisca Leite a Santa Isabel. Foi 
creada freg. por Provisão do bispo D. Manoel Joaquim Gon
çalves de Andracle, ele janeiro de 1812, sendo sett primeiro 
parocho o padt•e José Velloso Carmo . Nessa época a pov. 
compunha-se de um p queno numero ele casas cobertas ele sapll 
e ele uma capellinha, tambem coberta ele sapê. Todas estas 

construcções foram desapparecenclo com o tempo, sendo sub
stitLtidas por_ outras em melhores condições . Inuti~isacla aquella 
rustica egreJa, passou a serv1r de matrtz a egreJa ele N. S. do 
Rosario e S . Benedicto, que então já se havia edificado. Por 
Dec. de 10 ele julho de 1832 foi a freg. elevada á villa. Em 1863 
concluiu-se a construcção da egreja matriz, que nesse mesmo 
anuo foi entree-ue ás funcções paroch iaes . Foi creada termo 
uuiclo á com. cte Jacarehy, co mprehenclendo o mun. do Patro
·cinio, em 22 ele abril ele 1873, sendo installado a 17 de maio do 
mesmo anno. Tem duas escbs. publs, de inst. prim . Agencia do 
con·eio . Foi elevada á cidacle pelo Dec . n . 135 de 30 ele maio 
de 1893. A pop. do mun. é de 6.500 babs . Suas terras são 
muito farteis e prod uzem com abunda.ncia todos os cereaes e 
legumes, batatas de todas as qualidades, carás, mandioca, café 
e canna de assucar.:_A pequena l avoura occupa-se na cultura 
elo mtlho, a rroz, fetJao, batatas e mandioca, com que abastece 
em boa parte os met·cados ela capital, Jacarehy e Mogy elas 
Cruzes. A gL"ande lavoura cultiva o café em uma pequena zona 
que o pt'ocluz bem,_ e a canna _ele assucar, que em todos os pon
tos elo mun. ê mutto p t·oducttva e consti tue por isso o sett prin· 
ctpa l genero de cultul'a. Fab_:tCa-se .aguardente em diversos 
estabélectmentos agncolas. Nao tem estradas de ferro· as de 
rodagem que possue são os que seguem elahi pal'a a ~apita! 
Nazareth, Pa·trocinio, J acareby e Mogy das Cruzes. O mun: 
é atravessado pelo rio Jagttary·mil'im, que recebe diversos 
tribs., entre os quaes o At·araquara, que corta a villa. Não 
tem serras e sim os morros denominados: Graucle, Tevó e 
Boa Vista. T em a SE . , a ~res kils . , uma gran,ele elevação de 
pedras, denominada Pedra ela Anna ele Salles, em cujo cimo 
ha vegetação e uma nascente ele a~ua cht•ys~allina. No mun. 
ficam as capellas ela Brotas, de ;::;. Roque e Santo Angelo e 
o bail-ro da Bôa Vista. Sobre suas divisas vide, entre ou·tras, 
as Leis Provs . n. 18 ele 6 ele março ele 1846; ele 16 ele março 
de 18-17; n. 13 de 10 ele junho de 1850; n. 21 de 13 de julho 
ele i867; u . 40 de 28 ele março ele i870; n. 10 de 1 de março 
ele i884: n. <!6 de 15 ele ab ril de 1886 . << DrvrsAs. - Confina 
este mu'n . ao N. com o elo Patt• ociuio ele Santa Isabel; a 
E. com o dP. Jacarehy ; ao S . com o de Mogy das Cruzes; a 
O. com o ela Conceição dos Guarulhos ; a NO. com o de N r.za
reth . (Vide Leis Provs . de 6 de março de 1846, 16 ele março 
ele 1847, 10 de junho ele 1850, 20 de abrtl de 1866, 13 ele julho 
de 1867, 28 ele :março de 1870 e 1.8 de abril do mesmo anuo) . 
AsPEcTo GEttAL .-0 mun . é inteirame 11 te montanhoso, SEttRAS . 
- Acha-se collocado e11tre a serra da Cantarei?·a e o serrote 
denominado Itc•pety, dos quaes partem diversas ramificações 
que a~r:tvessam o terl'i~orio. l:tros .- O mun. não conta vercla
cleiramente. ri?s; tem a lgLrns ribe irões, corregos e regatos, 
seoel() o mats 1mport~nte dos •·ibeirões o Jaguary-rni,·im, que 
se presta á navegaçao por pequenas canôas . SALUBttiDADE. 
E' o mun. mutto salubre. A' excepção das epidemias dava
ríola e febres palustres que nelle grassaram em 1859 e 1875 
não consta que outra houvesse assolado a pov . As esta_; 
ções succeelem- se eom regularidade. KrNEttAES.- Não consta a 
e xis t9ncia de m iueraes, cuJa exploração convenha; apenas 
nas barrancas elo Japucwy-mirim, tem apparecido alguns 
vestígios de om·o. HrsrotUA .- A pov. foi fundada em territo
rio pet•tencente ao mun . de Mogy elas Cruzes, sendo doado 
o respectivo patt·imouio por D . Francisca Leite. Foi creada 
freg. por Provisão elo bispo D . Manoel Joaquim Gonçal
ves de Andrade , ele ja neiro de 1812, sendo sen primeiro 
parocho o padre José Velloso Cat•mo. Nessa época a pov. 
compunha- se ape nas de um pequeno numero ele casas 
cobertas ele sapê e ele uma oapellinh a tambem coberta ele sap~ . 
'l.'odas estas construcções fot•am desapparecendo com o tempo e 
sendo substituídas por outras em melhores condições. Inuti 
lisada aquella rustica egreja, passou a se t•vit· de matriz a 
egreja ele N . S . elo Rosario e S. Benedicto, que euLão já se 
ha via edificado. Por Dec . ele 10 ele jnlho ele 1832 foi a frel?j . 
elevada a villa. Em 'l863 concluiu-se a construcção ela egreJa 
m.atl'iz, Cjtle. nesse mesmo a nuo foi ent regue ás funcções raro
chiaes. O termo de San ~a Isabel foi creaelo a 22 ele abrt l de 
o!.873, retLniclo ao ele Jacarehy e compt·ehenclendo o mun. do 
Patrocínio, sendo instR!laclo a 17 ele maio elo mesmo a nuo. 
ToPOGRAPfll ,~ - A cidade acha- se situada a NE. ela capital do 
Estado, nas cabeceiras elo ribeirão Mancliú. Seus principaes 
eclifteios são : a egreja matriz, templo espaçoso, co llocado no 
logar mais elevado ela pov., tendo a frente cercada de muros, 
que formam um quaclt·ilongo que lhe serve de pateo, ao Cj_ual 
sobe-se por escadaria ele pedras lav radas; as egrejas doa N, S. 
elo Rosario, de S . Benedicto, de Santo Antonio e ele S . Bento; 
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a casa ela camam, Ulll pequeno Lheatro e t res cemite rios, sendo 
um da irmandade elo SS. Sacrame nt.o, ou tr o das ele N . S . elo 
Rosario e S. Bened icto e outro que per tence á fnb r n:a. O la rgo 
da Matriz é arbor isaclo com · frondosas pa lm,.it·as , que dão- lhe 
aspecto agr adavel. No allo de u m morro proximo da pov . 
construe-se pt·ese n temente uma capella a N . S . elo Mo ntserrat . 
POPULAt;ÃO - A pop . elo mun . é de 6 .441 habs . AGRICULTURA 
- As ter r as elo mun . são muito ferteis e pr oduzem com a bun
cln.ncia todos os cereaes e leg-umes , ba ta tas ele todas as quali 
dades, carás , mandiocas, café e ca1_1na ele as::uca r_._ A pequena 
lavoura occupa- se na cultul:'a ele m tlho, arr oz , feiJaO, batatas _e 
mandioca, com que suppre em boa parte 0 3 mer cados da capi
tal Jac,weby e Mogy das Cruzes . A grande lavour a cultiva o 
café em nm<t pequena zona que o produz bem, e a canna de 
assucar, que em todos os pomo3 do m tul. é muito pt·oductiva 
e const i t tte por isso o seu principal ganet·o ele cu ltura . A canna 
ele assucar é applicada ao fabrico ele aguacdente, de que faz- se 
boa exportação, p ri tlc~tnlmente para a capi ta l ela província. 
A media da expol'taçao annnal ela agu at•cl~Jnte é de 2õ2.000 
lttros . O pt·aço médio elas terras é de'õü~ po r alque ire (2,42 
hectares 1; mas em alguns loga t·es esse pt•eço ~leva-sa a 100$ . 
Não ha fazendas proprLtmente d itas ele criação ; mas é feita 
em grande escala a cr iação do gado suíno, ele que s3 expor tam 
muitas cabeças. Co~nrERCIO E JNDUSTRIA- Os estabelecimentos 
com merciaes do muri. são os segtüu tes : i O lojas elo fazendas, 
ferragens, a t·marinho, etc . ; 26 a rmazens de molhados, ganet•os 
do paiz, d ro;as, ele . ; 22 negocias ele generos alimen licios e 
ou~r·os de somenos i mportancia . Ha Lambem enge nhos de cauna 
e diversas oifteinas inüustriaes. INs~·aucç:Ão - .illm 1866 funcc io
na-vam no mun. duas eschs . publs. prims. par a o sexo mas
culino e duas pac·a 'o femi nino . Naquellas achavam- se matr i
culados 65 alumnos, dos quaes eram ft·eqnen tes 47, o que pro
duz a méd ia. ele 23 al umnos fr eque ntes po t· escola ; nestas ach a
vam-se m atl'iculadas 46 al umnas , elas quaes eram frequentes 39 
o que produz a média de 19 frec1uentes por escola. Achavam~ 
se vagas duas eschs . publ s. prims . para o sexo masculino. 
Cada esch. puhl. elo mun . corresponcle a 1. 07'1 habs.- Dr
VJsÃo ECCLESIASTlCA - Ha apenas u ma parochia, sob a i nvoca .. 
ção ele Santa Isabel. - Dr vrsÃo POLICIAL - Co nta uma elele
gacia e uma subclelegacia, achando-se dividida em 30 qnartei
rões. - DrsTANCJAS- A cidade ele Santa Isal;el elis~a : da capital 
elo Es tado, 59 ki ls . ; ela vil la de Nazureth, 26 : ela cidade ele J a
carehy, 29; ela de M~y elas Cr uzes, 33; da villa do Patro
cinio, 33.-Vr,wXo - uon ta o mun . estradas pa1·a t odas as 
povs . confinantes . » (Da A Prov. de S . Paulo . 1888) 

I S ABEL (Santa) . Villa e mun. do Es tado elo R. G . do Sul, 
cx-parochja do mun. elo Arroio Grande, á mar gem elo r io São 
Gonçalo. Orago Santa Isabel dos Canudos e diocese de S. Pedro 
'Era,em principio, uma capella pertencente ao 2o clist. da freg. 
ele N . S . ela Graça do ArrolO Grande elo mun. elo Jagtrar ão . 
.Foi ct·eatla pat·ochia pdo art. I ela Lei P r ov . n. 586 de 7 ele 
dezembro de 1866 e elevada 'á villa pel a de n . 1.368 ele 9 ele maio 
de 1882; inBtallacla em 27 de janeiro de 1883 . Sobre suas divisas 
vide art. II da Lei Prov . n. 586 ele 7 ele dezembr o de 1865. '!'em 
duas e5chs . publs . de inst. prirn . <\.gencia elo correio. 

ISABEL (Santa). Antiga pov. elo termo e freg . da cidade 
da Campanha; no illsta.clo ele Minas Geraes, banhada pelo t•io 
do seu nome Foi elevada a dis'tr icto pelo ar t. IH ela Lei Pro v. 
u: 2.084 ele 24 ele clezemb t·o de 187•!. Inco rporada ao mur1. de 
S. Gonça.lo elo Sapucaby p ~la Lei Pt·ov . n . 2.45<1 ele 19 ele ou tu
bt·o ele 1878, que no a r t. IU elevou-a á ca·teg0ri:1 de parochia . 
Sobt•e suas div isas vide Lei Prov . n . 2 .761 ele 12 de setembr o 
a r t. J §IV da ele n . 2.775 ele 19 de setembro, ambas ele 1881: 
'rem duas eschs. pttbls . ele in s t . pl'im. Quasi todo o terreno ela 
freg. é composto de excell entes mattas, sendo as cult ur as ele 
fumo , ca noa e cereaes as mais seg uidas pelos fazendeiros . Dista 
ele S. G•mçalo 24 ki ls . , ele Santa Cathari na 12, elas An·uas Vir
tc~ osas 27, de Santa Rita elo Sapucaby 36, el a Campa~1 ha '12 e 
dos I'res Cot·ações elo Rio Ver de 65. 

I SA B E L (Santa). Antiga freg. e hoje simples pov. do Estado 
elo Amazonas, na margem dir . do. r io Negro. em ft·en te do rio 
Darahá, ent re a s~r ra do Jacam1m e a cachoeira Mat·acabi. 
Sua pop . é oriunda elos \Vaupés. Ha uma lit1ba ele vapores 
de Manáos a este pov., tocando nos lagares denominados : 
'fnuapessassü. r\ yt'ão , Pedreira, Carvoeiro, Bar cellos, Moreira., 
Thoma r e Cci·dei ro. 

I S AB E L (Santa ). Pov . do EsLado do Maranhão, n a com . 
da Carolina, com uma esch . puól. de lJlst . pnm., creacla pelo 
art. 1I da Lei Pl'Ov. n . L2G4 de 22 de maio de 1882 . 
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, ISABE L (Santa). Colonia elo Es ta.do elo Ma1~anhão, proxima 
a V1lla ele Gtü mariles. 

ISAB EL (Santa) . Colon ia or pha nologica fu ndada, em 1875, 
em te rras el a antiga colon ta mili 'ar ele Pimen teiras no Es
tado ele Perna mbuco. F wa no cim o ele um morro ba8t~nte ele
vado, ent re as es\ações de Jaquei l'a e Ma raya l, na com. de 
Palma res. E m pnncipios ele 1884, existi am nella 143 orphãos 
cl esvaliclos , elos quaes 34 me nor es e '109 maiores ele 10 annos. 
De par com o ensino elementa r , desenho, geometria pr atica e 
f t·ancez , recebe:n os educandos instr ucção profissio na l em cinco 
ollicmas, apph canclo-se a lém d is to , os mats r obustos a exer
cícios ru r aes em trabal hos ele campo, anelem floresce~ cereaes 
algodão, fumo café e canna ele assncar. Poss tre a colonia urd 
engenho ele pequenas d imensões pat·a pre]lat• o ele assucar e 
nma clistillação pa ra fabrico de agua1·dente. O proclucto elas 
lavour§ls e elas officinas é consumiclo no eslabelecime tYto, sen do 
ven cl iclo no mercado do R ecife o excedente . Tem uma elegante 
e espaçosa capella ela orde m toscana. com posita e bem a lfaiacla . 
Para aO'asa.lh o elos educandos acha- se cons truid o um r aio elo 
~rande" ecliftcio pt•ojec tado com a a rea ele 13,956m2 . Desde sua 
f ttncla.cão tem essa colonia s ido di rigida pel0 capuchinho F r. 
Fidelis Maria ele Fognano . Um viajante, que a visi t.ou em 
1884, ass im se exprer.sa : « O visi ta nte que para al li se dirige, 
tem ele saltu no ponto qtte ftca a lguns k ils . áquem elo Ma
rayal , no sub -pé üo r efet·ido mon o ; e seguin do a pé por nma 
larga estt·acla sinuosa, dah i a cinco minutos es·tar á em fl'ente 
elo i mmenso ecli ftc io que abriga aos pobres orphãos. Uma vez 
alli , estaciona um pou co e começa aaclm ira r tudoquar1to se l he 
oíl'et•ece a vis ta q ue se esprata pot· todos os lados, e de mo~ 
me nto não sabe m es mo q ual o ponto que clere ft"a l-a de pre
ferencia . Com effei to : si o b>er va o et ue se lhe depara á frente , 
descobre a olhoa nús o vasto e sumptuoso eclificio ela Colonia 
Or phanologica como nm castello dominando claquella emine n
cia lodos os thesou ros que a natureza oste nta puJante uaqu elle 
fert illi ssimo valle cor tado pelas limpiclas aguas elo P irangy e 
Fer veclor ; si . estende as v1stas mais longe e pot• todos os 
lados, fica encanta elo e sorpr ehencliel o com o prospecto que ob
sena vendo dar dejar em os raios do sol por sobr e as mon tanhas 
derretendo os nevoeir os que as cobt·em pela manhã , clom·anclo 
os al tos e baixos de modo a estasiar o espectador; si , linal mente , 
transpõe o limiar el o grande por tão de fe rr o e penetra 
no qu adro lon~o em fonna ele praça, q ue fica em frante da 
colonia , vae cletulame11te aprec ta ndo as clnas longas ruas para i
lei as onde se e ncontr am as tendas em q tre trabalham os or
phãos empregados nas officinas e artes cot1forme a inclinação 
e gos to ele cada um . Aq ui es·tá a offic ina elo sapatei ro, al i i a 
do alfaiate, em ou·tr a par te a do fe r1·eit·o, mais além a elo car 
pi nteiro, marcenei r o, etc . etc . De ottlro lado o pedagogo, o 
professor de musica., ele desenho, ele . agl'icultura . e outros a 
instnül-os conv.enJen temente nos pr incJpaes conhecimentos ela 
viela h umana. Chega -se ultimamente ao edi ftc .io, CUJa fachada 
superior é magestosa quanto a cl mi.r avel pe la posição elevada e 
deslumbrante que ostenta a quem quer que sa ap roxime desse 
mouume11LO ele a r ch itectura e ar te, que consti tne uma elas 
maio r es glot·ias ela a clnlin istr ação elo desembargador Lucena . 
Vê-se a impot· tante capell a onde aquel las i nn ocentes cr eanças 
hau rem os sãos princípios da moral e r d ig ião, sob a benefica 
di r ecção dos r ei igiosos capnchinhos ; percor 1·e- se o eclific io, 
seus vas tos sa:lões, elo r m~to l'ios, enfer marias, secr otar ias gabi
ne~es , refettorws, locuton os e 01rtros muitos commodos que alli 
ex1~tem , tanto n~ pavimento ten·eo, como no superiOl\ e não 
é a u1datudo. Ve-~e as dimensões elo mesmo p reclio segundo a 
planta tJL•acla pel o rns tgne en"'enheiro frei F r a ncisco, o mesmo 
que fundou a monumetHa l ~ ,;?t·ej ct da Penha; e contempl a-se 
extasi ado a ma.gnitucle colos";;a! clo ed ificio qua ndo fo r conclu ido 
e o futu ro felicíss imo que se ag·uarcla a mil creanças desfavo
rec idas da for tuna, orphãos desva lidos que a lli se abriga·l:'am 
elo~ r igores ela miseria. Desce -se o morro do lado elo norte e ]á 
em baixo, á ma. t•gem do rio Fer vedor , encon1 râ-se o grande 
mo tor dagua a cuj o impulso móe- se ao mesmo temrp a canoa, 
a mandioca, se r ra-se made iras, etc., etc . ; t nclo coqJ a maior 
fac ilidade qne se pode deseja r . A pr ope ieclacle da col onia mede 
uma legua quadrada, é banhada por clh,er sos ribeiros ele crys
ta linas age~as, tem mattas secu l a t·es e não h a .in nt il um s6 
palmo ele terra ; ta l é a ferti lida de e p roclucção espantosa ele 
todo o len·eno . E is o q11e ele rela 11 ce podemos cl i~e r sobre a 
Uolonia Orpbanologica Isabel onde apenas estive mos poucas 
hora,s, sen tindo não le t· mos podido dispo r de ma.is tempo par a 
ve r t udo qua n to h a ele melhor nac]uelle abençoado es tabelE>ci -

21. 314 



ISA - 201 ITÁ 

menta,_ que, sobre ser uma gloria pal'a a nossa província, não 
ha duncia que em seu genero sera a primeira do Brazil si o 
nosso g .. verno montar alli um enge nho central, concluir as 
obras em construcção e seeundar todos os esfo rços e dedicação 
do benemerito capuchinho, do inca nçavel e laborioso frei Fi
delis,. seus dignos aux iliares , completando a obra elo illustre 
cr~ador desse estabelecimento, o desembargador Henrique Pe
ren·a de Lucena .» Por Acto de 16 ele julho ele 1894 foi mudado 
o nome dessa co! onia para o de Eschola Ind 'lstrial Frei Caneca . 

ISABEL (Santa). Colonia ftwclacla em 1847, no B:stado do 
E. Sa~to, com 163 allemães, caLholicos e protestantes. Foi 
~mancrpada por Aviso elo Ministerio ela Agricultura ele 19 de 
Jnnho ele 1866, sendo enLão habitada por 1.375 immig-rantes e 
brazileiros . Foi elevada ã categot'ia ele pat•ochia do num. de 
Vianna por Lei Prov. n . 21 ct'á20 de novembt·o de 1867 e ele 
vada á categoria de vi !la por De c. n. 29 ele 20 ele outubro ele 
1893 . Conta uma pop . de 4 .000 individuas . Tinha dous centros 
(Santa Isabel e Campinho), constiiuinclo povs. r egulares con
venienLemente providas ele edchs . publs . No primeiro existe 
uma capella catholica e no segundo um templo protestante. 
Este centro está em communicação .com a colonia .san·ta Leopol
dina. por uma estrada com 12 kils. de desenvolvimento . Faz 
sua exportação pelo porto ela Victoria , elo qual dista 42 ki ls., 
gozando, por isso, desde já ela gt•ancle van tagem ela expor:ação 
clirec·ta para a Europa, que a pouco e piJnco vae -se tornando 
effectiva no por to da Victol'ia, além ela cornmu nicação com o 
Districto Federa l pelos vapores da companh ia Espírito Santo e 
Ca1·avellas . Possue toda a colo o ia es tradas elas melhot•es con
strn idas no Estado. Os colonos gozam de no\ ~.vel bem estat· e até 
ele riqueza . A área ela colonia é ele 25 .311 hectares dividos em 
506 lotes . A\·aliou- se a exportação elo anno ele 1883 em 900 ,000 
kilogs. ele café. Circumelam a colonü1 excellentes terras elevo
lutas, que se estendem elas linhas ela colonia até os mauan
ciaes elo rio J ucú, em cújas aguas está estabelecida. O solo 
agrícola é ele uatnreza mais ou menos egual aos melhores ela 
colonia elo Rio Novo. Acontece, porém, que, por sua elevacht 
altura, não · é tão accessivel á cultura elo café como o elo Rio 
Novo . Proj ec ta-se, e acha- se já em esbuclos adiantados, uma 
fer r o-via que,_ partindo d:J. Victoria, vai terminat· na zona 
cafeeira mais importante elo Estado, atravessando esta colonia 
e as elo Castel!o e Rio Novo , recebendo assim tambem a pt•o
ducção do sul cle43anta Lepoldina. O governo despendeu com 
essa colonia desde sua fundação a-té sua emancipação cerca de 
346 :000$. A séde ela villa é na pov. do Campinho. 

ISABEL: (Santa). Log, do Estado ela Bahia, distante nove 
kils . ela villa do Riacho ,de Sant'Anna (Inf. loc.). 

ISABEL (Santa). Aldeamento de inelios, no Estado elo R. 
G. elo Sul. Consta de alguns r anchos cobertos de colmo. Os 
índios ernp1·egam-se nos trabalhos da lavoura é della tiram 
seu principal alimento . 

ISABEL (Santa). Dist. creado na freg . da Conceição da Boa 
Vista, mun. da Leopolclina e Estado ele Minas Geraes, pelo 
De c . n. 24i ele 21 de novembro de 1890 . 

ISABEL (Santa). Presidia creaclo pela Resolução n. 25 de 
20 de mat'ÇO ele 1850 á marg~m do rio Araguaya e transfe
rido em I85i para a margem esq. do r i o, em um lagar que 
torr;ou o nome de Santa Isabel elo Morro, no ffistado de Goyaz . 
Está extincto . 

ISABEL (Santa). Arraial que se ftmdou na margem esq. elo 
rio Arinos, um pouco acima da foz elo :::>umiclouro, no loga1· onde 
em 1745 o mestre de campo Antonio de Almeida Falcão clesco
b.\'ir a ouro; no Estado ele Matbo Grosso . Pouca duração 
·teve. 

ISABEL (Santa) . Estação ela E. de F. de Mal'icá, no Es
tado elo Rio de .Janeiro, entre as estações elo Sacramen to e do 
Rio do Ouro . 

I SABEL (Santa) . Estação da E . ele F . Leopold!na, no E~
taclo de Minas Gernes, entre P rovic[encia e Recre10. Agencra 
elo cm-reio, creacla em 1878 . 

ISABEL (Santa) . Sena elo Estado dé. Sergipe, na _pa:ochia 
ele N. S. elos Mares. Aht existe uma lazenda de cnaçao. 

ISABEL (Santa). Serra do Estado ela Bahia, no mun. clv 
Riacho ele San't' Anna. 

ISABEL (Santa). Serra do Esta.clo de Minas Geraes, no mun. 
da cidade de Paracatú . 
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ISABEL (San·ta) . Rio do Estado ele Sergipe, costeia o morr,o 
do seu nome e faz barra no oceano. Fica ao N. de Japaratuba 
em uma distancio de 40 kils . 

ISABEL (Santa). Rio do Estado ela Bahia, banha o mun, 
elo Curralinho e desagua no Paragua.ssú. 

ISABEL (Sau ta). Rio do Estado ela Bahia, aff. tlo Matta 
Virgem, que o é do S. Francisco. 

ISABEL (Santa) . Arroio do Estado do R. G. elo Sul, aff. 
ela margem dir. do rio Carnauquan, trib. da lagôa dos Patos 

ISABEL (Santa). Ribeirão do Estado de Minas Geraes, ba
nha o mun. de S. Gonçalo elo Sapucahy e desagua no rio 
Turvo, a!f. do Sapucahy (Inf. loc.). 

ISABEL(Santa). R ibeirão do Estad-o de Minas Geraes; clesa
gua na margem esq . elo rio Escuro Pequeno, trib. elo Escuro 
Gr_ar~de que o é elo Paracatú e este elo S. Ft·ancisco (Inf. loc.) Ri
berrao que nasce ao . N. ela cidade de Paraca.tú, no chapadão da 
Set·ra Geral, e depots ele r eceber o Escuro Pequeno riacho Ftm
clo, Tt:ahiras e Peclro Pe_reir'l., que nascem uo mes~o chapadão, 
mas Ja bem ao S. da mdade, entram reunicl0s no Paracatú 
(Inf. loc .) . 

ISABEL (Santa). Lagôa do Estado da Bahia, no mun. do 
Riacho ele Sant' Anna (In f. loc. ). 

ISABEL (Santa). Cachoeit·a no rio elo Sul , no mun. do 
Prado e Es·tado da Bahia . 

I SABEL ALVES. Ribeit·ão do Estado do Paraná, aff. elo 
Iguassú. Recebe o 1·ibeirão das Porteiras . 

ISABEL DE TUCANO (Santa). Aldeamento do Estado do 
Amazonas, no rio 'l'iquié. l!;ra, em 1884, habitado por 189 in
dias ela nação 1'ucallo (B.elct.t . elo Dr . Th. Souto .), 

ISABEL DO MONTE. Log. do Estado elas Alagôas, no 
mull . de Atalaia . 

ISABEL DO PERDIDO (Santa). Log. do Estado do E. 
Santo, llO dist. do_ Limoeiro. 

ISABEL DO RIO P RETO (Santa). Parochia elo Estado elo 
Rio de Janeiro . V ide Rio Preto . 

ISABEL DO RIO TIQUIÉ (Santa). Aldeamento do Estado 
do Amazonas, situado no mull .. de S . Gabriel. Sua área é de 
pouco mai s de um kil. e acha-se toda aproveitada. Conta 226 
indivíduos, sendo 127 homens e 139 mulhe1·es. T em uma capella 
(Rel. d' .!1gr. 1886) , 

ISABEL NOVA (Santa). Pov. do Estado do Amazonas na. 
margem esq . do rio Negro, acima ela cachoeira Tapuruqu~ra. 
Fo~ fundada pelos poucos habs . de Santa Isabel Velha que par~ 
ahr se transporta1•am por causa elas febres intermittentes que 
os flagellava. Tem duas casas, urna capellinha e a casa do . 
puracé. 

ISABEL PAES. Rio aff. elo rio do Peixe ou 'l'ezouras, trib. 
da margem dir. do Araguaya (S. da Fonseca), 

ISIDORA (Cos ta ela) . E' assim denominada a margem esq. 
elo rio Amazonas, logo acima de Obiclos. A margem opposta 
denomina-se costa Carapanahy. 

ISIDRO (Santo). Log. no mun . ele Itaqui do Estado do R. G. 
do Sul, com uma esch . publ. ele inst. primaria. 

ISIDRO (Santo). Serra elo Estado de Minas Geraes. no 
mun. de S . Gonçalo elo Sap ucahy . · 

ISIDRO. Pequeno rio elo Estado do Pará , ba trha o mun. de 
Salinas e desag•.ta na bahia do Inajá . 

ISIDRO (Saulo). At•roio elo Estado do R. G . do Sul, nasce 
nos serras ele Batovy e clesagua no rio Vaccacahy. 

ISMAEL. Uma elas caõcatas que engrossam o rio S. Pedro 
pe la margem esq. no l!:stado do Rio de Janeiro. 

ISPINÓ. Tribu selvagem existente nas margem elo Alto 
Put•ús (coronel Labre). 

ITÁ . Voe. tupi significando pedra, rochedo. Não usamos 
clelle senão em nomes compostos, applioados sobretudo a -loca
lidaclei!: ltaoca, Itaporanga, Itauna, Itapuan, Itapeva, ltapuca, 
etc., Ha, enL!'etanto muitos nomes que se acham est ropiados 
pel? erro;tea . ao teposição elo I, taes ~ão: Tap~mirim, Tape
tinmga , r aprrussu, T aprrapuan; hOJe convert1dos em !tape
mirim, Itape~ininga, etc ., o que lhes transtorna completamente 
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a significação e põe em embaraços os etymologistas menos 
adestrados na interpretação dos vocabulos de urigem tupt. 

_IT Á (pedra). Log. no mun. de Mangaratiba do· Estado do 
Rw de Janeiro, á beira-mar. 

ITÁ. Rio do Estado do Pará, ali. da margem esq. do Cara
parú, trib. elo Guamft. 

ITÁ. Valla que atravessa o curato .ele Sant.a Cwz, no 
Districto Federal. E' algum ·tanto estrelta, porem bastan te 
profunda e volumosa; ·tem forte conente e a ag tta é limpa antes 
de recebet• as aguas do corrego elo Matadouro. Dirige-se para 
o Oceano. 

ITÁ. Cachoeira no alto Jatapú ou Yabpú, kib. elo rio 
Atum á . Fica entre as cachoei-ras denominadas Cuaçú (veado) e 
Uacará (peixe). 

ITABACY. Vide Taibacy. 
ITABAGUA. Rio do Estado do Pará, aff. ela margem clir. 

do Xingú. 
ITABAIANA . Cidade e mun. elo Estado elo Parahyba do 

Norte, na com. do seu nom e . Foi creacla villa pelo Dec. n. 14 
de 23 ele Abril ele 1890. Foi Cl'eacla com. pot· Dec. de 14 ele 
Junho ele 1890 e classificada ele 1n en·tr . pelo Dec. n. 539 
ele 28 do mesmo mez e anno. Foi elevada á cidade pelo Dec. 
n. 63 ele 26 ele março de 1891. 

ITABAIANA. Cidade e mun. elo Estado de Sergipe, nas 
l)roximidade3 da sel'l'a e na com . am1Jas, elo mesmo nome 
a 46 k, 200 da cidade de Larangeiras, ligada a Lagarto por uma 
estracla. E' um dos maiot•es celleires do Estado . ~m seus terri
·torios planta-se canna, algodão , cereaes e mesmo café, que é 
pouco cultivado. Criação ele gado, principalmente no sertão. 
Orag_o Santo Antoaio elas Almas e diocese archiepiscopal de 
s. ::salvador. E' com. de primeira entr, creada pela Lei 
P1·ov. n. 569 ele 9 de Julho de 1859 e Lei n. 39 de 1.6 de dezem
bro ele 1892 e c1assilicacla pelos Decs. ns. 2.48·1 ele 28 ele setembro 
de 1859 e 5.213 de 1 ele fevereiro de 1873. O mun., alem da 
parochia ela cidade, comprehen~le mais a ~o· Campo do Brito . 
N'elle ficam as serras de Habatan a , elo Qmsongo, do Alecrun, 
Macambira, Miaba, Cajahiba, Ril~eira, Kagaclo ; os l'ios dos 
Negros, Salgado, S Gonçalo, CaJUetro ; os povs : Gamellen·a , 
Cam po , Grande, Santa Cruz, Guandú ou Serra Grande, Pedra 
Molle, S. Paulo, Olaria, Cajueiro, Moita, Sacco do Ribeiro. 
Sobrado, Terra Vermelha, Varzea elo Gama. Tem diversas eschs. 
publs. ele inst . prim. Sobre suas divisas vide entre ou·tras as Leis 
Provs.n . 4<18 de 9 ele abril e 888 ele 9 ele maio, ambas de 1870; 
1.037 de 27 de Marc,:o de 1876: n . 1. .086 ele 21. de março de 1878. 
])e uma jJiemoric& elo bispo D. Marcos Antonio de Souza, sob1·e a 
capitania ele Sergi11e consta que a pat•ochia dessa cidade fot•a 
erecta pelos goveroadot•es do Arcebispado da Bahia, na au
sencia elo arcebispo D. Gaspar Barata de Mendonça em 30 de 
outt1bro ele 1675 e elevada á villa pelo ouvidor Diogo Pacheco • 
O tel't'eno, ho:je ocCllpado pela cidade, foi outr'ora denominado 
Catinga de Ayres da Rocha. Nesse tel'l'eno exislio um si-tio 
com :1..650 kil s . de pt'oprieclacle elo viga rio Sebastião 'Pedroso 
de Goes, que o vendeu por 60$000 á Irmamlade das Almas, 
com a cond1ção de nelle edificar-se um ·templo, que é hoje a 
matriz. Foi elevada i~ cidade pela Lei Pt•ov. de 1888 . O mun. 
é, -em geral, montanhoso, principalmente ao N. e a E., por 
onde corre uma cordilheira. Ao S. o terreno é accidentado e 
a O. observam-se elevações e maltas, ·que se estendem até ao N . 

ITABAIANA . Serra do Estado de Sergipe ; estende-se pa
rallel a. á costa na distancia de mais ele 60 kils. E' a mais prolon
n-ada elo Estado; o sopé é mui fertil. Tem ricas minas de ouro, 
;kctras prec.iosas, minas de s~litre e outros mineraes. No cume 
da sen·a existe uma matta, donde nasce um rJbeJro CI'ystallino 
que se precipita ~o lado oriental sobre enol'mes pedras, for~ 
mando pequenas cascatas_. D'ahi, com o tempo cla_ro e com 
auxilio ele instrumento, av1sta-se toda a costa e quasr que todo 
o interior do ~staclo. Affit·mam que clella outr'ora partia um 
rui do tão forte que trazia em consta nte aiarma os habitántes 
visinhos. 

ITABAIANA. Morro elo Est~do da Bahia, no mun. elos 
Meiras (Inf. loc.) 

ITABAIANINHA. Villa e mun. do Estado de Sergipe, 
termo da com. da Estancia, a O. ela Capital. Setl territorio 
presta-se á criação de gado vaccum, ca vallar e suíno ; é fertil 
em cereaes, canna de assucar, fumo e café . Possue clivel'SOS 

en e-enbos . Seus limibes com a villa da Abbaclia, no Es·taclo dw 
Bahia, fot•am objecto de con tes tações, que serenaram com o 
Dec. de 23 ele setembro ele 1843. O mun. é regado pelos rios 
Itamirirn, Real, Salgado, Pau Lavrado, Barreiro, Sapucaia, 
Riachão, Pereira , Arau{•, Taboca, Pirangy, Carnahiba e di
vel'SOS outros. Sua egreja matriz tem a in vocação ele N. S. da 
Conceição e depende da diocese archiepiscopal de 8, Sa lvador. 
Foi creada parochia pela Lei Prov. ele 6 ele fevereit•o de 1835. 
Foi etevada à villa em 8 de ma io ele 1832 pelo conselho do go-· 
verno, sendo approvacla a sua elevação a essa categoria pelo 
Dec. ele 13 de novembro de 1832 e Lei Prov. de -L9 de fevereiro
de 1835. A pop. da villa é calculada em 3.000 híJ,bs. Tem 
duas eschs. pubs. de i.nst. prim. No mun. ficam os povs. 
Gerú, Urnbauba e outros. Sobra suas divisa~ vide: Leis Provs. 
n. 45 ele 20 de março ele 1840; n. 64 de 19 ele fevereiro de 1841 ;
n. 136 ele 31 ele janeiro de 1845 ; n. 1.85 de 16 d~ junho ele 
IS47: n. 207 de 17 ele abri l ele '18<18; n. 256 ele 10 de maio ele 
1849 ; n. 273 de 26 ele março de 1850 ; n. 521 ele 25 de junho 
ele 1858; n. 1.057 ele 19 de abril ele 1877; n. 1.107 ele 27 de 
março de 1879 e n, 1.130 ele 18 ele março de 1880, Dentre as 
serras do mun. notam-se a das Aboboras, a elo Urubú, a do 
Cantinho, a ela Pedra Bt·anca e diversas outras. Em 30 ele ou-· 
·tubro de 189-! dependia ele Uji)provação da assembléa estadoal 
um projecto c1·eanclo a com. do Rio Real, constituída pelos 
termos de Itabaianinha e Campos e com séde em Itabaianinha •. 

ITABAPOANA. Cidade do Estado doE. Santo, ex-parochia
clo mun. elo Cachoeira do Itapemirim, banhada pelo rio do seu 
nome. Orago 8. Pedro e diocese ele S. Sebas tião do Rio de 
Janeiro . Foi ct·eada parochia pela Lei Prov . n. 4 de 26 de 
novembro ele 1863 . 'rem 5.691 habs. e duas eschs . pub1s. d:e 
inst. prim. Sobre suas divisas · vide entra outras a Lei Pro v. 
n. 4 de 14 de abril ele 1883. A Lei Prov .• u. 1 ele 20 de março
ele 1880 tranferiu a séde dessa parochia para o arraial ele· 
S. Pedro de Alcantara. Foi elevada á cidade com o nome ele 
Monjarclim pelo Dec . n. 103 ele 5 de junho de 1891. Perdeu 
esta ultima denominação pelo Dec . de 1 ele março ele i8Çl2. 

ITABAPOANA. Parochia elo Estado elo Rio de Janeiro, no 
mun. ele S . João ela Barra. Orago S. Sebastião, e diocese ele · 
Nyterõi. Foi creada parochia pela Lei Prov. n. 989 ele 15 de 
outubro de 1857, que designou-lhe para matriz o templo con
struido na pov. ela Barra elo rio Itabapoana .>(lt'em duas esc1ts. 
publs . ele inst. prim. Sobre suas divisas vide: Portaria ele 7 ele. 
abrH de 185S. 

IT.'lBAPOANA. Parochia do Estado do Rio de Janejro, no 
mun. de Itaperuna, á margem do ri~. de seu nome. Ahunda., 
em tenenos apropl'iaclos ao plantio elo café . E' logar sadw 
serpeaclo de re gatos e com mais ele 4.000 habs. Orago Senhor 
Bom Jesus e cl1ocese ele Nyterõi. Foi creada ft•eg. elo mun. de
Campos pela Lei Prov. n. 1.261 de 14 de novembro de -186.2. 
Occupa uma superrtcie de 686 . 68 kils. quaclt'ados. T em cluas
eschs. pub1s. de inst. prim. Agencia do col't'eio . Foi aune
xada ao mun. de Itaperuna pela Lei Prov. n. 2 . 810 de 24 de· 
novembl'O ele 1885. Foi elevada á villa pelo Dec. n. 150 ul~ 
24 de novembro de 1890 e rebaixada dessa categoria pelo Dec. 
de 28 de maio de 1892. 

ITABAPOANA. Pov. do Estado elo E. Santo, na parochi a;. 
ele S. Jos~ elo Calçado. Ot·ago Senhor Bom Jesus. 

ITABAPOANA. Pov. do Est.aclo do Rio de Janeiro. Orago
Santo Antonio. Agencia elo correio cl'eaela pela Portal'i:J. de 23 
ele janeiro de 1885. 

ITABAPOANA. Ramal ela E. de F. Leopoldina,no Estado 
do Rio de Janeiro, de Mlll'undú a Santo Edttardo. Tem 22k263· 
de extensão . Tem as estações de Murunclú, Santa Barbara, 
Santo Eduardo e ltalJapoana. 

ITABÉ. Bairro do Es·tado ele S. Paulo, no mun. ele S. Ro
que, com uma esc h, publ. creada pela Lei n. 259 ele 4 ele se
tembro ele 1893. 

ITABIRA. {pedl'a pontuda .) Cidade e mu~. do Estado de· 
Minas Geraes, sé de da comarca elo seu nome, situada entre tres· 
serras e um serrote , todos auríferos, que são Itabira, Conceição, 
Esmeril e Doze Vintens; a 1.08 kils. da capit.al, 54 de Santa. 
Bar9ara, 90 ela Conceição, 120 de Ponte Nova e 132 ele Guanbães. 
O mun. confina com os ele Santa Barbara, Conceição, S. Mi·· 
guel ele Gttanhães, Rio Doce e Ponte Nova. E' get·almente 
montanhoso e regado pelos rios Tanque, Itambé, Giráo, Santo 
Antonio, Piracicaba , Peixe, Macuco e outros. Sua egreja matriz. 
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tem a invocação de N. S. elo Rosario e depende da diocese ele 
Mariann::~:. Além dessa egreja, a cidade possue as capellas de 
S. Franc1sco de. Assis, da Piedade, de S . José elo Cruzeiro, ele 
N. S. do Rosarw elos Pretos; um hospital ele caridade instal
~aclo e!ll 19 cle ·a;.>;:_il ele 1859; casn da camnra e caclêa. Sua pop. 
e avalmcla em 6.t00 habs. Seu terntor 10 foi descoberto em 1700 
pelos paul istas e sua mineração nos con ecros vis inhos em 1705. 
O A;_lvará ele 25 de janeiro ele 1827 el ~vou-a a pat'ochia; a Reso
luçao ele 30 ele .J illl ho ele 1833 á categJ ria de villa, sendo instal-
1acla _a 7 ele outubro elo mesmo an no. Cidade pela Lei P rov . 
n. 3t4 ele 9 de outub1·o ele 1848. A maior industria elo loaar é 
a do fab rico ele e:.:cellenta ferro e ela extl'acção elo ou ro~ Em 
1881 contavam-se no mun . 14 fabricas ele ferro. A lavoura con
.s iste em café, canna ele assucar e ce t·eaes. O mun. em 1 89~, 
comprehenel 1a, a lém da pat·ochia ela cid ade, mais as de N. S . 
do Carmo de Itabira, Santa Maria, N. S . de Nar.areth de An
t onio Dias Abaixo, S. José ela Lagàa, Sant'Anna do Alfié e 
SS . Sacramen to do Dyonisio. Sobre suas diyisas vide: Lei 
P t·ov. n . 2 ele 9 de março ele 1835 ; a rt. XXX da ele n. 472 ele 
30 ele maio de 1850 ; n. 1.535 ele 20 ele j ulho de 1868; a rt. Ili ela 
de n. 1.707 ele 4· ele outubro de 1870; n. 2.206 ele i ele jLmho de 
1876 ; n . 2 . I32 de 25 ele outubt·o ele 1875 ; n . 2 . 906 de 23 ele se
tembro ele 1882; n. 3 .0-H ele 23 ele outubro ele 1882; n . 3.195 de 
'23 ele se tembro ele 1884 ; n. 2 .500 ele 12 ele novembro de 1878; 
n. 2.621 de 7 de janeit·o ele ISSO. Comtwehencle os povs. : 
Tur yo, Chapada, Duas Pontes, MaUo Dentro, Malto Grosso , 
Roc!D ha, Fome, G.Jrduras, Cltnves, Caran·tinga, Esmeralda e Ma
cuco. Uma estrada dirige-se clu cidade para San t' Anna elos 
Ferros. Tem cinco eschs. publs. ele iust. prim . , duas elas 
quaes ct·eadas pelas Leis Provs. n . 2.163 ele 19 ele novembro 
de 1875 e n. 2 .875 de 20 ele setemb1·o ele 1882 . Agencia do cor
reio. Foi classificada com . de segunda entt· . por Acto ele 22 de 
f e vereil'o ele 1892. 

ITABIRA . A Lei Prov. n . 20 de 24 de agosto de 1838, 
crean.clo um disL no pov. I<'ut·aclo, n1un. ele Nova Almeida, 
]Jreceltuou que a séde do clist. ficasse sendo na mesma pov . 
que tomaria a elenominacão ele dist. de ltabira; no Eslado elo 
'!!;, Santo . · 

I'I'ABIRA. Morro elo Estado ela Bahia, na ser rania ela 
Furna. Della nasc9 o riJ da Caixa . Em suas abas, ao lado 
-de S . , no Jogar chamad;> Col'l'ego da Mutuca. , ~acha-se um 
gmnde monte composto somente ele peelt·as ele ferro . No l!: stado 
a lguns escrevem I taubi•·a . 

ITABIRA. Pico bastante elevado da serra elo Mar, a tres 
kils. ela cidade elo Cac~oeit·o elo Itapemirim·, no Estado elo 
E. Sall'to . ffi' avistado do mar á gra nde distanc ia , ser vindo por 
isso de bal isa aos navegantes . Pros:imo fica-lhe o morro do 
Frade . 

ÍTABIRA. Morro elo Estado elo E. Santo, no mun. de Nova 
Almeiela, No E~tado dizem ·tambem I tcwbircb e l tcbVÍ?'Cb . 

ITABIRA. Serra do Esbado de Minas Geraes, collocacla en
.tre a bacia do l'io das Velhas e a do Paraopeba , afls. do S. F ran
CISco . O ponto mais culminante desta serra. é o pico de Iiabira 
·dNo Cp.mpo. Essa sel'l'a cot'l'e de S. parn N . e vae ligar- se ao 

• lt serra ela P1edade. 

V
I
1
ThABIRA. R io do Estado de Minas Ger aes, afL do rio das 

e as . 

ITABIRA DO CAMPO. Pa t·ochia elo Estado ele Minas Ge
~: aes, no mun . de Ouro P reto,· no valle do rio das Velhas, na 
fralda ele um morro que vem ela cordilheira da sei'ra do Pico. 
~rago N: S. ela Boa Viagem e diocese de i'I•Iarianna . Agencia 
po. Correio . Sobre suas di visas , v)de, entre outr~s, as Leis 

rovs. ns . i. 829 de 10 ele outubco de 1871, 2 .1o0 de 19 de 
.novembro .de 1875, 2 .898 de 23 ele ou tubro de 1882, 3.442 de 
.28 ele setembro de 1887 . Tem cerca ele 2 . 000 habs. e clua.s 
eschs . publs . de primeiras letlras. Além da matt'iz, possue 
~ capella do H.osario , no alto de um mon·o, e ao S . as capellas 

B
c as .Me rcês e Mattosinhos. Estação ela E. de F . Central do 

1·az1l. 

ITABOATÉ. Ass im escrevia- se a nti gamente o nome el a 
actual ciclade de T aubaté, elo . Estado de S. Panlo. 

. ITABOCA. P ov . elo Estado do E. Santo, na freg. de _Ca
riaclca; COJll uma esch. publ. de inst. primari a . 

I~ABO~A . Ribeirão do Estado d'e Goyaz, desagua no rio 
. J acu, que e afr. elo Crixá-mirim. 

ITABOCA. Cu.choeira no r io 'l'ocantins, no Estado do Pará. 
O Dr . Rttfino 'l'heoton io Segurado, que por ella passoll em 
1846, diz ser essa cachoe ira, que elle denomina Itaboccb, a mais 
perigosa da carreira do Pará pelo . Tocantins. << Acima ela 
corredeira ela Gual'iba, a sete ou o1to leguas , encontra-se a 
cachoeira ela Habocn, secção encachoeirada de 10 a '12 kils. 
de extensão e corlada de gra ndes ilhas, onde cresce uma 
vegetação succulenta. Nesta pl rte do rio, as aguas correm 
por t res grandes canaes, cheios de saltos e curvas de pequeno 
r aio. Estes tres canaes tomam os nomes ele f~wo dcb Itabooa 
l nfc,·no e ()cb]J.ÍtcM·yqucwa., sendo somente o primeiro o que 
permitte a passagem ás canôas a lli usadas . O Oa1Jitaryqua?·a 
facilita algumas vezes a passagem no verão , quando pela va
sante das aguas o furo da ltaboca se toma intransitavel. 
Nenh~m piloto, porém, se animou ait1da a navegar no cannl 
do In fe rno, pelos sahos que elle fo r ma no meio de s llas cone~ 
de!t•as . Comprehell(l~-se quão clilncil é essa passagem elo rio, 
po1s q11e o canal mais percorrido o da Ita boca tem na exten
s~o de 10 k ils ·. 10 passos ou ,~stt~eitos per igoso~ . Esses passos 
sao : Arrepe?dtdo, Fortmho, I artarllgueh·o, José Corrêa, Ana
naz, Cacb.oetra Gcande, Bacury, Apin agés , Pit·ocaba e Jacob » 
(Lcmb1·cmças de wncb Viagem ao No1·tc pelo Dr, B. F . cl~ 
A.lbnqnerque Lima ). « . ... Chegando-se finalll!ente tí nota vel 
chachoeira da Itaboca, a mais importante ele todas, e que 
comprehende uma serie de pequenas qnédas cl'aglla , traves
sões, r ebojos e go rgcllhos occupando cerca de 10 kils . e tendo 
as seguintes denom inações: Fot•tinho, elo lado dit•., Va
rador, do esq . Ananaz, T al'tarugueiro, Pecl r ,t ele J oaquim 
Ayres, José Col're<t, Cachoeira Grande (velocidade 21 kils . 
por . hora), Bacury, Rebojo do Pau do Gavião, Gorgulho elo 
Pirocaba e Sa!Linho • . , . ». 

ITABOCAL. Iga t•apé do Estado do Pará, ba nha o num. de 
Monte Alegre e clesagua no rio Gm·upatuba. 

ITABORAHY. Cidade e mm1. elo Estado do Rio de J a
nelt·o, sede da co m. do seu nome, ligada a Nyterõi por uma 
estl'acla. 01·ago S. João Baptista e diocese de Ny1e1·õi. Consta 
que, em pt•incipio foi um cl!l·ato pertencente á villa ele Santo 
Antonio de Sá, servindo então de matriz uma Capella ele 
N . S . ela. Conceição , sita na fazenda de Iguá, hoje Yencla 
das Pedras, pertencente a um J oão Corr êa . Passados alguns 
annos, João Vaz Per eira (Ferreira segundo outros) ed ificou, 
com a invocnção de. S. João B::qjtista, uma capella que, por 
set· maior que a da Conceição, ·servio de curat_o . Arruinando-se 
porém, a nova capella, o mesmo João Vaz P erei ra edificou 
~ma ou~ra , a 20 braç!'s distante da primeira, e com a mesma 
mvocaçao. Pot• Alvara ele 18 ele janeiro de 1696 fo i esse cura to 
elevado á categoria de parocbia de natureza collativa. P ara 
que se constrllisse um templo digno ele servir de matriz, man
dou a Carta Régia de 20 de dezembro de 1699 contribuir 
annualmente a Fazenda Real com 200$, até co ncluir-se a obr a 
e ex igia de todos os freguezes uma contribuição a nn ual d~ 
100$ emqua nto durassem as obt•as . P ar ece que a despeza en· 
tão feita na Capella antiga e prim eira de S. João foi de 
pouco pPoveito, por carecer ele solidez a construcção ; o que 
deu motivo a lraçar·se novo edificio com toda a segur ança . 
Abe rtos os alicerces em janeit·o ele 1725, só depois ele i7 annos 
ftcou concluiclo o corpo ela egr eja. Foi Itaboraby elevada á 
vil! a pot• De c . ele 15 ele janeiro de 1833 e installada em 22 de 
maio do mesmo annó . Cidade pelo Dec. n. 38 ele 16 janeiro de 
1890. E' com. de terceira entr . , et•eada e classificada pelo 
Dec. ele 15 ele ja neir o de 1833, Lei Prov. n. i4 ele 13 de abril 
de 1835 e Decs . ns . 687 de 25 ele julho ele 1850 e 4 .868 de 19 de 
janeiro de 1872 . Comprehendia em 1883 os termos de Itabo
l'ahy e Maricá , O mun ,, é fe rtil , tendo terrenos accessiveis a 
todo o genero de cul tura . E' bem regado, notando- se ent1·e 
ou tros rios que o atravessam os clenommados : Cal undú. Lobos, 
Pacheco, Iguá e Aldêa. O mur.. . aléni da pat·ochia da cidad~, 
comprehende mais a de N . S. ela Conceição do Porto das Cal
xas N. S. do Des terro ele Itam by e Santo Antonio de Sá e os 
po v~. denominados: Aldêa Velh a, Itapacurá, S. 'l'homé, Ca
bussú, Posse elos Coutinhos, Pinhão, !pita ngas e Duques, além 
ele ou tros , E m i 88·1 todo o muu . t inha 21 eschs. publs. ele 
inst . prim., sencle trez na cidade . Em Itaboraby nasceu, a 13 
de dezembro de 1802 Joaquim J osé Rodrigues T orres, vtsconde 
de I taboraby, senador do imperio (eleito a 22 ele feverei ro de 
1844: tomou posse a 4 de maio do mesmo anno), que falleceu 
110 IÜo ele J aneiro a 8 de janeir o ele 1872 ; a 24 ele junho ele 
1820 o Dr. · Joaqnim Manoel de i'IIacedo, que falleceu em H 
ele abri'l ele 1882 . Ahi tambem nasceu o pintor José Leandro • 
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Sobre suas divisas vide Leis Provs. n. 311 ele 4 ele abril 
de 184-i, 796 ele 27 de setembro de 1855. 

ITABUNA . Pequeno po:v. do Estado ela B~hia, no mun. de 
Ilhéos. 

ITABUNA. Rio elo Estado ela Bahia; nasce no mun. da 
Villa da Yictoria, no logar denominado Pé ela Serra, banha 
o mun . ele Ilhéos, e, depois de um curso de mais de 300 kils., 
desao·ua na bacia Corôa Grande, sendo a elis·tancia deste 
pont~ á sua ultima cachoeira de 13 kils . navegaveis por na
vios ele peq Lleno calado. Recebe o rio Salgado· (In f. loc.). 

!TACÁ. Rio elo Estado do Ri•J ele Janeiro. Vide Bcwra 
Grande. · 

ITACAIMBÓ. Serra do EstaJ o de Pernambuco, na com. 
do B1·ejo. Serve de divisa á freg. de N. S. do Bello Jardim. 

ITACAMBIRA. Parochia. do Estado de Minas Geraes, no 
mun. elo Grão-Mogol, separada do dis t. do Peixe Crú pe~o 
rio Jeguitinhonha e da freg. da Terra B1·anc;,. pelo corrego 
S. Joao. Orago. Santo Antonio e diocese de Diamantina. Foi 
creada parochia pelo Alvará de 23 ele maio de 18·13 ; incor
porada ao mun. de Montes Claros pelo art . VIII § I da Lei 
Pro v . n. 334 de 3 de abril de 1847 ; ao de Grão-Mogo'l pelo 
art. XXVII § IV ela de n. 472 de 31 de maio de 1850; ao de 
Montes Claros pelo art. I § II da de n. 515 de 10 de setembro 
de 1851; ao ele Grão-Mogoi pela de n. 763 de 2 de maio 
de 1856; ao de Montes Claros pela de n . 974 de 2 jtmho 
de 1859; ao de Grão-Mogol pela de n . 1.200 de 9 de agosto 
de 1864. Transferida para o dist. da freg . de S . João Baptista 
da Terra Branca, com esta denominação, pela de n. 1.575 de 
22 de julho de 1868, disposição essa que foi revogada pelo 
art. V da ela n. 1. 663 de 16 de setembro ele 1870. Sobre a 
fundação dese pov. publica o Almamali ele 111inas, de 1865 a 
seguinte noticia: «Em 1698 um c:elebre capitão Miguel Do
mingues, acompanhado ele alguns paulistas, que pesquisavam 
ouro e ped1'as preciosas, vieram ter a este logar, d~ que se 
apossaram, e ~ranquillos gosavam de seu achado, quando mo
mentaneamente foram perturbados por outra bandeira, que 
in·tüularam dos-papudos. A luta foi cruel e encarniçada até 
que os 1lltimos expelliram os primeiros, e se fizeram senhores 
do descobe1·to, que em 1707 manitestaram ao governader da 
Bahia, Luiz Casar de Meneses. Pequenas chopanas espalhadas 
aqui ·e alli pe]as I?argens dos ri?eirões, era no que consistia a 
pov. ; mas na o so pela affluenCia do pov., como pela riqueza, 
que Si descobria, foi crescendo a importancia da localidade, e 
por conseguinte a necessidade de constituir-se em sociedade; e 
o primeiro passo que de.ram foi o de erigir um templo, e agru
par-se em redor delle; desta sorte ia prosperando a pov., 
que já estava avultada, quando descobertas foram as faisquei
ras de Minas Novas, para onde grande parte dos aventureiros 
se passaram. Como á quasi todos os povs. de Minas, succedeu 
a este a pessima escolha do local. Situada em montanha, 
rodeada de penhascosas serranias é trüote e m&lanco1ica, mas 
não deixa comtudo ele ter sua poesia e prestar-se ao pincel e 
á penna dos cultores das musas e natureza. Por sobre essas 
penedias lá se esbarra com bon.Uas e solitarias campinas, 
onde mugem, reEncham e balam centenas de animaes que 
v·ão alimentar e servir ao commercio de Minas e Bahia . En·tre 
esses gigantes que desa'fiam as nuvens e parecem afron tar o 
homem, em 1.781 descobriram na serra de Samlo Antonio al
guns garimpeiros um brilhante ele excellen\e agua. Avisado 
disto, O. Rodrigo de Menezes para alli se dirigio em 2 de 
janeiro de 1782 e postou uma coml?anhia de cavallaria para 
guardar os terrenos, que achou riqtnssimos . Como sóe aconte
c&r em occasiões ~aes, de horrorosos crimes foram 'testemunhas 
aquelles duros e silenciosos penedos. l'ilas, espaucado o crime, 
perseguidos os malvados, a paz se restabel~ceu e o contracto 
lucrou- » Tem uma esch_ . publ. de inst. prim. para o sex:o 
masculino, creada pela Le1 Prov. n. 2.065 de 11 de dezembro 
de i874, e uma outra para o sexo feminino. Sobre suas di
visas vide : art. YI da Lei Prov. n. 1. 7!1.3 ele 5 de outubro 
de 1870. 

ITACA.MBIRA. Rio do Estado de Minas Geraes; nasce 
na serra do seu nome, banha a parochia de .ltacambira e a 
cidade do Grão Mdgal e vae desaguar na margem esq. elo rio 
Jequitinhonha com o nome de Hacambirussú. jR:ecebe o Con
goinha~, Ponte Alta, Extrema, Bananal, além de outros rios 
menos 1mportantes. 

ITACAMBIRO.SSÚ. Rio do Elstaclo de Minas Geraes, 
atravessa o mun. elo Grão Mogol e desagua no Jequitinhonha . 
Tem uma pon te no logar denominado Caetano Felix. 
ITAC~MIABA. Nome po1· que. era outt·'ora denominada a 

serra Pa·oca, srtuada na margem dir . do rio Jamundá, no 
Estado do Pará . 

ITACAPAM. _Hha elo llistaclo do Pará, no rio Tapajós. 
«Apresenta essa Ilha , diz o Sr . B . Rodrigues, uma ponta a 
SSO. ·talhada a pt·umo sabre o rio, de uma g ran de elevação, 
farmada c!e um s6 bloco de porphyro, com saliencias angulosas, 
que lhe dao o aspecto de uma fortaleza abandonada . Toda ela 
mesm_a rocha, é coberta, comtucle, de matto na sua parte 
supenor, ele granuneas e bromelias . » Essa palavr:. parece 
significar ilha de pedra com m atto . 

ITACAPÚ. Rio do Estado do Amazonas; desagua na 
margem dir. do rio Negro, acima do Maraoitanas. 

ITACARAMBY. Rio elo Estado de Minas Geraes, 'rega o 
mun. de S . João Baptista e clesagna na ma rgem clir. do 
Arassuahy. Recebe o I :acaramby Pequeno, Pedras, Manclio
cussli, S . Ben·to além de outras . 

ITACARANHA. Log. do Estado da Bahia , á margem da 
E. de F. da Bahia ao S. Francisco. 

ITACARANHA. Olho cl'agua potavel, que abastece a 
cidade ele Viçosa, no Est.ado do Cear{t. Segundo o Dr. P. 
Nogueira, essa palavra signi'fica )_i)eclra aspera, ele ilá, pecha e 
oa?"anhe, arranhar. 

ITACARARÁ, Igarapé elo Estado do Pará; forma ei;U sua 
foz no rio d' Alernquer uma pequena enseada, em cuja margem 
oriental está situada a cidade de Alemquer. Tem communica.ção 
com o rio Cu?"Uá por um braço deste denominado Jaburú. 

ITACA YÚ. Colonia militar do Estado de lYiatto Grosso, 
si tuacla na margem esq . do rio Araguaya, em frente ao tra
vessão d' Agua Limpa. Foi fundada em 1867, SLlas terras são 
excellentes. 

ITACEPETANDUVA. Rio do Estado do Paraná afl' do 
Nhundiaquara. E' tarnbem denominado Sape·tanduva~ · 

ITACIBÁ . Pequeno porto na margem mel'iclional ela bahia 
do E . Santo, no _Estado deste nome. Fica por mar a uns 
1.500 metros ela c1dade da V1ctoria. 

ITACOATIARA. Vide ItaquatiwNf, 
ITACOLOMY. Log. do Estado do R. G. elo Sul, no mun. 

de Gravatahy; com uma esch, publ. de i11st . prim., Cl'eada 
pela Lei Prov. n. 930 de 8 de maio de 1874. E' essa palavra, 
segundo J. Norberto, corrLlp~ão de Ita-connu?Ii, mancebo de 
pecll·a, nome que envolve a histol'ia de uma metamorphose, 
tal vez, de poesia indiana. 

ITACOLOMY. Log. do Estado de Minas Geraes, no termo 
da Conceição. 

ITACOLOMY. Log. do Estado de Matto Grosso, no mun. 
da capital. 

ITACOLOMY. Serrote no termo da Gt•anja do Estado do 
Ceará. 

ITACOLOMY. Morro elo llistado do Rio de Janeiro na ca-
choeira do Inhomirim, rnun, ele Magé. ' 

ITACQLOMY . Morro no mun. de S. Leopoldo do Estado 
elo R. G. elo Sul. Fica proximo do ele Sapucaia, na pov. deste 
nome. Neli e ex!stem ricas pedras; as fraldas são cobertas de 
esplendidas mattas. Ambos pertencem a uma ramificação da 
Serr.a Geral . 

ITACOL.OMY. Morro do Estado do R . G. elo Sal, no mnn. 
do Rio Pa1•do. 

lTACOLGMY. Alto massiço da cidade de Ouro Preto, no Es
tado de Minas Ge1·aes. A montaha sobre que repousa esse 
massiço é francamente accessivel até o alto. Delle avis·ta-se 
distinctamente a NE. a cidade de Marianna, ao N. a serra do 
Caraça, a N0. a cidade de 0uro Preto com suas aitas torres, a 
NNO . avista-se o pico gigantesco ela Itabira do Campo. Segundo 
as observações elo S1·. H. Gorce1x, a elevação do Itacolomy é a 
seguinte: altitude da sala de pbysica da escola de Minas de 
<l>uro Preto (soalho), 1.133 metros; elevação de pico de Itaco
lorny acima da escola de minas, 619. 



ll 

ITA - ~05 ITA 

ITACOLOM~. Serra _do Est~do de Minas Geraes, á margem 
do no S. Francisco, abauo da toz do rio Jequ1tahy. «Fronteiro 
aos Olhos d'Agua (pov. na J?argem esq.) em distancia de 
duas e mma leguas a Oeste , est~ a serra de Itacoiomy e a serra 
Negra,que ma1s adeante cont1nua debaixo elo norne de serl'a da 
Povoação» (Halfeld.). 

ITACOLOMY. Morro no clis.t. ele Santo Antonio elo Estado 
de Matto Grosso. 

Í TACOLOMY. Ilha elo Estado de Santa Catharina a nove 
milhas ao S . ela de Itagitinga. E' ele fórma conica e 'apparece 
em frente ela ponta elas I issarras. ela qual dista duas milllas ao 
rumo elo Norte. · 

IT ACOLOMY. Ponta no I i\toral elo Estado do Maranhão.onde 
está assenlo um pharol aos 2• 10'00" de laL S. e 1o 14'30 11 ·o.clo 
Rio ele Janeit•o. O apparelho de luz é catoptrico, de eclipses. 
assentado em ume torre quadrangular ele alvenaria, fica ndo 
o plano focal 37m.5 amma da prea-mar com alcance de 
12 milhas . · ' 

ITACOLOMY . Rio do Estado do Ceará; nasce na Ibiapaba 
e clesagua no Coriahú ou Camocim. No vali e eles te rio existem 
diversos poços que res istem ás mais rigOL·osas seccas. Em um 
delle$, o mais central, existe o desenho ele um índio em uma 
!age ele pedra. Mede esse poço 60 palmos ele profundidade. Nelle 
ex istem perxes cldferentes, que serviram de a lim entação a 
muitos retirantes. Corl'e entre duas serras ramificacões ela 
lbiapaba . illxce llen tes terrenos de cultura fot·~ am seu vãlle e o 
de diversos ribeiros, terrenos que do rio se obse1·vam em 
uma extensão ele mais de 24 kils .. , são ele grande uberclade e 
grande parte ainda coberta ele matta v irgem. «Segundo os 
calculos de um engenheiro, o leito elo ltacolomy recebe 
annualmente 370 milhões de palmo- cabicos d'agua, e fancla-se 
nas observações do senador Pompeu durante 28 an nos, as quaes 
verificaram que na cidade da For taleza a méclia das chavas 
em um anno foi de '1 m,468. Deve-se considerar que nesta cidade 
as chuvas são menos copic>sas elo que no valle de Itacolomy, 
mais elevado, circurndado de moir tan'has e amparado de 
mattas. » (Rei a~. do senador Leão Velloso, 188 l.) Proj ecta-se 
ahi_a construcçao de um açude, CLtjo maior reservatorio, dos 
proJectaclos, deve comportar '192 . 653 .000 metros cubicos d'agua . 
Recebe pela. mat•gem elit·. o Quatyguaba e o Boqueirão e pela 
esq. o Arartguaba, o Cat•angueijo e o Bananeiras. 

ITACOLOMY. Cot•rego do Es~ado de Minas Geraes, atf . do 
·rio S. Pedro, um elos formadores do Baependy. 

ITACOLOMY. Recifes situados na costa do Estado da Bahia> 
entre 16" 49' e 16° 57' de lat . S., muito proximos ela ponta Co 
rumbá. Tem sete milhas de comprimento N. S. e quatro e 
meia milhas EO. São formados por grupos de coraes, que se 
elevam yerticalmente do fundo do mar e que como todos os. 
parceis dessa costa, descobrem a sua parte central por occasião 
aa baixa-mar. Sua posição não póde ser indicada pela sonda, 
porquanto a profundidade é a mesma tanto a tras milhas de 
distancia como junto do recife. Entretanto, achando-se elles a 
cinco mil nas de terra, fac i! é evitai-os por meio de marcações 
de pontos visiveis ela costa. 

ITACOROBY. Pov., morro e porto do Estado de Santa· 
Catharina, na parochia da Santíssima Trindade (Inf. loc. ). 

ITACOROVY. Pov. do Estado elo R. G . do Sul, no mun. 
de Santiago. 

ITACO.ROVY. Rio do Estado do R. G. do Sul; nasce n" 
serra de S. Xavier e conflue na margem esq . cl.o rio Camaquan, 
trib. elo rio Ur;Jguay . Foi ás margens deste rio que morl'eu o 
celebt•e facmnora Gumercinio Saraiva. 

_ITACU. Riacho do Estado do Pará, afJ. da mar.gem clir. do 
r10 Tocantins. 

ITACU AN. Furo no Estado do Pará, nos limites dos dis ts. 
de Itapicurú e Guajará-assú. 

ITACUAN-MIRY. Log. do Estado do Pará, no dist. ela 
capital. 

lTACUPIM. Serra do Estado do PaTá, no mun . de V1zeu. 
Estende-se ele NE. pa1·a SO . 

ITACUPIM. Ílha elo Estado do P ará pertencent9 ao mun. 
ele Vizeu. Fica q uasi na foz do Piriá. E' algum tanto mon
ta~~osa e em parte cultivada. Nella fica o cabo da Sumaca. 
« E nota vel, escrevem-nos, pela sua cultura e 1 ndustr1a da 

pesca a que se entregam os seus habs. e varios ele outros pontos 
do mun. O lado N. des ta ilha fol'ma o pequeno cabo conhecido 
pot• Ponta ela Sumaca " · · 

ITACURUÁ. Uma das boccas pelas quae~ o rio Ipaú vae 
lança t·- se no Tocantins. Fica defronte da grande ilha Jutahy. 

ITACURUBITIBA.. AnLiga pov., hoje decadente, do rnun. 
de iV!angara tiba do Estaclo cltJ Rio ele J a neiro. 

ITACURUHY. Igarapé elo Estado do Pará. Em i 863 fez-se 
a desobstrucção desse igarapé e do denominado Uruamby afim 
ele evit3.r a passagem elas difficeis cachoeiras elo rio Xingú. 
Ainda nesse anno abriu-se uma estrada entre as cabeceiras 
desses igarapés com o intuito de p ór em contacto a parte 
superior do rio, rica de proeluctos naturaes. com a inferior. 
Tem esta estrada a exLensão de 12 milllas, pouco mais ou 
menos, e a largura ele 20 pés, excepção feita dos pontos 
extremos, em que se lhe deu duplicada largura para facilitar 
o embarque e desembat•que de car o·as nos portos escolhidos 
nos r eferidos igarapés. " 

ITACURUHY. Rio do Estado de S. P aulo, aA' , da margem 
esq. do Soroca ba. 

ITACURUSSÁ. Parochia do Estado do Rio ele J aneiro no 
m un . ele Mangat•atiba, a C"Ija villa é ligada por uma estrdda. 
Orago Sant' Anna e diocese de Nyterõi. Foi creacla pelo ar t . I 
da Lei Pro v. n . 1)3 de i 7 de dezembro de 1836 . Tem el uas 
eschs. ele inst. pri_m. A~encia do correio . Tem 400 habs., 
rncluindo os das Ilhas h•onterras; pequena lavom·a, algum 
commercio, inclustria de p~scaria, um engenho de serrar e 
lcLvrar madeil-a, e, a pequena dis b ncia, uma fonle de aguas 
ferreas . Collocada em posição encantadora e distando da Ca
pital Federal pouco mais ele Ires leguas de viagem, ltacur tlssá 
podia set· uma excellente estação bal,nearia. A paisagem mari
tima é semprenova e imponente : ilhas formosíssimas, co
bertas de arvoredos, desdob1·am-se á vista sob os mais variados 
aspectos. Em meio ela povoação eleva-se a egreja matriz, 
espaçosa, mas bastante clamnificada pelo tampo . · 

ITACURUSSÁ. Log . do Estado elo P ará, no mun. de 
Cintra . 

ITAGURUSSÁ. PoT. do Estado do Rio ele Janeiro, no 
mun. ele Mangaratiba; ~om uma esch. publica. 

ITACURUSSÁ. Log. no mun. do Cunha do Estado de 
S. Paulo. -
IT~CURUS~Á . Ilha situada proxima do littoral do Estado 

do Rto de Jane1r0, no mun. de l'viangaratiba. Tem, segundo 
Mouchez, tres milhas de extensão do NE. ao SO. 

ITACURUSSÁ . Rio do Estado elo Rio de Janeiro, nasce 
na serra elo Mar, banha a freg . do seu nome e desagua no 
oceano. 

ITACDRUSSÁ. Antiga alc!êa fundada em 1637 pelo padre · 
Luiz Figueira. E' hoje a freg. ele S. João Baptista ele Vieiros, 
pertenceu te ao mun. de Pot·to ele Mós elo ·Esta elo elo Pará. 

ITAÇUSSÊ. Morro elo Estado elo Rio de J aneiro, no mun. 
ele Angra dos Reis . 

ITACUTIARA. Cachoeira no rio S. Francisco, abaixo da 
foz do riacho dos Campinhos, que corl'e pelo Estado de Pernam
buco. No R elataria de Ha lfeld e no Esboço ela Carta Choro
graphica ela Prov. de Pernambuco encontra- se escripto Ita
out~ara. 

ii:TACY. Morro á margem dir. do rio Cuyabá. De sua base 
sahe um recife que chega até quasi a meio do :ri.). 

ITACYMIRI:M. Rio do Estado da Bahia, no mun. de 
Porto Segui'O . 

ITAENGA. Riac·ho do Estado de Pernambuco, aff. elo rio 
Capiberibe . 

ITAGAÇABA. Bairro do mua. de Arêas do Estado de São 
·Paulo, á margem do ribeirão que dá- lhe o nome; com uma 
esch. gubl. de -inst . pl'im . Azevedo Marques e~creve 1tapua
çaba. Em duas mformações que recebemos (de Areas e SJlve1ras) 
lê- se Itagaçaba. No livro A Provtnoia de S. Pattlo (1888) lê-se 
em di versos Jogares Itaga,_çaba. 

ITAGAÇABA. Ribeirão elo Estado de S. Paulo, afl'. da 
ma1·gem dir. do rio Tieté. 
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I T AGAÇABA . Rio do Estado de S. Paulo, nasce na ser ra 
ela Bocawa_, banha os muns. ele Silveiras e Areas e clesagua na 
margem. d n· . elo rio Parahyba . Recebe o rio Silveiras. 

ITAGAÇAB A- A SSÚ . Cachoei l' a no rio Ti e te do Estado de 
S . Paulo, c.utre as denominadas Machado e Ióag· a ·;aba- m irim . 

I T AGAÇABA- M I RIM . Cachoeira do rio Tiete , no Estado 
de S. Paulo, entre as denominadas Itagaça ba- assú e P i rapo ra 
mirim . 

I TAGORAR Á. Serrote do Estado elo Ceará , no dist. do 
Sobral. 

ITAGC\RARÁ. R io do Estado elo Maranhão: nasce no sitio 
de seu nome, a seis kils . do Bandurra:, co r re iut cli recção do 
NE . a incol'[JOrar- se com o Parnahyba abaixo do Matapasbo. 

ITAGUÁ. Log . no mun . de Ubat ttba do Est~clo ele S . Paulo· 
com duas eschs . publs . ele inst. pl'im., ct·eadas pelas Lei~ 
Provs . ns. 37 ele 3U ele março de '1882 e 79 de 2 ele abril de 1883 . 
Ahi tem os r ios ela LagôJ. e Ca t·ahú uma ponte . 

I T AGU Á. Ribeirão do Estado ele Matto Grosso: é uma elas 
cabeceiras do Piquiry . Entra-lhe pzl:J. margem dit• ., pouco 
aeleante da estrada do Piqui ry. 

I T AGUAÇAB A . Vide I tagctçcoba . 
. ITAGU AHY. Villa e mun. elo Estado elo Rio ele Janeiro , 

sede ela com. elo seu nome, l igada a Ar r ozal , S. João Marcos 
e a ?Utros _pont.os elo Estado por estradas. Orago S. Ft·a ncisco 
Xavwr e clwcese de Nyterõi. Sobre sua origem, diz monsenhor 
P1zar ro: « Attraludos pelo governadot• Mart.im ele Sá , os í nd ios 
habs . ela ilha. Jctgucbl'émtenon (hoje chamada Jag uanon) para 
outra ela sua v1smhança, situada uo sul e conhecida com o 
nome de P iaçavera (hoje Itacnrussá) ; d!lh i passaram ao lo"'ar 
de Y -tinga, sito ent re os rios T i nguçú e Itaguahy (oncl e se ~li z 
Cabeça Secca), em cujo chão instituíram os padres jesuí tas 
uma a lclêa e pot· sua direcção se l evantou um ·templo em bene
Jicio elos Catecumenos. Constando sem a menor duv ida que os 
indios povoadores de Sepet iba (situação visinha á Fazenda 
Santa Cr uz) acompanharam o g·overnaclor Cons·tan tino Meneláo, 
em '1615, á em preza ele Cabo Ft·io , e com alguns de lles fundara 
J\lla t•tim cl,e Sit a a lclêa de S. Pedr o, como ficou dito noutro 
lagar; não h a certeza alguma elo anuo ela fundação desta, nem 
d~ igreja_ d~ Y - ~i nga , por clesapparec~ r o Liv_t•o elo Tombo, que 
anHla ex.tstta em temJ?O elo v1g~r10_ F1 llppe de S1queir a Unhão ' ; 
mas o LlV: I ele Bapt1smos a lli fettos supre ele a lgttm modo essa 
falta, certlflcando a época do seu acLual exerci cio, como se lê no 
rosto do mesmo: -; Livro elos Bautismos ela Aldeia ele Y- tinga, 
começa no mez cl ~ .]Un,ho ele 1688 - escnpto pelo padre jesuita 
adnums~raclor d Aldea . Povoadas posterior mente as t er ras 
ctrcum Vlsmhas e parecendo mais com moda a situação ele Ha
gttahy, pouco longe elo mar e mais proxi mo a res idenc ia da 
Fazenda de Santa Ct·uz, mudaram os pad res Jesuítas a aldêa 
para es~e legar, antes do an no ele i7te, e nelle começaram a 
constr u t ~· novo templ o que, concluído em 1729, foi dedicado a 
S. Franc1sco Xaviet· . E,;:Li ncta aSociecla Jesu ítica pela Lei de 3 ele 
~etembt·o ele 1759 ~ e,;:t~rminados os que a fo r mavam , tendo E l
.t'te t D. José I provtdenClado no a nno a n tecede nte sobre as en-r ejas 
elas a lelôas a.clministrudas por esses sacerdotes apos·tol ic3's, fo i 
a desta creada em pal'och ia encommeaclacla pel a Provisão de 15 
de no vem bro de 1759, a té que a Or dem de 22 ele dezembro de 1795 
mandasse pôr em concurso todas as egrejas ele i"'nal n atm·eza e 
as ac tual mente fixas , para subirem V. classe" elas pe t· petua's . 
O Padre Domt ngos Gonçalves V 1e1ra de Moraes occupou-a como 
prt:nell'o pt·oprJetarw, succeclenclo-l he na pt·op l'ieclacle o pad re 
An t.onJO José de Castt·o . » O illustraclo Sr . Dr . Sara byba 
enviou- nos a seguinte no·ticia a respeito desse m un. : 
«Aspecto 1Jhysico . Mais ela metade elo te rrito rio deste mun. 
póde- se consiclerm· plano, desde os campos da Fazenda de 
San tJ. Ct·uz até as bases ela Serra Geral ; os mattos ·teem cles
appareciclo na parte p l.ana, que hoje é occupacla por capuei
roes, capueu·a~ e vanos generos ele lavour a, em stta maior 
parte ele canna de assucar, mandioca , mi lho e pouco ca fé, de 
sorte que só nas serras acham- se verdadeiras mattas vi rgens . 
INDUS1'RrA . O mun., com uma area appr oximada 'ele 600 kil s . 

1 TL·asladando o citado Vigario algumas memorias desse. Liv 1•o disse 
e\n um Assento feito no Lil' . I ele Bnptismos: « Livro que ser;, ia de 
"nsgun
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Ashsentos, do que pet·tencia a esta Aldeia, e Uasa, nelle a 
• a.c . ei, .• » 

. quadrados, conté m em si r iquezas a inda não exploradas, e
C[ Lte concorrer tan;t par a o b~m estat· de sua pop . si ella 
f?sse ma iS htbor !Osa. Grande parte elo seu ter r itorio é, como 
J<t cl tsse, plano e regado por muitos r ios e r eo·atos sendo mais 
n ohavel o Guanclú, cuja, margens são ele ~otav~l u ber dacle 
para a cultur a ela can na e de cet·eaes . Si suas bellas pl anic ies 
fossem tr a nsformadas em prados, poderi am facil men te nutrir 
?O a :80 OQO .cabeças ele gado vaccum; entretanto, esta 
mclustr1a tao l mpot•tante tem t ido pouco desenvol vimen to .. 
Apenas conta- se ('1883) uma boa fazenda ele cl'iação, com cerca 
de L OOO cabeças, e ouLras menores que abastecem as fazendas 
com annuaes ele t r abalho . Outt•'o r a foi o mun. ele Ita.,.uahy 
g l'ande pr oduct? l' ele café, emquan to o br aço escravo cles b~·avou 
a.s n;at tas ; h oJe esta cu ltu t·a faz-se em poucas fazendas 
Situadas na serra, e as col heitas não elevem it· além ele 40 .000 
a r robas . Desanimados - com a escassez elas colheitas ele café 
os fazendei r os ele sel'l'a-aba ixo, ele 16 annos a est.a pa1·te : 
entt·egaram-se á cttl lu r a da canna para fab r ico ele a"'uarclente 
e os poucos br aços existen tes pl'ocluzem cerca ele 5 "ooo pipas: 
que pt'ocura m o me t·cado do Rio ele JaneiL·o . O fabr ico ele 
assucat· é muito limitado, não se podendo avaliar em mais de 
20 .000 ar r obas as safras actuaes . Este quadro da pr·oducção 
~e um mun. , ti:io rico em te rras de prime ira ot·clem, dá 
idéa do pouco amor ao t r abalho ele seus habs ., cujo 
numero é ele 14.00C .- NOTICIA IIISTORI CA . Os i nclios ha bs . 
ela ilha de Jaguaussú, no mar de i\ia ngar atiba, i ndttziclos pelos 
padres Jesru tas, constttui r am- se em aldi!a e levantar am uma 
egr2ja no legar denominado ltinga . Povoadas as ter ras ci t·cum
visin bas , tendo notado o padre administradot• da alde ia nas
cente haver mais commocliclade na s ituação chamada I tcH;uahy 
ou Ped ra cl'Agua, m uda ra - se para es te logat· no anno de '1718 e 
ah i constru íra u m templo, que h oje ex ist~ t::omo matr iz, sob a 
i nvocação de S . Francisco Xav ier , cu ja eg reja fora elevada a 
pa roch ia encommenclaela pela Pt•ovisão de 25 de novembt·o ele 
1759 e entt•ou para a classe das pe t•petuas por Ordem Regia 
ele 22 de ,dez_embro de 1795. A elit:t matriz, ant igo templo dos 
Jesm tas, e s1tuada sobre uma collina muito banh ada pelos 
ventos geraes que dão-lhe fresctu·a; dahi gosa-se ele um vasto 
hor tsonte que torna a situação a mais ad mira ve l ele todo o 
m u n . e .c ircum vis inhan ~.as , e ele uma belleza sem pat· 
nos. cle mai3 po~s. ele . tocl~ a com. Jttnto á egTej a está a 
a n t1ga res idencta dos Jesm las, que pelo gover no fo i concedida 
para r es ide ncia elos parochos da f reg . A vil! a tem camar a 
muni cipal e cadeia no mesmo edific io, q ué é de propr ieda.de 
partiCul a r. Em u ma elas salas da cama r a es tá a Bib li o ~heca 
~11!- n.icipal, cre~cla pelo Dt·. João. elos Santos. Sa r ahyuà, por 
ll11Cta t1 va elo l mperacle t• , em vtslla a esta vil la n o d ia 27 cte 
outubr o ele 1880, e inaugurada em 2 ele dezembro do mesmo 
a n no . 'l'em uma casa de cal'ielacle, fun dada pel o ent ão ju iz ele 
direito da comarca , o fitut.do desembaTgador D . Luiz cl' Assis 
Mascarenhas, po r meio de subscripção, e q ue foi i naugurada a 
3 ele dezembro de 1858 . Commu1üca- se a villa com o .t\iun icipio 
da Côr te por· Santa Cruz e ferro car r il, por tracção animada , 
que per corre 11 luis . ele u ~1 a out ro extr emo, ela Fazenelu de 
Santa Cruz a esta VJ lla. Nao possue agua corrente, mas ele 
poço e potavel, que ela espeCle é da melh or q ua lidade conhe
cida., F oi Itagua hy elevada á villa por Alvará ele 5 ele julho 
ds 1SI8 ; suppri mida por Aviso de 13 ele novemb~o elo n1esmo 
a nno ; t•es tauracla pela P r ovisão ele '13 ele no1•e mbro ele 18'19 · 
i n s ~al!ada em H ele l'everei ro ele 1820 . E' com . de ter ceira entt·: 
creada pela Lei P roY . n. 2.U3 ele 29 de se tem bro ele 1877 e 
class ificada pelo De c. n. 6. 786 de 29 ele elezem bro do mesmo 
anuo ; compr ehende sómente o te t· mo elo seu nome . A villa tem 
t t·es e_sc bs . pub~s. ele in st . pri m. e todo o mun . 1'1. Tem 
age.n~ta _do correw. EsLação tel egr aphica. O m un . er a, em 1894 , 
constJlUJclo pelas pa rochi as ele S . Francisco Xav ier , N. S. ela 
Co nceição elo Bana nal e S . Ped ro e S . Paulo elo R i be irão das 
L ag:es, e, comprebenclia os povs. Mazo mba, Floresta, Ser o
ped!Ca , Sacco elo P rata e Ilha da Maclelr á, todos com esch s . 
publicas . 

ITAGUAHY. Rio elo Estado ele Ser gipe, entre os nmns. ele 
Sa n ta Luzia do R io Real e Estancia (Inf. loc.). 

ITAGUASSÚ. P raia no mun . de Vill a .Bella elo Estado ele 
S . Paulo. 

ITAGUASSÚ. Corrego elo Estado ele S . Paul o, no m un. ela 
Capita l. 

ITAHI. Log . do Estado do Rio de J aneiro: com u ma aooe n
ci a ele corre io, cr e::vda pel a Por ta ria ele 2'l' ele r1ove mbro ele 1SS4 . 
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Parte pertence ao mun. de Cabo Ft•io e pàrte a o de Araruama . 
(Dec. n . 2. 737 de 13 de novembro de 1884) . 

ITAHIM . Ba irro do mu n . da Lagoinha, no ~s taclo ele 
S. Paulo. 

I TAHIM . PoY. elo Es tado de Minas Geraes, na fre cr . ela 
Conceição da Estiva e muu. de Pouso Alegre . 

0 

.I TAHIM. Rio do Estado do P iauhy ; banha o intm. d~ Jai
cos, reune-se ao Guaribas, que nelle desaaua pela mar()"em 
dir., e juntos vão ao Caninelé . 

0 
" 

ITA HIM. Rio do Es·tado do Ceará; banha o mun . ele Cara
theús e elesagtLa no Poty, aff. do-Parnahyba . 

ITAHI M . Ribeirão elo Estado de S. Pattlo, aff. da margem 
esq. do Tietê. Banha o mun. de ltú . 

ITAHIM . Ribeirão do Estado de S. Paulo, afl'. do Para
hytinga . 

ITAHIM . Rio do Estado de S . Paulo; banha o mun. de 
Taubaté e desagua no rio Una, aft'. elo Parahyba. 

ITAHIM. Rio do E stado ele Minas Geraes, afl'. da margem 
esq. elo Sapucahy-mirim . Recebe os ribeirões elo Pary, das L a
vras, Antas, Nunes., Peixe, Corig-onhal , Sertãos inho, Carapuça, 
Meio, Almeida e Roseta. Nasc~ no bair ro de S . Domingo3, no 
d~st . de Cambuhy, distante ela freg . da Estiva cerca ele 18 
kllometros . 

~T.AHIMSINHO .. Log. elo Estado elo Piauhy, no mun . de 
JaiCos. 

I TAHIPE. Pov. do Estado da Bahia, na com . de Ilhéos, 
sobre o r io de seu nome que desagua no oceano; com uma esch. 
publ. de inst. primar ia. 

ITAHIPE . Rio elo Estado ela Bahia , no mun . ele Ilhéos. 
«O Hah ipe tem sua foz a 6 ki ls. ao N . da cielade com um per
curso ele 50 k\ls . n"té á lagôa elo mesmo nome, ele onde continúa 
com a denonunação de Almcbcla até encontr ar a ultima cacho
eira . Nasce n_a.:; fra ldas da serra elos Vinhaticos. com um curso 
total estimado em 250 kils. 'l'em communicação· com o Fundão 
P_9l' nm_ canal. aberto em 1841. A navegação deste r io, outr1ora 
tao fac11, est<L h oJe ltttan clo com cl ifficulclacles pela proel igiosa 
proelncçao de um~ nymphca, conhecida por - Dama do Lago 
que o tem mvadtclo de maneira tal que os seus dous t l'i bs . 
ltahipe e 'l' ij uca estão completamente abandonados , (lnf. 
do Tenente-coronel Joaquim Ferreira ele Pa iva . Julho de 
1888). 

ITAHIPE. Lagôa no mun. de S. Jorge elos Ilhéos, no Es
tado da Bahia. Commu nica com o rio Fundão (F undo segundo 
outros), que é um braço do r io Cachoeü·a, e deita um l'iacbo que 
faz barre ta na «Os ta do N . ela bana dos Ilhéos . lViouchez, tra
tando dessa lagôa, diz s~r ell.a atravessada por um r io domes
m? nome, que vem da serra Itararaca e desagua no mar tL·es 
milhas ao_ S . ela ponta do Ramo (Punta de! Ramo), e que anti
gamente 1n iciara- Re um canal, gne não fo i co ncl uido, para 
reunir o rio ltahipe ao rio dos Ilheos pelo rio Fundo. «A lagôa 
l tahipa, escreve-nos o tenente-coronel J . F. de Paiva, está 
situada ao NO . ela cidade, 50 kils . acima da foz. elo r io do 
mesmo nome; possue um diametro c! é seis ki ls. e é de grande 
p~·ofunclielade ._ l!]' ali mentada pot· mui tos ribeirões, se ndo prin
ctpa.e.s. os seg~mtes _:Caldeiras , Lagôa. Pequena, S:l.l'rapilheira, 
Inhau1pe e 'I aquar1s . Desagua po t· uma eskeita embocadura 
no r io ltahipe » . 

ITAHIPIM . Um elos tres ilhotes (o do meio) sittmdos a E . 
da ctdacle de Il héo;:, no oceano no Estado da Bahia. Vide 
Ilhéo r.;,·ancle. ' 

_ITAI ACOCA. Nome de um dos nucleos existentes, na colo
ma Oc.tavw, cread~ no mun. de Ponta Grossa; no Estado elo 
Parana . _Fo rma ho.1 a um clist . poli cial que compr ebel!-de os 
quar~e1 roes Cerr admho, Palhano, Guarituba, Matto Queu11aclo, 
Fabrica, Caçador, Conceição acima e Conceição abaixo. 

ITAIASSÚ. Igarap<i do Estado do Pará, no dis t. da cidade 
de Obielos . 

ITAIASSUPEBA. Rio do Estado de S. Paulo, banha o 
J~un; ele Mogy elas Cruzes e clesagua na margem esq. do 
~l:iete. Recebe o Itaiassupeboçú e Itaiassnpe-mirim . 

ITAIASSUPEBOÇÚ . R io do Estado ele S . Paulo, banha o 
mun . ele Mogy das Cruzes e clesagua na maro-em di r . elo Itaias-
supeba, trL b. do T ieté . ~ 

ITAIASSUPE M I R I M. Rio do Estado de S . P aulo, banha 
o mun. ele Mogy elas Cruzes e desagLLa ua ma1•gem dir. do 
Itaiassupeba, trib. do Tietê . 

ITAI CY. Uma elas estações ela E . de F. Ituana, no mun . 
de lnclaiatuba e Es tado de S . Paulo. Della parte um ramal 
que vae á cidaele ele Piracicaba, passa ndo pPla villa de Inclaia
tuba . Ag·encia do correio. Está a 512m ,9 de altura sobt·e o nivel 
do mar . Tem uma esc h. pnbl. creada pela Lei n. 101 ele 24 ele 
se·tembro ele 1892. 

ITAIC Y (Morro do) . A' ma rgem dir. elo Cuyabá, seis kils . 
abaixo da b<trra elo A ricá-mirim: no Estado ele Matto Grosso. 
Pela mesma denominação são "conhecidos clous recifes, um 
em p~·olongamento desse morro até quasi meio rio, outro dous 
kils . abaix:o, mas po.rtindo ela margem esc(., qnasi tambem até 
meio l'io. 

ITAIC Y . Ilha do Estado do Pará, no mun . de Braaança, no 
igarapé do seu nome . " 

ITAICY . Ribeirão elo Estado ele Minas Ger aes, aff. do rio 
Sapucah y. 

ITAICY DE CI MA. Log . elo Esta do ele Matto Grosso, na 
margem esc1. do rio Cuyabá, no d is t. ele Santo Antonio elo 
Rio Acima . 

ITAIMB É . Vide Itambé. 
IT AI OBAI A. Log. elo Estado elo E. Santo, no mun. elo Ca

choei ra ele Santa Leopolclina. 
ITAIPÁVA . Recife qne, atravessando o rio de margem a 

margem, o toma vaclea vel nes~e logo r. Como expressão topo
gt·aphica, é termo util e digno ele ser adaptado. Etym. E' voe . 
t upi. Em guarani dizem Itaipá (i'llontoya). Em Goyaz clão-lbe 
o nome ele Intaipava e Intaipaba (Couto ele Ma<>alhães), o que 
não é müs do que unn cor t·uptela . Leite de f&:oraes escreye 
I taipcwa, quando sa refere á navegação elo Araguaya, e d iz qtLe 
é synonymo ele Tt·avessfbo . Nos rios elo Maranhão, o Pravessã? 
é fo rmado ele areia . No Amazo11as dizem Entaipxva (Cas 
·telnau). Itaip:lVa Col'l"edeira por entre pedras, otferecenelo uma 
passagem mais ou menos tL·abalhosa á corda ou á vara. 
Quando o rio esta falto ele aguas, t01•na- se necessario algumas 
vezes all iviar os barcos (Dr. Rufino Segurado) . 

!TAIPA V A . Logo . no muu . de Petropolis do Estado elo Rio 
ele ffa .ne iro . ~ 

ITAIPAVA. Poy. do Estado de Minas Geraes, no mun. de 
Diamantina . 

!TAIPA V A. Estação ela E . de F. do Grão- Pará no Estado 
do Rio de Janeiro, entre Cascati nha e Pedra elo Rio. 

I TAIPAVA . Ca rrego elo Estado ele Minas Geraes, banha 
o mun. do Abaeté e clesagua na margem esq. elo t•io S. Fran
cisco (In f. lo c.). 

ITAIPIM. Um dos recifes que cer cam a foz elo rio Ca
ch oe ira ou llhéos, no Estado da Bahia. Fica a tres quartos de 
milha ao SSIJ: . elos recifes denominados Ilbéo Grande e Ilhéo 
Pequeno. Quebra quasi continuamente. 

ITAIPÚ. Parochia elo Estado do Parahyba elo Norte. Vide 
Taipú. 

ITAIPÚ. Parochia ds Estado do Rio ele J aneiro, no mun . 
de S. Gonçalo, á bei ra mar. Orago S. Sebastião e diocese ele 
Nyterõi . Foi creaela por Alvará de 12 de janeiro ele 1755. '!'em 
duas eschs . pub ls . ele ins to prim . , além ele outras em diversos 
povs . Sua pop . é aval iada em4.000 habs . Compt·ehenele os povs. 
denominados Rio do ÜUJ'O, E ngen ho elo l\llatto, Itaipú- assú, Terra 
Nova, Eng·enhoca, Ca la-Bocca, Ipih iba, Itocaia, Jacaré, Cunal 
ele Flóra, 'l'it·irica, Matto de Dentro , Fonte e P iratininga. Sobre 
suas divisas vide, entre outras, as Leis Provs. n. 209 ele 25 ele 
maio ele 1840 (ar t. I § Ill) : n . 311, de 4 de abn l ele 1844 
(art. Il); n . 796 de 26 ele setembro de 1856 e n. 943 de 5 de 
novembro ele 1856 . 

ITAIPÚ. Pov. elo Estado elo Mar anhão , no mun. do Ro-
sario . 

ITAIPÚ. Um elos pontos de parada da E . de F . do Rio do 
Ouw entre as estações do Brejo e da Cava, no mu n . ele Iguassú 
e Estado elo Rio ele Janeiro. 

ITAIPÚ. Lagôa elo Estado do Rio de Janeiro, na fL"eg. elo 
seu nome e mun . d!l S. Gonçalo . 
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ITAlPÚ- ASSÚ. Log. do Estado do Rio de Janeiro, na freg. 
de S. Sebastião ele Itaipít do mun . de S. Gonçalo, com d uas 
eschs. pub ls . de inst. primar ra . 

I TAIRY. Rio elo Estado da Bahia, banha o territorio ela 
freg. ele N . S . do Monte do Itapicurú da Pl'aia . Recebe o 
Riacho Vermelho . 

ITAITINGA. Sel'rote no mun. ele Pacatuba, de 122 metros 
de altura no Estado do Ceará. Tambem se chama Taitin_qa • 
Nelle ha ~hrystal e dizem que tambem uma mina ele cobre. Em 
um elos lados ha clous olhos cl'agua . 

ITAITUBA . Villae mun . elo Estado do Pará, na com. de 
seu nome. Orago de N. S . Sant'Anna e diocese de Belém. Foi 
uma r es iclencia ele alguns Mundurucús, que recebiam nego
ciantes de regat.ão,com os quaes trocavam o gua.raná e outr•os 
procluctos de sua inelustria por objectos de pouco valor real 
que muito lhes apraziam. Deste cornmercio resultou povoar 
se o lagar com índios que trabalhavam e brancos que nego
ciavam. O commercio de g uarana com Cuyabá veio dar maior 
incremen·to ao Jogar. Em i854, pela Lei Prov. n.266 ele 16 de 
outubro, fo i elevada á categoria ele villa a pov_. Brc~silia 
Legal ; essa villa, porém. foi transferida para ItMtu ba pela 
ele n. 290 ele 15 ele dezembro de 1856, se ndo installada em 
3 de no ve mbro ele 1857. Foi ct·eacla f reg . pelo a rt. I li da lei 
n. 266. Está situada á mal'gem esq. do T<tpa.J6s, cerca. ele 
i5 milhas abaixo ela ultima cacboei,~a desse rio e a 170 a01ma 
da cielacle ele Santal'ém, aos 4o 16' 47" de la t. . S. Sua pop. é 
avaliada em 200 habs. e a do mun. e:n 3.000, não compre
hendidos os indios. Expor ta grande quantidade ele gttaraná, 
borracha, castanha, oleo de copahiba e salsa- parrilb.a, que é 
muito apt·eciada. Cuhivam os seus ha bs. o g·uaraná em grande 
escala. o tabaco e o cacáo em pequena . A mór parte desses 
proeluctos procede ela industria dos Mtmclurucús. «Não ha no 
P a r á diz 0 St·. Fet'reira P enna, uma região táo rica de pro
duc~ o's na·ti vos como o mnn. ele Haitttba. illm minel'aes é fama 
e consta authenticamenle que nu rio de S. Manoel, que por 
equivoco se tem denominado Rio das Tres Bar_:as, encont rou 
o celebre João ele Souza Azevedo uma boa porça? de ouro ~ntl 
elle tt·onxe ao Pará ... Nos productos vegetaes e qtle constste 
principalmen·te a riqueza do mun. ele Itaituba , basta mencio
nar os seguintes : castanhas da ·terra, em grande quantidade, 
cas tanhas de sapucaia, cujos fl'uctos apresentam muitas vezes 
dimensões collossaes ; salsapardlha, que é a melhor qualidade 
que apparece no marcado elo Pará. O guaraná é o genero que 
tem alimentado o commet•cio ela villa com Maito·Grosso. » 
Comprehencle o dist . de Araraquara. Sobre suas divisas vide : 
Leis Provs. n. 493 ele 5 de abril ele 1865; n. 639 de 19 de 
outubro de 1870 · n. 1.152 de 4 ele abril de 1883. Foi creada 
com, pelo Dec. ~. 226 ele 28 ele novembro de 1890. Agencia do 
COt'l'eio. 

ITAJAHY. Villa e mun. do .Estado ele Santa Catharina, 
na com. e á mat•gem dir. do rio elo se 11 nome , em uma exte nsa 
planicie bai,.a, humida e arenosa . Orago SS. Sact·amen\.o e dio 
cese ele S. Sebastião do Rio ele Jan eiro. Foi creacla parochia 
pelo Dec. n. 21, de 12 ele agosto ele 1833; elevada á categoria 
ele vil! a pela Lei Prov. n. 464 de 4 de abri l de 1859; ins tal
lada em "15 de junho de. 1860. Foi creada com. pela Lei Prov . 
n. 603 de 23 ele abl'il de 1868, supprimida pela de n . 861 de 
4 de fevereiro de 1880, que annexou o respec tivo mnn . á com. 
de S. Francisco, res taurada pela ele n . 924 de 3~ de março de 
1881. que constitniu-a com o termo do seu nome ·e com o m un. 
ele Blumenau: classificada de prtmetra entr. pelos Decs , 
ns. 4 .205 ele 13 ele julho de 1868; 4.972 ele 29 de maio ele 
1872 e 8.757 de 18 ele novembt'o ele 1882. 'rem eschs . publs . 
de i~st. prim . e estação te legraphica. O mun . é constituiclo 
pelas pat'ochias do SS. Sacramento, N. S. da Penha ele Ita po
corohy, e S. Vieente. ele Paula e o pov . denominado Gal'cia .. 
Sobre suas clivtsas v1cle , entre outt·as, as Le1s Provs. ns . 860, 
de 4 ele fevereit•o de i SSO; 917 de 15 de março de 1881. e i.076 
de 5 de abril de 1884. 

ITAJAHY. Antiaa colonia do Estado ele Santa Catharina, 
fundada ã margem e~q. elo ri~ Itajahy-mirim, dm 4. ele agosto de 
i860 pelo presiclen te ele entao, conselheiro Fl'anctsco Car los de 
Arat;jo Bt·usc1ue, em execttção ao Aviso de 18 de junho :lo 
mesmo a uno . Situada aos 27o 5' 40" ele Lat. S. e a 48° 59' 6" ele 
lon~. O. , foi-lhe, em da ta de 6 de dezembro ele 1869, por ordem 
elo Governo Imperial, annexado o territorio ela colonia Pl'inc t p~ 
D . Pedro, crQada por Dec. de 19 de janeiro ele 1866. Pela Le1 

Pro v. n . 693 de 31 de julho ele 1873 foi desmembrado o seu territo• 
r io da freg. do SS . Sacral!llento elo Itaja h y para fot·mr a. 
uma nova freg . sob a invocação de S. Luiz, que em 1881 foi 
elevada á ca tegoria de villa. Sua pop . descle a data de sua 
creação foi succéssivameale augmentando, assim, tendo apenas 
657 habs., em 1860, apresentava, 14 anaos depois, 2 .891, não 
incluindo nes·te ultimo numero os moradores propl'ietal'ios de 
tel'ras pat't iculares e ncravadas no tet•rito rio colonia l , que eram 
609 . Sua lavoura consiste em canna de assucal', agnardente, 
ulgodão e cereaes, havendo pat'a 0s dive rsos mistet·es agrí
colas engenhos ele assucar e aguarde ~le, ele fa l' inha ele mau· 
el ioca, de fubá e para soccar !lJt'roz, sendo a m!tior parte clel les 
movidos pol' an imaes. A criação do g·ado vaccum, caval lar e 
su ino desenvo lve-se prQgt·essiva mente. Em toda a ex-ce>lonia 
ex istem templos catholicos e protestantes e diversas escbs. 
publs . ele intt-. prim. Sttas ter·ras são fertilissím as e o clima 
suluberrimo. 

ITAJAHY. Rio elo Estado de Matto Gt•osso, atr. d il'. elo 
Ivinheima, cet·ca ele i4 kils . abaixo ela foz elo Vaccal'ia a uns 
80 kils . abaixo do r io ele S. Bento . 

ITA J A HY-ASSÚ. R io elo Es tado de Santa Catharina. 
Nasce nos Campos Geraes ou Campos ele Cima da Serra ; atra
vessa a Set·ra. Get·a l em urna larga e pt'ofuncla g-a l'gaota, na 
sabida ela qt1al tol'na-se navegavel até um salto qne tem a 
180 kils. ela sua foz. «Subimos por elle, diz Carlos Va n-Lede, 
desde o mar a"té este salto e sondamos até esse logar. Não 
offet'ece obstaculos á navegação. A sua lat·gut'a média nesta 
parte, é ele 100 a 3JO mett'OS . A mat·é sobe alé sua juncção 
com o Luiz Alves . A maiol' velocidade de sua con ente é de 
2 .000 metros por hol'a, e isto sómente junto ao salto . Na 
época em que o subimos ~~s aguas estavam um pottco batxas .» 
A foz do Jtajahy-assü está aos 26o 54' 41" de lat. S. e é facil 
ele recon hecei-a pelas ponlas do Itapocoroy e ela Cabeçuda, 
pelo mor~o elo Itajahy e mais acleante pelo Bahul, que se 
assemelha a um enorme cavalleiro, sobranceiro a toda aquella 
r edondeza . Desgl'açadamente a foz está obslt'uicla pelas areias 
que as gl'ancles enchentes acal'l'etam. « Sonclatnos, diz ainda 
Van Lede, cuidadosamente a entrada deste por to, e não 
achamos, em marés baixas, ba ixio maior ele duas braças 
cl 'all:ua>>. Entre seu s afl's . notam· se o ltajahy do Norte, o Itajahy 
elo t:lul, o Escalvado, Pedra ele Amolar, Luiz Alves, Arl'ai~l, Bel
chior, F01·taleza, Itoupava, Espinheil'o, Minas, Canoas, Poço 
Grande, G!tspar Gl'ancle e Pequeno, Garcia, Velha, Testo, Kel
lermann, Mulcle, Benecli0to, Branco, Encano, Warnow, Use, 

' Diamante, S. Pedro, S. Paulo, Gllaricana, Bode, Neisse, e 
quasi proximo á foz o Itajahy-mit·im, além ele outl'os. Des
crevendo esse rio, diz o S1·. Henrique Boiteux : « lTAJAHY -
E' na província, o maior e o mais consideravel dos rios que 
desembocam no Oceano ; nasce nos sertões ocomprehenclidos 
entre os rios Negt•o e Canoinhas, e precipitando-se em direcção 
ele L . por um vall e estreito e pt·ofundo, formado pela sana do 
mesmo nome, vem lançar -se no Atlantico, clepois ele um per
cut·so ele mais ela 240 k ils . A la rgura da bnna é de 
110 metros, a do canal é ele 58 metros, e a profundidade 
minima é ele 8m,80. Banha um centro popltloso e de grande 
futuro.» O corone l Mello e Alvim, enviou-nos em i 879 a seguinte 
informação a respeito elo porto desse rio : << Cêt'Ctl ele nove 
milhas SO . daponta de Hapocoroy fica a ba l'l·a do rio Itajahy, 
ele largura vanavel em va·Lucle elas alterações do pontal que 
fecha o pot·to pelo lado do mar. A entrada é um tanto peri
gosa po t' causa de uma lage encoberta que ahi existe, ejámais 
deve ser tentada em o avio ele vela sem pratico e sempre com 
venLo e maré favoraveis. O canal dentro é estt·eito até o auco
t• adouro em frente á freg. do SS. Sacnmento, distante 
600 braças ela barra . O fundo na entrada não é constante e tem 
variado ele duas a seis bl'aças. Da ft·eg. para cima o 1·io apre
sent,t maior lal'gura e mais profundidade. A conenteza elas 
aguas t·egula ele uma milha por hora . E' inteiramente sujeito 
á influencia elas mat·és oceanicas alé mais ele 36 kils . 
Logo á esq. ela bart•a, contt'a o motTO ela Cabeçuda, j á cletl"bl'o 
elo r io, ha uma bacia, ou lagamar, ele basta nte fundo, e intei
ramente abrigada, C[ne offet·ece seguro funcleadouro a navios de 
qualquer porte . 

ITAJAHY DO N ORTE. R io elo Estado ele Santa Catha
rina ; nasce na serra elo Mat·. e clesagua no Itajahy- Assü pela 
margem esq. Eott·e seus ails. destaca-se o rio dos Inclios, 
pela margem clir. Sua bana ftca na lat. S. ele 27° 6' e 490 
35' 50" . Loog. O. de Greemvich . 

21.498 
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ITAJAHY DO OESTE. B.io do Estado de Santa Catha.rina, 
nasce da Serra Geral e desagua na margem esq. do Itajahy 
do Sul. 

ITAJAHY DO SUL. Rio elo Estado de Santa Catharina 
nasce na serra Geral, con·e na elirecção dé S. para N. ~ 
desagua na margem di r. elo rio Hajahy-assú . Re0ebe o Itajahy 
do Oesta . 

ITAJAHY-MIRIM. Rio do Estado de SanLa Catharina, 
um dos a l'fs . elo ltaj ahy- assLi e notavel pel as suas numerosas 
,•oltas, profuncliclade, mansidão da cort•ente, pelo pittoresco 
de suas mat·ge ns e pela fel'Li lidacle das terras c1ue ell e atra
vessa . « Subimos por elle, diz Carlos Van-Lede, até bastante 
adean te , muito a lém ela ulLima habitação, per to do TcGbJleiro; 
~xamin[~mos as suas voltas, medimos todas as p t·ofunclielacles 
e s:llvo alguns ligeiros embamços occasionados pelas arvores 
que acarreta em suas grandes enchentes, podemos afiançar 
que es te rio é navega,e l ainda pelas embarcações que de
mandam muita agua. A maré faz-se sen tir n este rio até j tm\Q 
do Taboleiro. O te rr~ no que atravess:t é igual, e ao que 
parece, nenhum obstacalo se oppõe á sua juncçáo com o rio 
Conceição, um dos seus contr ibuintes, que é muito pt·ofundo 
<B bem assim com o Camborim·guassú, Piraquê-guassú e Tijuca. 

. Na par·te que subimos a corrente dependia da maré ; a sua 
l argu ra varia entre 5U e 70 me·tt·os, e a profundidade entre 
·sete e 10 metros ; as suas nascentes estão a lém do Campo da 
'Boa Vi sta, n::t Serra Ger al e no grande con lrafcl'te que temlina 
pelo Cambirela ,» Recebe os seguin·tes ribeirões: Ouro, C+uabi
roba, Porto F1·anco, Aguas Negras, Vargem Al ta, Pedt·a 
Grancle, Moinho, Cedro Grande, Ced1· o Pequeno, Aguas Claras, 
Limeira, Lageaelo, Pet·didos e GtHtbirtt ba. 

ITAJOÁ. Arroio do Estado elo R. G . do Sul , aJl'. da mar
gem di r. do rio (.Jt·uguay. 

ITAJUBÁ. (Pedra amare !la bastan te.) Cidade e m tm. elo 
Estado de Minas Ger aes, cabeça da com. elo se ~1 nome, sobre 
o rio Sapucahy (á margem dit·.) A respeito de sua fundação, 
encontr ::t'?os. no .Almanak Sul Minei ro, ele i 874, o segnin te : 
·<< N_9s pnmenos annos do seculo que cone começou-se a fun
daçao deste povoado. Por esse tempo já a Soledade ele Itajubá 
•era um cm·ato importante ela cap itania de Minas Geraes. Al
·guns de seus habitantes, pela maior parte paulistas de Taubaté 
e Pindamonhangaba, margeanclo .o ribei rão da Sert•a ou de 
Santo ~ Antonio, desceram das altas montanbas onde ficava 
aquelle cm•ato, hoje fl·eg, chegaram á margem do Sapu
·cahy e de~cendo por este rio, cerca de 10 kils. descobriram 
a Pedrcv Vermelhcv, formoso rochedo que, visto ao longe, tem 
e:osa côr, mas que examinado ele perto é todo lis Lrado d.e uma 
linda côr amarella, pelo que mais propriamente a denomi
naram os indígenas Ita·jubá (pedra amarell a) . Sendo o~ te1· 
~·enos da margem do Sapucahy ele muito ma ior uberdade e o 
-elima ele que ahi se goza muito mais ameno e temperado, não 
tardou que os pl'imeiros aventmeiros fcssem seguidos por 
.outros. Dentro em pouco h::tvia j á não pequeno nucleo ele po 
pulação, á qua l retmiu-se com o piedoso inLento de edifica r 
uma capella dedicada a S. José. Pat·a esse fim dóou o teneno 
necessario para pa.Lrimonio o finado F rancisco Alves, e em 
pouco tempo censtt•ttiu-se. uma mo eles ta ermida, onde foi cele
brado o santo sacr ificio da missa a 19 ele março de 1819. Desde 
então a capell::t nova, como et·a designada em opposição á 
Telha capella da Soledade , fo i a ugmentando em habitantes e 
a prosperidade r1ue estes eucon travam na lavoura despertou a 
irnmigração de mtütos moradores da Soledacle, que trocaram a 
montanha pelo fert ilissimo valle. e a pequena egreja foi subs
titui da pot· outra ele melhores proporções e que serv iu até o 
anno ele 18'72 .. Em 183.2, o vigat•io da capella velha, I.Jrevenclo 
que mtuto mats hsongeit•o era o futuro da capella nova, tentou 
para ella Lntnsferir a séde elo Cttrato. EnconLrou, porém, 
.grande oppos ição ela par te ele suas ovelhas, especialmente elas 
populações dos Marins e do Cubatão . A icléa, porém, daquelle 
vigario t inh a sido abt'açada enthusias·ticamente pelos habi
tantes do novo povoado. e sua r ealisação tomou-se uma aspi
;ração unanime, aspil'açao qu~ era a vi vada pela opposição dos 
montanhezes. Nos fins do mesmo anno de 183.2, já tendo o 
nov.o povoado siclÇ> el evado a freg . pela Resolu~ão de 14 
d~ JUlho, tlveram seus habitantes com esse facto grande rego
SlJO e co.nseguit'am do poder competente ordem para que se 
trans~el'lsse para a nova freguezia os ornamentes e a 
:propna Imagem da Senhora da Soleclade. Semelh ante ordem 
foi desobedecida pelos montanhezes e:a capella velha, e quanclo 
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seus rivaes vieram em p1·ocissão buscar a imagem, qtte elles 
clesde a i nfancia veneravam, enco ntra ram tenaz resi.~ tencia. 
Dahi proveio uma lttc~a que dentro em pouco serenou, con
vindo as duas parcialidades em que a imagem ela Senhora da 
Soledacle ficat·ia na sua primitiva eg1•eja, passando-se porém as 
alfaias para a nova freg . » Sua egreja matriz tem a invo
cação ele N. S . ela Conce içãe e clep~nde da diocese ele S. Paulo. 
Em qaanto freg. pertenceu successivamente aos muns . da 
Campanha e ele Pou.so Alegre, ate que pela Lei P ro v. n. 355 
ele 27 de se t9mbro de 1848 foi elevada á villa ela com. elo Sapu
cahy, s~nclo iustall ado o seu mun. em 27 da junho do anno 
seguinte. Cidade pela ele n. 1.149 de 4 ele outubro de 1862. 
Pertenceu á com . ele Jaguary em virtude da ele n. 719 de t6 de 
maio de :1855 . E' hoje com. ele segunda entr., creada pel!ts 
Leis Pt•ovs. ns. 1.867 de 15 de julho de 187.2 e 2.647 de 8 de 
outubro ele '1 880 e class ificada paios Decs . n . 8 .763 de 18 de 
no vemln·o de. i882, n . 1.279 ele 10 de .Janeü·o ele :1.891 e Acto de 
22 ele fevere n·o de 1892. A cultll!'a principal do mun . é o 
fumo, cultivando-se,. ainda que em pequena escala, a canna e 
o cafe . E:usle na c tdacle uma fabl'ica de vinho. Dista cerca 
ele 40 kils. ela villa elo Pat•aizo, 61 de Pouso Alegre 90 da Cam
panha e 42 da Chl'istina. E' ligada a S. José' elos Alegt·es 
por uma estrada cortada pelo t•io Sapucahy. Em :1894 o mun . 
além da parochia da cidade, compre bendi a mais a de S. C<J.e
tano da Vargem Gt·a nde, N , S . ela Conceição ele Pirangussú e 
N. S. da Soleclade, e clivel'sos pJvoaclos, en Lre os quaes 03 deno
minados : Jurú, Bom Successo e Vera Crttz . O mun. é regado 
pelos rios Sapucahy, Lom·enço Velho, Santo Antonio, ri bzüão 
José Pereit\\ e Agtta Limp:1. Sobra suas divisas vide, entl'e 
outras as Leis Provs . ns. 2. 085 de 24 ele clezembro de 1.874 
(art. II): n. 1. 416 de 26 de dezembro de 1866 . Agencia do cor
re io . A fl'eg . da c idade tem cinco eschs . p ttbls., uma das q11aes 
é noctmoa. 

ITAJUBÁ. Estação da companhia \' Íação fert·ea Sapucahy, 
no Estaelo de Mina~ Geraes, a 86 luis. da Soledaele, 

ITAJUBÁ. Serra elo Estado ele S . Paulo, no mun . ele Lo-
rena. 

ITAJUBÁ. Rio do Estado de S. Paulo, aff. elo Una ela 
Aldêa . 

ITAJUBÁ. R ibeirão elo Estado de Minas Ger aes, reune-se 
ao Agua Limpa e juntos vão eles.agLJar no rio Sapucahy. 

ITAJCJBAQUERA . Log. no mu11 . ele IcaLú do Estado elo 
Maranhão. 

ITAJURÚ. Pov, no mun . ele Santa Barbar a do EsLado ele 
Minas Gel'aes, com uma esc h. publ. ele inst, prim . para o 
sexo mascultno, creacla p elo art. I ela Lei Prov. n. 2.770 ele 17 
ele setembro de 1881. 

ITAJURÚ. Es treito oa canal na lagôa de Araruama do 
Estado do Rio ele Janeiro. 

ITAJURÚ . R io do Estado ele ivlinas Ge t' aes, banha o mun . 
ele Santa Barbat·a e clesagua no r io deste nome. 

ITALIANO. Sel'l'a nas di visas do Estado da Bahia com o 
de Minas Geraes, na margem dit·. do l'io Jequitinhonha. E' 
sepal'acla do mono da Gamelleil'a por aquelle rio. 

ITALIANO . Igat·apé elo Estado do Amazonas, no dist. de 
Janauacá e mun. da capital. 

ITALIANO. Co l'rego do Es tado da Bahia, elesacrua na mar
gem cl ir. do rio Jequitinhonha mui proximo da 8ivisa desse 
Estado com o de Minas Geraes (CIHak:t tL ele Sá). 

ITALIANO. Ribeit•o trib. do rio Doce . F ic11 nas proximi
dades da foz do ribeiro João Pinto e alguns liils . acima da 
cachoeira do Inferno. 

ITAMAMBUCA. Rio do Estado de S . Paulo, no mun. ele 
Ubatuba . 

ITAMARACÁ. Parocbia elo Estado ele Pernambuco, no 
mun. de Ig~tarassú, na ilha de Itamaracá . 0l'ago N. S. da 
Conceição e diocese de· O linda. Sobre essa parochia diz o Sr. 
Francisco A. Pereira da Costa: « l!'ica a i 5 kils. da vil! a de 
Iguarassú a pov. do Pilar, séde da f reg.'· pequena e deca
dente; igl'eja ma·tl'iz, cemiterio, dschs. puuhcs., etc . Clim a 
ameno e ger almente saudavel, agua de boa qualidade, mas 
escassa, ten·eno fert il e abundante em fructos ele todo o ge
ne ro. Cerca de 30 salinas, c1ue dão uma safra regular de 
20.000 alqueil'es de sal, grande plantação ele coqueiros, seis 
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engenhos de assucar, cultnra ele outr·os generos, pescaria, etc., 
productos exportados para o Recife, Goyanna, Il)'uarassú e 
outros por1tos, em regular cabotagem de bucaç<~.s e Janga~las . » 
Foi villa muito antlnoa. A Lei Prov. n . 86 de 5 ele ma10 dé 
1840 em seu art. vt suppl'im iu a villa, incorporando o terl'i
tori~ á cidade de G~yanna e vil la ele Ig11arassú ; a de n. 138 
de 8 de abril de 18!5 1•estaur ou a vil! a, tendo por séele a pov. 
do Pilar: a de n. 149 ele 28 de mat·ço ele 'L8±6 sttppriaiiu- a de 
novo· a ele n. 676 de L o cl maiu ele 1866 t•emoveu a sécle ela 
freg . 'cte Itamaracá par.\ a povoação elo Pilat·. 'l' em 3.000 h a 
bitantes . 

ITAMARACÁ. Uma das estações da E. ele F. Centt•al, no 
Estado das Alagôas, no ki l. 53,'180, entre Bom Jardim e &1Lt
ricy. Fica á margem do rio Munclahú . 

ITAMARACÁ. Na extremidade S. ela ilha desse nome, a 
se is l e""ttas ela Recife, h i constl'llicla por Hollanclezes a fol'ta
lez::t cl~ Santc& Cruz , depois ele 1631; atacada em vão, apezat· 
de g r andes estrago ; qne lhe causam, pol' Viela! e Vieira, em 
1645, é occupada e m1654 pelo cot·oncl J!'iguoiroa. Tem a f6t•ma 
de um quadrado com baluartes nos salientes e monti\ 23 boccas 
de fogo. Está arruinada, entl'etanto, a s ituação é mtütu impot'
tante, pois que, guarda a ent rach do porto ele Igua l'assú, que 
mesmo nas mat•és baixas d<í passagem a naVIos ele alto bot·clo, 
emquanto que o canal ele O. tem menot· fundo. Houve tam
bem um l'odim na pont<t elo Catuama, ao N . ela tlha, mas cal11o 
em ruinas. (Fausto ele Souza) . 

ITAMARACÁ. Tllla situada pouco ma is de 18 milhas ao N. 
ela Capital elo E~ taclo de Pernambucu, sepat•ada elo continente 
por um ca.na l estreito e profundo, que foi tido em conta de rio 
e a que clel'am o nome ele Sc&nt:~, Cl·ttz. E' um plat() ele cet·ca 
ele 30m. ele altura, composto de ca madas tel'c ial'ias so bt'epostas 
a camadas t•etaceas, as quaes são vis Las n.o l<:JI1go ela base elas 
te1•ras e levaclas; estas rochas r.retaceas cons1stem, em pal'te, 
de calcat'eos que são usados em pequena esc'l. la. pJra a ealct
nação. T e m nove mi lhas ele N . a S.; é J,:Utllt~ lertt!, mm po
voada e possue nume1·osos engenhos . Sao afamadas as suas 
mangas. Na parte septemtrional está o exc., llente porto ele 
Catttcbma; ao t;. ha um forte. A 22 ele abril de 1631, , quanclo 
atacada. pe llos hnllnncle7.es, foi herowam~nte ~l e rencl tcla pelo 
capitão Salvador Pmhe1ro . Em ] ltnho ele 1o3B fo1 saq.ueada por 
Segismunclo Von Sckoppe, gtuado pelo mtrepulo Donnngos Fer
nandes 'Calabat•. Segundo Ayres ele Casal, et•a essa ilha anti
gamente denominada elos Cosmos . Nella tem assenbo a parochia 
ele N. S . clu Conce ição ele Itamaracà e te ve seu bel'ço (no All · 
ganho S. J oão) o conselheiro João Alf1•eclo Corrêa ele Oliveira, 
a 12 de dezembro de 1835 . Vital ele Oliveit'a, em sett Rotei•·o, 
diz: «Do pontal elo Fortinho com pouco mais ele oito milhas 
e ao S 4 -;\- S O ela ponta de Pedras fiça, o exteemo S. ela ilha 
de Itamaracá, onde se acha a grande fortaleza ele Santa Cruz, 
na Lat. 7°47'12" S. e Long. 8n 'l9'4" 1!.:., outr'ora clenomiuacla 
Porte-O•·ange. Esta ilha, que em nada alteea a clirecção ela 
costa, tem em seu maior comprimento perto de oito milhas e 
meia e em sua maxima largura, que é pelo l ado elo S., quasi 
quatt·o milh as, e está separarl a elo continente por um estreito 
cana l ele fctndo variavel. vistn. elo hwg-o, na distancia ele quatr·o 
à seis milhas, ella se conftmcle completamertte com a cosba ele 
que pwece continuação. Destaca- se ,, porém, Cjuanclo >:Dais p;·o
ximo, :t g t• ancle fot·taleza, que menctonamos, bem asslln a Vllla 
do Pilcw, na parte ma is snlieute ela ilh a e em distancia ele 
tres milhas ela barr::t ele Catuanu&, com um bas t~ coctueil'al, 
"'rancle nnmet•o ele casa ele ·teJ h a e sna igre ja (in vocação elo Bom 
Jesus) na La L. 7o4L'52" S. e Long . 8°19''!" E. Do Pilal' para o 
S. ate pt·o~imo á for taler.a, a praia é toda povoada e toma divel'
sos nomes, como Bom .Jc'sus, S . P cHtlo , l'io elo Ambre, (não será 
Ambal' ?) e Santc& (!,·u=. A ilha oll'et-ece uma bel la vis ta de a t'
voredos sempre viçosos , e ele um grande e exte nso coqueiral 
qnasi é m todo o comprimento. Pelo l ado do S. e já dentro do 
canal, sobre o oiteiro, está a anbiga Otl a Vitla Velha, já ele
cadente. E' esta. i lha abnncla ntB ele sahnas, tem alg·UilS enge
nhos ele assucar. mas pouco algodão, é o que se e ncontt•a 
actualmente. O r ecife , depois ela bart•a ele C<L·tuama, con·tlnúa 
para o S. borclrtnclo toda a parte ot·iental cb ilha ate á ba rra 
do mesmo nome, onde se i nterromp~ . Na bai:m-mat· elle clesco
bt·e na maio r parte, e nos logares alagados !ica · com muito 
pouca agua. Corresponelenclo, porém, ao Bom J esus, ha um 
alagado com mais fundo, que denominam ba•·retéi . a qual dá 
enl~·~cla á pequenn.s emba1·caç6es de cabotagem . Pot· fóra elo 
rectle reappal'ece a baixa de pedt·as fól'a (taois) poaco ao S. da 

han·a ele Ctttuama, que começando umas duas milhas distante 
elo recife, vai morret· junto ao picão N. da ban·a ela ilha. Ha 
canal en tre os taois e o recife ele 36 a 45 palmos cl'agua, e na
quelles o fundo vat•ia ele 18 palmos escassos a 27 e 32 palmos. 
Por fóra elos taois o ftmclo passa logo a 63 e 72 palmos : em 
&'el'al, nesta parte da costa, não se te ndo perfeito conl1ecimento 
Clella, não se eleve passar de um funde ele 'L4 braças para tena. 
No supplemen to do piloto do Bl'aúl (elo Bcwão de Roussin) se 
lê« que a 4 de janeiro ele 1813 o navio Le ·vcbillant Basqtte, com
mandante 1lf. Lttbbe•·t, achando-se um pouco ao N. da embo
cad ura elo rio Ay (era ass im chamado o rio I gucwc.ssú na sua 
foz), tocou l'epe n tlnamente e encalhou em um banco ele pedras , 
que, segundo e>ti mou o comma ncla ute , estava situado seis a 
se te milhas distante da costa . A existencia deste pe1·igo está 
infelizmente vet'ificacla, 1l.1as tudo le va a crêr que elle é muibo 
mais perto ela ilha ele Itamaracá elo que diz M. L~t bbc1·t, con
correndo para isso , pri rne il'o que l•tclo, a distancia estunacla 
por elle e depois a clescripeão ele Itama?•aec~, dada por Ptwdy 
( N ew Sailin,qs clú·ections for tlw Bthiopic O>" sonthe,·n Atlantic 
Ocean, Lonclon 1829). Pócle·se n.ffirmar ao menos, sem medo 
ele el't'a t·, q1te es te pel'igo esLá fóra das cler·rotas segu idas pela 
Bayade•·e, e pot• consegu inte, a ciaco mi lhas e meia o maximo, 
elo Forte ele Orange (for taleza de Itamarac.~). Esta opinião é 
corroborada, além disto, pe lo excame att3nto da um a carta de 
D alrymble, pitblicacla em 1799, que dá grandes delalhes sobre 
a ilh a ele ItrmtM·aoá e ~uas visinhanças . «Segundo esta carta, o 
perigo es tá situado a !TI Jl: NE. elo Forte ele O>"ange, a vista elo 
qual passou a B cbyacle•·e, e cuja posição foi exactarnente ftxacla ; 
e elle f6t·ma pt'Ova velmente a ponta septeutrion a l das t'ochas 
alagadas que limitam, elo l ado elo mar a lto,' o canal que condttz 
ao pot·to ele It·~bmaracá . , J. Pu;·dy (New Sc&lhngs ete.) quando 
trata desta ilha, diz, que ao mat· della duas legttas e mem 
existe uma baixa de pedras soltas. Estas cons iclet·ações l eva
t•am-nos a se r o mais minucioso possivel qttando explor·amos e 
sondamos tocla a ft·ente cl fl. ilhet até grande distancia, e ele 
nossas investigações nada nos foi poss ivel co lher c1u~ nos indi
casse a existencia ele semelhante bai~do. Parece-nos , pois. que 
mal e3timada foi não só a distanc ia de 1\II. L~tbbe1·t • como a 
de duas e meia leguas dada por Ptwcly, v isto como as pedras ott 
baixas uue mais se avançam ao ma r distam apenas 4,5 ela i thc& . 
Depois, é actualmente es ta parte ela custa tão frequentada pol' 
diversas linhas ele vapores que navegam j á pt'oximos, já alfas 
taclos clella, que a ser real o bai xio mencionado, pot· certo já 
a lgum navi o mais o teria encontrado. Quanto a clil'ecção apon
tada pot· D:bl,·ymble, em sua carta ele 1779, nada p?cleremos dizer 
porque não nos foi possivel encontrai-o. Do rec1le a costa todo 
o espaço é por dema is secco e cheio ele corôas, algtun<:s das quaes 
vão da ·pt·aia a unir-se a pedra, .deixando t_odav ra Jtmto eles La 
umn estt·ei!,a passagem com o fundo ele cmco a dez palmos . 
Entt•e estas corõ~. s ha comtuclo um espaço,E-0 com o Bom Jesus, 
denominado Poço, onde se encontra ele 12 a 18 pa lmos, fundo 
de ::treia, logar este c1ue se communica com a barr a do sul. 
Ba1'r'C& do sz!l ot! ba•·•·a da i lhe& . - Elsta ba l' r a, situada seis leg tlaS 
ela capital ela pt•ovincia , é UJUa inter rupção no recife que borda 
tecla parle ot•ienta l ela ilha : não é e lia tão l ~ l' g.a como ::1. ele Ga
tttamr.b, é porém mais franca e conserva ma1s fttncl o ~m todo o 
canal que vai da bal't' a ao porto ou ancor a douro ela ~llw. De
mol'a por 750 Nill. rla fort :t leza, e ele um a outro picão elo 118cit'e 
se encontl'n. 3ü, 45 e 51 palmos cl'agua, fttnclo de a l'ei a . O picão 
elo ·S . conserva-se sempt·e alag-ado com seis a oito palmos, 
porém com pouco espaço descobre; o elo N. é ainda mais fundo 
e alagado em maiol' extensão. Pouco a I erra elo picão elo N., 
existe um pequeno l anço ele rec ite que sempre descobre e que 
misturando-se com as corôas que vem elo pontal ela ilh a, deixa 
todavia eotre elle e o r ecife principal um canaleta com 12 e 
18 palmos, pol' onde se passa para o Poço . Para elen tl'o elo 
p1cão do S., e proximo desLe, ha ig-aalme_nte uma pequena 
baixa solteira com 12 a 18 palm os, cascalho e pedra, que 
cumpre evita r. Passada a inter rupção do recife, qae dista 
tres milhas ela fortalezct, oJI'erece-se o canal qua conduz ao 
porto clJ. ilha, forma.clo por duas a l tas coroas de arêia que CO· 
meçam desde a pt•aia denominando-se a do N., elo JVlao aoo, e a 
elo S., elo Ramctlho, 'a q1tal tem ol'ige m na ponba elo oi teit·o elo 
mesmo nome . Neste canal, que se encontl'a constaB temente 
de 22 a 27 palmos, fundo el e arê ia g1·ossa, não h a g rande es
paço para ]))l·dej a r em as embal'cações: o ftlnclo é mais proximo 
á corôa do S . , encostada á qual se acha 18 palmos d'agua, 
ao passo qua Junto a elo llfcbaaoo se enco ntra nove pal
mos e menos. A navegação por entre estas corôas é por 
demais facil, porquanto com a mat·é cheiA. ellas al't' eben--
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iam muito, e com qualquer vashn Le descobrem e apre
sentam claramente o leito navegavel elo canal. Passada 
que seja a fortaleza, se terá bom ancot· adouro, como em rio 
mor to com 22 e 27 palmos, arêia lioa; cl'abi, com pratico 
local se poderá ch egar em navio pequeno até á distancia de 
.quatro milhas, pr oximo ela pov. de Itapisswrw. Em toda 
esta parte elo canal o fundo val'ia el e 27 a 36 palmos, mais 
encostar! o sempt•e a margem do sul. que a elo norte, menos em 
Hente ~a foz do rio Igtuwcbssú., onde o fundo é a meio; só
mente .]Lm to ao logal' dos 111cwcos ou dobrando a ponta da 
Illw, na parte occiclental, é que o fundo é pouco menor. PARA 
DE~IANDAR A n:,RRA o o SOL D.~ !LUA. Vindo-se do norte se pro
curará avis·tat· primeiramente os tres oiteiros p,mil, Scll~i?"O 
-e CCbtuMna, e navegando para o sttl (conservaoclo-se sempt•e o 
elo Sellei?·o por fóra elo pon·tal ele Jcbguaribe) se tratat·á de re
conllecer o oi :eiro de i1laria lladnha (oibeiro alto e comprido 
pouco ao sul ela Ilha), e quando este se separar elo do Rc~
maiho ( oiteiro mais baixo quas i redondo e meio isol ado na 
margem opposta a ela fo rtaleza ) se aprox imará então da costa; 
.governando ass im quando o mesmo oiteüo elo Ramalho cor
responder a guarita elo sul, elas do nascente, da fortaleza, e 
esbiver o oiteiro elo Selleiro pelo elo F tmil se puchará para 
barm com prôa ele oes·te. Com es ta prôa ver -se- ha passar por 
entre os picões pouco mais encostado ao elo norte, onde se marca 
a Fortule:::a por 730 SO e o Pilar por 16o NO, afim ele safar 
ela pequena b~tixa que tem Jogo depo is elo picão elo sul. Pas
sada a ban\t eleve -se navegar ao OSO, ao meio do oiteiro do 
Ramc~lho, sendo o canal a meio elas corôas, demorando, porém, 
a arvore elo Sellei?-o ao 04SO, deve fic8r o oiteiro elo Ra?ncblho 
um pouco paio sttl da prôi1. Encobrindo-se a ponta de Pâo 
Amc~relto, ancla r-se- ha ao O, aproanclo -se a uma mouta alta, 
que existe no mais eleYaclo elo morro de Ita1J!Wt/,ssú (morro 
que fie~ nC! interior por det.raz ela pov . ele Itupissttma ), 
e se IrV, dar fundo no porto ela Ilha, sempre ela Fortale:::cb 
para dentro, porquanlo na po1Yta ela ilha é cncle o canal é 
mais seoco . Vindo elo sul, eleve-se procurar primeil'amente re 
conhecer a Fartai,<za que deste lado se avis ta em distanc ia, 
havendo ctüclaclo de não confundil- a com o pequen o forte de 
Pcío llmc~rello muito mais ao sul. Sobr e a Fo>·talezcb dist ingue-se 
claramente a et;t·eja ela Villcb Velha e pelo inLel'iot· ou no centt•o 
da Iihc• nm oiteiro nHo que denominam elo Grilo. Navegando 
pots para o n orte c_om . cautela, não se cleverii. aproximar ela 
costa emquanLo nao üver com a Fo•·tcbleza tapado a entrada 
do canal que separa a Ilha, ficando o oiteir o elo G1·ilo por 
detraz ela povoação elo Pilu-r . Então se avisinl1ará ela cos~a a 
fazer o oiteiro elo RcMnalho enftar a guarita e o Selleiro pelo 
elo F't,nil, e o mais como fica dito. Entt'ando a barra e que
rendo ancorar no Poço, em frente á Ilha (sendo embarcação 
ele muito pequeno calado), deve logo que tiver passado o picão 
norte gover nar ao Ni /2NO, entre o recife e o cordão ele pedras 
que limita a corôa elo Nlc•caco, o qual montado, se eleve 
navegar ao O; o prumo então indicará o logar em que se 
quizer ftmclear. CANAL DA !LUA - O canal ou braço ele mar 
que separa a Ilha ele ltamcwc•cá elo cont itÍeote, antiga
mente cons iderado debaixo do nome de rio ele Itapisstwfla, é 
largo e naYegavel para embarcações ele pequena cabotagem; e 
a não ser o banco que e:xisle no Jogar que se 1'6ttnem as 
aguas dentro elle seria frequentado por navios maiores . En
trando-se pelo norte (pela barra ele Catuama) o canal é mais 
estreito em consequencia de duas ilh~>tas de mangue que existe 
a meio, deixando espaço ele perbo ele 350 metros de J a~gura 
clellas para as margens do canal, sendo mais fundo o encos
tado a Ilha, onde se encontra 45, 36 e 27 palmos, areia, que 
é geralmen be o fundo ; elo ouLro lado é mui to secco . Depois ele 
meia legtta de distancia fica o rio Ao-a?"ipe em fl'ente do qual 
o fundo chega a 5-! e 63 palmos lodo, diminuindo depois rapi
damente a ficar com 22 e 18 palmos, seguindo as clirecçõas 
S04S, SSO e SO . Pottco menos ele legua ao sul do ArMive 
está a foz elo r iacho elo Gongo ou Tomba-lcbs-a,guc&s ; cooseí-
va-se o [un clo elo caoal vacillanclo eotl'e 22, 27 e 32 palmos; 
em frente a foz deste ri acho chega a 36 e 45 palmos, inElo 
depois gradualmente diminuindo, ele sorte que, um a milha 
mais ao sul apeoas se encon·tra menos ele nove palmos por algum 
espaço e isto ele ma r o-em a margem , que é o l ugar ollcle as 
agll:as, que entt·am p~las duas barras, se encontram, e abi de
posltam as a reias · que trazem. As margens deste canal são ele 
maug~te, e nas proximidades elo riacho do Gongo, cnmo o ·ter
reno _e batxo , o preamat· alaga grande extensão de terre~o . 
Da loz elo 1:1acbo do Gongo, mais de legua acima es·ta a 
pov. ele J tcbJ.nSsltma , no continente, pov. qne exporta grande 
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quantidade de assur.ar,_ que desce elo interior ela prov . e 
transporta-o para a cap!Lal pela pequena navegação ele ca
botagem . No seu porto vêm- se ai nela hoje os alicerces ele 
uma ponte que os hollanclezes quizeram construir para unil- a 
a Ilha. Ultimamente a pov. tem tido crescimento e possue 
uma pequena igt•eja (S. Gonsalo)· na lat . 7° 45' 28" S . e long, 
so 9' 44 01 E. Ne5be lagar tem o canal a largura de per·to ele 
990 metros na maré secca, porém que apenas fica com 400 me
tros. O mangue que cresce com uma rapidez espantosa ele dia em 
d ia vae invadindo e tornando mais estreita a parte navegavel 
elo canal. Passando o banco mais secco o fu ndo cresce a 22, e 
27 palmos, fundo este que conserva em frent3 a Itapiss~~ma . 
Esta pov. fica enlre duas cambôas ou alagados denominadas 
Baco•·inho a elo no r Le, e Surz~ajá a elo sul: occupanclo uma 
e:o~:tensão ele pouco menos ele milha N- 8, sendo a.b i o tene•1o 
mais elevado . De Itc~pissumcb aos rumC!s ele 8. e SSO . e meja 
legua mais adiante é o Jogar que denominam lila?-cos , onde se 
vê uma grande casa ele t elha ; é ahi que igua lm ente o canal 
faz volta para sabn· na ban a elo sul secruinclo os \'umas ele 
E. e ENE . Da ponta cl<t illut se prol ongo~ 1u;_ pequeno banco com 
n:·~e a 14 p:JJmos, sendo o fundo encos tado ao continente . Dos 
i11.cwcos com ma_i s meia legu~ fica a foz do rio Jg ua.,·a,ssú, em 
frente a q\tal o lunclo é a me1~ do. canal, em cons equenria dos 
seccos nos pon taes eles te no. E met~ legu!l ela foz do Ir;uantssú 
es tá '' fortaleza ela barra, ele que Ja tratamos . Ao rumo NO
SE. com a foz do rio vê -se no a!Lo do oiteit·o a antiga villa ela 
Ilha com a sua egr·eja (na Lat. 70 '16' 20" S . e L ong. 8o 15' 48" 
E') . a qual claramen le se d isbingae quer vi nclo-:se ao largo, quer 
do sul. Esta vil la diariamente clecalle com o increme nto que 
recebe actualmente a elo Pila?". A par te elo canal proximo a 
Fortalezc1 ficou já mencionada na descl'ipção que demos, da 
en·tracla ela barra elo sul ela I lluL Da bal'!'a elo sul ela Ilhu ou 
elo pontal ela FDI'taleza com milha e meia ao S4.SO está o 
pontal ele Eóra elo 1·io ele Ma;•ic" Fwrinlw, na !aL . 7o 48' •15" S . e 
longSo 17' 18" E. Es te pontal ele a reia é salien·te, raso, e alca
tifaclo de baixa ve t•clura e d<?. alguns coqueit·os . Cerca de 650 
metros ao rumo de O. fica o pontal ele dentro do rio. A costa 
vem um pouco alterosa eles el e a ponta elo oi"teiro elo R am cblho 
até á foz deste rio e poucas são as casas q11e se avistam na 
praia . Log-o na foz e elo lado elo poen·te começa o pov . que 
se eatc'ncle pelo rio acima, collocaclo sobre pequena elevação, 
onde se notam muitos fomos ele faze~ cal. Na marg-em elo nas
cente existem igualmen·te algumas casas.Quer umas, quer outras 
não se avistam do l argo, nem .tão pouco se percebe a barra do 
l'io, por vil· desaguar, como dissemos, quasi na clirecção N:-S; 
sómente no parai!~ lo da ilha e que se avistam as casas da mat•
gem elo poente. Continúa. esta parte ela cos ta a ser bot•elada 
pelo remfe, _que logo clepots do picão do snl da barra ela ilha 
descobre, v melo mergulhar novamente na clirecção ele 75o 
NE- SO com o pontal de fóra, a licat• unicamen·te com 14 pal
mos ele fundo, espaQO porém }Jequeno e onde o r ecife é mais 
estreito, ao qual chamam barre·ta ou barra de JJlat•icb F'a?"i· 
nha. O chão ele pedras, que acompanha o recife pot· fóra, vem 
desde o picão elo sul da bat•ra ela ilha e passando por es-ta 
ha rr~ta, com muito meno> agna vae terminar logo mais ao sul. 
Ao mar umas quatro milhas encontram -se 90 palmos de fundo, 
a reia fina, e com cinco milhas distantes ela costa prum a-se em 
H e i2 braças>>. O pratico Philippe, em seu excellente Ro
teiro, diz "A ilha ele Itamaracá tem , em seu maior compri
me.n to, oito milhas, e em sua maxima largma, que é na face 
elo S . quatro . ill' fertiliss ima e não apresenta alteração alguma 
das terras adjacentes . No extremo S . clella está a fo r taleza de 
Santa Cruz com um ct capella no centro, achando-se no seu 
ponto mats elevado col locacla a villa elo mesmo nome, com 
alguma clecadencia . Entre a villa e a Fortaleza passa uma 
cambõa que se denom ina Ilha, onde h a uma ponte de ma
deira. Aqui ha uma bôa barra que demanda-se ela segu inle 
maneil'a :- Para entrar n'esta (barra de Itamaracá), nave
gando- se elo 8 . , é de mis ter seguit "atê que o recolhimento da 
Co nceição das Freil'as ele Igua rassú appareça pelo N. elo oute!l'o 
elo Bamcbllw ; tendo-o ele vista, siga um pouco para O .. até que 
o re(eri clo convento se ache encostado ao canto sul da forta leza, 
ass im vá navegando a té encostar o outelra de CatuCI/Incú ele 
Dent>'O ii. ponta do Jagtta?·ibe ; cheia esta marca, orce para o Stll 
immecliatamente aproando aos outeiros ele Maria Farinha, e 
quanelo lhe apparecer uma ponta ele coqueiros novos que estão 
pelo O. ela forta leza, ar ribe para es~e t•umo, conse~vanclo a 
ponta dos coqueir os mais altos , que tambem ficam por aquelle 
mesmo r umo da fortaleza, pela igreja ela mesma: siga com esta 
mD.r ca em dil'ecção á Cambôa ele Iguarassú, levaodo um pouco 



ITA -212 

descober tos pelo S. ela fo r taleza os r efe ridos coqueiros, a té 
en fia r as guaritas um a pela outra , devendo encontra r fundo 
variavel de c inco a H metros . Achando-se meta de da P onta 
de Pedras occulta pela de J~guaribe , eleve fi ~m~- lh e em fr e1te 
u ma r eslin ga de pe dra , denomi nada Es ta<ij uinha , e t am bem a 
Cot• ôa dos Macacos (este é ' o Jogar m ais secco desta barra) ; 
passando des te pon to pa l' a dent r o, atte ncla-se a malta mais alta 
que se mos tt·a nos outeiros ~uds cen tl'aes,. os quaes se acham 
em frente a essa bar ra e p roJec te-se a refertcla ma lta por ctma 
elos coquei r os, que estão na b?cca cl~ Cambôa elo Iguarass\t, e 
com esta marca s igil. at é em h·ente a fo rta leza, onde el eve lun
elear em 10 mett•os de aglla , so nda la\)la . Desde a Estaqninha 
a té aqui o ca nal do r io acos ta- se mais ás corôas elo lado do S, 
devendo, porLanto , o navegan te leva r sem pre a marca mencio
n a da ela matta com os coqueiros e seguir pela sonda ele nove 
e H metr os . O rio, daqui até Itapi ssurna , posto que seja tor
·tuoso , tem seis metros de profuncliclacle na baixa-mar . Vindo 
elo N, para clero anela r aq ue lln barra, deverá costear o rec ife 
pelo lado ele fór a pela sonda elo 17 a 19 · metros (sete e oito 
braças), e logo que os outeiros elo Gl'i!lo se forem ellcostanclo à 
p on\a elo Jaguaribe, anele ao SO a té que lhe a ppareça pelo can to 
elo sul ela forta leza a igreja ele Igu<Hassü , ja mencionada ; daqui 
siga as marcas aci ma eX])end iclas . No cen t ro des ta il ha estão 
os povoados elo P ilD.r e Ambat•, quê ·fi ca m n a Cace el o mar desta 
ilha, sendo este ultim o j unto ao pequeno riacho des te nome . 
O povoado elo P il a r tem pr ogredido bastante . A po nta elo J a 
gu:J.ri be, que es tá na foz elo rio deste nome, é o ext rem o not· t e 
ela ilha. Pelo O clesia mes ma ilha h a dous engenh os denomi
nados S . João, em fL·eute aos quaes está a po v. ele Itapi ssuma , 
banh ada pel o r io Itamaracá, que vai enco ntrar-sfl com o ele 
Cat uama um pouco ao N desta pov . Os dons menc ionados 
r ios, ou :1n tes dons c~.naes , pois si'iio fe itos pelo mar, fo rmam 
por sua j uncção a Ilha ele Itamaracá, e recebem além disso 
diver sos pequenos rios e riachos que são: I tapissó ca , Tejt1-

cupapo e outros . Barra ele Cattw.ma, é asság conhecida por 
causa dos t t·es outei r os que alli se obser vam a saber: Selleiro 
Fun il e Catuama . El la vai communicar-se com a ele Itamaracá: 
e p osto que tenha capaci dade p ~tra n avios ele 'lO pés ele calado, 
é o canal do r io por tal fórma to r tuoso que tom a-se pessima a 
sua ent rada e dema nda -se deste modo : Quet· vindo do S, quer 
do N, deve collocar -se de manei ra que vá costeando os reci fes 
pelo lado ele fô ra â. di stancia ele u ma milh a, até c1ue a moiba 
mais al ta elo m ol'l'o elo Selleiro se ache projec tacla com a ponta 
sul elo J71orro Catuama de Dentro; assim vá seguindo, e quauclo 
o grosso da te rra que fica pel o N ela P ou·ta ele Pedr as se fo r 
encostando aos ccqueiro.s da mesma ponta , or ce para S040 
aproando aos coqtwiros ela pon ta de Jaguarlbe até que o oute i t·~ 
da Baixa elos Cuções se vá occultando pelo q ue lhe fi ca cle
fl'On te, Cheia esLa marca, eleve ar ri bar immeeliat8 menle para 
ONO, conservanclo il. mesma até que os outei t•os de Mari a F a
r i nh a estejam a esconcle t•-se pela pont a, él.os co qua iros elo P ilar ; 
clacpli orce um pouco para o S e çgtanclo os oule iros mencio
nados se o c cu Item ele Lodo pelos r eferidos coqueiros, nesta po
sição, arr ibe incontinente para O, levando a prôa em clirecção 
á casa de ·telha que está sobre o po ntal sul elo rio, o qual deno
mina-se elo F ot·tinho: seguindo assim pelo canal da barra eleve 
encontra r f ltnclo variavel d~ cinco a 13 me tros n a baixa~mar. 
O r io passa encostado á praia elo F ol'l:inho e á fralda elo oate it•o 
de Ca iuama de Den tt·o, re·unin clo-se ao de Itamaracá um pouco 
ao nor te ele Itapissuma, como ac ima disse mos . Em ft·ente a 
P onta ele P ed ras ha uma pequena bil.rra onde podem ent t•a r 
embarcações, cujo calado não exceda ele 10 pé ~, com fundo va
riavel de cinco a 11 me tros na baixa- mar elas aguas de lua 
denom inada barre ta elo Gif·imunhc•, cujo ca nal c0r re E - O e d~ 
NO a SE e demanda-se ass1m: Nnvegue-se costeando o reci fe pela 
so nda ele i1 a '13 metros até que um oute iro que està por ele traz 
ela Ponta ele Ped ras se vá manif~s!a nclo pela ponta sul desLa ; 
preenchida esta marca, s1ga c!JrecLamente par a O, e qnando urna 
bai :s:a, que fi co. na cost~J, pelo N ela ba t•t·a de Goyan na, encosta r -se 
aos coqueiros ela Ponta de Pedras, orce para o S, até que 
aquelle outeiro aci ma mencionado abra um pouco pe lo sul d a 
re fer ida Po nta ele Pedras ; com es ta mar ca vá .costeando pelo 
S desta mes ma Ponta, e logo que ac.har -se em f l'en te á po v. 
eles te log·ar, ele fundo, devendo encontrar n ove metros de agua 
na baixa-mar. Vindo do N, q uan do aquell e outei ro se fordes 
pontando por detr il.7. el a Ponte• d·J Pecl 1"as, siga as marcas j á 
m.e ncionadil.S .» 

ITAMARACÁ. Ri beirão elo Estado de MaL to Gt· osso ; nasce 
n a serra elas Araras, e va i lançar-se n o Cuyabá, um pouco 
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abaixo ela freg . de N . S . ·el a Guia, a dia n·te elo Salto, E' t ::Lm
bern ch amado rio elo P inheiro . 

ITAMAR ACÁ . Cachoeira no Cuyabá, perto ela foz elo ri· · 
beirão do mesmo nome, no Esbaelo el e Ma ito Grosso . 

ITAMARANDIBA . Antiga com. de primeira entr . elo Es
tado ele Mi n as Geraes, creacla pela Lei Prov . n. 2. 209 ele 2 de· 
Junho ele 1876 e classificada pelo Dec. n. 6.454 de 18 de ja neiro 
ele 1877 . Co mprehendia o termo ele S . J oão Baptista . 

ITAMARANDIB A. R io do Es ta do ele Minas Ger aes atr. 
elo Arassuahy, c1ue o é da. J equitinhonha . At ravessa no l ogar · 
denommad? - Ilha - a estra el ~ que ele S . João Bap tista re d i-· 
r1ge a N . S . ela G1·aça cl i!. Capelhnha . Nasce na serr a da P enha 
de F ra nça e recelJe peb margem esq . o Ar setubal e Grão Parà 
e pela clir . o Itamara nd-iba do Ma tto e S . Lo1trenço . 

ITAMARANDIBA DO MATTO . Ribeirão do Eshdo de 
Minas Geraes, atr. ela m3.rge m cli r, do rio Itamar aucli ba . 

I TAMARATY. Cidade e mun. elo Es tado do P ia uh y. sécle 
da co m. elo se u nome, em terreno accident :t clo, cercado 
de serrotes e outeiros pedregosos , el e a lg umas sel'!'as fres
cas, pouco e xt~nsas , o que faz cons t ituit· a va.r ieclacle elo seu 
clim a, em geral muito amen o e agt•a clavel. O solo, por cunse
guinte, divid e-se em duas pa rtes clistinctas, - n1o ntanhosa e 
ser taneja , sendo aquella mui to l'r esca, prochtctiva e cober til. de· 
ma·ttos, e esta cortada ele ri be iros que só cot'rem pelo in ve rno 
ele tabo l ~iros e .set·t·otes, e el e excellenbes pas~agens. A ser·r~ 
elos ~Ia tboes , ma1s conhectcla pelo !1om e cl: Cara ng-ueijo, e sobre 
a qua l se extende a cu·ctun scnpçao ela cJ clacle, é ele u rna fer .. 
tili dade pt•oelig ioso e m uito salu br e, p t·estando-se ao culti vo de
·toelos os p t·oel uc·tos t r opicaes ; gosa ele uma tempera tura amena 
e ag·eacla vel , e não se experi menta , em tempo alg um , os elfe i
tos ~la e~tação .calmosa . O cu lLi vo da canna de assucar , Cltja 
fabriCaçao é fe lla em sessen ta engenhos e onze a lambiques , co n
s titue a pr incipal inclu st1·ia do muu. seO'uindo-se-lbe im
meclia la mente a elo f nmo, em gra nde ~sca l~ e mui to adian
tad a , e depois a ela manclióca, ·milho, feijão e a rroz , e ext racção· 
ela cera ela carnah uba, cuja palmeira abundantemente veget a, 
No enta,?to , a ttberdacle de suas ·tet't'as , murto proprias para 
pr?clucçao ele mmtos 01\t ros gen et·os ele lavoura, são cl r.sapro
veJ ta~l~s e!? .sua maJOr par te, e a ut ilid ade q •1e prest:t é em 
concl ~çoes limitadas, pela avulta da clespeza ele tra nsporte que· 
Cl ll!l~ l a bson e ·todo o h~cr o dos lavra dores . A criaçã o do gado 
é le1la na zona ser :aneJa , em pequena escala e dá par :J. ma n-
ter um pec1ueno com mercio do co uro e soll a, Todo o commercio 
ele importação e expor tação do mu n., a i nda en1 condições m uit o 
aca nhadas, é fe ito coin a cidade do Parnahyba e com o Estado 
elo Ceará pel a cidade elo Sobral , pon·to terminal da ferro-via 
elo Ca mocim. Dista cerca ele 2JO kils. ele Therezina , por via
ção má , in commocla e cara . Chamada em seu pl'inc ipio pov . 
dos Jvl c•ttàes, e per·tencenelo ao termo e freg . de Piracuruca 
foi el evada á freg . pela Lei P ro v. 11. 295 ele 22 de a <>os to cl~ 
1851 com a i nvocação el e N . S . da Conceição . E levada" á cabe-· 
goria de vi !la pela Lei Pro v . n , 367 de 14 ele agos to cl 1854 
cuja inauguração tev e. l u.gar em 25 ele agosto do a nuo seguin te' 
foi -lhe dado o n ome ele P ccl?·o li , e continuou a fazer par t~ 
ela co_m. elo P !wnahyi,Ja . P ela Lei Prov . n . 43.2 de 10 de j ulho. 
de <1.8v7 fot clesmemb raâa da com. elo P ar nah yba e reunida á 
de Pit·acur~ ca e. assim conse!'vou- se até que a Lei Prov . 
n. 892 .~e 1<:> ele .!unho ele 187<> : e levo u-a á categoria ela com., 
tendo swo c lass tlicada cl~ pnme1ra en tt• a nc ia pelo Dect·. n. 6.576. 
el e 9 ele ma to ele 1.871. 'l em d tlas eschs . pn bls . de i ns~ . prim. 
Ag.enc ta elo correw. Súbre s uas divisas vide , en L1·e ou tt·as, a 
Le t Pt·ov . , n . 880 ele 2-1 de ju lho ele 187,1 e n . 917 de 24 ele j ulho 
ele 1875 . 'l oll1 0ll o nome de MaLtões pat' Dec . de 28 ele dezem
bro ele 1889 e foi elevada á caten-oria ele c tclacle com o no me ele 
Itarna t·aLy pelo Dec. n. 50 ele •19°cle l'evere it·o ele 1891. O Sr . Do
min gos ela Silva Mou t·ão obsequiou-n os , em 9 de cl'ezembl'O 
ele 1892,. com s~guinte infot·m ação: « A cidade ele Itamara ty, 
onde res tclo, es ta s tt ttada em uma encos ta ela sen a. elos l\1a ttões 
ou do Ca rangue ijo, num ·ter reno p la no (chapa da de agreste) 
com oi to kils. m ais ou menos el e extensão . A cidade está n os 
limites Poente e Sul desta plan ície e cer cada por todos os l ados 
de serrotes e ottteiros pedregosos . O ter;·e no circumjace nte é, 
porta nt0, mutto a cCJclentaclo, ora dep r1muHlo-se em fundes lei
tos , para onde correm pe rmanentes ribeiros, ora alteianclo·se 
em _o uteiros e collinas que se ves tem ,, no íuve l'll o, de uma vege-. 
·taçao pomposa par a se oste1ltat•e m nuas , como medonhos e.;que 
letos, na qLtaclra calami tosa ela sêcca . - Não ha ri os· o abas te
cimento ele ag Lta á pop . da cidade faz-se em dous n;ananciaes. 
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no perimetro ela elecima urba na.- A principal B m ais notavel 
é a serra dos Mattões, cujo pla nalto fica a. oito kils. ela cidade 
e occupa umo. exten ão ele non kils pouco mús ou menos no 
seu mawr compr1mento. P ensamos que asta sel'l'a, pela ferti 
lidade do seu so lo, pelo seu clima ameuo e s a udavel, seja um a 
r amificaçã::> ela Ser ra Grande, ou, pelo menos esteja com e lia 
ligada ele a lguma fórma, pot' isso que, descendo-se a ser ra 
entre o n orte e o leste, vae-se obser vando constant?mente u ma 
caele ia ele montanhas e serrotes, ora mais al\os, o ra mais baixos, 
seguindo-se pelos lagares Caj tteiro, Co vão, J et·i mum, Mu
cambo, Palmeit·a e S. Francisco, até e nt r ar nas abas da Serra 
Granele ou Ibiapaba, no Joga r Car nahuba l, a 24 kils. ela villa 
de S . Benedicto (Ceará), na planície ela mesma se rra. Alem 
desta existe a s ena elo En,gano, e m cli s :ancia ele 30 kils. ela 
ciclaele, com uma extensão ele 10 ki ls. no seu maior cJmpri
mento, do lado elo poente. T emos mais algumas ramificaçõas 
da mesma sel'l'a dos MatLões, com m enor elevação e com os 
n omes de serra ela Gamelleil·a ou Velhc& , serra do Cc&ngulo, 
morro do G-i1Joal, se rra do Cabreiro, ao N .; Ponta ela Se?'J'a, 
serra ela Cangalha, serra ela AJtdo1·inha, o E. e S . - Ex isbe 
um :.t Ju ina ele peelt·a hume no lagar Ponta da Sena , em d is
tancia ele IO kils . ela c idade , ela qua l se pode tirar grande 
quantidade desse mineral perfe itamente apm·ado para qual
quer uzo . T'am'h.em existe nas immecl iações elo s itio Aroe il'as, 
de D . Anna Uchh, uma especie de pedras preLas, mui peza
das, a r espeit0 el as q•mes ha di I' P. rs as opiniões: dizem uos que 
é uma mina de carvão ele peclt•a, e outl'OS qtte é uma g t·ancle 
mina de fer r o, mas não estando is bo v~ riticaclo po t· m eio ele 
exploração, n:i:o pode mos dar a respeito uma explicação 
minuciosa e definida .- A hlvoura consis te no pla ntio da canna, 
algodão, fumo e cereaes , O te rreno accidenbáclG tem margem 
p ara toda especie de planbação ; até o ca fé dnr-se-ia bem 
aqui, si não fôm a secca ele '1 877 e i 878, que malogrou o r e
su l tado ele nossas exper iencia . Nas depressões entre os morros, 
a canna, o arl'az, o fttmo e todas as ft•ttc toiras , inclusive o 
coqueiro e a mangueira, o;tentam um a Yegdtação ri ,]uissim a ; 
n os terrenos mais ou menos e levados, cultivam -se o algoelã'o, o 
milho, a mandioca e o f~ ijão, In fel izmente a com . ele Mat'tões, 
cuj a sede é a cielacle de Itamarat.y , está ~ambem suj eita á 
secca como o Estado elo Ceará, pos to que em grát• menos intenso, 
visto corno os nossos corregos resis tem por mais tempo á fa!La 
de chuvas . A indust ria ma nufactu reir a é rud imentar, mani
festando-se <•penas em alg umas obras de curiosos: chapéos de 
palha ela carnahuba, yeJlas de c~ra da mesma, etc ., tudo isto 
em escal a muito r esum ida . O commercio tambem, pouco cles
euvolviclo, pOl' cansa da difficuldadede t r:"nsportes, ~ão nos ofl'e . 
r ece O'l'ancle fucbttro . Itamar aty fica a grande cltstancm dos 
otüro~ cent t·os commerciaes, tanto elo Piauhy como elos Estados 
visinhos. ill' muito provavel qn , chegando até o lpú ú E. ele F . 
elo Sobral , Itamar aty r eceba um novo aug~ento ela viela i nd tts
trial e mercanbil. - O clima é secco e multo sauclavel em toclas 
as estações . Tem reputação ele ser o ·melhor elo JTis tado . Na 
ma:-;: ima intensidade elo ca lôr, quando em Campo Maior e The
rezina, o tbermometro sobe a 38 grãos n a sombra, aqui apenas 
che"a a 3.2 e a 33, descendo poucas horas depois . As noites 
são "'o.gracla&i lissimas. Apezar ele esta r a 250 kils. ela capi·tal, 
muitos enfel·mos vem aqu i buscar restabelecimento á sua sauele, 
- Itama l'aty dista 100 kils . da cielaele ele Pirácu r uca, 70 ele 
Perypery, 1-10 elo Campo Maior e 180 do Castello. - Diz a 
tradição a respei to da origem ela pcv . que seu principal 
funclaclor João Alves Pereim elos San tos, aqui se estabe le• 
cenclo no começo elo seculo que atrave~s·cmos, eelilicou ele 
commum accorclo com seu irmão uma peq uena capella, erecta 
a N , S. ela Conceição, e, collocanelo ah i uma im·,gem da 
in clyta Sen h ora, ma ndada vir ele PortugBl, fez doação ele um 
quarto ·de leaua de tel' r as para patr im onio ela mesma San ta . 
E sta pequena capella ftlial da mat l'iz ela vil!a ele Piracuruca, 
foi pouco a pouco chamando o concur so ele novos habitan tes, 
vindos dos Jogares circumv isinbos , de fôrma qtte em pouc9 
tempo tal'llau- se uma pov . influente e fuclurosa; mas suti'ocacla 
pela influencia ele Piracur uca que, sendo collocacla em uma 
chapacln secca e improducLiva, via no novo_ pov .. ~urn ri va l,, 
teve um maPcha lenta , pelo qtte só em 18::>1 fot elevada a 
freg .» 

ITAMARATY. Dist . cre::tclo no mun . ele Cabag uazes elo 
Estado ,ele Minaq Geeaes, pel o Dec. n . '105 ele 6 ele março ele 
1801. E banharia pelo rio Novo . 

ITAMARATY. R io elo Estado elo Rio ele Jane iro, banha o 
mun. ele P etr opolis e desagttR no Piabanha. 
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ITAMBACURY. Aldeamento elo E>taclo ele Minas Geraes 
no mun . ele Theophilo Ottoni. A t·espeito delle disse em 188S 
o Pl'esiclente da pt•ov. em seu R2latOJ'ÍO: « l!:ste estabeleci
mento muito tem prosperado, debaixo ela direcção elos missio
narios capuch inhos Fr . Se raph im ele Gor is ia e lf r. Angelo ele 
Sassofel'l·ato. Possue elle 245 fogos, uma igreja matdz, ho spí cio 
elos padres e duas eschs. prims. para amboR os sexos . Existem 
a.ctualmente a lcleaelos 872 índios, sendo 440 h omens e 43.2 mu
lheres ; as eschs. são frequentadas por 62 homens e 5'1 mul heres . 
A p'lp. total elo alcleamPuto, entre índios e n ac io11aes, é ele 
1.822 a lmas. Os índios, além elos trabalhos ele lavoura, são 
appl icados aos officios mechan icos e á industria manu l'actut·eit·a, 
na qual co nsome-se o a lgoclão que a lli é pl a ntado . Na circum
fe r cncia elo aldeamento ex istem cerca ele 600 ittclios por alclea r , 
e sobe a clotts mi l o nttmer o ele bobocuclos Nach -~a nucks, que 
vivem en antes em grupos . >> Em i884 o Relatorio do Preside nte 
de ll'l. inas elizia: «Exis tem alcleaclos 938 inclios, que se occupam 
na lavoura., na m oage m ela canna ele assuca t· e no f<tbt·ico ele 
tel haR, Lij olos, etc: Alem da pop. incl igena, h a 'ah i cer ca ele 900 
naclOnaes, que vtvem ela mesma lavo ut•a, Cult iva -se milho 
feijão, at•t•oz, canna ele assucar, a lgodão , fumo e café, em qua n: 
ticlacle sufficienLe para o cons,mo elos inclios a ldeados. As 
eschs. de primeil'as lettt•as, r eg: iclas por incligenas, são ü·e
quentaelas por 63 altunnos e 50 a lumuas:>. Possue uma elegante 
cape l la . 

lTAMBACURY. Rio elo Es tado ele Minas Ge r· aes, aff. elo 
Suassuhy Grande . E' de pee1ueno curso, lem sua foz pouco 
abaixo cia do Urupuca; e é -ve rticalmente opposto ao rio T odos 
os Santo~, ll'ib. elo illuclll'y . Gerber esc t·eve Tambae1uary 
e ereaclamente o consiclet•:J. como aff. ela margem esq . do 
Urupuca . 

I TAMBÉ ou ITAIMBE. Despenhadeiro, prec ipicio. O monte 
CorcoYaelo elo lado elo mar termina por um· lbaimbé . ITim i\Iatto 
Grosso lhe chama m Itambé ou T1·om ba (Dr. S . ela Fonseca). 
Em varias es tados elo Brazil ha logat·es elen om iclados Ilambé, 
vis i v e! corl'ltpte!a ele Itailllbé. Etym. ill' voe. t t1py, com pos to 
de I tcb pedra, rochedo e c&imbJ a fiado, e tambem a>per o comó 
p eclt·a. 

ITAMBÉ. Cidade e mun. elo Estado de Pernambuco, na 
com . elo se ~t nom e, simncla em lagar plano , a 443 metros ar.ima 
elo nivel elo mal', dis tante 42 ki ls. ele 'l'imbaub~ e 26 de Goyan na, 
nos limites desse Estado com o elo Parabyba, defronte da pov. ele 
Pedr:as ele Fo&'o, passando ao centro a estrada geral que se l' ~e 
ele d1nsa aos_~ous Estados, a 94 kils. ela capital , e pouco m~ts 
ou m enos a oo do httoL"al. E' cid:tcle populosa commer e1al 
e muito fiorescente. Clim a r egular . Lavoura de canna ele 
a~sucat• , algodão fumo e criação ele g;tclo. Orago N. S . do 
DP.s\e rro e diocese ele Olmel a . Foi f undada por Anclt·é 
Viela! ele Negr eiros, um elos restauradol'es de Pernambuco. 
Pal' Provisão elo bispo D. Estevão Brioso ele 2 de janeiro ele 
i6i9 foi elevada á categor ia de egrep parochial curada, sendo 
clesn~embrada ela ft·eg . ele Goyanna, a que pertencia; esta crea
cão foi approvaela p'il ia Provisão regia de 6 ele janeiro ele 1761 . 
Êm vil'tucle ela Lei Prov. n. 18-! de 7 de dezembro de i84ô foi a 
séele ela parocbia transferida par~ a pov . ele Pe clras clé Fogo, 
servindo ele matriz a capella, filial ela invocação de Santo 
AnLonio. Desmembt•aela ela com . ele Goyanna e elevada á cate
goria ele com., tel'mo e vi lla pela J;ei Pro v. n . 720. de ~O ele 
maio ele 1867, que no a t·t. IV deu a com. a clenommaçao ele 
Itambe, e no at•t. V tt•ansferio a séele elo bermo par a a pov. ele 
Ped r as ele Fogo . Ins tallada em i O de feverei t•o de i 86:L Em 
vil'tudecla Lei Prov. n.1.055ele 4cle.iunhoele i 872foi tran<['er icla 
ela poY. ele N. S. do Desterro a sécle ela freg . do Itambé para 
a villa deste nome, serv indo de matr iz a eg1·eja ele Santo Antonio: 
Foi elevada á cidade com o nome de Itam bé llelo art. I ela Le1 
Prov. n. 1.318 ele 4 ele feverei ro ele i879. E' com. ele segunda 
entr . creada e cl assillcaela pela Lei n. 720 ele '1862 e p elos Decs. 
ns. 3.979 ele 12 ele ou tubl'O de 1867 e 5.'139 de 13 de novemb t·o ele 
18/2. Tem agencia do co rt• eio, es tação telegraphica,, e e~chs. 
pu bis. de i nst. prim , Comprehende os povs . Cartce e Camu
t ,tnga . Sobt·e snas di visas vide : Leis . Pro,•s . "~s. 581 ele 30 
ele a bt•i l ele 1864, 1.427 de 27 d e m aw ele Hí 19 . I-Ia elt ver
gencias sobre a época em q ue Itambé foi creaela p aro_chia. 
Saint Adolphe diz que foi em 1.681. Tem a clenomtn açao ele 
Itambé pat•a clistinguil'-se ela po1·. ele Pedras ele Fogo, perten
cente ao Estaelo elo Pat·ahyba elo Nor te. 

ITAMBÉ. Parochia elo Esta do ele Minas Geraes, n o mun. 
do Serr o , banhada pelo rio Vermelho . Orago Santo Antonio e 
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diocese de Diamantina. Foi creada ~elo art. II da Lei Prov . 
n. 2.180 de 25 de novembro de 1875. l'em duas eschs. publs. de 
inst. prim. Comprehende a P.OV. denominada V 'l.zes. Tem agencia 
elo correio. 

ITAMBE. Log. no mun. do Cunha elo Estado de S. Paulo . 
ITAMBE. Log. elo Estado de Matto Grosso, no clist . ela 

Chapada. 
ITAMBÉ . Serra elo E;tado de Minas Geraes, na com. elo 

Sen·o. i\1argeia o rio Jequitinhonha, acompanhando-o em suas 
voüas e torcicoll os. 

ITAMBE . Rio do Estado ele Minas Geraes. E' um elos fo r 
madores do rio Tanque alf. do Santo Antonio. 

I'l'AMBE DE MATTO DENTRO. Parochia elo Estado de 
Minas Get•ae~, no mun . da Conceição . Orago N . S . ela Olivêira 
e diocese ele Diamantina. Foi creacla pela Lei Pt•ov . n . 1.031 ele 
6 ele julho de 1359. Comprehencle o pov. Cabeça ele Bo i. Sobre 
suas divisas vide art. I ela Lei Proy . n. 2.906 de 26 de setembro 
de 1882. 

ITAMBY. Pov. do Esta elo do Rio de Janeiro, no mun. de 
Itaborahy, com dttas eschs . publs. ele inst. prim. Foi l'ebai
xacla de puocbia pela Le·i P roY. de 4 de maio de 1840. Orago 
N. S. elo Destcrt·o. T ambem escrevem Tamby. 

ITAMBY. Estação da E. de F. Leopoldina, no Estado elo 
Rio ele Janeiro, na linha prin cipal, entre Guaxindiba e Porto 
das Caixas, 25 kils . 657 distao te de Nyterõi. 

ITAMDUBA. Ilh a elo Estado do Pará, pet·tencen te ao 2o clis
triclo ela cidade de Cametá, com muitos cacoeiros . 

ITAMIAMY. Rio do Estado de Matto Grosso, afl'. ela mar
gem di r. do Arinos - u:1s 100 kils. acimll. da bar ra do Juru
hena . C·Jrre a S . e t em uma la t·gura na bocca ele SOm . E' tam-
1Jem conhecido pelas denomi nações de ri o elos Peixes, do Pad re 
Lopes e ele S. F1•ancisco de Assis, elo nome de um aventureiro 
(Francisco L9pes de Sá) que subiu- o em 1820, em busca das 
minas elos Martyrios. 

ITAMIRIM. Pov . do Estado elo Maranhão, no mun. do 
Rosario . 

ITAMIRIM. Moucl1ez, descr eve ndo a ilha ele S. Fr ancisco, 
pertel:!ce nte ao Estado ele Santa Catharina, faz menção de um 
morro com o nome de ltamirim, sobre o qual diz: «O morro 
de llamirim, com 170 mett·os de altura e situado a uma e meia 
milha ao S. do cabo Joã.oDias, é a mais alta terra dessa parte 
da costa ao N . da ponta Itapacoroya». 

ITAMIRIM. R io do Estado ele Sergipe, banha o mun. de 
Itahaianinha e desagua na margem esq. do rio Real. Recebe os 
riachos do Indio Caetano, Salgado , P~.u Lavt·ado e Sapucaia. 
Tambem escrevem Tami•·im, Banha pela margem dir. o pov . 
Tabúa, e pela esq . o ele Campinhos, passando pet·to ela villa 
Chrislina . 

ITAMUMBUCA. Log. do Estado ele S. Pr,ulo, no mun . ele 
Ubatuba, na costa. 

ITAMUMBUCA. Igarapé elo Estado do Par á, banha o mun. 
ele Abaeté e desagua no t•io Maratauyra, aff. do Tocantins . 

ITAMCJMBUCA. Rio que tem a sua origem na co rdilheira 
marítima, core e no mun. de Ubatuba e clesagua no mar, na 
clirecção mais geral de NO. p:ua SE .; no Estado de S. Paulo. 

IT.A.N (Pará). Nome ele certos ornatos ele pedra polida que 
se encontl'am nas Ul'nas funerarias de ant igos povos aborígenes 
(Couto ele Magalhães) . Especie de conchas bival ves que se en
contram nas areias dos rio~. Etym.: E' voe. tupi e guarani. 
Obs. A estas conchas chamam gePalmente intan, por corruptela 
(Meira). 

ITANAUÁ. Ilha do Estado elo Amazonas, no rio Japurá, 
trlb. do Amazonas, proxima da ilha Amamiú . 

ITANAUÁ. Furo que sahe elo rio Japurá e vae ter ao lago 
do seu nome; no Estado elo Amazonas . 

ITANAUÁ. Lago do Estado do Amazonas ; tem communi
cação ce>m o paranamil'im da Ma maloca pelo furo Itanauá-pucá 
e com o Japurá pelo furo Ita11auá. Recebe as aguas de um 
igarapé que vem do Occiclente. 

ITAN DUBA. Ilh a do Estado do Pal'á, no rio Amazonas, no 
muo. ela Prainha . 

!TANGA. Ilh a elo Estado elo Amazonas , no rio Japurá . Fica 
proxima á ilba elo Poerá. 

ITANGUÁ. Log . do Estado elo E. Santo, na íreg. el e Caria· 
cica ; com um a esch. publ. ele inst. pl'im., m·eada pela Lei n. 21 
ele 13 ele novemb •·o ele 1875. 

ITANGU Á. R ibeirão elo Estado ele S. Paulo, afl'. elo rio 
Sorocaba pela mar gem esquerda . 

ITANGUÁ. B.io do Estado ele Minas Geraes, banha o mun. 
ele S . João Baptista e clesagua no Arassuah y . 

ITANGUI. Rio elo Estado do E. Sant.o, ail'. ela margem 
esq. elo Santa Maria, trib . da bahia ela Victoria. 

ITANHAEM . V illa e mun. elo Estado de S . Paulo, na 
com . de Santos, situada em uma planície, á margem esq. elo 
!'io elo seu nome. Suas ruas são rectas e ~ts casas terreas. Tem 
egreja matriz, capella de N. S . da Conceição outr'ora con
vento de ft·allciscanos, cadêa e cem iterio . Ot•ago N . S. da 
Conceição e diocese de S. Paulo. Foi pl'imitivamente uma 
aldea ele índios. Seus primeiros fundadores foram João 
Rodrigues Cas telhano e Cht·istovão Go nçalves , naturaes ele 
Portugal, em 1549, sendo que a 13 ele janeil'o ele ·156-1 foi o 
d ito Christovão Gonça lves nomeado juiz peclaneo ela nova 
pov . e tomou posse perante a ca.mara ele S. Vicente, bem como 
Braz Eanes, nomeado alcaide ela mesma por Provisão ele 14 
ele fevet·eiro, passada pelo capitão-mór Francisco ele Mol' J.es , o 
qual elevou-a á villa em abril, tudo elo mesmo anno de 
1561. De 162-J, a <167 ·teve o pl'edicamento de cabeça da 
Capi·tania da condessa ele Vimieil'o, tempo em que esta do 
nato,ria, successor a legitima ele Martim Affonso fo i expellido 
da capitania eleS . Vicente pelo conde ele i\!lonsanto, herdeiro 
de Pet·o Lopes ele Souza, por erro de demarcação ela capitanüt 
ele Santo Amm·o; et•t·o que a fez estender e in vacl11' a capitania 
ele S. Vicent9. A villa dista uns 130 kils. ele Iguape e 50 ele 
S . Vicente; tem duas eschs . publs. ele imt . pl'im., age ncia elo 
correio. O mun. confina com os ele Ilapecil'ica , S. Vicente e 
Iguape, e conl o oceano que forma umll. pequena barra que visto 
ser movel, não aclmitte embarcações ele gra nde calado. 'E' ba
nhada pelos rios Conceição, Branco, Cambury-assú, Mambuhú 
Aguapehú, Itanhaem, Preto, T arerihú, 'l'aquai'Ú, J atibutuva' 
Panema, 'l.'ambotica, Caipapú, Pet·uhybe , Guarahú,· Agua Pura' 
.Mambucaba-assú e m il'im, Varaclouro e alguns outt·os . Percor·~ 
rem-no as .. er ras e morros seguin tes: elo Mar, Mongaguít ou 
JIIIonguagu{L, Caipupú, Piraquara, Quatinga, Mambuhú Pel'u
bybe, GuarabÍl, Pavó, Guapurá-guassú e mir im , Helena Soa
res, Pirahauira, Sopocahitava, Pernambuco, Aldea e diversos 
outros . Comprehende as ilhas : Grande do Guarahú ou do 
Abrigo, Redonda, Queimada , Lage e outras pequenas. « As 
curiosidades mais no·taveis c1ue possue est~ mun., escr eve-nos 
o St• . Manoel Antonio R ibeiro (5 ele outubro de 1888), são os 
sambaquis de ostras e berbigão, sendo qne os ele cascas ele os
tras existem no rio Conceição e os ele berbigão no rio Peruhybe. 
Estas jazidas ele case, s bem podem offerecer v as lo campo de 
estudo aoB naturalistas, porque, sendo o rio Conceição e os 
demais formados ele agua doce, e não se encon Lranclo no l it
toral nem no leito destes rios specimen desses crustaceos ; não 
se pode deixar ele attribuir a sua formar.ão sinão a uma ori· 
gem ante- diluvian~'l., Nas escavações que nelles se tem pt•oce
dtdo para extracçao de cascas que se empregam no fabl'ico da 
cal, tem-se encontrado esqueletos intei ros , não só humanos 
como ele baleias e outros a nimaes marinhos, e muitos fragmentos 
em estado ele fosse is. Além desta temos no costão ele Per
nambuco, no li tto ra l desta Yi ll a, u;ua pequena praia ou en
seada denominada Pl'aia das Conchas. O solo desta praia é for
mado inteiramente de conch<Ls ; cavando-se um ou dois metros 
de profund iclacle, não se encontra outra materia sinão esta. 
Um pouco mais além, no mesmo costão, acha-se um a gnt la ele 
pedru.s sobrepostas formando uma galel'ia assás cul'iosa . A um 
kil. ao S . , no littoral , na ex tremídade elo costão ele Pernam
buco ha um tanque quadrangttlat•, i'ot•maclo ele lages enormes 
e a que se dá o nome ele P oço, o q ua l eme l'ge na prea -mar, 
ficando conseguintemen ne preso nesse tanque, na lJaixa mar, 
g1.·a nde quant idade de peixes ele que os habs. clahi se aprovei
tam , Esse tanque que o embate elas ondas não poLtcle ainda 
destruir, diz a ·tradicção que fora construido pot· Anchieta para 
c1ue os índios se servissem desse meio de pesca faci l e segm·o, 
e não se entt·egassem á a ntropopb agia como era cos Lum e en tre 
elles. Mais além, U(!. distancia ele 13 k ils., na ex ti ncta a ldea 
desses índi os, existe em uma pequena eminancia as ruínas de 
uma egreja, afogada por espesso matagal. Essa egreia, que foi 
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set:U duvida a primitiva deste nnm., conserva entre as suas 
nnnas a gt·aucle pia ele alvenaria la veada. onde Anchiela bap. 
tisava. Tudo isto ahi vive esquecido no fundo ele uma flo res·ta 
em vez de es~a r guardado no nosso museo histor ico ! ,, A la
voura cles·te mtm. é a ela canna de assucar pat·a o fabrico ele 
aguaedente, a mandioca, o milho, o café , o arroz e o feijão. 
Os tet'reuos c1ue produzem abtmcla ntemente os ceeeaes são espe
cmltn-ente aque lles banhados pelos r ios Branco, Preto e Peru· 
hybe. A fe rtll ldade das terrM a abundancia de madeieas de 
construcção e marcenaria, a gt·ande 1uanticlade de peixes de 
todas as qnaltdades, a navegabiliclacle elos r ios por pequenos 
vapores e lanchas, a curta clisLancia em que, por uma serra de 
de facil accesso, está ela capital do Estaclo, e, finalmente 
o preço 111fimo pelo qual p odem ser adquil'iclas terras go mun ., 
offerece gt·andes vanta15ens para o esta?el~cimento ele t~m im
portante nucleo colo mal. O cornmercw e clunmuttsstrno, a 
industria insignificante. Poss1te urna fabrica a vapor de bene
ficiar arroz e rJ i ve1·sos engenhos de moer cunna e beneficjar 
arroz, uns movidos a ag1m e outros por animaes. Entt·e as 
estradas do mun. notam-se: duas que corr·em parallelas de 
N . a S. pelo littora l, setHlo uma a pt•aia denominada da ma-
1'inhc~ e outt-a, a te legTaphica, que otferece franco t1·ajecta a pé 
ou a cava. llo. Ha ainda uma outra que communica a villa com 
as povs. visinhas de serra ac ima . No mun . ficam os povs. 
denominados : Peruhybe, Rio Acima, Guapura, Praia Gr•ancle, 
Praia ele Peruhybe, Poço, Aldêa de S. João Baptist.a, 'fapirema 
e algnns outros . Sobre esta villa escr·eveu, em 1805, o sabio 
Mal'tlm Ft·ancisco o seguinte : «Esta villa está situada em uma 
planície que se este nele até á pt•aia, e pouco arredada de!! a; 
verdadeiramente Ctca pottco d istante ela costa elo mar, e ao lado, 
l!a margem, corre um rio elo mesmo nome, que conti núa até 
a serra , cl'oncle ha urna picada para a freg. ele Santo Amaro . 
Neste l'io podem entrar pequenas embarcaçõe;~• as quaes podem 
sahu· á meta ca rga e acabat· de canegar fom, segundo me 
a~seve t•ou. Deixei de faze t· cuidadosas inelagnções pot· este rio, 
v1sto me dizer a gente do _paiz que nada havia que ver·: o tel'
reno em que está sitttacla a villct é uma arêa solta, em parte 
ele composição talvez do gt•anito de duas substancias, quartzo 
branco e mica denegrida, no qual um as vezes predomina o 
quartzo, e outras a mica. Esta observação fiz eu não só nos 
monte~ que decort•em ft esq . elo rio, mas tambem na pequena 
elevaçao sobre que est!t situado o convento de Franciscanos: a 
clirecção dos uancos é nordéste e sudoéste . Colhi sementes de 
curuanhas e ele caragua-tá., que me pat·ece set• uma eapecie do 
genero BromelicL Contém esta pov . duas igrejas, a matriz e o 
conven·to já mencionado. Um capitão-mó t• é o commandante ela 
terra: tei11 uma casa ele cam::,tra, e é ainda correição ele 
S. Paulo; sua pop . anda pot· md ,e tantos b~bs . , e1rtran~lo a 
aldea: o forte da cultut·a do ·patz e n plantaçao da manchoca, 
pou co· co fé e can na; a maiot· parte elo povo occupa·se em serrar 
macieiras . t an to assim que os dizimas no tl'iennio montam 
só mente it. 700$, minguado rendimento pat·a um a pov . qne fosse 
menos indolente e mais activa. A indo!encia neste paiz é con
sequench necessaria da escravidão elos negros, pois que o 
b1·anro , jttlga- se avil"taclo em exercel' um mister que se confiou 
aos negros, e estes pouco se dão disto, porque não veem o ft•ucto 
elos seus tt·aba lho$e sóme nte maus tratos e castigos hol'l'iveis». 

ITANHAEM. Tr ibtt que se sttppõe pt·ov it· da nação T~tpy, 
e que1 alcleanclo-se ao sul de Santos serviu ele nucleo á pov. do 
seu nome (Azevedo i\ia t·q ues) . 

ITANHAEM. Rio elo Estado da Bahia, é fo rmado ele dons 
braços, que descem ela serr.t dos Aymorés, banha o mun. ele 
Al cobaça e desagua no ocean o fot•mando n barra de A lcobaça . 
E navegavel cerca ele 4S ki ls. por barcos, que demandem oito a 
·10 ~ai mos d'agua; cl'ahi para cima sómente por cano<_~s. Fórmct 
a hnda cachoeira do Gueneiro. Recebe mutlos tnbutar10s, 
entre os quaes os ribeiL·os denominados: Cachoeira elo Gtwr
reit·o ou elo 'ranque, Palmeira, Paa d' Arco de Ci~a, Extrema, 
Pau cl' Arco de Baixo Cascata, Volta. ela Pet·na, tYlade ll'a, An
tonio Francisco, Fa~aclo, Arara, Oiticica, Ribeiro Gt•ancle , 
Oi tize it·o , Ribeirão, Pombal, Angdlim, Canna.brava, Algu idal'es, 
Camuris, Giethy, Dendê. Joanlll ca, Fo t'llllgueu·o, Joet.rana, 
Pedras, Joeirana ele Baixo Teeras Altas, Palhal, Cachimbo , 
Sapncaeira, Limoeiro; Ayry, Morobá e outros. 

ITANHAEM. Rio lo Estado ele S . Paulo, notavel pela sua 
extensão e pelos seus tribs. Nasce llt\ face oriental ela sel'!·a dos 
Itatins 1 escôa- se rapidamente por entre o territol'io monta
nhoso abraçado por aquella serra e desagua no mar a 24D!:l' de 

Lat. e 49D15' ele Lon g. O. Tem na bat•ra oito palmos, ot1·21n 
de agua ua baixa.mar e i2 ou 3m na llreamar (Azevedo Mar
ques). 

ITANHEM. Rio elo Estado de S. Paulo, aff. do Baruery, 
que o é elo 'l' ieté. 

ITANHAEM . Cachoeit•a elo rio Tieté, no Estado de S. Paulo, 
en·tre as clenominaelas Avaremancluava e Tit·iric a, . 

ITANHANDÚ. Rio do Estado de lllinas Geraes, aff' . elo rio 
Verde . 

ITANHAS 011 ITANS. Alclêa elo te rmo ele Baturité, a O. 
ela serra deste nome : no I!lstado elo Céará (Pompeu) Vide 
Itans. 

ITANHENGA. Log. do Estado ele Pernambuco, no mun. elo 
E. Santo do Pau cl'Alho . 

ITANHENGA. Il ha elo Estado elo Rio ele Janeiro1 no mun. 
ele Angra dos Reis. 

. ITANHENTINq-A. J.3.io do Estado da Bahia; clesagua uo 
no Itanhaem, na d1stanc1n de sets ktls. mais ou menos ela barra 
deste rio no oceano . . No Jogar· denominado Peão do Meio, di vi· 
cle·se em Itanhentinga elo Nor te e Itanhentinga elo Sul. Recebe 
por ambas as mat"g-ens diversos tl'ibs. enure os quaes os l'i
beiros : Peelra· lipes, Joeiramt, Farias, T t·ancoso, Oiteiro, Jaca 
ranchi, Margarida., Miguelsinbo, Soares, Philippa, Bôa Vista, 
Figueiredo, ::>. José, Lama, Onça, Cachimbau, Doutor, Lon
n-uinhos, José Luiz, Libanio, Ft•ancelina, I!lslevam, Monica, 
Po!'lta da Ilha, Samamba ia e diversos outros. E' sómente nave· 
gavel por canôas . 

ITANIMBUCA. Igarapé do illstado elo Pat·á, nn com. ele 
Igarapé·miry . 

ITANS. Pov. elo Estado elo Cea r á, no mun. da Baturité, 
com uma capella ele N. S. da Conceição. Etym. pedra polida, 
C. de Jviagalb ães, o Selvagem, ait. p. 28. 'l'ambem significa 
s ino, B. Cae·tano. voe. cit. p. 177. 

! TANS. Lbg . do E.staclo elo Maranhão. No i nverno com
munica com o lago ele Vianna (Pereira. do Lago . Rcv. do 
Inst., cit. p. 407). 

ITANS. Lagôa do Estado do Piauhy, no termo da cidade 
ele Oeiras . 

ITANS. Lagôa elo Estado do Cear á, no mun. ele Iga ~ú . 
I~AN~. Lagôa do Estado do R . G. elo .Norte, no mun. do 

Assu. So recebe agua durante o inve1·no e tem fundo sufficiente 
para canôas. 

ITAOCA . Log. do Estaclo do Rio de Janeil'o, no mun. de 
S. Gonçalo, com uma esch. ·publ. de inst. prim . , ct•eada pela 
Lei Pro v. n. i. 858 ele 8 ele junho ele 1873 . 

ITAOCA. Pov. do Estado de S. Paulo, no mun. de Guara
ratinguelá; com uma capella. 

ITAOCA. Morro isolado e bastante elevado, na f reg. de 
San·ta Ri·la elo mun. ele Campos e Estado elo Rio ele Janeiro . 
Delle avista-se o mat• á grande cllstancia. 

ITAOCA. Ser•ra elo Estado de S. Paulo, no mun. ela Fa
xina. 

I'l' AOCA. Morro do Estado ele Minas Ge1•aes, na freg. ele 
Sen·anos e mun . ele Ayuruoca. 

ITAOCA. Ilha cercada ele peclTas, perto ela praia ele Itaoca; 
na bahia ele Guanabara,. E' tambem denomina Itaoquinha. 

ITAOCA . Ilha na enseada do Poço, proxima elo sacco da 
Pavuna, na costa do mun . do Paraty e Estado elo Rio de Ja
neit·o. 

IT.A:OCA. Ponta na bahia ele Mangaratiba, Estado elo Rio 
ele Janeiro. 

ITAOCA. Rio do Estado do Rio de Janeiro; nasce na serrá 
das Lages e eleaagua na margem dit•. elo rio Plrahy. 

ITAOCA. Rio do Estado do Rio ele Janei ro; banha o mun. 
de Paraty e clesagua no sacco ela Pa1' una, defronte da ilha do 
seu nome. 

ITAOCAIA. Pov. do Estado elo Rio ele Janeiro, no mun. ele 
Maricá : com uma capella consagrada a N. S. da Conceição e 
um a -eséh. publ. 
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ITAOCARA. Villa e mun . do Estado do Rio de J aneiro, na 
com. ·de seu nome . Orago S. José e diocese de ~yterõi . _A' 
respeito ele sua fundação sabe ~se elo segu int": Depo1s de yar~as 
tentativas para o esLabelec1mento ele uma a lclêa ele 111cl10s 
Puris, mat•cou D . Marcos ele Noronha , conde de Ar cos, nas 
·nar.,.ens ferLilissirnas e amenas elo Pat·ahyb:1, na confluencta 
;lo rio Pomba o local para o estabelecimento da a ldêa, sob a 
clenom inação 'ele S. J osé de D . :Marcos (Monsenhot' Pizarro , 
]lrfemol'ia,s Histor iaa,s, tomo V, cap. II. pag . 229) Bast_ante 
contrihui.u para o es_tabele?i:nento desta alclêa o capuc~tnho 
italiano fr . Thom az de Ctvtt<l Castello, a q t~em_ a P ot·ta_l'la _ ele 
2-1 de revereiro ele 1808 encarregou da paroch 1açao elos m ch os, 
sendo a capell a, que e rgu~ n, e.t·ecta em cUI·ato em visita epis
copal ele 2-1 de novembro ele 1812 sob a invocação ele S. José 
ele Leonissa ela a1clea ela. Peclt·a e ell e. nomeado seu pri meiro cut·a 
(Monsenhor Pizarro. Nlemoria,s Ilistoriaas) , A Lei Prov. n . 5:JO 
ele 21 de março ele 1850 elevou- a á categoria de parochia com o 
nome de Leonis la . O Relatorio elo Visconde de P r ados (1878) 
affirma ter esta parochia uma supe.d:icie ele 349 .90 kils . qua
dr·aclos. A iust. pub l. pr.i m. é ministl'acla em duas eschs ., 
cuja frequenc ia media é ele 22 alumnos . Agencia do Correio. 
Sobre snas divisas ricle: Portaria de 4 ele fevereit·o de 18•16 . 
Foi elevada á catego ria ele vi !la com o nome de [taocat·a pelo 
Dec. n . HO de 28 ele ouiubt·o ele 1890, e crcacla com. por Dec. 
de 6 do julho de 1891. 

ITAOCARA. Estação elo Ramal Fel'l'O ele Cautagallo, no 
Estado elo R io ele Janeiro, entre Passagem e Barra elo Pomba, 
223k778 distatlle ela cidade de Nyterõi. 

ITAPÁ . Lago do Es·taclo elo Amazonas, no clist. ele Canu
tama, á margem esq . do rio Purús. 

ITAP ACURÁ. Log . do Estado do R io de J aneirp, no mun . 
ele Itaborahy; com uma esc h. publ. de inst. prim . , e!'eacla 
pela Lei Pro v. n. 1.630 ele 1871 . Tem uma capella ela Conceição. 

ITAPACURÁ. R;acho do Estado ele Pernambuco, aJl'. do 
rio Capibaribe . 1'ambem escr evem T cbpCtatiiY'á . 

ITAPAGÉ. R io elo Estado do Ceará, banha o mun. de 
Acarahú e desagua no oceano , 

ITAPAGIPE. Parochia elo Estado da Bahia, no rnun. ela 
C:tpital, na península do seu nome. Orago _ N . S. ela Penha e 
diocese archi episcopal de S. Salvador. Fo1 fundada em 1760 . 
Compreltende as egrejas do Senhor do Bom Fim, de N. S. elo 
Rosario, ele N. S. ela Boa Via gem e N. S. de Moute-Senate. 1'em 
quatro esc hs_. publs ... ele ins f. prim, Tem 5 .767 babs . Dista 6,5 
kils. ela Caprtal. Ah1 nasceu a 7 ele fevere tro ele i796 o marquez 
ele Mou te Alegre, Dr. José ela Costa Car valho, fdlecido-em 
S. Paulo a 18 de setembro de 1860. Está situada na península 
ele Itapagipe, ao N. ela cidade ele S. Sal vador; é plana, no 
tanclo-sJ apenas uma pequena elevação ao S . , onde se acham 
edificadas a capella do Senhor Bom Fim e a casa ela Real So 
ciedade Portugueza ele Benific iencia ....,.-1 6 de setemlJt·o. E' cor
tada em toda sua ex·tensão pel a linh a de bo ncls da Comp3nh ia 
Vebiculos Economicos o que tem con·tribuiclo consideravel
mente para o sett engrandecimento. Possue d iversos eclificios, 
ent.re os quaes a Matriz ele N. S . ela Pe nha, templo pequeno 
mas lindo, no qual admir a-se o seu bello forro em quadros, 
que é um vercladeit'o primôr de ar te . Nelle se vê paisagens 
histor icas !'apresentando a Virgem em divers<>.s phases ele sua 
viela. Este templo acha -se edificado na pon·ta da Penha, com 
a ft·ente para o norte dominando consicleravel p <a· ~e da bahia de 
Todos os Santos. Em sua capella-mót·J sobre uma grande lapide 
de marmore branco le-se o seguinte epitaphio : - Sepultt1ra do 
Exm . e Revm. Sr. D . José Botelho ele Mattos , arcebispo me 
·trop0litano ela Bahia, que cbegou a ella aos 11 ele maio ele 
MDCCXLI e falleceu a XXII de novembro ele MDCCLXV II -
A capell!!. elo Bom F im - A capella ele-N . S . elo Rosario ,- A 
capellinha de N. S. _cl:1 Conceição da Passagem, o mais antigo 
templo da freg., po1s nella foi sepultado o 5o Bispo da Bah ia, 
D. Ma rcos T eis:eira . No marmore ele sua sepu ltura , lê-se o 
segu inte: «Aq ui jazem os restos rnor ta:es ele D. Marcos Teixeir a , 
5° Bispo do Brazt l. Governou a egt'eJa e as armas capitane 
ando-as contl'a a invasão hollandeza em 1624- A capella de 
S. João Baptista no Poço - O hospicio ela Senhora ele i\1onte
se l'l'ate, na ponta des te nome, pertencente aos monges Benedi
ctinos- O hospício ela Senhora ela Boa Viagem, pertencen te 
aos relig iosos fran ci scanos - A resiclencia temporaria elos 
Arcebispos . da B:t.hia, pequeno p:t.ço unido á egl'eja matriz ela 
Penha. Aht fa llecel'am os arcebispos: D. José Botelho de 
M:1ttos, a 22 de novembro de 1767; D. Romualdo Antonio de 

Seixas·, mar quez ele Santa Cruz, n. 29 ele dezembro ele 1860 
D. J oaquim Gonçalves ele Azevedo, a 6 ele novembro ele 1879, 
sen do os cacl t ve res elos clous a ltimos le vados para a Cath eclt•al-
0 el eg-anbe palacete, cuja varanda é afor moseada por seis 
colttmuas, per tencen te á Real Sociedade ele Beneftcencia Por
tugueza - '16 ele setembro - : cercado ele um lindo j ardim pri
morosamente cultivado e ornado de grandes es ta tuas - A fa
brica ele tecidos ele algodão, cleuomitlalla ele N. S. da P~nha, 
na Ribeira- :\. fortaleza ele i\ion te- serrate, na p011 ta des te nome 
- O h ospital elo i\ionte-serrate destinado aos doentes de feb re 
amar ella - Uma pequena doca natur al, na Ribeira, onde a 
Companhia Bahiana ele navegação a vapot· pr epara sells navis . 
- A inclustl'ia consiste na manufactura ele teciclos ele algodão, 
prepa rados na fabt·ica.. de Hação ele N. S. ela Penha, a qual 
protege grande numero ele operat'ies de ambos os sexos e 
crianças; em ob t·as de fer ro feitas na g t· ancle fundição de 
Mon te- set'l'ate e nas officiuas ela Companhia Buhiana, na Ri
bei ra e no Papagaio, nos quaes se fazem pequenas embar
cações ; em tres fabr icas de clistillar aguardente; na fabrica 
Pedro II de lico res e refin ação ele assucar e ftnalmeute na pesca 
-O clima é quente, porém refre scado pela bt·i sa cl'o mar. - O 
ponto que lhe fica mais pt·ox imo é o pov. da Plataforma, freg . 
do Pil'ajá . Os pov>. separados da freg . e que a eHa pertencem 
são o ele i\1onte-serrate e ela Pedra Furada. Os seguintes 
documentos interessam a essa freg. «Aos 22 ele novembro ele 
1767 fa lleceu com os Sacramentos da Penitencia e ela Elétrema 
Uncção oExm . Revm . Sr . Arcebispo D. José Botelho de Mattos 
Fez testo,mento em que instituio a· sua alma por herdeira 
universal e pot' testameu te it·os ao Revm. Conego Magistral e 
Dese mbat·gad or, Cha ncellet· Antonio da Costa Baptista; em 
2o loo-ar ao Revm . Conego Manoel de Jesus Bahia, em 3° lagar 
ao Revm . Arcecliago Manoe.l Gonçalves Souto . O:denou que 
no dia ele seu fallecimE:~n to . . . (seguem-se as di sposições por 
sua al ma) ... As casas ele Sita residencia, qna mandou fazer 
neste sitio de N. S. da Penha, as deiwu par a habitação elo pa
r ocho actual, o padre Manoel Soares .de Aze vedo, e dos mais 
parochos que lhe succecler·em: e annexos da mesma casa, 1.2 
t :1.mboreLes novos de couro la vrado, as bancas e bancos ele en
costo, com a ~bri gação ele convocar o parocho o povo deste sitio 
toclos os dommgos e d1as sau·tos pa ra r ezat' na egreja o terço 
cantado e fazet• todos os a nnos llllla festa a N . S. no dia ele sua 
gloriosissima Assumpção; e os Revms. visitadores lhes ·toma
riam conta ele q1te assim o cumprem, obrigando-os a reparar 
as casas logo que fore m necessi tando ele concert0. O parocho 
~ue não qnizesse aceitar dar sn. Hsfação a es ta verba ficaria 
hvre elo encargo e passaria a sua execução a iL·manclacle ele 
N. S . ela Penha a q1:1.al os mesmos visibadores tomat•iam a 
conta; e que si nem esta quizesse aceitar pt'overiam os Srs . 
Arcebispos corno bt3m-lhes parecer · nomeando interino aclminis
tt•ador pelo tempo ela repugnancia e não ace itação elos parochos 
que ao tempo existirem. Ord enou qtte havendo remanecentes se 
partisse em tt·es partes iguaes ; uma para os pob t· es recolhidos e 
mais necessitados el e eleição do seu testamenteiro: outra para 
missas pelas al mas elo Purgatorio, ele esmol a ot·clina ria, ditas 
na Egreja que quizet• o seu tes tamenteiro : e outra si a pplicaria 
a esta Egreja ele N. S. da Penha segundo a clirecção e arbí trio 
do mesmo seu testamenLeil'o. Foi amortalhado no Pontificai 
roxo e sepul tado na Capella m6r desta matr·iz cld N. S. ela 

. Penha. Do que ftz este assento · que ass ia nei. O vigario Mauoet 
Soar es ele Azevedo. Este assento é es:tr abiclo elo li vro ele obitos 
ela freg. ela P~nha. Carta Regia - Conde ela Palma, gover
nador e Cap tlao General ela (Japiia nia ela Bahia . Arnio-o , Eu 
E l-Rei vos envio muito saudar como aquelle qlle amo. Se~elo-me 
pt·esente o offic10 ele 31 de agosto do corrente anuo , em que a 
J u!lta ela Fazenda dessa Capitan ia representa os mot ivos, porque 
cle1xou ele mandar por em Hasta Publica para se arrematar a 
c~pella, qtte instituin ofalleciclo arcebispo D. J osé Botelh o de 
Ma·Hos no si tio ele Ita pag-ipe, subnrbio dessa cidade : Hey por 
bem approvando a deliberação que tomou a sobredita Junta, 
que sem embat·go ele se achat· encorpor:tda nos proprios ela 
minha corôa a mencion via cape. la se não proceda á arrema
tação delta, e fique pertencendo aos a rcebispos dessa Metropole 
para stta t•ecreação . O que me _ pa receu par·ticipar-vos para 
que assim 0 tenhaes entendido, e façaes eléecutar. Esc!'ipta no 
l:'alacio du R io ele Janeiro em 29 ele outubro ele 1818 « H.ei » 
Para o Conde ela Palma. Cumpm -se, e registre-se e se expeçam 
as ordens necessarias . Bahia 4 ele janei ro ele 1819 . Conde ela 
Palma. Francisco Elesbão Pires ele Carva lho e ,dbuquerc1ue. 
Esta carta régia se acha lançada no livr o quarto das ot·dens 
rég ias da Secretaria elo Governo desse Estado a fls . 180, verso. 

21. 600 
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ITAPAGIPE. Fortificação anterior ás invasões dos hollan
~ezes, destinada a impedir o desembarque e marcha para a 
c1dade por esse lado: no Estado da Bahia Foi ahi que de
sembarcou Mauricio em 1637 (Fausto de Sou~a). 

lTAPAGIPE. Península na freg. do seu nome, mun. da capital 
do Estado da Bahia . Tem duas pontas: da Penha e ele Mon
te-serrate; e t res portos: o dos Tainheiros Bom Fim e da 
Ribeira. ' 

ITAPANHAÚ. Rio do Estado de S. Paulo, no mun. de 
Sant?s ; nasce na Serra Geral, perco1•re 25 a 30 kils . e desagua 
no rw .dos Pellaes. Recebe o Bananal, o Caiassica e differéntes 
cachoetras. 

ITAPANHOAPINDÁ . Mot·ro e rio no mun. ele Cananéa 
do Estado de S . Paulo, (In f. lo c. ) 

ITAPARICA. Cidade e mun. do Estado da Bahia, na com. 
d~ lVbragogipe, .na ilha do seu nome . Ora;go SS. Sacramento e 
dwcese arch1ep1scopal de S . Salvador. Fo1 creada parochia pelo 
Alvará de '19 de janeiro de 18'15; elevada á categoria de villa 
pelo D~c.de 25 de otrtubro de 1831, installada em 4 de agosto de 
1833; c1dade pelo Dec. de 31 de outubro de 1890. Fot incorporada 
á com. de Mat•agogipe por Acto de 3 de agosto de 1892. Tem duas 
eschs . publs. de inst. prim ., e agencia do correio. A cidade está 
situada em um pon·tal ao N. Tem vapor dia rio para a capital. 
Já possuio differentes engenhos de ass uma·, com grandes plan
·t.aç~es de ca~na e mandwca, presentemente tem pouca lavoura, 
dev1do 1sso a falta de braços como tambem á criação de gado 
solt.o. Presta-se com va ntagem para a industria pastoril pela 
yaneclade e quantidade de gramíneas e bôas aguadas. Sua 
lndu.stria prinoipal consiste no fab rico da cal e na p9sca de 
bale1as. No mun . ficam os povs. V era Cruz e Santo Amaro do 
Catú, qu.e são fregs., Amoreiras, Manguinho, Por~o elos Santos, 
Gametre1ra, Santo Antonio elos Valasques com uma capella 
Jaburú, Barra do Gil Barra do Pote B~rra Grande Caix~ 
Pre~o~, Miserieorelia, 'Bôa Vista e Bai~cú. Possue a c'idade a 
belhss1ma egreJa mauriz, bem conservada, e mais duas capellas 
Possue toda <1: ilh<l umapop. de 20.000 habs. Na guerra deno: 
mmada Sabmada, foi a séde provisoria da capital, funccio
nando ap.1 o fisco e autoridades supel'iores. «Situada na ponta 
septentr10nal da ilha de seu nome, onde se acha um forte, com 
o nome de S. Lourenço, mandado construir em 1711 por D. Lou
renço de Almetda, no logar onde primeiro vou Schkoppe quando 
em 1647 ap~de~ou-se da ilha tinha levan tado um co~ qua·tro 
reductos, tao tnfl'ltctuosamente atacado pelo bravo Francisco 
Rabello, que soffreu sensíve l revez . A este fo1·te coube brilhao te 
papel nas guel'l'as da Independencia, quando, a 6 de janeiro de 
1823 foi atacado pelas forças marítimas luzitanas . Além dos 
canhões que tinha o capitão AnGonio de Souza Lima, go
vernador ela ilha, foi buscar outros na fortaleza do Morro de 
S. Paulo e com elles se baGeram os itaparicanos nos ataques 
daquelles memoraveis dias de janeiro com tanto denodo que o 
g~n~ral Labatut fez á guarnição presente de uma bandeira bra
Zlleu·a, a primeira que tremulou na ilha, acompanhada ela 
ho~:osa ordem do dia de 13 de janei ro, conferindo por esta 
razao D. P~dro I á dita ilha o titulo ele in trepida. Alli esteve 
preso nos d1as 19 a 22 de maio claquelle anno o coronel Felis
~erto ~ome_s Caldeira por ordem de Labatut, o que deu origem 
a destttu.1çao do dito general, que teve de deixar o commando 
~? exerCJto ao coronel José Joaquim de Lima e Silva . Em 1841 
Ja essa f~rtaleza se achava muito ar ruinada, bem como seus 
13 .c:.anhoes; soffreu, porém, serios concertos em 1862 por oc
~as1ao do confl1~to Çhristie. A villa, hoje cidade, é da data 
tecente, a propr1a. v!lla compõe- se de uma agglome1·ação de 
casas, em geral baiXas, de construcção feia , . com alo-uns so
brados, em ruas estreitas e mal calçadas, porém mais o

0
u menos 

r~ctas. Depois que se descobriu se<·em os ares e a agua ela 
?Idade (fonte ela fl.iaa,) proveitosos aos doentes de beri-beri, é que 
a sortec~a vllla , Ja bem decadente, muito melhorou, pela grande 
affluenc1a de doentes que alli procuravam melhorar, construin
do-se novos qual'teirões com casas elegail'tes e alegres, não só 
em uma rua do lado NE., a que se deu o pomposo nome de 
Bo'lfleva,•el, como, ao S. ela cidade, em um campo, que tomou 
0 titulo de Ca,mpo Formoso . Sua e o-reja matriz elo SS . SacL·a
mento,. freg .. desde 1815, é grande e 'bem conseL·vada, construída 
na prata occ1de ntal, cuj·os fundos são banhados pelo mar . Além 
desta! ha a .cape lla de S. Lourenço, coeva do fo r te e perto delle, 
a n;ta1s an~1ga da loca lidade, e !I! ais uma outra crupellinha aind~. 
n:a1s prox1ma do fo rte, com uma imagem a que se attribuem 
v1rtucles sobrenaturMs . A casa do conselho é baixa e de an• 
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tiga construcção. Ha, além disto, um vasto .sobr ado junto ao 
forte, em que se acha estabelecida uma casa de saude para 
ber!berico~. Ha mais ~:~ma fa~rica .de ca~ , resto. da antiga e 
mu1t0 act1va, mas, ho;e quas1 extmcto. 1ndustr1a caieira do 
lagar, e a lguns a lamb1ques, outra tambem decahida. Da de 
cordoaria, o 9. ue a inda hoj e hmbt•a o nome de uma rua da 
cidade, só ex1ste o nome . Em compensação ha ainda as ce
lebres roças productoras das deliciosas fructas, que tanto nome 
deram á i lha e cidade. Os antigos tambem celebres esta
leiros de carpintaria estão hoje mui~o reduzidos, as11im como 
a egulmente celebt·e fabt·icação de azeite de baleia que aM deu 
nome de Ponta ela Baleicb a em que está o forte, embora mLJito 
decahiclo hoje, tem sua sécle na costa oriental mais para o sul. 
E' estação da linh:t de vap.ores de Nazareth, que a hi tocam 
tres vezes por semana da v1nda da capital e outras tantas na 
ida, e de uma ~special creada em consequencia do augmenco 
da pop. beb1ber~ca e da a~uencia da da capital que em grande 
parte ~estde a ll! , e llue da todas as manhãs uma viagem para 
a Bahta, voltando a tarde. Seus ha bs. exercem tambem a 
industria da pesca . As terras de~ta ilha foram por Thomé de 
Souza dadas em 1552 em sesmar1a ao conde de Castanheira.» 

ITAPARICA. Antiga com. de terceira en tr . do Estado da 
B;1hia, creada por Acto de '14 de janeiro de 1890 e classificada 
pelo Dec. n. 186 e de 29 do mesmo mez e anno . 

ITAPARICA. Durante a tercei ra invasão hollandeza na 
Bahia, em fevereiro ele 1647, o general Segismnndo, desem
barcando nesta ilha, na ponta das Balêas levantou ahi uma 
fortaleza de quatro recluctos, que foram depois atacados inl'ructuo
samente pelo bravo Francisco Rabello, que aoffreu um sensivel 
revez. Segismundo fazia dessas foriificações centt•o de suas 
opet·ações contra a cidade e o reconcavo, quando foi chamado 
a Pernambuco pelos Estados Geraes ; mas antes ele sahir, em 
dezembro, arrazou a fortaleza e reductos. Em 171.1 o gover
nador D. Lourenço ele Almeicla fez reconstruir a fortaleza, 
dando-lhe a denomina1•ão de São Lout·enço, e a ella foi r eser
vado brilhante papel na guel'l'a da independencia, quando os 
brazileiros, entrincheirando-se em var ios pontos da i lha e do 
reconcavo, foram apertando na cidade as tropas do general 
Madeira. Além dos canhões que ahi exist iam, o capitão An
tonio de Souza Lima foi buscar outros á fortaleza elo Morro de 
S. Paulo, e com elles se ba teram contra os ataques dos portll.
~uezes nos primeiros dias de janeü•o ele 1823, quando o general 
Labatut fez a guarnição presente de uma bandeira brazileira, a 
primeira ql:le tt•emulou na ilhâ, acompanhando-a ela honr osa 
ot•dem do a1a ele 13 Lle janeiro; e por esses factos o imperador 
D. Pedt·o I concedeu á ilha o titulo ele Int,·epida. Nessa forta
leza esteve preso, nos dias de 19 a 22 de maio desse anno o 
coronel Felisberto Go.me.s _Caldeira, por ordem de Labatut,' o 
que deu or1gem é destrtu1çao deste mesmo general, que teve de 
deixar o commando do exercito independente ao coronel José 
Joaquim ele Lima e Silva . Em 1841 já essa fortaleza se achava 
muito arruinada, bem como seu s 13 canhões (Fausto de Souza)- · 

ITAPARICA. Serra elo Estado da Bahia, á margem dir
clo rio S. Francisco, fronteil•a á cachoeiJ·a do seu nome. «A serra 
de Itaparica, diz Hall'eld, tem 720 palmos ele altura, a qual, 
pl'oxima ao rio , está conver·tida no que vulgal·mente se eteno
mina um facão ele morm, á vis·ta da sua pouca largura em 
propo1•ção da altura dos seus alcantilados rochedos ; ella se 
compõe de grés ou pedra d'a1·êa, que em toda a parte ela set•ra 
representa grande penedia, O grés no C Lime des ta serra é de 
grão fi no, porém as camadas inferiores são de grão grosso até 
ao seu assento, que tem logar sobre granito de ert t·ema rigidez, 
onde fó1·ma camadas de gt•osso cascal ho. A serra ele !tapa
rica foi visivelmente, em tempos mui remotos, interceptada na 
linha elo actual Rw, e clestl'll iclo todo o grés desde o a lto do 
seu cume até ao granito que fôrma o seu assento e a actual 
cachoeira de Itaparica» . 

ITAPARICA. Il ha do Estado da Bahia, com cerca ele sete 
leguas de comprimento e duas de laro-ura defronte ela Capital, 
formando duas barras . E' cortada pelo~ rios Caixa Pregos, 
Ara tuba, Armazem, Pratigy, Penha e. AmOL'eÜ'as.. Tem di 
versas pontas, entre as quaes as clenoaunaclas: Cfl.u:a Pregos, 
Aratuba, Cruz, Conceição, Jaburú, Mucambo, Castelh ano, Ma
t•ape e Tatú. Entre ella e o continente ficam as ilhas deno
minadas: Custoclia, Olho AmarelJo, Sarahiba, Carapituras, 
Cal, l\llutá, l\llurucaiá, San·to Amaro, Carapeba, Papagaios, 
Porcos e S. Gonçalo, E' séde do mun. elo seu nome, que com
prehende as fregs . do SS. Sacramento, Senhor Bom. Jes us da 
Vera Cruz e Santo Amaro do Catú e os povs. Manguinhos, 



!TA -218- !TA 

Gamelleira e Conceição. Nessa ilha naufragou Francisco Pe
reira Coutinho em 1547 e foi devorado pelos Tupinambús. Fa
mosa na guerra dos hollandezes. não menos gloriosa mos
trou -se na guerra da Inclependençia, pelo que mereceu o titulo 
de intrepida dado á sua cidade por D. Pedro I. «A costa 
oriental de Itaparica , di.,; Saint :\dolphe, é guarneci~a de 
muitas e mui vistosas casas que, JUntas com as da 01dade, 
encantam os olhos elo viajante que entra pela primeira vez na 
bahiá de 'l'odos os Santos. A costa occielental é coberta ele 
plantas marinhas e o _interior povoado de coqueiro~, cujos 
fructos são sobremaneira grandes, e se vendem na c1dade ela 
Bahia e lambem são exportados para fóra do Imperío». 

ITAP ARICA. Rio do Estado elo E . Santo, en Ire a foz do r i o 
Preto e a do San·ta Cruz. 

ITAPARICA. Cacho_eira na parte no rio S . Francisco, que 
separa o Estado da Bah1a do de Pernambuco. A sua maior 
catadupa, que é ele 32 palmos de altura perpendicul ar (Hnlfeld), 
está fron·teira ao piCO da serra da !tapa rica, n qual acha- se na 
margem elir. e o serrote do Breginbo, existente na margem 
esq . do t'io «Esta. diz I-Ialfeld, despenha-se com estrondo do 
trovão pm·a o abysmo que o recebe, e bate quasi em angulo 
reato contra os rochedos de granito, ele que se compõe o bar
ranco da margem esq. na parte inferior ele seu lei to, lançando 
a ltas columuas d'ag-ua espumante aos ares . Todas as ca·ta
clupas desta cachoeit•a, juntas tem 77 palmos e cinco pollegaclas 
de a i tul'a». 

ITAPARICA. Lagôa do l!]stado ela Bahia, no mun. ele 
Chique-Chique. E' muito abundante em peixe . 

ITAPARY. Ponta de -terra banhada pela ba.hia ele S. Joiio, 
ao NE. ela ilha elo Maranhão, onde no tempo da invasão fran
ceza se edi ficou um forte, sob a invocação de Saint-Joseph de 
Itapar y. 

ITAPATUÁ. Log. do Estado do Pará, no mun. ele Monte 
Alegre, junto elos cnmpos denominados l\Ienino Deus e do iga
rapé des te nome. 

ITAP A UNA. Log. do Estado elo Amazonas, á margem 
clir. elo rio J avar y . 

ITAPEBA. Log . elo Estado do Rio de Janeiro, no mun. ele 
Maricá. 

ITAPEBA. Log. do Estado de Mntto Grosso, no clist.. 
de Sarito Antonio do Rio Abaixo, á margem esq . elo rio 
Cuyabà . 

ITAPEBA. Ponta na entrada ela enseada elas Garoupas , no 
Estado de Sant\\ Catharina. 

ITA.PEBA. Rio do Estado ele Santn Catharina, banha o 
mun. da Laguna e desagua no Araranguá. 

ITAPEBlJSSÚ. Pov. elo Estado do Rio de J aneiro, no 
mun. da Barra elo S. João : com uma esc h. publ. de inst. 
prim., et·eada pel a Lei Pro v. n. 1. 708 de 30 ele outubro de 
1872. 

ITAPEBUSSÚ. Pov. ftmdada por D. Francisco de Souza, 
junto aos montes Arassoiaba; no Estado de S. Paulo. Pos
teriormenle foi mudada para o local onde está hoje a cidade de 
Sorqcaba. 

ITAPEBUSSÚ. Mot'l·o nn praia do St1á elo Estado elo E. 
Santo. 

ITAPECERICA. Cidade e mun. elo Estado ele Minas Ge
' r aes, séde ela com . do séu nome, assente no valle elo rio Ver
melho, entre as serras do Canclonga e Boa Viagem, cortada 
pelo mesmo rio, que tem tres pontes dentro ela cidade; clis
tante cerca de 240 kils. ao SE . ela cidade de Ouro Pt•eto, 36 
da Formiga, 60 de Ca:npo Bello e Santo Antonio elo Monte, 122 
de P.itanguy, 48 ele Oliveira, 120 elo Pará e 102 ele Dores da Boa 
Espera nça, atraves~ad~ pela~· ~le F. O~ste . ele l.V]inas, qu e tem 
um ramal para ah1. Seus pr1nc1paes ecldic10s sno: a Casa da 
Camara e Cadeia, a Matriz, as 6"'rejas ele S . Francisco, Ro
sario, Mercez, Santa Rita e a cap_ella de S . Miguel, no cemiterio. 
T em 9.000 a 10.000 habs. O mun. é, em geral, mOll'ta nhoso c 
uma terça parte coberto ele mattas ele excellente cultura , o maid 
de extensos campos. E' perconíclo pela serra das Verten tes e 
por pequenos serrotes, ahi denominados : Candonga, Bo:t 
Viagem, Quilombo, Negl'a, Ermo e Serrinha. Regam-no di
versos rios, entre os C[uaes o rio Grande, Itnpecerica, Pará, 
Sant' Anna, Lambary, Inda i á, Boa Vista, Vermelho e os riachos 

elo Gama, Santo Antonio, João ele Barros, Cacoco, Catalão e 
alguns outros. Geralmente salubre o mun., é todavia assal
tado, na passagem do inverno pat·a o verão, por febres e pneu 
monias. Nas Jl[ emo1·ias sobre esse num. organisadas por Mar 
cian.o Henriques de Araujo (1881), lê-se o seguinte no artigo 
lvfineraes: «Circulada de terrenos aul'iferos já lavrados, a 
cidade de Tamanduá attesta que existiu e é de crer-se que 
ainda existe ouro P.m quantidade, que pela falta de instru
mentos proprios torna-se elifficil aos que pretendem tratar clf• 
extracção des te meLai. Ainda ha pouco existiam pequer:os 
faiscadores que extl·ahiam ouro de um elevado toque, mas a 
clifficuldade pelos clesmoronamen·tas e outros obstaculos que 
lhes sobreviet•a m, fizeram com que clesappa!'ecessem do com
mercio aquelles faiscadores com o excellente ouro. O oxydo ele 
ferro acha-se em abmlclancia no mun.: é de notat· o que 
existe na serra do Quilombo, que dista 18 kils. cles·ta cidade 
e sobre uma amostra que a Camara Municipal enviou á Esc h o la 
de Minas ele Ouro Preto, aqui transct•evo o seguinte trecho 
ex trahielo da resposta do director ela.quelle estabelecimento: -
0 mine?·io remettído pela GcbmCWCb é wn o:uydo de r~··ro magne
·t·iao puro, por aonseguinte o melho•·· que se pó -te eneontr·a•· tanto 
pcwcb a fabo"Íaação ele f'en·o de melho1· qualidade, aomo zxWCb a 
do aço- A pedra de conõtrucção e o barro de olaria é com
mum em todo o mun. A 15 kils. desta cidade, ao SO . 
ex istem as Ag-uas Virtuosas elas Paineiras, que até ba pouco 
tempo eram frequentadas por muitas famílias de diversas lo
calidades, que as procuravam para mitigar seus sotrdmentos, 
e que obtiveram melhoras com o seu uso ; entretanto cahiram 
em abandono sem causa conhecida.» Lavoura ele café, canna 
de assucar, fumo, farinha, arroz, polvilho, feijão, tecidos ; 
gado vaccum, stlino, lani gero e cavallar. Orago S. Bento e 
diocese de Marianna. Sobre sua fundação consta o segtllnte: 
F'oi pl'imitivamen te um l?equeno pov , conbecic.io por Conq~tistllr 
elo Gwnpo G?'Cbnde da Ptacbdc' ele Goyaz, e foi elevado á freg. 
por Portaria do bispo D. Fr . Matloel da Cruz, de 15 ele feve~ 
r eiro ele 1757, com a denominação ele S. Bento . P elo augmento 
que teve, devido ao mtlito ouro que extrahiram de suas minas. 
a t trahiu o commercio, tanto que o visconde ele Barbacena or 
den ou qué o arraial tosse elevado á villa e se clesmembt·asse 
ela villa ele S. José cl'El-Rei, pelo registro da ordem elo Go
vernaclot· passada em 20 de nove mbro (setembro, segundo 
outros) ele 1789. No dia 18 ele janeiro ele 1700 o desembargador 
e ouYidor ge ral Dr. Luiz Fer reit·a ele Araujo e Azevedo deu 
posse {• villa com o mesmo nome que teve quando a rraial. 
Cidade pelnLei Prov. n. 1.1--18 ele 4 ele 01rtubro ele 1862 . Per
deu a denominação de Tamancltlá que tinha pela ele Itapecerica, 
em virtude ela Lei Pro v. n. 2.995 de 19 ele out11bro de :1.882. 
E' com. ele primeira en tr., creacla pela Lei P1·ov. n. 1.867 ele 15 
de julho ele 187.2 e classificada pelo Dec. n. 5.0•19 de 14 de agosto 
do inesmo a nno e Acto de22 ele fevereiro de 1892. O mun., a lém 
da paroc]J.ia ela cidade, comprehenclia até 1892 mais as do Espí
rito Santo ele Itapecel'ica, S. Sebastião elo Curral, N. S. das 
Candeas e Christaes. Sobre suas divisas vide : Lei Prov. n. 382 
ele 9 de outubro ele 1848 ; n. 1.210 ele 20 de agosto de 1864 ; 
n . 1.364 ele 7 de novembro ele 1866 : n. 3 .075 ele 6 ele novembro 
de 188.2 ; art. JII § li ela ele n. 3.058 de 28 de outubro de 1882; 
n. 2 .626 ele 7 ele ja neiro de 1880 (art. IV); n. 2 .306 de 11 de 
julho de 1876 ; n. 2.848 de 25 ele ou tubro ele 1881 (art. V); 
n . 2.306 de H de julho de 1876; n. 3.-142 de 28 de setembro 
de :1.887, Umaestl'aela mandada construit• pela camarn ele Ha
pecerica_, liga essa ?idade á Formiga. Tem tres eschs. publs. ele 
111 st. pnm. Agencta do Correio. . 

ITAPECERICA. Villa e mun. elo Estado de S. Pa ulo, na 
com. da capital, ligada a Sa nLo Amaro e á capital por uma 
estrada, Orago N. S. dos P1·azeres e clioceõe ele S. Pnul.o. 
«Teve origem, diz Azevedo Marqw'ls, no seculo XVII, como 
aldeamento ele inc1ios domest icados, reforçada mais tat·de pela 
agglomeração de famílias allemãs, que alli formaram uma 
colonia em virtude elo. A viso elo ministerio elo imperio de 8 de 
novembro ele 18.27 .,, 'l'eve o preclica mento ele freg., ele que foi 
exautorada pelo Dec . ele 21 ele março de 1832, mas restabele
cicla pela Lei Prov. n. 12 de 20 de fevereiro de 1841, que 
consti.buira com as cape !Ias de Itapecerica e MBoy e o territorio 
que verte para o rio S. Lourenço, se1·vmclo de matriz a egreja 
ele Itapeceric :t e ficando o clist. dependente elo termo de Santo 
Amaro. Foi elevada á categoria ele vi !Ia pela Lei Prov. n. 33 
ele 8 de maio ele 1877. O mun . comprehende , além ela parocbia 
ela vi lia, mais a ele N. S. elo Rosario de MBoy e os povs. Sãe 
Lourenço, Lagôa e Potuverú. A villa tem duas eschs. publs. de 
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inst . prim. Agencia do Correio. «DIVISAS. - Confina este mun . 
ao N. com os de Santo Amaro e Cotia; ao SO. e S. com os de 
Iguape e Conceição de ltanhaen; a E. ainda com o mun. de 
Santo Amaro; a O. com o mun. de Un:~.. AsPECTO GERAL .
E' geralmente montanhoso, sendo qué, ·na parte confinante com 
os muns . ele Santo Amaro e Cotia, ha planícies e extensos 
campos . SERRAS.- As que formam a parte montanhosa elo 
m1,1n. per tencem á cordilheira marítima. Rros. - O territorio 
é regado por diversos rios e ribeirões, de lles sendo os mais" 
importantes o rio S. Lourenço, confluente do Juquiá, que tam
bem banha o mun. e presta-se á navegnção a canôa ; o MBoy
mil"im, J\I!Boy-guassú e o Jaceguay, que em parte servem de 
limites com o mun. de Santo Amaro; o ribeirão das Lavras e 
outros . O rio S . Lourenço segue para a sel'l'a do Paranapiacaba. 
do alto ela qual precipita-se com grande fragor, formando de 
rochedo em rochedo numerosas quedas. O rio Juquiá nasce na 
mesma serra e vae reunir -se ao Ribeira do Iguape, depois de re
ceber diversos affs. entre os quaes o citado rio S. Lourenço, que 
é o mais importante . SALUJJRIDADE.- E' geralmente salubre o 
mun. não c:onstanclo que nelle tenha apparecido epidemia al
_gum a . MrNERAEs.- Os mais conhecidos e usuaes são a peclt·a ele 
construcção e o barro de olaria . No Jogar denominado Lavras 
extrahiu-se ouro em tempos remotos, existindo ainda vestígios 
dessa mineração . Consta ainda a éxistencia não só desse 
metal, mas de outros mineraes ; isso, porém, não está verifi
cado. HrsTORIA.- A pov. fo i primitivamente um aldeamento 
de índios fundado no seculo XVI pot· padres da Companhia ele 
Jesus, que alli erigiram nma capella sob a invocação de N. S. 
elos Pral,eres . O Aviso do ministerio elo imperio de 8 de no
vembro ele -1 8.2í ·transformou e fez progredir a p ov. , nella 
creando uma colonia a llemã. T eve o preclicamento de freg ., 
mas foi delle exautorada por Dec. de 21 ele março de 1882 . 
A Lei Pro v . n. 12 de 20 de levereiro de 184-1 elevou-a ele novo 
á r,·eg., dispondo que as capell as de Itapecericá. e MBoy, junta· 
menLe com o te rritorio banhado pelo rio S. Lourenço e os 
mais que cC\nviesssm formariam urna ft•eg . , que faria [JJ L'te elo 
mun, de Santo Amaro. A Lei Prov . n, 33 ele 8 ele maio ele 
:L877 elevou a pov. ele ltapecerica á vi lia e a de n. 93 de 2i de 
abril de iSSO deu o p1·edicamen to de frag . á cape lia ele MBoy . 
'l' o»ooR~cPHIA .- Acha-se collocada a pov . a SSO. da capital 
do Estado, sobre uma collina. a 870 metros elo uive! elo mar. 
As ruas são geralmente mal alinhadas, mas bem conservadas. 
As casas são, pela maxima parte, terreas e sem elegancia. Os 
principaes edtficios são: a egreja matl'iz, templo vasto, mas 
arruinado e sem elegancia; a caga da camara e cadeia, em 
cons·trucção, e o cemiterio. Por>uL~cçÃo.- A pop. elo mun. é ele 
6.4"13 habs., sendo 5.653 pertencentes á freg . ele N. S . elos 
Prazeres de Itap.ecerica e 750 a de MBoy. AGRICULTURA E 
PECUARI~c .- A lavoura do mnn. é principalmente ele cereaes: 
feijão, milho, batatas, mandi,oca par~ o fabric_o_ de farinha, ~te. 
A proclucção média annual e a segumte: fe iJaO 72.000 lttros, 
mandioca (farinha) 72.000, mi lho 720 .000, batatas 432 .000. 
São de segunda qualidade as terras elo mnn. e o seu preço 
médio por alqueire de 5. 000 braças (2,42 hectares), é de 50$000. 
Cornquan·to não seja propriamente criado!', produz. o mun . 
annualmente cerca de 2.000 cabeças ele gado das cldl'erentes 
·especies. Faz parte elo territol'io a freg. ele 1\I!Boy, pov_. qt1e 
lambem foi aldeamento de índios. Desse aldeamento extsiem, 
ao redor. do pov., terras flUe se prest;tm ,perfeitamente. ~Jra o 
.estabeleCimento de um nucleo co lonial, Ja pela sua ferttltdacle, 
..i~ por acharem-se muito proximas da capital_e apenas a 16 
krls. da E. ele F . Sorocabana . DISTANCIAS.- Dista esta vllla: 
da capital elo Estado, 36 kils.; da villa ele Santo Amaro 23; 
ela villa da Cotia , 22 . VIçÃo.- O rnun. conta apenas uma 
-estrada estacloal, que é a que se dirige á capital do Estado. 
As outras estradas existentes são municipaes e conservadas pelos 

- respectivos habitantes. » 
ITAPECERICA. Parochia do Eqtaclo de Minas Geraes, no 

mun. de Itapecerica . Ot·ago Espírito Santo e diocese de Ma
r Ianna. Foi creada pelo § V da Lei Pro v. n. 138 ele ? c!~ 
abri•l de i839. Transferida sua sécle para a capel lf!: do CaJuru 
-pela Lei Prov. n . 168 de 15 ele março de 18,!0, fo1 restal:iele
·cicla no ar t·aial do :mspirito Santo pelo art. VII da ele n .. 209 
de 7 ele abr il de i84i. Tem duas esclis . pub!s. de mst . pnm., 
'Uma elas quaes creacla• pela Lei Prov . n. 2.945 de 23 de se: 
-tem bro de i882. Sobre suaq di visas vide, entre outras, a Let 
Pro v. n . i .413 de 9 de dezembro ele 1857. 

ITAPECERICA. Bairro no mun. de Villa Bella da P r inceza• 
no Estado de S._Paulo, com uma esch. publ. de inst. primaria. 
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ITAPECERICA. Rio do Estado do Parahyba do Nor-te, 
banha o mun. de Mamanguape e desagua no rio deste nome. 

ITAPECERICA. Riacho elo Estaclo da Bahia, aff. do rio 
Sauipe, trib. do Oceano (Inf. loc.). 

ITAPECERICA. Rio elo Estado ele Minas Get·aes, nasce 
no nmn. do seu nome, recebe os riachos Santo Antonio, 
Bôa Vista, João de Barros, ribeirões da Fazenda elo Campo 
e ela Set•ra Negra, e desagua no rio Pará pel:J. margem 
esquerda. 

ITAPECERICA. R"ibeirão do Estado de Minas Geraes, 
nasce no lagar Guarita, banha o mun. do Bom Successo e 
clesagua no rio Grande. 

ITAPECERICUSSÚ. Log. elo Estado ele S. Paulo, no 
mun. de Ubatuba, na cos ta . 

ITAPECURÚ . Villa e mun . elo Estado da Bahia, na com. 
á_margem esq. do ri_o ~o seu :nome. Orago N. S. ela Co ncei
çao ela Sa'!-de da iVIIssao e dtocese archiepiscopnl de S. Sal
vadm· . Fo1 creada paroch1a em 1798 sob a invocação de N . S. 
de Nazareth. Transferida para a capella curada de N. S. da 
Saude ela Missão pela Lei Pro v. n . i. i 71 Je 8 de março de 
1872. El evada á categoria de villa em i728 pelo conde de Sa
bugosa 4o vice-rei do Brazil, pela Resolução ele 28 ele abril, 
com a' elenomina.ção elo Itapecurú de Cima. O Decreto de 25 
ele outubr .:> ele 1831 tl'ansferiu a sécle ela villa para a pov. da 
Missão de San·to Antonio da ~ldê_a, que conservo~ a i!lnt1ga 
denominação. E' com. de prJme1ra entr., classtficacla pelo 
Dec. n. 687 de 26 de julho ele 1850 e Aclo de 3 de agosto 
de 1.892. Tem 11.000 habs. e duas eschs . publs. ele 1nst. 
prlm., uma d<:.s qu~es creacla pela Lei Prov. n._ 1.296 ele _14 
de maio ele '1813. No mun. ficam os povs. Areas, Namb1s1 
'l'aperit. elo Lim a e Mocambo. Sobre suas divisas vide : Le1 
Pt·ov. n. 884 ele 29 de abril de 1.862. Cultura de canna ele as
sucar, mandioca, t abaco, algodão, milho, arroz e feijão. 
Criação ele n-aclo . «Situada em um plano elevado e arenoso, 
á margem e~q. do ri o de que tem o nome, a 20 leguas ele A~a
o-oinhas e sete da villa ele SoUI·e, composta de casas ele t a1pa 
~ telha ele pessima edificação, formando seis ruas e uma pt·aça1 
onde se acham a matl'iz ele N. S . de Nazareth ele Itapecu:u 
ele Cima, unica egreja da villa, em bom estado e um barracao 
onde tem lo()"ar as feiras semanaes. Possue uma espaçosa casa 
elo Conselh~ duas eschs. . além de uma e.m cada u·m elos· ar
raiaes de Bo;n Jesus, Nambis, Mocaml)o, T apéra- de Cima- e 
Sambahiba. Tem uin bom cemiterio com capella. O seu com
mercio é peCJ.ueno, -seus terrenos porém, são ferteis, produ
zindo milho, feijão, arroz, mandioca, fumo, canoa; e além 
destas lavoura.s os habs. criam gado vaccum e cavallar. Múito 
ferti l é todp o valle elo rio, onde houve muitos engenhos -~le 
assucar e alambiques . No mun. ha duas fontes the.rmáes ·: a 
da ]l[issão, um quarto de legua da villa e outra mais acima, 
no valle do dito rio, onde ha diversas, das quaes são as mais · 
importantes a da Mãi d' cb_gtta, do Gip_ó, perto ela. villa do Soure, 
onde ha uma especie ele estabelecimento mmto rudtmentar 
entretido pelo Estado, Fc1·vcntc, Fc1·ventinho, Rio Quente, Ta
lhado Olho el' Ag1ta Fonte da Lage e outras muttas com 
diver~os gráos ele tem'peratura e propriedades chimicas, predo
minando os alcalinos e o fel'l'O . A vil! a comrnunica-se com 
a capital pela linha da E . de. F. do 1'i~bó, della distant~ 12 
leguas. Itapecurú, quando fm m·eacla Vllla em 1728 pelo VICe
r ei Vasco Fernandes Cesar de Menezes, foi situada urna legu~ 
mais acima elo logar, onde acha-se hoJe, e onde ~m 169? fo1 
creacla a freo-. de N . S. tle Nazareth do Itapecuru ele Crma . 
O Dec. ele 25 de ou·tubro ele 183-1, porém, transferiu a séde 
ela vi l la pot• pedido feito por seus habs . em 1820, para o 
legar o~de pr·esentemente está, que .é o ela. M~ssão da Saude, 
ou ele Santo Antonio, que era na aldea ele mcl10s fundada ~m 
i 639 pelos ft·anciscanos. A !"reg., porém, contiJ!U0!-1 no antigo 
pon.Lo até que a Lei de 8 de março ele 1870 transterm-a tam
bem [;ara a mesma missão, onde hoje está a vi!la » . 

ITAPECURÚ. Pov. do Estado elo Pará; fôrma. ~m dist. 
de paz que estende-s~ do igarapé Jurup.aryte;ra ~ te a ~oca do 
furo Itacuan. Fica no mun. ela Capttal. E hoJe o d1st. de 
Janipauba. 

ITAPECU.RÚ. Pov. do Estado das Alagoas , no mun. do 
Parahyba. 

ITAPECURÚ. Pov • . do Estado ela Bahia, no termo de Bom 
Fim. 
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ITAPECURÚ. Pov. do Estado da Bahia, no mun. da Ja
cobina . 

ITAPECURÚ. Serra do Estado do Maranhão, muito pro
longada nas coms. de Pastos Bons e Chapada e formando 
uma curva entre os rumos de O. e NE . 

ITAPECURÚ. Rio do Estado do Pará, no mun. da capital. 

ITAPECURÚ, Rio do Estado do Maranhão; nasce na ser
ra do seu nome e após um curso approximadamente de 
1.000 kils. desagua na parte da bahia de S. José a que dão 
o nome de Bahia do M·raial, proximo á villa do Rozario. Tendo 
a Assembléa Geral votado crédito para a desobstrucção dos 
rios desse Es·tado o governo autorisou o estudo das secções 
navegaveis ele diversos rios e a execução das obras necessarias . 
Em Jlns de novembro de 1884 foram iniciados os trabalhos ela 
commissão nomeada para aquelle mister. Delles exlrahimos o 
seguinte a respeito do rio ltapecurú. «O rio Itapecurú mede 
das nascentes á foz 1.000 kils . approximadamente, aos quaes 750 
podem se r· navegados em todas as estações por barcos de pe
gueno calado. A ' navegação regular de S. Luiz a Caxias 430 
Kils. espera a commissão com os seus ·trabalhos, poder acldici
onar até março de 1886. mais 281 kils. e assim levai-a até á 
vi lia ele Picos, já tendo· no começo de 1885, limpado 20 kils. 
de rio e removido as di.fficulclades ela cachoeira do Canal Tor lo 
a mais pel'igosa, pela qual consegttiu fazer descer e subir uma 
lancha a vapor do calado ele 0,70. Nesta cachoeira foram re
tirados 174 metros cubicos ele pedra, ficando por terminal' o 
serviço . Realisaram-se 17.974 sondagens, notando-se que em 
ii.685 foi de 0,90 a p1·ofundidacle minina e ele sete metros a 
maxima . Nas restantes 6.289 a mínima foi de 0,80 e a ma
xima ele oito me tros» Banha importantes municípios. Recebe 
pela mat·gem esquerda o Alpercatas, Cocló, Peritoró, P irape
mas, Pra ta e pela di r. o Correntes, Tremedal Gamelleira, Ri
achão, lta pecurusinho, Limpeza e muitos riachos ou igarapés. 

-As pl'incipaes cachoeiras que se encontram nesse do, vindo da 
foz para a nascente são a elo Canal Forte, Sanharó, Tres It·mãos 
e Sant' Anna . Tem o Itapecurú sido explorado por diversos en
genheit•os, entre os quaes os Dt·s. ,Toão Nunes ele Campos, M_i
guel Vieira Ferreira, Gustavo Dodt, João Etchegoyen e Palmer10 
de Carvalho Cantanhedtl. 

ITAPECURÚ. Rio do Estado das Alagôas; rega o mun. 
de Atll.laia e desagua no rio Parahyba . 

ITAPECURÚ. Rio do Estado da Bahia, nasce da juncção 
do Itapecurú-assú e do Itapecurú-mirim. Aquelle nasce na sel'· 
ra da Jacobina ou Hiuba, uma legua distante da cidade da Ja
cobina, recebe diversos riachos que della vem: como o Cannavi· 
eiras , o rio do Ouro, que atravessa a citada cidade, o Bana
neiras e o Taboca. Entra no mun. de Santo Antonio das Quei
madas onde se une com o Itapecuru-a.ssú, que nasce na dita 
serra perto ela cidade do Bom Fim. Deppis dest~ ju~cção, se
gue o rio com o nome geral de Itapecuru, em d1recçao geral
mente oriental, atravessando um valle fer ·til, regularmente 
povoado e mui'to proprio á criaçã? de gado, banhando a villa elo 
seu nome e recebendo alguns affs., parilcularmente á esq. na 
freg. do Apará, taes como o Mahg-mnho, o Pericoara (refor
çado pelo Gangú), o Prata, .Mangues, Barracão e Soure, Final
mente dep<Jis de um curso de 790 kils. desagua no oceano por 
uma barra obstruida por um perigoso banco . Apezar desta ex
tensão não tem importancia corno via fluvial pelas continuas 
cachoeiras e corredeiras. Seu vallé é celebre pelas muitas fontes 
thermaes que possue, entre as quaes distinguem-se a do Cipó 
Mosquete, Rio Quente, Sa ude, Fervente, 'ralhada, Olho d' Agua, 
Lage, etc. 

ITAPECURÚ DA PRAIA. Parochia do Estada da Bahia. 
Vide Conde. 

ITAPECURUAHYBA . Log. do Estado do Maranhão, na 
llha de S. Luiz, na freg. do Bacanga. 

ITAPECURÚ-MIRIM. Cidade e mun. do Estado doMara
nhão, sécle da com. de seu nome, á margem di r. do rio Itape
curú, ligada a caxias por U!Ila estrada. Orago N . S . das 
Dôres e diocese do Maranhão. Em consequencia da Provisão 
Régia de 7 ele novembro de 1817, o Brigadeiro José Gonçalves 
da Silva, alcaide-mór, creou essa villa a 20 de outubro de 
:1.818. Foi elevada á categoria de cidade pela Lei Prov. n. 919 
de 2l de julho de 1870. E' com. de segunda entr. creada pela 
Lei Prov. n. 7 de 29 de abril ele 1835 e classificada pelos Decs . 
ns. 687 de 26 de julho de 1.850 e 4.993 de 3 de julho de 1872. 

Em 1882 comprehendia os termos de seu nome, da Vargem 
Grande e de Anajatuba. Lavoura ele algodão e canna . Criação 
de gado. Tem eschs. publs. de inst. prim . duas das quaes ct•ea
da& pelas Leis Provs. n. 41 de 26 de julho de 1837 e n. 380 de 
30 de junho de 1855. Agencia do correio. Sobre suas divisas vide 
entre outras, as Leis Prova. ns. 1.241 de 7 de maio ele 1881; 
n, 1.252 de 14 abril de 1882; n. 1.390 de 9 de junho ele 1886. 

ITAPE CURÚ-MIRIM Rio do Estado da Bahia. banha o 
mun . da Jacobina e desagua no ltapecnrú. Receb~ o pequeno 
rio elo Ouro, o Catuaba e o Sapucaia. Nasce de uma 1agôa cerca 
de seis kils. da cidade da Jacobina . 

ITAPECURUSI NHO . Rio elo Estado do Maranhão; é for
mado pelos riachos da Estiva, Burity Sêcco, Bul'ity do Sangue, 
Burity do Padre e Puraq uê e lança-se no Itapecurú não longe 
e ao S. ele Caxias . 

ITAPECURÚ-VELHO. Log. elo Estado da Bahia , no mun. 
de ltapecurú, a nove kils. distante da villa deste nome. Foi séde 
da actual freg. de [tapecurú. 

ITAPJ!:MA. Pequeno forte, hoje em ruínas, do Estado de S. 
Paulo. Vide Vel'·a Cruz de Ita,pema. 

ITAPEMA. Bairro do muu. ele Jacarehy, no Estado de S . 
Paulo, com. uma esch, publ. de inst. prim. creacla pela Lei 
Prov. n. 76 ele 17 de junho de 1881 . 

ITAPEMA. Baü·ro do mun. de Antonina , no Estado do 
Paraná, com uma esch . publ. ele iust. prim. m·eada pelo art. I 
§ IV ela Lei Pl'ov . n. 445 de 21 de março de 1876. 

ITAPEMA . Pov. do Estado do Paraná, no mun. da Lapa, 
com uma esch . publica. 

ITAPEMA. Montanha do Estado de S. Paulo, no muu. de 
Santos, na ilha de Santo Amaro (Inf. loc.) . 

I TAPEMA. Ilha na bahia de Paranaguá. e Estado do Pa
raná. 

ITAPEMA. Ponta na bahia de An·touina, Estado do Paraná 
Ahi existe um recife que tem 300 metros de extensão e qu~ 
oJierece sobre os cabeças mais altos dous metros ele agua. No 
meio do canal formado por esse ilhote com a ponta do Catha
rina existe a !age do Fundão, que elevando-se ele um fundo 
de 5m,O tem sobre o cume 2m,5, e cujo volume é de 121 metros 
cu bicos . E' esse local o escolhido pat•a o ponto inicial da es
trada de ferro que se projecta entre Assunguy e Antonina e o 
logar para a estação principal na cidade de Antonina. 

I TAPEMA DE BAIXO . Ponta na bahia de Antonina, 
Estado do Paraná. Existe ahi um recife que offerece sobre os 
cabeças mais altos dous metros de agua. 'l'em esse recife uma 
extensão dê 200 metros até á lage do extt·emo que está ]Jali
sada e que fica na borda do canal. A NO. deste recife e na 

'distancia ele 600 metros encontra-sé uma lage tambem balisada; 
sobre e !la o menor fundo na baixa-mar das syzigias é de clous 
metros, achando-se ao redor quatro e quatro e cinco, lodo e 
areia. 

ITAPEMA-GUASSÚ. CachoeiL'a do rio· Tietê e Estado de 
S. Paulo, entre a foz do rio Sorocaba ~e a cachoeira de Itapema
mirim. 
· I TAPEMBA. Arraial elo Estado da Bahia, na freg. de 
Sa:ubar~, na costa do Estado, com uma esch. publ. ele inst. 
pnmana. 

ITAP EMIRIM. Vide Cachoeira do Itapemirim 
I TAPEMIRIM(E. de F. de). No Estado doE. Santo, Essa 

estrada foi concedida a Henrique Deslandes, que tranferlu-a a 
Horacio Moreira Guimarães, que a seu turno passou-a ao Com
mendador João José dos Reis Junior. Os trabalhos foram inau
gurados a 6 de janeiro de 1886. A linha projectada tem o seu 
ponto inicial mesmo na cidade do Cachoeil·o. Dahi dirige-se 
pelo valle do Itapemirim até o ldl. quatro, onde abandona-o, 
para desenvolver- se por di versos cursos de agua. Depois ele 
atravessar algumas ver tentes encontra de novo o Itapemirim e 
por elle segue até o seu ponto te rminal , no Alegre . No kil . 16 
cléstaca-se do tronco o ramal que demanda o Castello. A linha 
principal e ramal t.eem um desenvolvimento de 70l<m,50i, 
formando tres secções: a i" com 25km,860, a 2a, que termina no 
Alegre, com 23km,561 e a 3a, que comprehende todo o ramal do 
Castello, com 21km,080. As condições technicas da linha são 
as s11guintes : bitola, 1 metro ; declividade maxima, 2,9 % ; raio 
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mínimo das cur·vas, 100 metros; relação entre as declividades: 
Patam, 27km,8043 e Declives 42Kill,697 ; relação entre os ali
nhamentos: Tangs ., 46,046 ; Curvas 24,455. O peso do ·trilho 
. ·typo Vignhole - ser á ~le 17k~,4 por metro corrente. A 

lmha projectada tem bomtos ahnhamentos rec·tos: na se
gunda secc;ão ha um tangente que mede mais de dous l~ils. 
Nesta mesma secção o raio maximo das curvas é de 3,600 metros. 
:As mllitudes dos pontos principaes são: 82m,40, no ponto inicia l ; 
128"',00, no enlroncamento ; '173m,6o, no Alegre e 162m,oo, no 
Castello. Das obras de arte a mais importante é a ponte sobre 
o rio Itapemirim, no ponto em crue a linha corta aquelle rio, 
procurando o Castello. Segundo o projecto a obra terá dous 
vãos, medindo 76 metros. A superstmctura deve ser metallica. 
~a algumas oulras pontes menos impor·t.antes. Para a lgumas 
foram calculadas supet·structtlras me. talllCas, e para outras -
de madeit•a. A e~trada terá todas as obt·as de arte que se en
coutrarn nesse systerna de viação, à excepçào de tunneis e via
duetos. Es·tão projectadas quatro estações: uma no Cachoeiro, 
que se1·â a ma is importante, outra no entroncamento e as 
duas outras nos pontos termioaes. O material rodante constar à 
de tres locomotivas --tender, um carro de i• classe para passa
geiros, clous mixtos ele 1• e 2•, dous destinados exclusivamente 
aos passagei ros de 2" classe, dons carros para bag-agens, 18 
wagons cober·tos, seis abertos pat·a mercadorias e -10 carros 
para lastt·o, madeiras, gado e matarias inflammaveis. 

. ITAPEMIRIM. Rio do Estado do E. San·to, formado pela 
JU_ncção elos rios Pardo, que nasce na serra ela Chibata, e Norte 
D1re1to, que vem da serra elo Campo ; corre na direcção de NO. 
para SE., recebendo em seu trajecto, pela margem esq . o Cas
tello, e pela dü·. o Norte Esquerdo, Alegre e Muqui. Assim 
engrossado, prosegue o Itapemil'im, em seu curso, passa pelo 
meio da cidade do Cachoeü·o do Itapemil'im, dividindo- a em 
lado N. e l ado S. ; pouco abaixo da mesma cidade entra no 
mun. de Itapemirim, atravessa-o e lança-se no Atlan~ico, cerca 
ele 42 l~ils. ao N. da foz do Itabapoana. Fórma o porto do 
Cachoerro do Itapemirim, na séde da cidade ele S. Pedro, 
porto notava] pelo seu movimento commercial e onde linda a 
n_avegação do" l'io, por princip ia rem dahi as primeiras cacho
e~ras. E' o Itapemirim nave:>avel em uma extensão ele 72 a 84 
k1ls. pouco mais ou menos. Êssanave~ação é feita por pequeno;; 
ba1·cos, chamados pranchas, por canoas e pequenos vapores de 
uma companhia, or~anisf!-da pelo laborioso .cidadão Henriq':!e 
Deslancles e que sao hoJe (11386) de proprcedade do cidacTao 
Simão R. Soares . Em seu Relataria (1862) diz o Sr. Costa 
Pereil•a: « Desde a foz até o loga1· denomiltado Cachoeira, na 
extensão de 40 kils., presta-se ~ Itapemirim á n avegação de 
canôas e á de lanchas na e~densao de tres Jnls., ponto onde se 
se ach~ a villa elo Itapemil'im. No lagar denominado Cachoeira 
comeca uma serie de pedras e cachoeiras, que obstmem a nave
gaçãÕ, excepto em pequena ext~nsão. E' muito sinuoso e no 
tempo das enchen·tes torna-se vwlen·ta a sua correnteza, es
praiando-se as ag1tas pelas e:; tensas planicies por onde corre até 
18 kils. de sua foz. Dahi para deante o tjlrreno é mais monta
nhoso.>> O mappa da Ter?"a de Santa G?·ttz , Cb que vu.lga?·men~e 
chamam Bt·a,zit, que acompanha a Razão do Estado do Braztl, 
fei-to em 1.612, indica este -rio sob o nome de Tapemery. O Nlappcb 
de todo o Estado do B?·azil, organisado em Lisblla em 1627, por 
João Teixeira , cosmograpbo de S. M., indica o mesmo rio 
com o nome de Itapemery . 

ITAPENYMA. Com esse nome dá o 1o tenente Shaw no
ticia ele um paraná na margem esq. do rio Urubú acima do 
igarapé Copanyba. 

ITAPEEAGUÀ. Pov. elo Estado de Sergipe, no termo de 
Siriry, com urna esch. mixta, creada pelo § I art. III da Lei 
Prov. n . 1.221 de 25 de abril ele 1.882. Outros dizem Itaperoá. 

!TAPE-RAPA V A. Assim era denominada a ilha de Curu- , 
marú, depois Sant' Anna, no rio Araguaya e Estado de Goyaz. 

ITAPERIÚ. Rio do Estado ele San·ta Catharina, banha o 
mun. de Jo inv ille e desagua na margem dir. dú rio Itapocú. 

ITAPEROÁ. Pov. do Estado ele Sergipe, no mun. de 
Siriry. Outros dizem Itaperaguá. 

. ITAPEROBÀ. Morro e praia do Estado de Santa Catha
rma. A praia estende-se do morro até Imbituba . E' muito 
procurada pa1·a banhos. 

ITAPERUNA. Cidade e mun. elo E stado elo Rio de Ja
neiro, banhada pelo rio Muriahe. Foi elevada à categoria de 
eiclade pelo Dec. de 6 de dezembro ele 1889. O mun. é consti-

tuido pelas fregs. ele San·to Antonio do Carangola, Bom Jesus 
elo Itabapoana. N. S. da Piedade da Lage e S. José doAva
hy.-Foi classificada com. de tercei ra entr. pelo Dec. n. 533 de 
28 ele junho ele 1890 . E' atravessada pela E. de F. do Caran
gola, que ahi tem urna estação. Comprehencle os povs. Sal
gado, Triumpho e Gorrego do Ouro. 

ITAPERUNA, Estação da E. de F . do Carangola, ao Estado 
do Rio de Janeiro. Della parte o ramal elo Poço Fundo. 

I'ii:'APERY. Pov. elo mun. do Porangaba, no Estado do 
Ceará. 

ITAPERY. Lagôa do mun. do Porangaba, no Estado do 
Ceará. 

ITAPESSOCA. Por detraz da Ponta de Pedras, uo Estaclo 
ele_ Pern<llmbuco, vê-se ao Sul do morro de Almecega o deno
mmado Itapessoca, com a""rande quantidade de coqueiros no 
extremo norte (Vital de liveira .) 

, [TAPESSOCA. Ilha do Est.ado <ile Pernambuco, pertencente 
a freg. de S. Lourenço de TtJucopapo (inf. loc.) 

ITAPESSOCA . Pequeno rio que desagua na parte boreal 
na barra de Catuatma, correndo ao NO., e depois ao N. 
entre as pontas dos oiteiros elo Fuuil e do Selleiro ; no Estad~ 
de Pernambuco. Tem na foz, que é estreita, bas tantes ped1•as 
no fundo, e umas 120 braças para dentro- alarga elle muito 
mais. Finalisando os oiteiros, o terreno é baixo; ba na margem 
dir. um areal, onde está plantada a pov . de Catuama de 
Dentro :tudo mais é mangue e lodo. Sua extensão é ele mais 
de legnà; finda a qual faz um alagado onde vem desernbocat· o 
ribeü·o Massaranduba. O rio Itapessoca em toda a stta exten 
são é navegavel por barcaças ou grandes canôas, otferecendo 
na baixa-mar 30 a 25 palmos ele fundo, arêa fina e lama . 
Passada a foz elo Massarancluba ha no Itapessoca um b1•aço 
muito est1·ei"to, que une este com o Tijucopapo. 

ITAPESSURÚ. Vide Itapintssu. 
ITAPETAPERA. Assim denomina-se a cos·ta do oeste ela 

bahia ele S. Marcos ; no Estado elo Maranhão. 
ITAPETINGA. Bairro elo mun . de A-tibaia, no Estado de 

S. Paulo; com uma esch . publ. de inst. primaria. 
ITAPETINGA. Ilha do Estado de Santa Catharina, pt•o

xima elas ilhas elos Remedios. . 
ITAPETINGA-ASSÚ. Rio do Estado do Rio ele Janeiro; 

desagua na margem esq. do Mambucaba, que pela mesma 
margem recebe e ltapetinga-mü·im. 

ITAPETININGA. Cidade e mun. elo Estado de S. Paulo, 
á margem dir. do rio ItapetiDJinga., á 6i kils . , de distancia, 
sécle da com. do seu nome ; ligada a Itapeva da Faxina, Es
pírito Santo, Paranapanema, Sarapuhy, a Sete Barras por es
tradas; a 5,5 kils. ela margem elo rio que lhe da o nome, a 
22 2 de Sarapuby, a 63,8 ele Porto Feliz, a 83,3 ela Faxina, 
a G6 6 de Sorocaba, a 33,3 de Tatuhy, a 61,1 do Parana
pan~ma e a 16,6 da freg. elo Alambary. Foi fundada em 
1766 pot· Simão Barbosa Franco. « O prestimoso paulista 
Sal vado1• ele Oliveira Leme, por an tonomasia Sartttaya, foi 
o primeiro capitão-mór desta localidade ; elle e o a l fer~s 
Domingos José Vieira, nrutural de Portugal, podem ser consi
derados tambem como os fundador es desta pov., porque, 
sendo dos seus primeiros habitantes, tiveram 1111merosa e dis
tincla descendencia até hoje conhecida por sua importancia na 
mesma localidade » . (Azevedo Marques). Sua egreja matriz 
tem a invocação de N . S. dos Prazeres e depende da diocese 
de S. Paulo. Foi elevada á villa em 5 de novembro de 1770 
pelo juiz ordinario de Sor?~ba Antonio de Madureira Ca
lheiros, por ordem do capltao-general D. Lu1z Antonro de 
Souza Botelho Mourão e commissão dada pelo ouvidor-geral 
Salvador Pereira da Silva ; mas sô foi provida de parocho pelos 
fins do mesmo auno, visto como o pl'imeiro assento de bapttsmo 
nos livros da parochia é de 20 de janeiro de p7.2, . se~do se~ 
primeiro vigario o padre Ignacio de AraUJO TerxeHa . Fo1 
elevada á categoria de cidade pela Lei Prov . n. 5 de 13 de 
março de 1855. E' com. de seg1mda en tr.,, creada pela Lei 
Prov. n. H de 17 de julho de 1852 e classrfi.cada pelos Decs. 
ns. 1.082 de 1i de dezembro do mesmo anno e 4.890 de 14 de
fevereiro de 1872. Comprehendia em i883 os termos de .seu 
nome, de Sa.rapuhy e de Paranapanen:ta, passando este ul~m~o 
em virtude da Lei n. 91 de 28 de Abril desse anuo a constttun· 
uma comarca . O mun., alem da paroGhia da ciclad.e, compre-
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hende mais a do Senhor Bom Jesus do Alambary, e os bairros 
denominados : Grammadinho, Capão Alto, Chapácla, Campina 
de Monte Alegre, Pinhalsinho, Arealsinho. Fazenda Velha e 
alguns outros . A cidade, alem ela matl'iz, possue as capellas 
de San·to Antonio , ele Santa Cn1z. a da Irmandade do SS. Sa
cramento, e a egreja de N. S. do Ro.sario dos homens pretos ; 
e um theatrinho . A pop. do mun. e avaliada em 20 .000 habs. 
Lavoura de canna, café e algodão. O clima é considerado salu
bre não reinando ahi epidemia. O solo é fe r ti liss imo. A ci
dad'e tem agencia do correio e quatro eschs. pu bis. de instr: pri
maria. uma das qnaes creada pela Lei Pro v. n. 46 de 12 de JUlho 
ele 1876. Sobre suas divisas vide: Leis Provs. de 16 de março 
de 1846 · ele 6 de setembro ele 1848; de 14 ele abl'il de 1855: n. 3 
de 5 de 'março de 1857; n. 36 de 20 de abt·il de 1857; n. 22 de 
9 de abl'il de 1858 ; n. 55 de 18 de abril ele 1865; n. 8 ele 3 de 
março ele 1866; ns. 24 e 26 ele 22 ele março ele 1870; n. 39 de 6 
de abril de 1872; n . 41 ele 3 ele abril de 1873: n. 38 de 16 de 
abr'Il de 1874; n. 92 de 15 de maio ele 1876; Í1. 27 de 10 de 
março de 1885. O nm~. é regado pelos rios Itapetininga, San·to 
Ignac10, Guarehy, Cap1vary , Sargento, Con·ente, Pinhal, Ta
quaral, Turvo e Ponte Alta. O Dec. n. 245 de 20 de julho de 
1894 creou ahi uma esc h. noi·mal. No livro A Prov . de São 
Pa~tlo enco ntt·a-se a seguinte noticia a respeito dessa cidade:» 
<<DIVISAS - Confina este mun. ao N. com o Guarehy, pelo lagar 
denominado Vassoll!·al; a NE. com o ele Tatuhy, pelo rio 
Alambary; a E . com o de Sorocaba, pelo rio Sarapuhy; a 
SE. com o ele Su:.ipuhy, pelo rio Crescanclttba; ao S. com o 
.de Jguape, pelo cimo da Sena elo Mar; a 80. com os ele Para· 
napanema e Faxina, pelo rio Pa1·anapanema; a O. com o ele 
Espit·ito Santo ela Boa Vista, pelo carrego ela Corrupção. 
(Vide Leis Pt·ovs . n. 46 ele 6 de abri l de i872, n. 35 ele i6 de 
março de 1842, de 12 de maio ele 1.877 e n. 22 de 9 ele abr il de 
1858.) ASPECTO GERAL- O mun. é em geral pouco accidentado. 
SERRAS - As mais importantes elevações do territorio são a 
Se1·•·a elo Mar, nas divisas com Iguape e as elo Capão Alto, 
Jurú-mirim e Chapadinha, em que ha grandes plantações ele 
café. Rios - O territorio é r egado por diversos rios, o Itape
t ininga , o Pa ranapanema, navegayeis em boa extensão, o 
TurYO, o Alambary, os ribeirões Itapetininga e da Seri·a, que 
correm abeirando a cidade, o do Pinhal e muitos outt-os, 
todo3 pertencentes á bacia do Paraná. SALUBRIDADE - O clima 
do mun. é considerado como o melhor possi vel e por isso fre
quentemente procurado por pessoas doe11tes e convalescentes. 
A mais alta temperatura, que tem Jogar nos mezes ele outu
bro, novembro e dezenibro oscill a entt·e 2SO e 320 centin-raclos, 
e o mais intenso frio, nos mezes ele maio, jtrnho e julho~ entre 
110 a 8°, baixando raras vez~s a Oo, no mez ele junho, que é o 
tempo mais frio e a época elas geadas, que aliás nenhum pre
juízo causam á lavout·a elo mun. Os ventos reinantes durante 
o verão são os de SE . e seu quadrante, e durante o inverno 
os de S. e NO . e quadrante. As chmvas mais frequentes caem 
durante os mezes de janeiro e fevereiro, quasi sempre acom 
panhadas de vento NO. Os dias são geralmente claros e o ar 
conserva-se sempre secco. MINERAES - No bail't'o do Tttrvo, 
freg. de S. Miguel, ha jazidas de oul·o, a no bairro do Capão 
Alto, quasi á flor da ·terra, jazidas de schistos betuminosos. 
HrsTORtA- A fundação do pov . data de i 770, pelo alferes Do
mingos J•)Sé Vieü-a, poduguez, que tendo deixado a patria, 
-casara- se em Sorocaba. Não foi sem grandes dimculdacles quo 
o fundador conseguiu levantar o pov. no lagar em que se 
acha, a 6,6 kils. do rio Itapatininga, pois que outros, mora
dores do bairro, acons2lhados pot· Simão Barbosa Franco, pt·e
tendiam que a pov. fo~~e erguida ã margem elo rio. Foi ele
vada á villa a 5 de novembro ele 1770 pelo juiz orclinario de 
.Sorocaba Antonio de Maclureira Calheiras, por ordem elo ca· 
pihão-genet·al D. Luiz Antonio de SouB Botelho Mom•ão e. 
commissão dada pelo ouvidor geral SaiYador Pereira ela Silva; 
mas só foi prol'icla de parocho pelos fins do mesmo a nno, o que 
se evidencia do facto ele set· de 20 de janeiro de 1.772 o primeiro 
assento de baptismo nos liyros da p~rochia, sendo seu pr.i
meiro viga rio o padre _Ignil;CIO de ArauJ~ ~et•t·eir:J;· o. p;:irneiro 
juiz ordinario da entao v1_lla de Itapettmnga. for ~ilmao Bar· 
bosa Franco, que prestou J.'ll'amente em S. Paulo, perante o 
citado ouvidor geral a 4 d6 Levere1ro de 1771,com o fim, segundo 
suppõe-se, de deferir juramento a quem o St!bstituisse e fi. nova 
camara , pois que um mez depoi~, em data de 3 de março, jttra
mentou a Domingos José Vieira para exercer o cargo e aos 
officiaes da nova camara José Rodrigues Guimarães, Miguel 
Ferreira de Abt·eu e Sebastião Rodl'igues de Qnevedo, assim 
-como ao procurador Bernardo Jos~ T avares. Ao paulista Sal· 

vador de Oliveira Leme, pot• autonomasia o Sa?•uta,ya,, que foi 
o pt•imeiro capitão-mór da localidade, deve-se lambem a fun· 
daçjio d~sta, pois q11e, sendo de seus pt·imeirJs habs ., teve, 
ass1m como o alftJres Domingos J osé Vieii·a, numerosa e dis
tincta descendencia. Dos fundadores procedem as famílias 
VieÍI·a, Ayres, Afl'onso e Medeiros e as dos Meiras, Fonsecas e 
Briso llas, que se enirelavat·am com outras emigradas ele di
versos pontos da capita nia. A villa foi elevada á cidade pela 
Lgi n. 5 de 13 de março ele 1855. A edificação da actual maMiz 
é devida ao actun.l vigat·io padre Ft·<l!ncisco de Assumpção Al
buquerque, qtte, de saccola em puuho, como mendicante, peelü~ 
de porta em por ta, nos dias s;,nt i ficados, esmolas para as obras 
d<1. matriz, e com as migalhas que colhi a conseguiu erauer um 
magestoso templo, em cuja conskucção despendeu até s
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prios proventos, vinclõ n. fallecet• pauperrimo em 1878. Aos 
esforços do actual vigal'io padra João Soat·es elo Amaral eleve
se o proseguimento das obras desse importante eclificiu. 'l'oro
GRAPHIA - A cidade acha-se situada a O. da capi La! da pro v. , 
em uma bella planície, a 622 metros acima elo nivel elo mar, 
á margem di r. do ribeirão Itapetinin~a e á escr . do da Serra, 
affs. do Itapetininga. Acha-se rodeacta de campinas, que per
mittem aos viajaules avistai-a de se is e mais kils. de di stancia. 
Suas ritas, em numero ele 18, são pela maior parte la rgas e 
r ectas, h!tvenclo uma, a ele D. Lino, arborisada de palmeiras, 
que lhe dão bellissimo aspecto . Conl~ tres praças , a da ca
mara, a ela matriz e a do Ros:lr io, todas arbol'isadas, sendo a 
primeira com palmeiras. Seus pt·incipaes ediilcios são - a 
egreja matriz, cadeia, theatro, praça do mercado e as capellas 
de N. S. elo Rosario, em cons tt·ucção, do jazigo, ele S . An
tonio, de S. José e elo S. Ct·uz do Negro. As casas, em numero 
de 596, são fe itas ele parede ele ·ta ipa , havendo, comtudo, algu
mas cons tl'Uiclas n. tijolos, en·tre as quaes clJvet·sos sobrados. 
A egreja matriz, ainda em construcção, é um templo elegante 
e soliclo . O plano da obra tem siclo executado com muitíssima 
habilidade por um paulista obscui·o, João Brazilio de Carvalho, 
official de carp inteiro. Tem mais a cidade o seu Fo?'~t?n , que, 
comquan to não tenha architgctur a, presta- se ao fim a que se 
clestinru. O theatro S . João, que ainda não está concluido, 
possue tres ordens de camarotes e p6de accommoclar na plateia 
300 pessoas. A praça elo mercado é espaçosa e está edificada 
com gosto. Por iniciativa e concurso pecuniat·io elo actual vi· 
gario a~ha-~e em co';lstruc:ção, ao _lado esq. ela matriz, um pe
queno Jarcluu pub!JCo. PoPULAÇAO - A pop. do mun. é ele 
H.362 halJs., assim distribuídos: paroclüa de N. S. dos Pra
zeres ele Itapetininga 6.851, freg . ele S. Miguel Archanj o, 
2 .698. AGRICULTURA E PECUARIA- As terras lavrad ias elo 
mun . são de optima qualidade, pois que as suas mattas em 
geral, contém excellentes madeiras, como - páo d'alho, jan
gada orava, cavi~na, gurupiá, OL·tigueira, cabr~uva €! páo fer ro. 
Alem das apropr iadas para a cultura do algoclao, tng-o, fumo e 
cereaes ha em muitos pontos a terra roxa, que recommencla.se 
especialmente para o cultivo de café e canna. Conta o mun. 
excellen tes campos nacionaes em ·condições de se1• apropriados 
p;~.ra colonias . Os lavradores do mun. dedicam-se a todo e 
qualquer genero de cultura, especialmente á do feijão, milho, 
batatas, arroz, e alguns ensaiam a do trigo. Com excepção 
da lavo ura ele cereae!i, a pt•incipal é a do algodão, cuja 
producção é de 940.000 kilogs. em rama ou 6.400 fardos, 
mais ou menos, descaroçados, não contanclo·se nesse nume1·o 

· mais de 140.000 kilogs. em rama, que são vendidos em 'l'a· 
tuhy, Sarapuhy e Guarehy pelos moradore11 visinhos dessas 
localidades e que passam no mercado como productos desses 
muns. q11anto aos outi·os generos a producção média aunual é 
a segmnte: fumo, 500.0:JO kilogs.; café, 170.000; assu
car, 30.000 . Vae-se desenvolvendo rapidamente o cultivo ela 
vinha, produzindo já o mun. superior vinho, que pócle l'iva
lisar com o melhor ele qualquer procedencia cfo Estado. Ha 
falta de pessoal habilitado para essa lavoura, razão pela qual 
maior não é o seu desenvolvimento. O valor médio das t erras é 
o segt_ünLe, por alqueire de 5.000 braças (2,42 hecta!•es): m_att~s 
supertot·es, 50$; ditas Infet·wres, 30!$; campos, 20$. A cr1açao 
do gado produz annualmente o aeguin·te: suíno 15.000 cabeças; 
bovino, 5.000; equ·ino, 800; muar, 150. Col>I~IEP.cro E ll'!DUS'l'RIA 
-Existem no mun. os seo-uintes esLabelecimento~ commerciaes 
e industriaes: 30 loj as cYe faze ndas, a rmarinho e ferragens; 
51. armazens de molha,dos e_ fet·ragens; 63 tabernas, quatro ma
cbinas ele descaroçar a lg xlao, quatro engenhos de serrar ma· 
deira, um engenho ele canoa, nma sapataria e muitas outt•as 
oflicinas . l NSTRUcçÃo - Em 1.866 existia m creaqas no mun. 16 
eschs. pu'~ls. prims. pJra o sexo masculino, das quaes func· 
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cionavam nove com 250 a lumnos matriculados, que ma ntinha m 
a frequ_.e,'lcia de 194 , o que produz a méd ia ele 21 nlumnos fre· 
quen tes por esdh . p rovida. P a t·a o sexo feminino funccionavam 
cinco eschs . publs . prims. , em que achavam-se matriculadas 
136 a lumnas, das quaes eram f req uen tes 127, o que produ z a 
m~dia de 25 a lumnas frequentes por esch. Cada esch . publ. 
p r1m . con esponde a 514 habs . Na cidade f uncciona um exter
nat~ particular .denominado Providencia em qu e são ensinadas 
todas a.s ma ten as elos curaos primaria e secunclar io . A Socie
dade Lt tt eran~ J osé de Alencar, possue uma escolhida biblio
theca co m ma1s ele 2 .000 vol umes e r ecebe o-ra tuitamen te ma is 
de 50 jor naes. DIVISÃO ECCLESIASTICA- Con~tiluem O mun. tres 
par o chias, que são : as de N. S. dos Prazeres ele Hapetininga, 
S_enhor Bom J es us do Alam bary e S . Miguel Arch a njo . DIVI
SAO POLIC IAL - Conta o m un . um a delegacia e tres subdele
ga cias ele policia - a el a cida de, a de Ala m bary e a de S . Mi
g uel, com prehenclendo 39 quat·tei t"ões . DIS'l'ANCIAS - Dista esta 
ci cl ad~: Da capHal do Estado, 198 kils . ; ela cidade de T a tnhy, 
33 ; da cidade de Sorocaba , 79 ; da c idade de Faxina, 11~; 
da villa ele Sar apuhy, 26; ela villa elo Espirito San to da Boa 
Vis ta, 56 ; da vill a ele Guareh y, 33 . VIAÇÃO .:... O m nn. conta 
estradas ord inarias para os seus coufina nt 2s e não leva rá 
mui to para achar-se ligado á capi tal pela es tt·a da Sorocaba na , 
em seu prolongamento para o s ul ». 

ITAP E TININGA. R io el o Es tado elo R io ele J anei t•o, na 
freg. ele Mam bucaba e mun. de Angra dos Reis. 

ITAPETINI NGA . Rio do Estado d e S . P aulo ; nasce na 
ser r a elo Mar, no ponto em que esta tem a denominação ele 
ser.ra Que ima da , donde descem os dons ribe irões elo Tur vo e 
do Pinhal , qne lhe dão origem, con e a pri ncipio ao través 
ele mattas na clirecção ele NO. na freg . elo Pila r , toma depois 
pa ra0 . , r ecebe pe la esq. os ri beirões ela La vr inha e Capi
vary, que é o seu maior afl'., e pela cl ir . os t•i beirões da P on te 
Alta, que r ega a cidade ele Itape tininga, elo Pinha l, do iVln 
quem e ela Col'l'upção, e desemboca no P a r anapa nema , apó3 
u m curso ele cerca de 200 kils . No Po1·to, sete kils . pa t•a SO. 
ela cidade de ~ tape t ininga e aba ixo ela ponte na estr a da par a 
a. Faxm a, o n o tem uma la rgura de 21 me tt·os ú uma profun
dtdacle max1ma ele t m,70 na epoca ela maior vasan te . O rio, 
co~ u ma cor rente mocle r acla , a través de um te t·reno ele gt·ez e 
schtstos hor1 zontaes, que elle cor ta pro fundamente, deixando, 
a cada passo, ver a ltos pa redões de qua tro a 12 met.t•os quasi 
a p L' Ll ll10 sobre as aguas , é excess ivan1e n te sinuoso , ~mbo t•a 
sempre pt·oftmclo . A sua l argur a , que r a ra mente attinge 40 
metros , t•ecluz-se por vezes a 10 metr os e menos, mas as pro
funel iclacles, só por excepção, descem a menos ele metro ém a l
O'Um as corredeiras no tempo ela vasan te. Não fossem aq voH'Is 
~ruscas ele r a io mui to pequeno e a pouca l a rgura , que as 
m attas mar ginaes de bruçaclas sobre a con ente ainda tornam mais 
ex:igua , o I tape·tinin ga podia se1· u tilisaclo por pequenas bar cas 
do t ypo p~ r n ós empregado na viagem flu via l, desde o Po r to 
a'té a sua foz em uma exte nsão ele 124 ldls . P ercorremos esta 
par te elo rio sem ach ar outro obstacul o s inão a corredeira elos 
Çarnei?·os, formada po1· b locos de pecle t·neira , que a liás são ele 
facüremoção, e a excessil·a sinuosidaclé do lei to, que se repre
senta por um desenvol vimen to de 253 ofo· Ao desembocar no 
Parana~anema , t em o ItapetininO'a 28m,5 ele la rgura , a m axima 
profu nch clacle ele 2m ,3J, e uma cfesearga ele i7m,958 no ·tempo 
ela vasan te . (Ex plo?"ação elos ?"ias I tcbpetinin_qa e Pcb>'a!wpcb
ne ~ncb p ~lo Eog . T heodor o F . de Sampaio) . Além elos t ri bs . 
ac1ma citados r ecebe a i nda pela margem esq. o Gua rata m 
José Rosa , Bôa Vis ta, Retiro, F azenda , Machi na , i\1il b ~ 
Verde, Ca nôas; e pela cl ir. o Cach oeira , Pa lmital, Mo nteiro, 
P nrnah yba, Lat·a nj a l, J oão Ferreira, Macaco, além ele diver
.sos outros . 

ITAPETININGA. R ibeirão elo Estado de S . P cHtlo, aff. ela 
margem c1 ir . elo Itapet ini nga . 

I TA P ETIÚ. P equeno t•io elo Es tado elo R io de J a neit•o, yae 
para o Mombuca, t r i b. el a la" Ôa ele Maricá . Nasce na serra 
elas Ped ri nhas. " 

ITAPETY. P ov . elo Es tado de S. Paulo, no m un . de Mogy 

L
das PCt:tlzes ; co::n uma <1Sch. publ. de inst. pl'im, creada pela 

et 10v. n . 4;:o de 22 de fevereiro de 1881. 
I TAPETY. Gruta no sen ote ele Itapety a dous kils. NO. ela 

?idade d~ i\Iogy das Cr uzes ; no Est ado c!~ S. Paul o . De urn a 
1nformaçao prestada por um curioso colhemos o seguinte : 
« Es ta g ruta , como quas i toda~ as outras , teve uma ori gem 

toda natural : era um g ra nde rochedo que, provavelmente por 
evol uções phys icas, se fo i a pouco e pouco cles moroua nclo a 
ponto ele deixar um vas io que, a largando-se pelo escoamento 
da s agu as, fo rmou ca vidades, abobadas e zim borios , de elega n
tes proporções . Sua entra da é ele douq me tros de a ltura so bt'e 
um me tro de l arg ura . Penet ra ndo-se ne l!n. por essa a ber tura . 
desce- sa uma escada na tural, ele 10 degráos de pedra e vê-se 
do l ado esq . por uma ft•esta no rocliedo uma g rande cavi
dade , onde o ingresso é impossivel. Acabando- se de descer a 
a escada , enP- on t r a-se ou tra cavidade ele abobada baixa, on de 
corre uma agna ptlra e chrystallina . Seguindo esta agua e pas
sando-se uma larga e espaços a abertut·a , vae- se t er a um vasto 
salão com varios compar time ntos e um zim bodo, que pa l'ece 
se t· a corôa das grande~ obra s ahi fo rmadas pela n a tureza . 
Concreções ca1cu eas clts postas de difleren tes modos e co m as 
mai s caprichosas fórmas, acham-se suspensas naq abobadas e 
se estendem aLé o solo, efferecendo ao obse rvaclot• encatüadora 
paisagem, em que princ ipa lmente por eJJeito ela luz bl'ilha m 
sta lac ti tes de_ todas as f6rmas e côl'eS. St1binclo- se o declive que 
tem este salao, sahe- se n~m o1.ttr,, que é o maior compa l'ti
men·to ela il'ru ta, com tt·es zun bot' IOS de uns 10 metros de a ltura. 
onde por dllferentes frestas penet ra a cla ridade. Encon tram-sé 
mais a cleanLe outros salões e muitos compartime ntos tambe m 
no tave is pelos s la lac·tit.es e stalagmites das mais curiosas e 
variadas fó rmas . Ha no grande salão acima clescripto uma 
sab ida ele c inco metros de a l·tut•a sobre tres ele l a rgura , donde , 
es ta ndo-se fó r a , vê-se o tamanho exter ior da gruta que , for · 
mada pot· g-randes roclleclos, sustenta uma i nfinida de de pedras 
ele todas as di mensões, sobrepostas umas ás outras com toda a 
solidez par n fo rmarem esta gmncle obra ela n'atl!l'eza . A agua 
que corre n esta gt·n ta, a ind<t não sujei ta a exame cbym ico e 
reconhecida todavia, p or exper iencia, como propri a pa ra i n
commoclos do estomago e intestinos, o que to r na esse log·ar ft· e
quentado pelos moradores mais proximos " . 

I TAPEU A . Pequeno rio do Estado elo Pará, ba nha o mun . 
ele Sal inas e clesagua na bahia ele Ar apepó. · 

ITAP ÉV A. (Maran hão) Especie de r ecife para llelo á m a t·gem 
elo rio . E tym. : E' voe. tupi , s ign ificando ped ra ch a ta , pedra 
la rga . E ' nome de varias localicla des elo Br az il, e entre ellas a 
de uma cidade em S. P a ulo . 

ITAPEVA. Bairro no mun . ele J aca t• eh y elo Estado de 
S . P a ulo; com uma escb . publ. ele ins L pri mat•ia . 

ITAP EVA. Pov . elo E studo de San ta Catha r ina, no mu n , 
da Laguna e f reg . de I maruhy . 

I TAPEVA. Lo~ . do Estado ele Minas Geraes, na freg . ele 
Serranos e mun . ae Ayuruoca . 

ITAPEVA . Log. el o E stado de Matto Grosso , na m a rge m 
esq. elo r io Cuyabâ, no clist. ele San to Antonio do R io Abaixo. 

ITAPEVA . Ig<t rapê elo Es tado do P ar á, ba nha o mun . ele 
I taituba e clesagua no r io T apajoz pela margem esc[ . Tambem 
escrevem Ita peua . 

I TAPEVA, R io do E stado ele S . P aulo; aff . do Piracicaba. 

ITAPEVA. Rio do Estado ele S. P a ulo , banh a o mun . ele 
Pirassununga e clesagua na ma rgem clir . ele Mogy-guassú . 

ITAPEVA. R io do E stado de Minas Ger aes : nasce na 
serra ele S . Domingos, banha o mun . ele L ima Duai·te e clesa
gua n o rio Gra nde. 

ITA P EVA. Pequeno r io elo Estado ele Minas Geraes, na 
freg . ele Serranos e mun . ele Ay uruoca . Corre para o ri o elo 
F rnncez. 

ITAPEVA. Lagôa do Estado do R . G . elo Sul , no mu n . ele 
S. Domi ngos elas T or res . T em um perimett•o de mais ele 90 
kils . A L., na distancia ele se is kils ., fica- lhe a f r eg . d<: S. Do
min"OS das 'l'ot·t· es e nas suas ma rgens a antiga colon1 a a lle
mã das T res Forqui lhas , cujos h abs. se entregam á cul t-ura da 
canna, ela qual fabricam assucar , melad_o e r a padura , que 
exporta m pa ra a capital. Ao S ., e {t dista ncta ele se1s k t~s., fica 
a lagôa el os Quadros, com a qual ·tem ella comm~tnt?açao .. « A 
primeira destas l agôas (a ele Itapeva), s ttuada. a dtsta nc1a de 
um a legua ela cos ta do li ttoral, tem ele compnme- nt~ mats de 
cinco leguas , de la rgura a;,, proximamente em quas1 toda a 
extensão . No sent ido de seu comprimento, que corre a rumo 
ele SO. , offer ece actualmente li vre naveg_ação para pequenos 
h iates e la nchas . Nella clesagua pela sua cos ta occiden ta l o rio 
elas Tres Forqu ilhas, que permitte navegação até mais de u ma 
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legua acima de sua foz. O rio do Cardoso ou do Terra, nave
gavel ate cet·ta altura com ma is ou menos difficuldade, tambem 
nella vem desaguar pela costa occidental. A necessidade de 
um meio ele tranepor·te mafs economico dos productos das co
lonias e lavouras estabelecidas á margem dessa lagôa, e nas 
encostas dos morros que existem pelo lado do O., tem feito com 
que actualmente se effectue nas suas aguas uma pequena n a
vegação, bem longe da que seria precisa • (Trecho do parecer 
ela commissão Pereira de Campos.-1856). 

ITAPEVA. Cachoeil·a do rio Tieté, no Estado de S. Paulo, 
entre as denominadas Potunduba e Baurú. 

ITAPEVA DA FAXINA. Cidade elo Estado ele S. Paulo. 
(Vide Faxina, 

ITAPEVY. Arroio elo Estado do R. G . elo Sul banha o 
m ,m, de Alegrete e clesagLJa no rio Ib icuhy. Tambem' escrevem 
Tapevy. Existe nelle o passo Couto-Rico na estrada que do 
Alegt·ete vae ao Rosario. ' 

ITAPICÚ . Immens? monolitho ponteagudo, com mais de 
700 Il!etros de altura ex1stente na freg. ele Mambucaba e Estado 
elo R10 de Janeiro. 

ITAPICÚ. Rio do Estado do Rio ele Janeiro, n a freg. de 
Mambucaba. 

ITAPIGI. Barra na costa do Estado do Ceará, a E . do 
Acarahú (Pompêo). 

ITAPINIMA (Pedra pintada). Log. á margem elo rioXingú; 
no Estado do Pará. 

ITAPIPOCA (Pedra rebentada, ele itá pedra e :pipoca re
bentar). Villa. e mun. do Estado do Ceará, séde da com. do 
seu nome, edificada em uma aprasivel planície ao N. e no 
sohpé da serra da Uruburetama, a 168 kils, da capital e a 48 
de S. Francisco. Todo o mun. elo lado elo S. é montanhoso 
por ser todo elle acompanhado pela serra do Urubúretama ; d~ 
lado do nasce?-te, N. e poente é geralmente plano, constando 
ele ma·ttos ba1~os, contendo apenas alguns serrotes e cortado 
por pequenos rws , Quas1 toda a suped1cie do ter reno é coberta 
de uma camada arenosa, olt'erecenclo toda a parte do poe1Yte 
optimos campos de cl'iação pelas abundantes pastagens que ahi 
ha; bem como fertilissimo terreno offerece o lado do S . , no 
cimo ela serra, nas paragens em que é ella cortada e regada 
por correntes perennes, prestando-se perfeitamente ao cultivo 
da cauna, café, urucú, e ele _todas as plantas aclaptaveis á hu
midade. O lado elo N., CUJa extensão é em clirecção á costa . 
tambem offerece grandes vantagens, já para cultura ele todos 
os cet•eaes, como em tempos calamitosos de sécca serve de re
fl·igerio ao gado vaccum e cavallar, pela singularidade de con
servarem frondosas as maHas ele cipoaes. ·São pequenos os rios 
Cf~:te cortam o muu._; entre elles no~am-se: o Itapipoca, o Soro
r o, o Taboca, o Imbu·a, o Mundahu, o Aracaty-assú o riacho 
do Sangue e diversos Olitl'OS. Entre as l agôas notaU:.-se a das 
Jlilercê!;!, Tabu!)as, Sabiaguaba e Borz~guj.m . Lavoura de canna, 
algoclao, c a f e! fumo _e cereaes. Ct·Iaçao de gado. Sua egreja 
matt•tz tem a 1nvocaçao de N. S. das Mercês e depende ela dio
cese. elo Ceará. A Lei Pro>:_. n. 364 de 29 ele julho ele 1846 t 1·an
sfel'lu para . a capella de N. S. da~ Mercês do mun. da lmpera
tl'tz a matr1z_ c~e S. Bento da Amontacla, que h av ia sido crea
da pela Pro Vlsao de 30 de agosto de 1757. Foi creada vil! a com 
o nome de Imperatriz pelo Alvará de '17 ele outubro de 1823 . 
J!]m virtude ela Lei Pt·ov. n. 1.011 de 3 de novembro de 1862 
foi transfel'ida a séele da villa para a pov. de lLapipoca do 
mesmo termo, A Lei Pro v. n. '1. 249 dtl 22 de dezembro de 1868 
·transfe riu a séde ela matriz da pov. de S. J osé para a villa da 
Imperatriz, sob a mesma invocação ele N . S. elas Mercês. Foi 
des membrada da com. ele Bat..1rité e incorpm•ada á ela capital 
pela .f:ei Prov . n. 377 de 22 ele agosto ele 1846 . E' com. de 
prime1ra entt-., creada pela Ler Prov. n. 591 de 21 de outub1·o 
de 1852 e classificada pelos Decs. n. L 072 ele 26 ele nove mbro 
ele 1852 e n. 5.195 de 11 de janeiro de 1873. Perdeu a denomi
nação de Imperatrit. pela de It_apipoca pelo Dec. n. 1 ele 2 de 
dezembro de 1889. Tem agencra elo correio e eschs. pu bls. ele 
inst. prim. Em 1891 a pop. da com. era de 48.80.2 habs. Sobre 
suas divisas vide Leis Provs. ns. 534 de 10 ele dezembro ele 
1850,1.112 de 27de outubro de 1864, 1.642 ele 19 de setemb1·o 
de 1874, 1.736 ele 30 de agosto ele I876, 1. 791 ele 19 de novem
bro de 1878 e 2.082 ele 29 ele agosto de 1884. 

ITAPIPOCA. Riacho do Estado do Ceará, banha o mun. 
do seu nome e cleaagua no Soror6. 

I TAPIRA. Cidade e mun . do Estado de S. Paulo, sécle 
da com, do Espirito Santo do Pinhal, assente sobre uma col
lina parallela á margem esq. do ribeirão d01. Penha, a 20 kils. 
elo Amparo, a 30 da Sena Negra, a 25 de Mogy-guassú e a 
60 de Our·o Fino, esta ultima no Estado de Mtnas Geraes. 
Oraao N . S. ela Penha e diocese de S. Paulo. Sobre sua 
fundação escreve-nos o Sr. Bento José de Oli veil•a Rocha o 
:;eguinte: - « João Gonçalves de Moraes, possuindo uma 
1magem de_N . S .. ela Penha, muito venerada pelo povo, l'e· 
solye:u por Isso ertgn· par_a a m~smru um oratorio, para o que 
sohe1tou e obteve acqutesce.ncia do Exm. bispo, o llnado 
lJ. Matheus de Abreu Pereira, por Provisão de 23 de setembro 
de 1823, fazendo posteriormente doação á mesma Senhora da 
Penha elos terrenos em que se acha esta cidade e que cons
tituem o setJ patrimoni:o. Em i ele outubro do mesmo o.nno 
!'eunido o povo do bairro, que então chamava-se Niacuoos, ~ 
convite e em cãsa do dito Moraes, deliberou-se a elevação de 
um oratot-1o, onde fosse collocacla a venerada image m. De 
feito, iniciou-se a derrubada ele matta virgem e dentro em 
breve o levantamento do orat01•io, que llcou concluído em 17 de 
março ele 1824, tendo lagar a 19 do mesmo mez a trasladação 
solemne da imagem para aquelle ot·atorio, onde pontificou o 
padre Antonio ele Araujo Ferraz. Nesse Ol'atorio, que até 
1857 serviu ele ma·tl'iz, foi conservada a imagem, passando 
nesse anno a ser venerada na ma·triz actual.» P ela Lei Prov. 
n. i de 8 de fevereiro ele 1847 foi a pov. elevada á parochia e 
pela de n . 4 de 2 de março de 1858 á categoria ele villa sendo 
installado o mun. no dia 20 de setembro dei mesmo' anno. 
Por A c to Pt·esielencial de 1. 7 de out11bro de 1879 foi creado o 
termo e conselho ele jurados, cuja inauguração teve logar no 
dia 8 de novembro do mes mo anuo. Foi esse termo provido 
com juiz ett'ectivo em 28 ele novembro de -1882 ficando por 
esse acto desmembrado elo ele Mogy-mirim . Creada pela Lei 
Prov. n. 26 de 28 de maio de 1881 a com. do l!J. Santo do 
Pinhal, ·tornou-se a então villa do Rio do Peixe séde ela com. Fi
?-almente teve as honras de cidade pela Lei Prov. n . 89 ele 27 de 
JUnho de 1881. As terras do mun. são, em ger·al , ele boa qua
lidade para toda a cultura, especialmente a elo café. O cfima 
é ten;tper_aelo . E' regado pelos rios cl0 Peixe e Mogy-s-uassú, 
o pr1me1ro atravessa o mun. ele SE. para NO. e faz JUncção 
com o segundo depo1s de receber o l'ibeirão da P enha o se
g-undo serve ele divisa a esse mun . e aos do E. Sau·to do Pinhal 
e Mogy-~uassú! e. corre na clirecção de N E. para SO, tendo 
como _tnb, o r1bel!'ão do Eleuterio, que sepa1·a o mun. em 
questao elo ele Our:o Fino em Minas. A agricultura consiste, 
quast qtJe exclustvamente na cultura do café. Cultiva-~e 
tambem canoa de assucar e cereaes. A pop. do mun. é cal
culada em 8.000 habs. Tem um t·amal de E. de F. de20 
kils . com uma _estação na cidade, o q11al liga-a á estrada i\'lo
gyana na es taçao da cidade de Mogy-mil'im, Uma estrada 
cortada pelo Mogy-guassú liga-a ao E. Santo do Pinhal. Era co
n~ec_ida por P enha do Rio elo Peixe denominação que foi sub· 
st1tu1da .P~la actual pelo Dec. n. 40 ele 1 de abril ele 1890.Sobre 
s11as divisas v1cle, entre outras, a Lei Prov . n . 2 ele 15 de 
fevereirn de 188.2 .. Do livro-:- A Prov. ele S. Paulo (1888) 
extrahip:LOs o segmnte : « D1v1sas - Confina este mun. ao N. 
com os de S. João ela Boa Vista e E. Santo elo Pinhal ; a E. 
com o Estado ele Minas Geraes; ao S. com os muns. de 
Serra Negt•a ,e Amparo ;, a O • . com o de Mogy-mirim ; a NO. 

-com o ele Mogy-guassu. (V1de Le1s Provs: ele 'l de março 
cl~ 1861, 4 de março e 2 de abl'il ele 187'1 6 de abl'il ele 1872 
~3 de ma rço de 1873, 13 de março e 16 de' abril de 1874, 4 d~ 
.Junho de 1877). AsPECTO GERAL - A E. é o mun. urn ·tanto 
monta'::hoso ; a O. pla no, SERRAS- No territorio não ha 
elevaçoes cons1deraveis que mereçam a denominação de senas, 
Rros -E' regado pelos rios do Peixe e Mogy-guassú O. primeiro 
atravessa o mun. na dü·ecção de SE. pat·a NO. fazendo j uncção 
com o seg!lnclo depois ele receber o ribeirão da P enha; o seg undo 
traça limites .COJ?-l_os m~ns. d~ Mogy-guassú e Pinhal, tendo 
p_or. tt·1bs. o r1 ben•ao elo illleLJterio, que por seu turno se rve ele 
hmltes com o mun. de Ouro-Fino, elo Estado. de Minas Geraes. 
SALUBRIDADE.- Situada mais ou me nos a 600 metros de al· 
titucle, a cidade da Penha não p6de todavia, ser considerada 
muito salubre. A malaria é alli endemica, e, dUJ·ante pa1·te do 
anno, reinam febt·es de carac·ter grave. As vat•iações bruscas 
ele t•mperatura, devida~ aos ventos que sopram ele N. E de·ter• 
minam, com frequencia, as bronchites e outras mole~ tias elo 
apparel!10 r espiratorio. HrsroRr~.- A pov . foi fundada; em 
terntorio per tencente a Mogy-m1rim por João Gonçalves de 
Moraes, que, em ·te rrenos que doou para o respectivo patri-

ll1.706 
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·monio, levantou a 24 de outubro de 1823, auxiliado por mora 
·dores das circumvisinhança, os esteios de uma capella, para 
nella ser venerada uma imagem que possuía de N. S . da 
Penha, a. qual já era objecto de especial veneração daquelles 
moradores . A 17 de março do anuo seguinte ficou concluída a 

· capella, para a qual fez-se a trasladação da referida imagem 
cel~branclo- se a 19 desse mez a primeira missa, que foi dita 
pelo padre Antonio de Araujo Ferraz. A erecção ela capella 
-foi 8utorisada por Provisão do bispo D. i\>Iatheus de Abreu 
Pe1·eira, datada de 23 de setembro ele 1823 . Do fundador da 
pov. existem na localidade di versos clescenden tes . Foi elevada 
·á freg. por Lei Pro v. ele 8 ele feve r eiro ele 1847, com a mesma 
denominação que tinha de Penha de Mogy-mil'im ; á categoria 
de villa por Lei de 2 ele mat·ço ele 1858, e á de cidade por out:·a 
de 27 de junho de 1881. A denominação de - Penha do R 10 
do Peixe foi-lhe dada pela Resolução n. 41 de 20 de abril 
de 1875. ]!)' cabe~a da com. do E. Santo, CJ'eada por Lei de 28 
de maio de 1881, a qual abr ange tambem o ter mo do E. Santo 
do Pinhal . Os progressos da pov . elevem-se á uberclaee elos 
·te rrenos elo mun. ToPOORAPHIA.- A cidade acha-se situada 
sobre uma colliua, á margem esq. elo r ibeirão ela. Penha, a NNO. 
ela capital elo Estaelo .Conta 14 ruas, oilodas quaes bem regula 
r es e clous la rgos- o ela Matriz, situado no ponto mais elevado 
da cidade e o elo Riachuelo, no mais baixo . Possue 500 casas, 
.quasi ·todas de conslrucção regular, sendo por isso agradavel o 
aspec_to geral ela cidade. Seus principaes edificios são a egreja 
matnz, templo espaçoso e bem constnticlo, e casa ela camara e 
caclem, o matadouro e o cemitel'io publico . Tem a cidade dous 
arr abaldes o de Santa Cruz , situaclo a O. e o elo Cubatão, a 
L . POPULAÇÃo.- A pop. elo mun. é de 9.709 habs . AoRI
CULTURA E PECUARIA . - Os principaes procluctos ela lavoura elo 
muu. sã'o: café, canna ele assucat·, fumo e cereaes. A média 
-annual ela proclucção é a seguinte: café 2 .259 .000 kilogs . , 
assucar 15 .000 ditos, fumo 7. 500 di tos . O preço médio das 
1erras proprias para o cultivo elo café é ele 300$ por a.lqueire 
(2,42 hectares), e elas que só se prestam a outros generos de 
cuHLna 150$. O mun. não é criadot' ; não obstante, pt•ocluz 
an-nuilllmente , em média, 500 cabeças ele gado vaccum e 2 .000 
·ele sumo . CoM1viERCIO E INDUSTRIA. - Contam- se no mun . os 
seguintes estabelecimentos commerciaes e in cl ustriaes : 44 a r
mazens ele seccos e molhados, 12 lojas ele fazendas , tres phar
macla_s, duas fer ral'ias, duas sapatarias , t r es alfaia·tar ias, uma 
.sellarm,_ uma mar cenaria, duas funilarias, duas padar ias, um a 
fogue·tana, kes açougues, uma fabrica ele cerveJa, dons hoteis 
duas casas de comrn issões, clua s lojas ele bar beiro e c a bellei
reh-o, além de outros. INsTRUCÇÃO .- Em i 886 funccionavam 
no mun. duas ~schs . publs. prims . , sendo uma para cada 
·sexo. Na do sexo masculino achavam -se matriculados 46 a! um
nos dos quaes eram frequentes 32; na elo sexo feminino 
ach'avam -se matr iculadas 49 alumnas, das quaes eram fre
quentes 35 . Cada esch. elo mun . corresponcle a 4 .854 habs . 
DIVISÃo ECCLESIASTICA.- Cons ~a ele uma parochia, sob a invo
cação de N. S . da Penha . Drvrslo POLICIAL .- Conta delegacia 
·e subclelegacia. :r;>rsTANCIAS .- A cidade ela Penha do Rio elo 
Peixe, dista: Da capital do Estado, 201 lcils., da cidade ele 
lVIogy- mirim 20 lc ils., ela do E . elo Pinhal 39 lci ls. , ela cidade 
elo Amparo 33 kils. V rAçÃo.- Conta o mun . cli»ersas estradas 

·e é sel'Vido por um ramal da ferr o-via iliogyana, que communica 
a pov . com a cidade de Mogy-mirim . 

ITAPIRA- M IRIM . Loo- . elo Es tado elo E . Santo, no ex
nucleo colon ial Bocayuva , 0 

ITAPIR AN GA. Pequena cachoeir a elo rio Atumá ou 
Uatumá, tl'ib. ela margem esq. elo Amazonas, Fica além ela foz 
da Paranapitinga. 

ITAPIRANGUARA. Riacho no mun. elo Sobral do Estado 
.do Ceará . Per tence ao valle elo Acarahú . 

ITAPI RANGUAR A . Rio do Estado elo Ceará, rega o mun. 
. de S. Benedicto e clesaglla no Taquary. 

ITAPIRAPUAN. Serra elo Estado elo Rio ele Janeiro , na 
. freg. da Ribeira e mun . ele Angra dos Reis. 

ITAPIRAPUAN . Morro do Estado de S. Paulo, no mun . 
.elo Apiahy. 

ITAPIR~PUAN. Rio aff. ela margem esq . elo R ibeira , 
8erve de d1v1sa entre o Estado ele S. Paulo e o mun. do Serro 
.Azul do Estado elo Paraná. · 

ITAPIRASSAB A . Antio-a com ele prim . entr . do Estado 
-de Minas Geraes, creacla pefa Lei P r ov . n . 1.868 de 15 ele julho 
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de 1872 e classificada pelo Dac. n. 5.049 ele 14 ele ac-osto ·elo 
mesmo anuo . Comprehendia o termo clé Januaria . Passou a 
denominar- se Jamtal"ia pela Lei Prov. n. 3.194 ele 23 d,e 
setembro ele 1884 . 

ITAPIRIBÚ. Riacho do Estado de Pernambuco, no mun. 
ele Barreiros . 

ITAPIRI U , Rio elo Estado de Santa Catharina, aff. ela 
margem dír . do Itapocú. E' formado pelos denominacl0s Braço 
do ltapiriú, Itapirirú elo Meio e ItapiL·iü de Cima . 

I TAPIR UBÁ . Morro elo Estado ele Santa Cathal'ina, no 
mun . ela Laguna (lnf. loc . ). 

ITAPIRUSSÚ. Um elos quarteirões ela freg. de Votuverava, 
no Estado elo Paraná. Fo i desmembrado ela freg . de Pacàtuba 
pelo a~t. II ela Lei Prov. n. 707 de 25 ele novembro ele 188.2. 
'!'em uma esc h. pttbl. creada pela Lei Pro v. n . 261 ele 3 ele 
abril ele 1871. 

I TAPIRUSSÚ. Dist . elo mun. da Palma no Estado ele 
Minas Geraes . Foi creado pelo art . I § I ela L~ i p rov . n. 3,171 
ele 18 ele outubro ele 1883. Fica ;í. margem elir. elo rio Pomba 
na divisa ela f reg. da Conceição cltt Boa Vista com a ele S. Fran~ 
cisco de Assis do Capival'a, a clous luls. da estação do mesmo 
nome e a 18 da séde daquella f~eg. Tem uma esch . publ. de 
inst . prim . creacla pe la Lei Prov. n. 3.396 ele 2•1 de julho 
de 1886. 

I TAP I R USSÚ . Estação da E . de F. Leopoldina, no ramal 
do lVIur iahé, no Estado ele Minas Geraes, Foi inaugmada a 11 
de maio de 1883 . Tem agencia elo correio, creacla pela Pot·taria 
de 31 ele março ele 1884 . Denomina-se hoje Cysnei!·o . 

ITAP I RUSSÚ. Igarapé do Estado do Pará , desagua no rio 
Capim pela margem esc1 . entre os igarapés Pitinga e 
Piravauara. 

I'rAPIRUSSÚ . Riacho do Estado ele Pernámbuco, aff. ela 
margem meridional do rio Serinhaem. 

ITAPIRUSSÚ . Uma elas mais notaveis cachoei r as elo r io 
Gur upy, que separa o Estado elo Pat·á do do lVIaranilão. 

I TAPIRUSSÚ. Vasta gruta perfurada numa montanha de 
rochas calcareas, que demora a seis leguaer, pouco mais ou 
menos ao N. de Curytiba, cidade capital do Estado do Paraná. 
E' uma elas mais 1Je!las e imponentes curiosidades que nos 
offerece esse uberrimo Estado . No ·tecto dessa n-ruta fol·mam -se 
incrustações ele carbonato de cal, ele í6rma 0 mais ou menos 
conica: chamam-se stalactites . Do pavimen to ela mesma gruta 
elevam-se incrustações do mesmo calcareo até que a extre
midade toque ou chegue perto do ponto extremo do stalactite 

. que lhe corresponcle : a es tes chamam-se stalagmites . Tanto 
uns como outros prestam-se aos artefactos da industria, sob 
o nome de al abastro; si bem que com egual nome ele alabastt•o, 
si r vam-se na Europa elo gesso ou sulphato ele cal hydratado. 
Muitos clenominam esta gruta Itapessurú. 

I TA P ISSUMA. Po v. do Estado ele Pernambuco, no mun . 
ele Iguarassú, na lat . S . ele 7o 45" ~8'\ Fica-lhe proximo a 
ilha de Itamar acá. Grande commerc10 de assucar. T em uma 
eapella dedicada a S .. Gonçalo e duas eschs . publs._ ele inst . 
prim . creadas pelas Le1s Provs. ns . 1.231 de 24 de abl'l l de 1875 
e 1.384 ele 2 de maio de 1879. Outr'ora os hollandezes preten
der am ligar essa pov. a ilha ele Itamaracá por meio ele uma 
ponte. E' banhada pelo r io Itamaracá, que vae enconlrar-se com 
o ele Catuama um pouco ao N. da povoação. 

ITAPISSUMA. Canal ou braço de mal' que separa a ilha 
ele Itama1•acá elo continente . E' largo e navegavel para ~m
harcações ele pecruena cabotagem; e a não ser o banco que ex1ste 
no lo.,.ar em que se rennem as aguas dentro, elle seda frequen
tado por navios maiores . 

ITAPITANGA . E' o nome que dá-se e1~ Pernambuco ás 
milleporas que crescem nos r ecifes . Vide Nbllepo1·as . 

ITAPITANGA. Um elos r ecifes que cercam a foz elo rio Ca· 
choeira ou Ilhéos, na costa do Estado ela Bah1a. FICa a uma 
milha ao S lf E . elo Ilhéo Grande. 

I T API TANGUY . Mon-o elo Esfaclo ele S. Paulo, no mun . 
ele Cananéa. 

I TAPITANGUY. Rio elo Estado ela Bahia, aff. elo T raripe. 
Tambem escrevem Ilapitinguy, , 
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IT.APITANGUY. Rio do Estado de S. Paulo, no mu11. de Ca-
11anéa. Nasce na se rra elo Cadeado e r ecebe os tl' ibs. denomi
nados das Pedras, Aleixo, Bananal e 'l'ape~ assú. . 'l'em um 
curso de 36 kils . mais ou menos . 

IT.APIT.ANGUY. Arroio elo Estado do R. G. do Sul, aff. 
do 1•io Quaraby ru . 

IT.APITOC.A Y. Estação da E. ele F. do Quara hy a Itaqu y, 
110 Estado elo R. G. do Sul, a 14 k ils. de Urug uaya11a, entre 
as estações des te nome e a de Gu ten ·es 

ITAPITOC.A Y. Rio elo Estado do R. G. do Sul, nasce na 
Coxilha Geral, banha o mun. de Uru:guayana e elesagtta 110 rio 
Uruguay. 

IT.APIXÉ. Sert•a do Estado de Minas Geraes; estende-se 
entce Carmo do Rio Claro e S. Sebastião ela Venta nia. 

ITAPIXÉ. Rio elo Estado de Minas Geraes. aff. elo Sapu
cahy. Banha a ctdade do Carmo do R io Claro. Rece·be o cor
rego do Bugio e o ribeil'ão do Castelhano. Nasce na serra da 
faze nda ela Cachoeira. 

IT.APIXING.A . Serra elo Estado ele S. Paulo, no mun . ele 
Bragança, a O. 

IT.APOAN.A. (Pedra em pé.) Log . elo Estado elo Pará, á 
margem elo rio Xingú.. 

ITAPOAN A. Rio do Estado do E . San to, desagua pela mat· 
g·em dü· . elo rio Iconha . 

ITAPOCA. Log. do Estado do E. Santo, no mu11. ele 
Cariacica, com uma escola pub . de inst. p1·im., creada pela Lei 
Prov . n. 4 de 19 de julho de 1853, um dist. creado pela de 
n. 6 de 12 de julho de 1854 . 

IT.APOC.A. Rio elo Estado elo E. Santo , no nnm . ele Vianna:. 

IT.APOCOROY. Parochia elo Estado ele San ta Cathariua, 
no rnun . ele Itajahy, na costa elo oceano, a 1'12 k il s. a~ N. ~a 
capital. Ol'ago N. S. da Penha e chocese de S .. SP-bastiao . LI
mita- se com a freg. ele S. Pedro A.posto\o. Foi cL"eada paro
chia pela Lei Prov. n. 109 de 23 m.arço ele 1839 . Cornprehende 
o pov. Gr avattí. Tem uma agenc1a do cone10. Pertenceu ao 
mun. ele S. Francisco. T em ehuts eschs . publs., um a das quaes 
creacla pela Lei P1·ov. n. 9 ele 15 de abril de 1835 . 

ITAPOCOROY. Ponta no Estado ele Santa Catharina, a 
mais saliente e elevada ela costa, entre P orto Bel lo e a ilha ele 
s .. Francisco, nas pl'ox:imiclades da fo z do Itajaby-assú, « E' 
facil de reconhecer a foz elo Itajahy- Graucle, diz Carlos Van
Lecle, pelas pontas ele Itapocoroia e elo Cabeçudo, e pelo rnOI'ro 
do Itajaby » . Leonce Aubé escreve Itapocoraya. Boiteux diz de
nominar- se ella tarnbem Cantagallo e •listar 36 milbas da ilha 
do Ar v o reclo. 

ITAPOCOROY. Enseada fo 1•mada pelas pontas das Pi çart•as 
ao N. e ela Armação ao S .; no Estado de SaLlta Catbarina. 
'fem 4m,550 de cliametro. Foi outr'ora muHo fl·ecgtentacla 
no tempo ela pesca das bale1as, have ndo enhão ahi uma ar
mação . E' um bom abrigo contra os ventos do SE. ao NO' 
pelo sul. Com os ventos do NITI. ent1·a na bah·ia um mar forte. 
« Pia pouca agua no (unclo da bahia, diz 11'Iouchez, e depois 
da pov. acompanhando a praia até a ilhota Feia, existem 
numerosos recifes , apenas vistos qua ndo o mar está calmo. 
Pó ele- se ancorar tambem <\O SO . da ilhota Feia, onde se está 
um pouco melhor que na bahia.» 

IT.APOCÚ. Parochia do Estado de Santa Catbarina, no 
mun. de Paraty . Orago N . S. da Con ceição e diocese ele t; , Se
bastião. Foi creacla no logar denominado 'l'aboleiro GL'ande 
pelo art. I ela Lei P t•ov . n . 959 ele 14 de noverubt·.o da 1882 . E' 
banhada a E. pelo mar e limi tada a O. pela Se n·a Geral. 
'fem tuna escb. mixta, CL'eada pela Lei Prov. 11. 995 de 17 ele 
ab1·il de 188 J. 

ITAPüCÚ. Ilha elo Estado elo Pará, no r io T apajós, em 
frente Í\ foz do T:1pacorá - açú e pt•oúma á vill a de Iaituba. O 
Sr . Bar bosa Rodrigues, no se u traba lho O Rio Tapajõs faz
nos menção ele um canal com o nome de Itapocú, que na part e 
occiclental do rio tem a mal'gem cobet·ta ele jttarizeiros . Este 
canal é form ado pela ilha do mes mo nome, que se estende em 
fórnu de crescente por mais ele t res quartos ele legua., termi
nando a SO. em urna extensa praia , qtte se pr olonga a for
mar um baixio. 

ÍT .APOCÚ. Corredeira situada no rio Piracicaba, no éSpaço· 
C@mprehendiclo entre a s ua foz n0 Tieté e a cida,cl:e ele Piraci
ca ba, no ffi sta do de S. P aulo . O rio Piracicaba tem nesta co1·~ 
redeira a pl'Ofundiclade maxima de 2m,o e a mínima ele om,8. 

ITAPOCÚ. Notavel e bellissimo salto elo l'io P a ranapa 
nema, aff. do Pat•aná, cerca de nove kils . abaixo do rio Itape
tiuinga . 

IT .APOCÚ. Rio elo Estflldo do P<~rá ; nasce dos Campos-, 
de Cupijó, banha o mun . ele Cametá e elesagua na margem 
esq. elo r io Tocan tins. E' navegavel por meio de canôas. Em 
suas cabece1ras existe o grande quilombo de Itapocú, onde se 
acoutaavm escravos fug idos , desertores e crim inosos. 

IT.APOCÚ. Rio do Estado do R. ele J aneiro, banha o mun. 
do Paraty e clesagua na margem esq. do Barra Grande. 

IT.APOCÚ. Rio do ill stado ele San ta Catharina, clesagua no 
Oceano, entre a foz do Araquary e a fl'eg. da Barra Velha . 
Recebe os rios Novo, Piraby, Itapocusinbo, Ja t·aguá , .I<tapiriú, 
Itinga e outL· os . Foi explorado em 1862 pelo engenhe iro Wun
cl~t·walel. O Sr. Henrique Boiteux, descreven do esse rio diz : 
"Tem sua or ige m nas set"ras do Icomba e Ja ra raca e segue 
nas direcções de nor te -sul e leste -oeste, fot•mal'ldo antes de 
lançar-se no Atlantico duas lagtmas, a ela Cl'uz ao N. e a elo 
Itapocú ao S. E' largo e proftmdo, a·travessa im mensas florestas 
e ~em um curso s upet·iox· a 90 ki ls . São-lhe ·tl'ibs. o Hapocú
mil'im, Pirahy-Piranga, Ita pocusinho, etc . Parece ser o Rio 
elos Dragos que os pl'imeiros clescobl'i clores DJssignalar am ao S. 
do de S. Francisco.» Ayres de Casal escreve Itapicú. O vig·ario 
de Joinville nos escreve (ju lho c!e 1888) . «0. rio Itapocú, c1ue 
ütz o limite S . das terras clotaes da princeza ele J oirrville a 
tambem da colonia D. Francisca é constittticlo pot· do~s braços 
denominados : rio Velho e rio Novo , aqttell e hoje chamado rio 
Humbold t e este Itapocú . O Itapocú nasce na Serra Geral, recebe 
o rio Corr~a e diversos outros riachos, e, depois ele um cur so 
de. 20 kils . . t•eune-~>e com o H';mbolclt •. Dessa j uncção para 
baiXo (70 küs.) recebe o Hapocu pela cl11·. os d os Pedra ele 
Amolar, Cavallo, Jaraguá, Putanga e Itape1·iú; e pela esq. e · 
Grande, el o Morro, Ita pocusmbo, dos Defuntinhos e o Pirahy
]m•anga . 

ITAPOCÚ. Laguna elo Estado ele San ta Catharina. Pro
longa-se pela cos ta ao S . ela embocadura do ri o elo mesmo 
nome, em u ma extensão ele 11 kils. A barra do rio I tapocCt, que 
fica na extremidade N. desta l aguna é muito perigos01. 

IT.APOCÚ-MIRIM . Corredeira sitttada no rio Piracicaba,. 
no espaço comp•:ehenclido entve sua confinencia no Tieté e a 
cidade de Piracicaba, no Estado de S . Paulo. O rio Piraci
caba tem nesta corredeira a pt•oiuncliclade maxim a de 2m,4 e 
a mínim a de om,6, 

ITAPOCUSINHO. Pequeno rio do Estado ele Santa Catha
rin a, aff. da margem esq . elo Itapocú . 

IT.APOR.ANGA. ~idad,e e mun. do Est~clo ele Se t'gipe, na 
com . ele S. Cbt•Lstovao, a margem dtr. do rw Vasa Ba.rris. 
Orago de N. S. da A9 ucla e diocese archiepiscopal ele S. Sal
vador . Fo i creada parochia pe la Lei P rov . n. 135 de 30 de 
janeiro ch 1845 e elevada á ca tegoria de villa pela de n. 383 
de ·tO ele maio ele 1834 . No mnn . ficam os povs . Agua Bonita 
é Sapê . Foi elevada. á cidade em nove mbl' o de 1894 . Tem' 
eschs . publs . ele ins t. pr im. e agencia do correio. 

ITAPOR.ANG.A . Pov. do Estado das Alagôas, no mun. 
de Penedo; co m uma capella ele Santa Luzia . 

IT.APORANG.A. Riacho do Estado elas Alagôoas , no mun. 
do Penedo. 

ITAPORITIUA . Lago elo Estado elo Pará , perto ele Vizeu; 
é muito piscoso. 

ITAPOROCAIA. Ser l' a do Estado ele S . Paulo, no mll!n. de· 
Sa nto s. · 

ITAPORORÓ . Arroio do Estado de R . G. do Snl , clesagna 
na margem esq. do rio lbicuhy, proximo á joz do Ibi rapuitan. 

ITAPOROROCAS. P at·ochia elo Estado da Bahia, no mun. 
da F'eil•a ele San t'Anna . Orago S . José e diocese arch iepiscopal 
ele S. Salvador. Foi ct·eada pela Lei Prov. n. 921 ele 23 de 
abril de 186i . Dista H kils da sécle elo mun. 'l'em 6 .09'7 habs. 
e duas esch . publs. ele inst . prim . Lavoura ele fumo, milho , . 
feijão e mandioca. 
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I TAPOROROCAS. Po,·. do Estado da Bahia, no mun . de 
lnhambupe. 

I TAPOROROCAS. Rio elo Estado da Bahia, no mun. elo 
Trancoso tln f. loc . ) . 

ITAPUÁ. (Pedra agudfl.). Assim tambem denominam a 
séna de Outeiro-puá, no mun. ele Vizeu e Estado do Pará. 

ITAPUÁ. Igarapé elo Estado do Pará, no clist . ele Barca- . 
r ena . No Jogar denominado Pacáo divide·se em dons braços. 

ITAPUAN, Parochia elo Estado da Bahia, no mun. da Ca
pltal. Orago N . S. da Conceição e diocese archiepiscopal de · 
S. Salvaclot·. Foi creada parochia pela Lei Pt·ov. n. 409 de 17 
de abril ele 1851, que para ella transferiu a sé ele da f reg . ele 
~anto Amaro da !pitanga . Desligada do mun. da Ca.pital e 
lncot•pot•acla ao de Abrantes pela ele n. 1.983 de 26 ele junho de 
1880; reincorporaela ao da Capita l pela ele n. 2.307 de 15 de 

,junho de 1S82. Dista 25 kil s . mais ou menos da ~éde elo se tl 
m1m., 13 ele !pitanga, 26 dePiraja e de Abt•antese 33 de Muri
tiba. Tem 5.000 llabs. e duas eschs . publs. de int. prim. Além 
ela egre.Ja matrtz ·tem a ele S . Francisco e a ele Santo Amaro, 
esta ultima no Ipitranga. Os habs. cultivam mandioca, canna 

·em pequena quantidade e coqueiros, que produzem admir avel
mente. Os moradores ele beira-mar occupam-se na pesca . 

ITAPUAN. Na ponta i nterior desse mono existia o prin
cipio de uma fo rLaleza projecta cla pelos antigos jesuitas ; o> 
r ebeldes aproveitando-se elas ruinas , Jevantat·am em 1S35 uma 
bateria para dom ina r as aproximações de Porto Alegre e 
foz do JaCilhy, mas foi tomada e clesLruicla por Greenfeld 
(Fausto ele Souza). 

IT AP:UAN. Po11ta na costa elo Estado da Bahia, com um 
pharol siluaclo a 12• 171 3011 de lat. S. e 4° 46' 3011 de lono-. E. 
do Rio de Janeiro, de luz fixa, côt• natural. Alcança 33 k ils. 

ITAPUAN. Ponta na lagôa dos Patos , Estado elo R. G. do 
Sul. 1'em um pharol, a os 30o 22' 2411 ele la·L S. e 7° 581 2411 de 
long . O. elo Rio de J aneiro; catoptrico; luz fixa. Alcança 12 
milhas. Accesso a :1. de mar ço ele 1860 . 

ITAPUAN. Porto do Estado ela Bahia, ao N. ela bahia de 
Todos os Santos . 

ITAPUAN. O Dr. Lacerda e Almeida faz meoção de uma 
cachoeira desse nome no rio Tie lé, Estado ele S . Paulo . << Ita 
puã, diz e l le, quer dize1· pedra l'edonda, porque i ta é pech·a, e 
puã, redonda . A' figura da pedra desta cachceira se deve o seu 
nome, V imol- a em ott.tro trabalho tambem mencionada com 
esse nome e situada entt•e a cachoeh·a elo Baurú e a elo Sitio ou 
Potunduba. Azevedo Marques cita en Lre estas duas ultimas 
cachoeims não a ele Itapuao, mas a de Itape.vc•. Jacques Ourique 
(Relat. cit.) não faz menção ele nenhuma das duas . 

ITAPUAV A. Ribeirão elo Estado ele Santa Cath árina, na 
colonia Itajahy . 

ITAPUAVASINHO.. Ribeirão elo Estado ele Santa Ga
th arin a, rega o tenHorio ela colonia Itajahy. 

ITAPUCA . JDov. do Ills·taclo do Ceará, no termo de Vicosa. 

ITAPUCA. Lindissimo anabalde elo Estado do Hio de Ja
neiro, no mua. de Nyte1·õi. Fica a beit·a da praia de seu nome, 
uma elas mais lindas do mundo e mui to procurada para banhos 
na estaç~o caJmosa. Defronte, no mat·, fica um rochedo de 
fórma poetica e encantadora . E' cortada por uma lin ba de 
bonds e osleuta ap razíveis e confortaveis habitações .; situadas 
no meio ele chacaras coue1· tas de fl or es e fructos . 

ITAPUCA. Log. na freg· . de Gua1·atiba do Districto Fe
deral. 

ITAPUCA. Praia si·tuacla no mtm. ele Nyterõ i e Es tado do 
Rio ele Janeiro . R eferindo-se a ella no Echo Ame-ricano ele 6 
de j aneiro de 1S72, diz o Dr . J osé Gad os Rodrigues: «As 
·!Jellezas ela inspiradora e poetica Itapuca acordam n'alma a 
lllusão mais doce, a scisma mais vaporosa . O rochedo deno
minacl:o, a Peà~·a ele Itapuoa cl ett mo·tivo á ct·eação de fo1·mosas 
lendM que ha lon"'O tempo passam pehl. trad ição; uma clellas, 
a, Somnamb~tlco cZe "'rtapt<ca, foi ja r evestida. ela mais elegante 
forma pele Sr. Leo'nel de Alencar, oonhectclo llttera·to e JOl'
naltsta » « Accrescen tarernos. diz o Dr. Frwsto de Souza no seu 
notavel e inter essantíssim o trabalho sobre a Bahia do Rio ele 
Janeiro, que essa pedra, destacada entre as vagas, em li·ente á 
pt•a.ia, semelhante a uma colnmna truncacl~, tinha out r'ora 

uma g·ru&a que nas mavés baixas communica:va com a praia 
visinha, e era ella que clava o nome ele Itapuca (pedra f urada) 
nome que não tem mais r azão ele ser, depois ela des truição dess~ 
tunnel natural». Essa praia é tambem denominada das 
Flechas. 

ITAPUMI. Log. do Estado elo Amazonas, no alto Purús, 
elist. ele Jamanduá . 

ITAPURA. Colonia militar do Estado de S. Paulo, á margem 
dir. elo rio 'l.'ieté, abai:w do ~r ande salto de Hap!lt'a e a 13 kils. 
ele sua foz no a lto Parana. Foi creacla pot' Dec de 26 de 
j ulho de iS5S com o fim de servir ele nucl~o a et•eação de outras 
que devem auxiliar-se r~cipt•ocamente, para o fim de facilitar 
e manter co1umttmcaçao r egular in tema com o Estado de 
Matto Grosso. Ao ministro da marinha ele então, o Sr. conse
lheiro José Antonio Sara iva, pertence a auto ria da idéa, e ao 
então 1 t 0 enente da At·macli1., Antonio Marianno ele Azevedo 
o m~rilo da ~undaç.ão. Em i8S5 contava 273 a lmas; 24 proprios 
nac10~ae~; 6;) parttculares; duas eschs . prims., frequentadas 
por 4:J crtanças; uma ele mustca : duas casas de n egocio; e uma 
pe911ena faze 11cla CJ m ~ 1 engenhocas de canna. O gado elevava-se 
a ;:..20 cabeças, sendo <> 'L do Es taclo e 469 particulat·es. O estado 
sanitario ela colonia é, hoje , regular e multo melltor do que 
nos primeiro.- tempos. Os meios actuaes de communicação com 
a ca pital cons ta m ele duas monções por anno, dirigidas por um 
oflicial, fazendo um percurso ele 188 legu<1s pot· ag-ua, varando 
52 conecletras e tres saltos até Piracicaba, em 30 dias nas 
subi elas <> 20 nas descidas, sendo esse offi.cia l encat•t•egado ela 
conducção do Sltpprimento semestral da colo nia . Afóra este 
meio, a correspomtencia é fe ita por via de Sant'A.n)la do Para· 
nahyba e Ubemba, com mais ele 300 leguas de p~rcurso por 
tet·ra. «Isolada, portanto, nomeio elo sertão, qttas i ent regue aos 
proprios r ecursos, subm etticla a um regulamento obsoleto e a 
um systema ele colonisação militar já condemnado pela pratica, 
sem meios de communicação commocla com um centro com
merc ial, lucta esta colonia por viver ha 27 anaos, aguarda·nclo, 
esperançosa, por sua muita irnportancia politica e social, r1ue 
para el!a vo1va o go1•erno as vistas . >> 

ITAPURA. Magestoso salto elo rio Tiete, no Estado ele 
S. Paulo; a 21,450 kils. (H,kl segundo outros) da fo z claq_uelle 
rio no Paraná. A altu ra da queda é ele gm,6S e a ex:Lensao ele 
132m . Constitue esse, sali.o nm espectaculo de imponente 
e excepcional be!leza. Descreve11clo-o, diz o Dr. Francisco 
José Lacerda:- A' meia l egua ele distancia ouve-sea bulha 
d~ queda da agua despenhada. E' este um salto digno ele ve1·-se, 
nao só pela beUeza da configuração e posição das pedras e 
canaes por. 011de se despenha a agua, como pela ga lanterw, da 
luta elos pen:es com a agtta, que. na diLigencia de pretenderem 
vencer, o q tte lhes é impossível, andam revoltos naquelle tur
b ilhão e fervedouro d'aguas, dando saltos que ad.miram ; ã 
experietlcia desta viagem me tem mostrado que quanto mais 
revolta está a agua nos salLos e c<~choeiras, onde ha peixes, 
melhor pescaria se faz, pois não fazem ceremonia em pegat· 
na isca » . 

ITAPURA-MIRIM. Cachoeit·a no rio T ieté, Estado ele 
S. Pat1lo . Fica entre o salto ele Itapura e as tres cachoeiras elos 
T1·es !rmãos, vindo ela foz para o n ascente. 

ITAPURATEUA. Lago no mun. de Vizeu do Estado do 
Pará. E' muito piscoso e pit to resco pelos rochedos que contem . 
Fica ao SO. e dis tante 16 kils. daquella villa (Inf. loc.) . 

JTAPURATEUA. Rio elo Estado do P a rá, banha o mun de 
Viseu e desagua no Gurupy . 

ITAQUANDIBA. Rio do Estado do E . Santo, banha o mun. 
ele Nova Almeida e desagua no rio Fundão. 

ITAQU ANTU BA. Praia n o mun. ele Villa Bella elo Estado 
ele S • . Pau1o . 

ITAQUAQUECETUBA. F'arochia do Estado àe S. _Paulo, 
no mun . de lYiogy elas Ct·uzes, banh ada pelo rio Tietê, d1~tante 
daquelle mun. . 22,2 kils . e 33.3 ela cidade de S. Paulo. E freg. 
antiga, sendo supprimida por Dec . de 21 de maryo de 1S32 e 
restabelecida por Lei Prov . n . ·17 de 28 de fe.verell'o de 183~. 
Orao-o N. S . d'Ajucla e diocese de S. Paulo. «Começou, d1z 
Aze~eclo i\:fat•ques, por aldeamento de ~adias Guc•yanaz~s emi
"'rados das antigas aldêas do Guaraptranga e Car119ncuyba . o veneravel pa ulis ta padr~ João Alvares, fundou, no anno 
de 1624, em i erras de sua propriedade, a capella sob a invo
cação de N . S. da Ajuda, que serviu de nucleo á pov., l egao-
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do-a por sua morte ao collegio dos jesuítas, que a administrou 
até á extincção elos padres r espectivos., No cartorio rla Thesou
raria de Fazenda desse Es t~cl o existe a sec;uinte certidão, q~e 
·Lem algt~m merec1mento h1storJCo : . - CeJ•tJfico, eu. o padre 
Francisco de Moraes , da companhm de Jesus, de 1dade de 
74 annos e ele companhia 53, que ha 56 ou 57 annos que co
nheci e vi os índios das aldêas de S. Migael estarem situados 
na aldêa de Haquaquecetub!l-, que é a m~sma paragem donde 
agora esLá a capella que fo1 d~ padre Joao Al vares, q~e Deus 
tem, que deixou a. este colleg1o, onde é força que tivessem 
terras para. suas lavouras, como naturaes des·ta terra, e por 
assim ordenar S. M., da qual aldea ele. Itaquaquecetuba, por 
ma11dado do capitão e procurador dos índios Fernão Dias Leme, 
que Deus tem, fui eu, sendo ainda secular no an no ele 16.20, 
l)OUco mais ou menos, buscar alguns clelles pan. acompanha. rem 
ao governaclor Martim de Sá na jornada que então fez á . ilha 
de Santa Ca tharina , e tornando eu a esta terra na êra. ele 162<!, 
sendo já religioso, os achei já mndaclos para a a ldêa ele S. Mi
guel, onde hoje estão, os quaes inclios dantes se tinham mu
dado da sua a ntiga aldêa. ele Guarapiran,qa para a de Cara
pic~yba, mas não me lembra quan tos a nn os ser iam que tinham 
íilito a tal muda.nça primeir;J. ; isto é o que sei e passo na. ver
dade e assigno e juro in verbo sacerdotis em virtude ela san·ta 
obediencía por ser mandado pelo nosso padre r eitor Lourenço 
Craveiro, hoje 25 ele junho ele 1674. -O padre Jilranciseo de 
Momes .- T em duas eschs. pnbls. ele inst. pdm . , Agencia do 
Coneío e uma pop. ele 2.000 habs . Sobre suas divisas vide : 
Lei Pro v. n. 16 de 18 de março de 1865. 

ITAQUARAHY. Rio elo Estado ele i\IIat'to Grosso ; clesagua 
no rio Paraná, em uma das enseadas da costa do !Laquatiá . 
Em sua via gem ao Sa.lto da.s Sete Qtleclas, diz o capitão Nestor 
Borba : « Logo que cheguei ao Itaquarahy, onde pre·tenclia a lmo
ça.t·, entrei no mat'to levando espingarda para caçar mutuns, 
que havia com abundancia ; a poucos passos encontrei as ruinas 
ele uma pov. ; conhecem-se estas pelos montes de ·terra, regu· 
larmente alinh ados , que, com difficulclade se obser vam, porque, 
nos logares onde foram povoações a fio resta é tãõ espessa como em 
outra qualquer parte . Em nenhuma das rui nas encontradas nas 
costas do Para.ná e de seus affs., que faziam parte da pov. de 
Guayra, se viu ainda vestígio algum ele c~nstrucção de pedra e 
cal · seus edificios ou eram de páo a p.tqtle barreado, ou de 
taipa. Tomei vereda pelo alinhamento ele uma rua, passei por 
on~ras a ve1· se encontrava alguma cousa, e depois ele muito fa
tigado, sentei- me em um grande monte de terra, onde certa
mente to i um eclificioimportanle, e fiz commigo mesmo a seguinte 
reflexão : Será possível que laga res, onde houve povs. im
portantes, em que floresceram o commercio, a lavoura e a ci
vilisação , que possuíam vias ele communicação terrestt•es e 
fluviaes, seja.m habitadas por sei vagens e feras, e it1teiramente 
desconheciuas ~ - » Pequeno aff . dir. elo Paraná, abaixo do 
Macaraby . Desagua numa formosa ensea.da daquelle g ra nde 
rio. O Dr .. Andrê Rebouças encontrou proximo á sua foz as 
ruínas ele uma pov. que suppõe seja a de Ontiveros, que, en
tretanto, todos dão na foz do Taquary OLl S. Francisco, conf. 
esq . e abaixo elo Salto da.s Sele Quéclas. (Dr. S. da Fonseca., 
.Dicc. cit.) . 

!TAQUARA-MIRIM. Igarape do Estado do Pará, no clist. 
de Bem fica e mun. da capital . 

.ITAQUARUÇÁ. Ponta na cosba elo Estado d 3 S. Paulo. 
Fica-lhe defronte a ilba elo Abrigo . Vide Padrão . 

ITAQUARY. P ov . do Esta.clo elo E . Santo, no mun. ele 
Vianna, banhada pelo ribeirão elo seu nome; com uma esch. 
p ubl. de inst. prim., creacla Lei Prov. n. 13 de 21 ele novem
bro de 1870. 

ITAQUARY. Serra ao N. elo Estado elo E. Santo, no mun. 
ele S. Matheus, e nas divisas desse Estado com o da Bahia. 
Tem abi . um regist ro na. cabeceira do rio Guaxíndiba, para. im
pedir o contrabando elo ouro e cl1amantes do Estado de Minas 
Geraes. (Dioo.Geogl" . do E. Scmto). 

ITAQUARY. Rio do Estado de Sergipe, nasce no termo 
de Itabaia ninha e desagua no rio Araguá, no mun. da E s
tancia; o seu curso é ele 24 kilometros. 

ITAQUARY. Rio do Estado da Bahia, aff. elo Suhahé. 
ITAQUARY. Ribeirão elo Estado do E. Santo, a. ff. elo rio 

Marinho. Na conlluencia toma o nome ele Mttcury. 
ITAQUARY. Rio do Es tado do E. Santo. nasce na serra 

elo seu nome e cle!agua no mar entre S. Math eus e o ria.cho 

Doce. Pócle ser navegado por lanchas e grandes canôas por 
mais de 15 leguas, porém sua barra n ão presta, pelo que se· 
eQlprehencleu a abertura ele um canal destinado a reunir a s 
suas aguas ás elo S. Joaquim, afi m de àproveitar a barra elo 
rio S . Matheus. (Dica. Geogr . elo E. Santo.) 

ITAQUARY. Corr ego do Estado de S. Paulo, aff. do ri
beirão elo Meio, que o e elo rio Mogy-guassú. 

ITAQDATIÁ. Serro elo Es tado elo R. G. do Sul, perten
cente á Coxilha ele Sant' Anna , situado perto de Sa.nt'Anna elo 
Livramento na Lat. S. de 3i o 2' 20" e Lonr . O. elo Obser
vatorio elo Rio de Janeiro ele 12o 14' 29" (Arauj~ Silva.) 

ITAQUATIÁ . Arroio do Estado do R. G. do Sul, n asce no 
serro elo mesmo nome., proximo á linha divisoria de~se Estado 
com a Republica elo U ruguay, COl're de S. para o N., r ecebe· 
diversos arroios e fórma com o Upamorotim e o Upacarahy o· 
Ibicuhy da Armada, depois Ibicuhy-Grancle. 

ITAQUATIÁ. (Peclra pintada .) Em sua viagem ás Sete 
Quedas , diz o capitão Nestor Borba : «Seguimos viagem, pas
samos pela. bocca do Maracahy ... e fomos poüsat· na cos~a elo 
ItaqucGtiá , que é bellissima e formada de pat·eclões ele gl'és ver
melho com pintas brancas, de 20 metros de altura sobre o uive! 
do rio, cortados a pi1ue, em cima estende-se uma planície im
mansa. No dia 14 (Ja neiro ele 1876), conti tm a.mos a navegar 
por sua costa, que tem enseadas lindíss imas, em um a. clell a.s, 
onde desagua o ItaqLla rahy, encontramos umas ruínas de grande 
pov. (Vide Ontive?"Os .) 

ITAQUATIARA. Cidade e mun. do Estado elo Amazonas, 
sécle ela com. de seu nome. Acha-:;e situada clefront~ da foz do 
Madeira, em uma. pequena collina , á ma1•gem esq. elo Ama
zonas, pot• 3o 8' 38" de La t . S. e 15o 16' 22" ele Long . Occ. o· seu 
nome primitivo er;J. Itcbqttatiar'Cb (pedra pintada, em língua 
geral), por causa de umas pedras que em seu porto são visí
veis na vasante e nas quaes se acliam traçados diversos hie
rogliphos. 'l'ambem j á teve o nome de Abcbcaxis. F oi primiti
vamente. fundada pelos j e sui~as no ri o It!lcbta•wá-, confluente 
do Maden·!l; passou. depois .vara o rio Canuman, em seguida 
para o .r10 Abaca:ns , ma1s ta.t·de para a margem di r. do 
Maclei ra e finalmente pal'a o sitio onde actualmen~e se acha 
Em 1759 o governador ela capitania. do Rio Negro, Joaquin~ 
ele ~ello Povoas deu-lhe o preclicamento ele vílla, com a cle
uommaça.o ele S e?"pa. Pas~ando em 1833 a ser simJ?.lesmen·te 
freg., fo1 ele novo elevada á categoria ele villa. pelo ut. I 
el a. Lei Pro v. n. U ele 10 ele dezembro ele 1857. Installada em 
24 ele junho ele 1858 . Eleva.cla á categoria de cidade com a ele~ 
nominação de Itaquatia.ra pela Lei Prov. n. 283 de 25 de ábrit 
de 1874 . Foi desli gada da com. de Manáos e elevada á esta 
ultima categoria pela Lei Prov . n . 341 de 26 de abril de 1876. 
Foi classificada ele primeira entr. pelo Dec. n. 6.253 ele 12 ele 
julho de 1876 e ele segunda entr. pelo Dec. n. 404 de 17 de 
maio de 1890. Sua egreja matriz tem a in>ocacão ele N. S. do. 
Rosario e depende ela diocese elo Pará. Tem ·duas eschs. pu
bis, ele inst. prim., creadas pelas Leis Provs. ns. H1 de 27 ele 
maio ele 1862 e 190 ele 25 de maio de 1.869 . Sobre suas divisas 
vide: a rts. li e III da Lei P1·ov. n. 132 de 29 de julho ele 1865; 
n. 238 de ~O maio de 1872 e 464 de 14 de maio ele 1<'80. Sua 
pop_. ~avaliada em 5.000.ha bs., senclode ma is de 600 a popu-. 
laç.ao urba':a. Tem essa Clda;cle pt·ogredJclo, g t·aças á sua excel
lente _pos1çao na f~z elo Ma.cle1ra e muito mais se abrgarão suas 
re~açoes commermaes Sl for levada a effeito a ferro-via elo !Vla
delra e Mamoré, pois ol:l'e recer à um P.onto de escala demorad11. 
a todos os navros pt•oceclentes de V1lla Bella. Seu ten·itorio. 
presta-se especialmente á cultura do cacáo café e algodão e 
abunda em se ringaes. Ne1la tocam os v~pores ela linha 'ele 
Belém a Manáos. 

ITAQUATIARA. Pico elevado da serra ele Urubmetama• 
no Estado elo Ceará . 

ITAQUATIARA. Pov. elo Estado da Bahia, es tende-se 
sob1·e o barra.nco ela margem occiclen tal do rio S. F r ancisco. 
A menos de oito kils. delle, ao poente, fica a elevada serra elo 
Brejo, tambem denomin ada Itaquatiara (Fialfeld). 

ITAQUATIARA. Ilha do Estado da Bahia, no rio S. Fran~ 
cisco, acima da foz elo rio Grande . No Relat. concernente á 
exploração elo rio S. Francisco, diz Halfelcl: « Continúa o 
canal encostado á mar gem esq.; bifurca-se em frente ela ilha 
Itacttticwa; o mais profundo des tes canaes se"'tle entre a dita 
ilha e os bancos ele arêa juntos á margem dir. 0°canal principal. 
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l'odeia o banco de arêa encostado á dita ilha, e proximo ao 
pontal da mesma segue pelo meio do rio abaixo, deixando á 
dir. e á esq. alll"uus bancos de arêa. O segundo canal , que 
segue entre a ilha da Itc.outuwc~ e a margem esq . do rio, 
tambem é navegavel; ambos os ca.naes jtmtam-se abaixo do 
pontal da ilha>~. 

ITAQUATIARA. Lindíssima pr aia situaela entre as ele 
Haipli e Itaipú-assú, na fl'eg, daquelle nome, mun. de Nyte
rõi.e Estado do Rio ele J aneiro . E' um pequeno legar, cuja 
mawr e~te.nsão é occupada por uma r estinga fert il em f ructos 
caracierLsttcos dessas localidades . A pequena pop . que ahi 
h abita é composta de pescadores. 

ITAQUATI ARA. Riacho do Estado do Piauhy, nasee na 
fazenda «Ponto ela Serra>>, ao pé ela Serra Vermelha e des
agua no rio Piauhy, depois ele banhar o mnn . de S . Ray 
mUJnclo Nonato. Encontra-se escripto lambem Taquatiara. 

ITAQUATIARA. Riacho elo Estado ela Bahia. afl:' . ela mar-
gem occiden·t~tl do rio S . Francisco. · 

ITAQUATY. Log. do mun. ela Capital Federal, na ft·eg. 
de Inhauma . 

ITAQUENA. Pov. do Estado da Bahia, no mun . elo 
Trancoso . 

ITAQUEN A. Ponta baixa e pouco sali ente no li btot•al elo 
E stado da Bahia, ao N. da foz do rio do Ft·acle. 

ITAQUERA . Estacão ela E. ele F. Central do Brazil, á 
margem esq . do J acÚhy e á cliL'. elo Verde, com 100 habs . 
Dis ta cinco lüls . ela séde do dist. de S. Miguel e 17 ela capital 
elo Estado ele Sl:- Paulo. 

ITAQUER,A. Rio elo Estado de S. Paulo, nasce no logar 
denominado iPereiras, a E. elo dist. de S. Miguel, atravessa a 
esLt•ada vd•ha de Santos, no logat· denominado Passagem Funela 
e a E. clei F . Central do Br·azil no kil. 2.2 e lança-se no 
Tietê, d\l1_)ois ele um curso de mais ele 12 kils. Recebe o Haquera
mil'int., 'o cor rego elo Tilomé e o ribeirão do Rodeio. 

f T AQUERA- MIRIM. Rio do Estado ele S . Paulo, aff. elo 
ltaquera . Formll.- se ela conllttencia elos rios Capim- guassü e 
Far1as. 

ITAQUERÊ. Ribeirão do Estado de S. Paulo, aff. ela 
margem clil·. do rio Jacaré-guassú, trib. do Tieté . 

ITAQUERY. (Pedra deitada) Baino elo Estado ele S. Paulo, 
no mun. elo Rio Claro . Foi sécle ela freg . do Mot•ro Pellado, 
Orago N . S. ela Conceição. 

r 'TAQUERY. Sert•a do Es tado ele S. Paulo,, no mun. ele 
S João do Rio Clm·o. «Na fazenda de S. Jose ela Lapa, na 
s~rra ele Haquery, existe uma gruia, c~ja abertma tem 30 n!ett:os 
de alt.ura e 50 meLros ele la rgura . Pode-se penetrar até a clls
tancia ele i20 metros para dentro da gru·ta. )) 

ITAQUY. (Pedra de afia.r) Cidade e num. elo Estado do~~ 
G. elo Sttl, na com. elo seu nome, ã margem esq. elo n 
Uruguay, acima de Uruguayana , defronte de Alveas, na Re
publica Argentina, ligada a Urugtmyana por uma E. ele~· 
Orago S. Patricio e diocese ele S. Pedro. Foi creadaJJaroch ra 
elo mun. de S. Borja pela Lei Prov. n. 15 ele 23 ele ezernbro 
de 1837, ''illa pelo art. I da ele n. 4L9 ele 6 ele dezembro ele 1858, 
installacla em 30 de março ele 1859, com. p<'llo art.. I § IX ela de 
n. 799 de 25 de out L!bro de 1872, que constituiu-a com os ter mos 
de Itaquy e S . Borjal.-;-ebaixaela ele com., pwssando seu termo 
a fazet· pal'te da ele uruguayana, pelo ar t. IV ela ele n. 1.15.2 
ele 21 de maio cl~ 1878, eleavclot á cidade e r estaurada com: 
pelos arts. I e II ela ele n . 1.207 ele 3 ele maio ele 1879, classi
ficada com . de pl'imeira entt·. pelo Dec. n. 8.189 ele 9 de i ttlho 
de 188L A cielacle possue um bom paço munici-pal, um bello 
theatro denominado Pzewodowski e um arsenal perfeltamen·te 
montado . Banha-a o ano i o Cambahy e atrave::;sa-a a _coxilha elo 
Serro. Cr iação de .,.a do. Agencia elo coneio , Es t.açao telegra-: 
:phica. Tem duas e~chs. publs. ele inst. pl'im . creac~a~ pel". Le1 
Prov. n. 44 ele 12 ele maio de 18<16 . Sobre suas cltv1sas Vlcle : 
Lei Prov. n. 301 de 24 de novembro de 1854, art . li ela de 
n. 4'19 de 6 de dezembro de 1858 n. 507 ele 17 ele outub1·o de 
1862, n . 762 de 4 de maio ele 1871, arts. II e IV da ele n. 974 
de 8 ele abril ele 1875. Comprehencle os clists. ele Itaqny, Santo 
Chnsto, San·to Isidro S . Xavier e outros. O Dec . n . 8.312 de 
19 ele novembro de 18S1 concedeu á companhia que José Candi~o 
Gomes orgamsat• privilegio por 90 annos para a constL•ucçao 

uso e goso de uma E. de F. que, partindo da margem dir . do 
rio Quarahim, termine em Itaquy . Foi essa cidade, em 19 de 
j unho de 186'5 , invadida e saqueacla pelo exercito par aguayo, 
ao mando de Estigarribia. Está construída uma E . de F . ele 
Uruguayana a Itaquy, te ndo sido os trabalhos inaugur ados em 
3 de novembr o de 1883. Vide Quarahim a ltaquy. 

ITAQUY. Um elos ·quarte irões do mun. de S~ntarém, no 
Estado elo Pará. 

ITAQUY. Log. elo Estado elo Mar anhão , no rio Pindaré. 
Houve ahi uma colonia de Guajajár as. 

ITAQ.UY. Log. do Estado do Mar anhão, na ilha de S. Luiz, 
na freg . ele S . Joaquim do Bacanga. 

ITAQUY . Bairro elo mun. de Cotia, no Estado eleS . P aulo, 
com uma esch. pub l. ele inst. prim. e uma capella da invocação 
elo Senhor Bom Jesus . 

ITAq UY. Pov. doE st:::clo do Paraná.,.no mun. de Campo 
Largo, a margem do l'lben·ao do seu nome. A Lei Prov. n. 553 
de 1i ele agosto de 1879, creou ahi uma esch . publ. ele inst. 
prim. T em engenhos de soccar herva-ma·ue, uma olaria e duas 
casas ele negocio. 

ITAQUY . Estação da E. ele F . de Quarahim a Itaquy; ·no 
Estado elo R. G. elo Sul , a 100 kils . de Uruguayana. 

ITAQUY. Serra do Estado do Pa1·aná, no mun . ele Guara
kessava (Inf. loc.). 

IT,AQUY. Sel'l'a elo Estado de Minas Geraes, na freg. de Ita
vera.va . E' uma ramificação da Mantiqueira que toma essa e 
outras denominações locaes. 

ITAQUY. Ponta na cos ta elo Estado elo Maranhão, 
ITAQUY . Igar apé elo Estado elo Amazonas, clesagua na 

margem esq. elo rio Solimões, abaixo e proximo á foz do Içá 
(Costa Azevedo- Araujo Amazonas) . 

ITAQUY. Rio do Estado eleS. Paulo, afl', do Mogy-guassú; 
entre Mogy-rnirim e S . João da Boa Vista. 

ITAQUY. Rio elo Estaclo do Paraná, desagú::t na bah ia ele 
P aranaguá . Nasce na serra do mesmo nome e recebe o Itaquy
sinho, Ferreiro e Pedreira. 

ITAQUY. Ribei rão do Estado do Paraná, banha o mun. de 
Campo Largo e clesagua no rio Iguassú. Recebe, entr e outros, 
o Guabirova e o c01·rego ela Pedra Branca. 

ITAQUY. iRibairão do Estado de Minas Geraes; nasce ao N. 
elo Itaverava e desagua no Agua Suja, trib. elo rio Piranga . 

ITAQUY-ASSÚ . Igarapé do Estado do Pará, no mun. ele 
S. Miguel elo Gttamá. 

ITAQUYPÊ. Enseada e rio elo Estado do Maranhão, no mun. 
elo Pinheiro . 

ITAQUYSINHO. R io elo Estado do Paraná., banha o mun . 
de Guarakessava e clesagua no l'io I taquy. 

ITAQUYTEUA -ASSÚ. Igar apé elo Estado elo Pará , elesagua 
no l'io Capim pela margem elir. e proxima á fol . elo Itaquy-teu a
mirim. 

ITAQUYTEUA-MI R IM . Igarapé elo Estado do Para ; eles· 
agLta no l'ÍO Capim pela margem c1 ir., entre os igarapés Iuaquy
teua-assú e S. Romualclo . 

ITAR ACA . Serra elo Estado da Bahia, na com. ele Ilhéos. 
Della nasce, segundo aftirma Mouchez, o rio Itahipe. Ep.tre. ella 
e os morros de Commanclatuba existe urna lagoa, que ela or1ge111. 
ao rio P oxim. 

ITA R.ANA. Pequeno r io do Estado do Pará; banha o mun · 
de Salinas e desagua ná bahia ele Ar apepó . 

ITARARÉ. Villa e mun. elo Estado ele S. Paulo, ex-varo
chia elo mun. ele Faxina . Uma estrada liga-a a Itapet1mnga. 
Foi Cl'eada parochia, pela Lei P1·ov . n. 35 ele 10 de março ele 
1885 e elevada á villa pela Lei n. 197 de 28 el e agos·to ele 1~93 . 
Orao·o S. Pedr o e diocese ele S. Paulo. En·tre suas cltvrsas 
vid~ Lei Pt·ov. n. 36 de 10 ele março e n . 9.2 ele 9 de ab~·ll, 
ambas de 1885. Tem duas eschs. publs . e ageuc1a do correto. 
Até an tes ele 1878 .as <~ampinas_ ele I.tararé er.am povoae~as pel?S 
índios. O pai dos rrmaos Gavwes fo r o pn rneu·o a ten ta1 plantiO 
nesta terra, sendo auxil iado .Pelos cathechm;dores padr es capu
chinho~, freis Ponciano , Thtmotileo e i'.bth1as. 03 documentos 
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faliam num timoneiro, vaqueano e i n terprete dos bugres, po.r 
no me Lopes, o que mai s fez par a possuir o local. Sen do c~1·oacla 
ele bo,m resuHaclo a tentativa , po r isso que pa rte dos 1nd tos 
fug iu e a ou tra fico u a pres ta r ser viço ao.s bande1ran tes , o 
velho Gavião vendeu mais tar de a faJ.Zen da, .] á bastante ad tan
·t::t da ao br i ,.adeil·o Ra pbael T obias ele Aguiar e por mor te 
deste' passou ;:, se u filho, Brazil~o de Aguiar, qu~ a vendeu ma is 
ta rde a Anton io F r a nctsco I rmao . An nos depots fo1 comprada 
pelo Sr . José Custod io Camar go, no tando-se q ue duran te es te 
tempo a n ão ser as se nz<tlas elas fazendas , nenhuma ou tra casa 
havia 'senão a do proprietario . A p l'Opria estrada era por fó t· a 
elo futuro pov. P or mor te ele José Custoclio Ca ma rgo , em 
1879 ficou a fazenda ele S . Pedro de Itar a ré á vi uva D. Mar ia 
Joaquina Camargo e fi lhos, que usufruiram a com eço em com
munismo os proveitos e depois venderam paTte a extranh os . 
Nes·te período cas::ts avulsas i::tm dando si gnal do futuro pov . 
Em i SSO, fevereil·o, a pedido do conego Sizenando (de Cas tro) 
e coronel L ic inio, o 'tenente cirurgião João de Almeida QLteir oz 
tomou a seu cargo edi fi ca1· uma capella na pequena a lclêa, 
com a clenommação de N. S. da Conceição de I tarar é. 'l'raba
lhaclo r i ncauçavel, como todos os paulis(as emprehencledores, 
o tenente Queiroz metteu hombros á ta refa com amo r e afinco , 
n o mesmo au no, no mez de mar ço. Abr iu Jogo uma subscripção 
entre os moradores vis in b os e teve a satis fação de vel- a coberta. 
A capell ::t devia le t·, como t em, as segu intes dimensões : 50 
palmos de ftmdo. 35 de fr ente, 2.2 de alt ur a , tres por tas e 
uma ja nella. A ·construcção foi toda de madei ra. Em 188.2, o 
tenente Queiroz augmento u mais 30 palmos de fundo. Emqua nto 
i sto se passava a pop . cresci a e mui·tos mor adores ele oulr as 
bandas vieram localisar-se ahi, em clel' r edor ela capelli nha. 
A primeira missa foi celebr ada em 1882 pelo padre Braz 
i\olagorcle, tendo sido transporta da pa ra a capellinha a i•magem 
ele N. S. ela Conceição, que se achava na faze nda do t ne n te 
Queiroz , n a Burreir::t . Esta imagem fo i mandada vir ela Bahia 
pelo t enente- coronel Jord ão do Couto e Silva , que fez ofl'e rta 
cle ll a ao cm•a to. Hoje a capelli nha está limpa e asseiaclamente 
or na da e par am en tacla , ·ht clo dev ido aos esfo r ços dia rios do 
majo1· Queiroz, q ne org ulh a -se em te :_ conhecido is to uma , Ji~
zencla e vanglor ia- se, com toda razao , em ve1· esta outt• or a 
fazenda uma villa, que lhe tem fei to os cabellos bra ncos . Em 
82 Itararé foi e1evacla a dis tricto de paz, em 88 a freg . em 
93 a villa, t endo cerca de 8.000 h abs . Occupa uma área de 22 
leguas em quadro o m un . de Itar a ré e é l imitado a E. pelo 
rio Ve1·de ,que nasce com o I ta raré , ela serra de Itaimbé, l imite 
elo Sul. A N. é confi nado p P. las fazendas do coronel F r uc tuoso 
e famil ia, San ta Bar bara, Quadros, e a O. divide com o mun . 
de Apiah y . O rio Ita t·aré ::tté a sua foz no P ara n apanema ser ve 
de r emate ao Es tado de S . Paulo com o Par aná . O ten eno é 
uberrimo , fer til , da ndo-se com vantagem ao plant io de café, 
m ilho, canna , ha ve ndo grandes matta r ias , pastos i mmensos 
para criação e conta já um milhão e ta ntos cafeei1•os. De uo
vemb t•o a março ha feiras ele a nimaes que a gente ele Sorocaba , 
Rio, etc., vem comprar . T~m der redor f11nccionam chv~ rsos 
engenhos, m ach inas lllper fe içoadas, com0 a do maJor QLteiroz, 
á margem esq . do l tamré, propria p:tra assucar e aguardente . 
Um facto no t::tvel, que bem accentua o espiri to OL·de it·o e bom 
deste povo , é o seguin Le : Desd.e a sua fu ndação a té h o:je só 
houve um a ss as>ina to no mun. , esie mesmo praticado por um 
louco . Em jan eiro ele 1894 depois que Itararé começou a ser 
fallado, o bispo nomeou um fabl'iquei ro da ca-pell a , tendo nesta 
occasião o 1nfatiga vel e paLrio,ta major Queiroz feito entrega de 
tudo, pres tado contas e present eado a mesma da quantia. de 
t rezentos e t a ntos mil réis , que havia a seu fa vor . E is ahi Harar é. 
Eis ahi um vi lla feita por um hemem, que tenaz e la bor iosa
mente não tem desca nçaclo desde qtte tomoLt a peito ecliftcal-a . 

ITARARÉ . Bairro elo Estado de S. P aulo, no mun . de 
Itapacer ica . 

ITARARÉ . P ov. do E stado do Par a ná, no m un. de S . J osé 
ela Boa Vist::t sob re o rio I ta raré ; com u ma capella da in voca 
ção de San t' AnmL e um a esch , p~t bl. de inst . p rim., creada 
pela Lei P ro v. n . 6'19 de 22 de ab r!l de i SSO. 

ITARARÉ . Bairro do Es tado de Minas Ger aés , no muo . de 
I tajubá, nas cabeceiras elo ri o Sapucahy . 

ITARARÉ . Ser ra elo E stado ele S . Paulo, n a ilha ele S . Vi
cente e mun . deste nome . 

ITARARÊ . P.raia n a ilha de S . Vicente, mun . deste nome 
e Es tado de ;:; . Paulo. Primitivamente fo i ahi ed ificada a pov. 

de S. Vicente, que mais tarde foi r emovida para o interior em 
consequencia das invasões do m DJr. 

['['ARARE . O mais consider ado dos affs. do P a ranapanema, 
depo·is elo 'l'ibwg-y . Além da lm[!!odauci a qne ihe advem pelo 
vo'lum e elas su as agtlas e ex tensão do se u curso, torna-se no
tavel por se t· a di visa entre os Es tados ele S. P anlo e Par aná . 
Nasce na serra de Pa ra napi.acaba , oude co ntraver tem as suas 
aguas com as do Itapira puan, aff . elo R ibeir a ele Iguape, cor re 
pat·a o N., r ecebe pel a cli1·. o rio Verde, seu m<~. io r aff. , e 
la nça- se n o P aranapa uema a 77 kils. acima do Salto Gra-nde. 
Não fossem as numerosas cach oeiras que tem, es te rio poderia 
dar accesso a embarcações· até g t·ande d istancia ela sua foz 
porqLle é consider a re! o volume elas suas aguas, ai nda mesmo 
na época ela ext rema . baixa . Na barra tem um a largur·a ele 96 
metros, com a profundidade ma:rima ele 2m,3, descarregando 
42 metr os cub icos de agua por segundo . Entre seus t ri bs. 
notam -se os rios Ver de, J agnaryahiva, J ::tguarycatú, P in heü o, 
Passo Fundo e outros . Ab unda em peixe e caça . O Sr. Rebas bião 
Par aná, no seu Esboço (}eogrc~phico ela, P1·ov . elo Pcwa,ná, ass1m 
descreve esse rio .: «Este afl:'. elo Para napanema n asce n a serra 
da Ribeira, no logar de nominado Ca,nc~stra,s . Ser ve ele divisa, 
ao NE . en tre esta e a prov . ele S . P a ul o; e rece be a lguns tribs., 
dos quaes sobt•esah em o Jaguar yahi va e o Jaguaryca iú . O rio 
Ita ra ré to rna- se no tavel po r ter· o leito em partes subterra neo! 
Per to do r eg is tro, que tem seu nome, h a um tunnel curioso, 
por onde passa gr~sso voht me ele agua q ue, da bocc~L do re fe
l'ido t unnel , preciplta-se n' um abysmo ele co usider avel a!Lura ». 

ITARARÉ. R io do E stado de S . P aulo ; nasce no sertão 
denom inado lviabto Grosso e após um cur so de 12 kils . mais ou 
menos, l ança- sd no mar, n o bairro ele S. F ra ncisco, tom a udo 
ahi o no me ele P ereq uê -mir i m. (Desc1•ipçâo elo Mwt . ele S. 
Sebastião . Msc , da Bibl. NfOcional.) 

ITARARÉ-MIRIM. Rio elo Es~atlo elo P ar aná; desagua 
na marge m esc1 . do Itar :.vr é, não l onge da foz des te L"io no 
Paran apanema . 

ITARARÊ. São ass im cle.nominados uns r ibeiros subte~-
t•an eos á manei ra do rio Itar a ré, couf . elo P a ra napanen:là , 
(W a rnhagen. ) 

ITAREMA. Monte perto da se rra de Maranguape (Ceará), 
em CJ tte Ma Lhias Beck, ha l)ll aventlll'eiro h oll andez em 1649 
suppoz ter encontra do a s m inas de prata que, s e auncl~ a ·tt·acl i
ção, já haviam sido descobert as po t· Mar tim S~ares Moreno , 
José Hygino, Rev . elo Inst . A?·cheol . e Geog1·. P en t ., 1886, P. 
i9 - E tym . : - pech·a de cheiro agt·adavel, ou ch eiro agracla,•el 
de pedra, de itá, pedra e rema-, cheiro agradavel. Hoje não ha 
mais not icia de ial monte . 

ITARERY. Pov. do Estado da Bahia , na com. de Inham~ 
bupe . 

ITARERY. Aldêamen to no mu n . ele Iguape, n o Estado ele 
S . P au1o. F oi f undado em 1837 em uma legua em qua dra ele 
excellentes ~e rras . r.o ncecliclas pelo. gover no . ~OLteo prosperotl 
e em 1871. so h av1a 12 foe-os e 63 1nch os ela t l'l bu Cayuá . E•u 
1877 a pop. era ele 150 inctios Guaranys . Em 1880 só contava. 
10 índios, em 188~ hav ia 57. ill' mesquinh o o trabalho agrícola 
dos mcl1os , que nao te em per manencta, nem ac tiviclade . A 

.aldêa não po,ss ue capella , nem esch . , nem qualquer outra of
fi.~ tn.a d.e a r,es meca m ca s, o que ser ia muito u til. As te rras 
sao ferte1s . « Se r1 a bom manter o usufructo dos terrenos em 
cuj a posse estão os i. nd ios, a fim ele que os cul tivem ; mas con~ 
vem or gam zar o t raba lho rural colle tivo nas outras terra s 
elo patrim on io da al den, . A não se1· i sto poss ível , t e rá logar 
arrenda r as terras que não são aproveHadas pelos indi~ 
genas » . 

ITARERY. R io elo Es tado da Bahia, no mun. el o Conde. 
Tem 60 kils . de cut·so e cl esagu a no oceano cel'ca de 30 kils . 
ao S . de Ita pecurú . Nelle a nelam canôas a té á distancia ele 
sei s ki lometros . 

1TARER Y. R io elo E stado de S. P au l0, verte da serra elos 
Ita t ins (gra nde ramificação do P aranapiacaba) e desngua no 
S . L0urenco, aff . elo Juquiá . T em 72 kils. de extensão ; sendo 
s ua ma ior l ar gura ele 12 braças com fundo vari avel de Ir es a 
20 pa lmos . E ' navegavel em mai s de metade de sua ex tensão, 
si bem que as cach oeiras , que começam a 48 kils . de sua foz, 
apresentem di fficulclacles . Recebe á esq. o ri o do Peixe e á 
clir. o Azeite e o Guara na . 
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ITAR UNA. Serra elo Est~.clo de Minas Geraes, no mnn. 
ele Bom Successo, separa,cla ela serra eles te ultimo nome pelo 
rio el as Mortes . 

I T AT Á. Rio aff. ela margem esq. elo Xingú. 
I TA T APRIÁ. Nação indígena elo Estado elo Amazonas, no 

rio Capaná, aff. elo Madeira (Aralljo Amazonas). 
!TAT EOA . Lago elo Estado elo Amazonas, na margem clir .. 

elo t•to Pllrú.s, com C]uem communica. Fica proximo elas bat· 
reil·as de Hypuciariham e da foz do iga t•apé Jatuaraua . 

ITATI. Log . elo Es tado elo R. G. d o Sul, parto do passo de 
Santo Izidro, no termo ele S . Luiz Gouzruga . 

I T AT IAIA . Antiga com. ele segunda erHt' . elo Estado de 
Minas Get·aes, creacla pela Lei Prov . n. 2.647 de 8 ele outLtbL'O 
de '1880 e class iüc,t da pelo Dec . n . 8.763 de '18 de novembro 
de '188.2 . Comprehenclia o ~ermo de Ayuruoca . 

ITATIAIA . Pov . com uma es lacão da E. de F. Ce ntral do 
Bl'azil (nuual de S. Paulo), no mstaclo do Rio ~le Janeiro. A 
estação fica eutt•e a,s de Campo Bello e Boa Vts ta, 2-tOt-,890 
dis tante da Capital Federal e a 446m,OOO de altura sobt·e o 
nível dom ar. Haahi um engenho central ele proprtedaclepar
ticular. Ageucia cio correio . Estação telegt·aphica. 

I TATIAIA . Pov. elo EstacllJ de Minas Geraes, com uma 
capella filial ela frcw. ele Otu•o Bt·anco. Já foi pfl.L'Ochia , 
tendo sido restaurada ~essa categoria paio at•t. Ill ela Lei Prov. 
n . 138 ele 3 ele abri l ele 1839 e rebaixada pelo art. vn da de 
n . 271 ele 'L5 ele abl'il ele 18!'1. Orago San to Anton io . . 'rem 
uma esch. publ. mixta, et•eacla pela. Lei n. :lOõ de 24 de J tt!ho 
de '1894'. 

I TAT IAIA. Ponto mais culminante da Republica 2.996 
metrossobt•e o niveldomar,ua serra daMautiqueit·a.,.uo mun . 
ele Rezende e Estado elo Rio de Janeiro. O Dt· . Carnet l'O Ma r a , 
em uma cl scr ipção que fez, em 1886, clesse mun,. diz: «O ~ta
tiaya já bastante notavel como ponto mais culminante elo lm
pet'Jo, ofi(H·ece outras singularidades ; as A.~ulba.~ Neg·ras , no 
apice ela seí·r a, dispostas em pt·ismas, ou columnas de gt•anito 
u nidas umas ás outras, e cleseg uaes em taman.ho, tem a f6rma 
curiosa ele um orgão de egreja, ou de uma estante de gt•andes 
e peq ttenos livros . ll:xistem uell e numerosas cavernas, onde o 
gelo desaba comruiclo, grutas povoadas ele stalactites, e bellas 
cascatas como a elo rio AyuL·uoca que se clespenha com furia 
sobre a Serra Negra. Na opinião do engenheiro Dr. Massena ha, 
na distancia ele cinco kils, do -ponto mais elevaclo, um cone 
profundo, rasgado para leste, e que elle allirma ser a cratera 
de um vulcão extiucto, a qual teL'á uns 600 :netros ele al'tLtra, 
e na base uma lat•gtn•a ele 900 metros. No sitio. do Bat·r o ~ranco, 
a quatro . ou cinco kils. ela base elo .Ita\ tala., ~xt.ste 1solacla 
na phnicte uma gTancle rocha tympantca, .por phu·oH.le , que s9a 
como um sino de campanarw, e t em a forma de um sopha. 
Como esta pedra, que o mesmo engenhei\'0 presume ser vulca
nica , eucont1·am-sa nos úet•renos ele transporte do Pyrapetio ga , 
e vat·zeas elo Campo Bello, muitas outras indicando a mesma 
or igem, Todo o Ita tiaya , em fim, é riq uiss imC' de curiosidacles 
naturaes que longo seria r efet·ir». « ITa um logar que pela sua 
altitude gosa das vantagens dos que se acham rras latitudes 
tempet·adas e fl'ias, e se r ecommencla pelo seu cli ma snal'issimo, 
pel os seus a:·es ÜJ?-OS e puros, -e por suas aguas crystallinas que 
por salL1berruuas JUStificam o nome incligena de - - ltatyaia- o 
CiJ!ttal, segttndo o Dt·. Couto ele Ma"alhães, C]uet· dizer pedr·as das 
aguas sa!tçlaveis. O Itatyaia é tfma joia engastada no pou·to 
mats culmmante ela serra da Ma nliqueil'a, e ao mesma tempo o 
ponto mais elevado do Brazil pois mede pelo m enos 2.500 
m etros acima elo nível elo mar dando-lhe a lguns até 2.800 a 
3.000 m.etros; e por esta sua po'sição ex<!epcional e tempet·a tura 
clev1cla a sua a ltitude, as chuvas são raras e fracas mesmo no 
ve.rão , que alli não existe; a evaporação é rapida e por is~o o 
fno é secco e Isento ele toda a llumidacle. O terreno, qne 
parece cl formação vulcanica est ende- se por montes e valles 
em campos ele uma flora a l pi~ a, vindo os ~le9lives morrer ás 
vezes n os valles com uma suavidade de "trans1çao que encanta os 
olhos; e ao lado da macéga e elo capim alto e gL"osso oude ~e 
occultam e a nmham as perdizes, alastt·a espontanea a fragana 
oste ntando em ou t'ubt•o e novembt•o os seus r ubros morangos 
tã.o grato~ á v ista quanto ao paladar, e m·esce o caragoatá ras
ten·o e mwdo, .ele folhas como ~s elas alcachofl'as, qtte serve 
·tam bem de ahmento ao gaclo e dá ao leite um sabor e"quis ito. 
Den tre os seus acctdentes e objectos digo os ele verem-se, sobre-

sahem :. os monoli~hos de fó r mas phantasticas, simulando os 
dolmens celticos ou. as esplliges. egypcias ; as pedras sobrepostas 
umas ás outras ert glnclo pyram1des., a lgumas coroadas no Yer
tice de um seixo àrredondaclo,. mas hoje meio det•rocados pela 
mão iconoclasta ele excll!rs tontstas que por clnert1mento tem 
deslocado as das camadas ~upel'Ío res pat·a vel- as rolar pelas 
e ncostas e Lombar com f1·agoL' na pt·ofumleza elas g rótas; os 
grupos elos r ocheclos ca,prich0same1t Le agglomeraclos com r~eessos 
e "'l'tttas para abl'igo ou descanço, e cave r nas em CUJO fundo 
co~ L·em limpiclos a;rroios ; esparsas aqui e alli como oasis no 
deser to as moi tas ele al'vo reclos etrtremeados de um taquanl ou 
bambú miudo ele que se fazem bengalas, e entrelaçadas de 
Jus chi-as de que pendem flores em fó r ma ele br incos e por isso 
cllamados bl'incos da pt·inceza; os laooos dot·metl'tes a que o 
vul go a ttribue encantamentos, visões ~ tangeres noclurnos, e 
que são os profundos e soturnos r eservatot·lios naturaes donde 
nascem e se alimentam, a lém de outros mana nciaes ele somenos 
impol'tancia;, o rio Grande, o rio Ayuru.oca, ele cascata mirifica, 
e o r io Prebo que é um dos lirottes entre o Rio ele Janeiro e 
Minas , de sorte que pó~e-se a ll i estar com um pe nesta e outro 
naquella prov. ; e por fim o romantJCo e assombroso ltatyaiÍa• 
asst~, denominado pOL' abreviabut·a Itaty- assú, o qual de cada 
lado pot• que se encare offet•ece um aspecto novo e adrniravel 
já (in,. indo tovres e ameias ele cas tellos, já l'epresentando drao-õe~ 
e mo~stros a pocalypticos. Do cimo desta bizarra e vertigi~osa 
massa ooranoi.tica, donde se podem contempla r, como do melhot• 
obset•v:torio ast.ron.omico, as causas ele cima e os phenomenos 
celestes , desdobra- se em baixo e ele r edor um · espectaculo es
plendido em que a vis La se apt·az e se fatiga sem nunca saoiat·-se, 
espraiando-se pelas provs . elo Rio ele Jameiro, Minas e S . Paulo, 
e d ivisando sítios, fazendas, fab \·icas , povs . desde as fres-s. até 
as cidades , tt•echos ele estradas ele fel'l'O um longo e stnuoso 
percurso elo rio Parahyba, - especialmente para os lados ele 
S. P a ulo . porque desde o mun. do Banwnal até o ele Jacarehy ott 
S. José dos Ca mpos, clescobt•em- se vil! as e cidades, que demo
ram nessa zona. Mas para ch gat'-se a essas e minetlcias sa
l ubt•es e encantaclot·as, onde nos mezes de maio a ,julho néva e 
os regatos gelam, e onde nos mezes de vet·ão, em que o R io de 
Janen·o ab raza-se de calor, a temperatura é de go e os 
campos amanhecem ás vezes cobet·tos de g·eaela, não ha um 
caminho de facil transito . Por isso poucas são as pess'oas que 
lá teem ido e essas mesmas nã,o se demoram pot• falta ele abrigo 
e ele recursos, e apavom.m-se ele se achar a sós com a natureza 
naquellas pa;rageus onde tudo é ·silencio, e a mudez ela solidão 
apenas é quebt·ada pelo estridor chromatrco ela velocípede 
sel'iema, que rapida c'?mo um gamo foge pelas ve r tentes dos 
montese pa1·a;osa!canttsdo Itaty- assú, mal avista o homem . 
Sua Alteza o St·. Conde d 'Eu foi um a vez pelo lado ele Campo 
Belloaté o retu•o elo commendadot• Ramos de Paula cujos ter
r enos pretendeu comprar, mas é a peior e menos beH;._ parte do 
Ita tyaia , onde toda via tive occasião de ver macieiras com macãs 
·tão grandes e coradas como as melhores vi nelas dos Estados 
Unidos e Lão carregadas que os galhos requebravam-se, e até 
chegavam a quebrar com o peso elos ftouctos. Esta pa rte perte'nce 
hoje ao Sr. Henrique ~hllá, o qual ' 'ae-se assenhoreando elas 
tet'L':1S dessa ex:cepcional r egião , tendo começado pelo lado 
opposto, pelas cabeceiras elo rio Pt•eto, em cujas margens possue 
uma faze nda ele Cl'iação, donde j A expor·~a os magnifl.cos queijos 
chamados elo- Itatyaia- , iguaes senão supet·iores aos melhores 
ela ll:ttrop:J. . No embanto, ela cidade ele Rezende aos campos elo 
Ita tyaia haverá 2±, 30 ou 36 kils . conforme a direcção que se 
quizer seguir, e um ra.mal ele pt·opot,ções modestas, partindo ela 
W. ele F. D , Pedro ll, na estação elos Campos. Elyseos , 
vence ria essa extensão com pouco clispencl io . Daht até 
onde teria começo a subicla ela montanha ha uma dis tancia ele 
18 kils . , quando muito, ele te rt•eno plano ou quasi plano 
e que não depende de obrn.s dar te; e deste pon to para 
ganhar o.s pl'imei l' OS campos elo Itab1•a.ia haverá um espaço ele 
um é melO kds. pouco mats ou menos ao longo elo cou ·~rafor~e 
da serra que pôde set• \·enciclo por uma estracleta elo sys~ema em
pregado no Uorcovaclo; e"ingacla esta p••qneoa difficulclade r es
tará um pel'curso de q ualro ou cinco lu is. ele terreno acclclen
~ado, mas sem impacilios, pat·a atLing i t·-se o comção ou o centro 
do planalto em fre1lte elo Itaty-assú. Isto no caso de preferi r-se 
o lt•ajecto ma is cul'to; do contt•a t•io ter- se-ha ele procurar a 
maL'g m elo rio Pt·e~o abaixo ou pt·oümo da fazenda elo Sr . 
H elll'ique i\1auá donde haveria a vantag.em de mais tarde pro
lon.,.a;r - ss um r amal até AyLtruoca, por tet•t•enos fet·ti! issimos e 
proprios para co lonisação européa. O capi tal a despender, e 
que poderia deduzir-se ela renda ela E.. de F . D. Pedro li, 
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não seria muito ; e quando mesmo fosse, só para levar a esse 
Sanitaritt?n já seria um grande beneficio publico, e portanto, 
bem despendido ; mas encontraria desde logfl remuneração nos 
primeiros 18 kils . , que tem ele passar por !ogares povoados . e 
cultivados, e finda a linha, pela quantidade de pessoas, de pro
duetos e de mercadorias que teria ele ser transpor tada , l!Js la 
pequena via ferrea abriria cami~ho a e~pl':l'ação dos me·tae~ que 
alli abundam como o ferro nas 1mmed1açoes elo I taty -assu, e o 
ouro nas margens do Ayuruoca e bem assim abriL• ia aos emigran
tes agrícolas dos paizes frios ela Europa uma região adequada e 
proxima ele ~rancles mercados e ela capital elo Imper10. - V. M.» 
«Para o viaJante ua E. ele F . D. Pedro II, diz o Dr . Derby, o 
Itatiaya apresen·ta o seu aspecto mais imponente na visinhança 
ele Rezende, entre as estações ela Divisa ele um lado e Campo 
Bello do outro . All i em dia favoravel , a parte elo massiço que 
fi ca entre os l'ios Itatiaya e Preto e que culmina nas Agulhas 
Ne"'ras, destaca-se perl'eilamen·te em fôrma pyramiclal, tendo 
a s~1a base n as p lanicies baixas elo Paraby ba, que, es·tando na 
elevação de 400 a 500 melros acima do mar, deixam á secção 
vertical da serra a r espeitavel altun de cerca de 2.500 metros. 
I sto quer dizer que ela base, no valle do Parahyba, o Ita tiaya 
0sten ta altura igual, sinão superior, á dos ou·tros picos elo Bra
zil acima ela base no mar. Da estação de Campo Bello em 
diante, a alongada e acachapada lomba.cla que ftca a dir. 
do rio Itatiaya, com os seus picos secunclanos, P edra do Couto, 
P yramide s e Cabeça ela Pedra, escondem as Agulhas Negras e 
tomam a vista menos bella e impressiva . O fallec1do enge
nheit•o José Franklim ela Silva Massena parece ter s ido o pri
meiro a pugnar publicamente pela supremacia elo Itatiaya ent t:e 
os picos altos elo Brazil. Em um artigo apresentado ao Insti
tuto Historico, com a cla·ta ele 3 de dezembro de 1856, mas 
sómente publicado na Revista ele 1816, elle sustenta esta these, 
sem porém apresent a1· dados sobre a altur a . Em um outro tra
balho apresentado ao Insüt uto em 1861 e publicado 21 annos 
depois, em 1882, elle dá uma tabella de altitudes compilada ele 
diversas fontes, em que o pico ele Itatiaya figura com 14.515 
palmos (3. 180 metros) o que parece ser uma estimativa, com
quanto bas tante feliz na aprox1mação . Em ma io de 1867, outro 
trabalho ofl'erecido ao Instituto onde dormiu ate 1884, insiste 
no mesmo ponto mas sem adia~tar dados positivos . Em junho 
do mesmo an no de 1867 o Dr. Massena fez uma n.ova ascenção 
ao ltatiaya , levando instrumentos afim de fazet• chversas obser
vações , cujos r esultados veem estampados em um fo lheto avulso 
publicado em 1867, com o titulo Quad1•os ela natureza t1·optcal 
ott c~scenção scientifica ao Itatiaya. A altura foi determinada 
com um barometro ele Fortin, assentado perto da base das 
Agulhas Negras, na elevação ele 2 . 4i2 metros acima elo mar, 
conforme o calculo com observações simultaneas feit~s no 
Observatot•io Imperial pelo Dr. Castro Leal. Na impossib~
liclacle de subir as Agulha.s Negras com baJ•ometro, a sua altt
tude acima da es tação barometdca fo i determinada trigono
metricamente, sendo os angulos tomados com ut;n theoclolito 
r epetidor ele Gambai e a base ele 137,8 metro~ med1d~ com uma 
luneta micrometrica ele Rochon, Esta opet·açao deu as Agulhas 
a altura de 579,8 metros acima ela base, ou 2.994,5 metros acima 
do nível do mar. Uma out1•a cletei·minação com barometro de 
Fort in, feita igualmente com obsel'Vações simultaneas no Obser
v~torio Imperial, foi effectuada em junho de 1871 pelo Dr. Gla
ZlOU, dando 2 . 713 metros acima do mvel elo mar. Esta vem 
refer ida na obra do Sr . Liais, mas sem outros detalhes sobre o 
ponto exacto senão as palavras «o ponto culminante» . Na 
excursão que fiz em 1882, subi até umas dezenas c~e metros 
abaho ela cl'ista ela lombada, mas pareceu-me que so um pas
sara ou uma lagarli~a poderia att ingir o ponto culminante em 
absoluto . E' licito, portanto, duvidar, pot• emquanto, que as 
determinações ele iVJassena e Glaziou se refiram ao mesmo ponto, 
e si isto for assim, a diil'erença ele 281 metros pôde t alvez 
fi'car reduzida á que ser á natural esper ar ele observações feitas 
em diversas épocas e com differentes i.ns ~n1mentos . Na minha 
excursão levei dous aneu·ocles ele algibell'a, de1xanclo um ter
ceiro para se t• l ido 1~a estação da Boa-Vis:ta, cuja elevação é 
conhecida pelo nive lamento da estr ada ele fero, Um deu 2. 979 
metros, e outro 3,173 metros . Estes resLiltaclos são demasiado 
desencontrados para merecer grande confi ança, mas é para 
notar que um combina mui proximamen te com o ele !\'(a_ssena . 
E' ele preSLlmir q11e no correr dos tr!!-balhos ela comnns.s_?-o geo
graphica e geologica ele S . Paulo haJa em ~reve occas1a o para 
nova cle·terminação, que r esolver á as cluYiclao. No em tanto, 
póde-se , sem receio de et'I'ar muito, dar á altura um numero 
redondo, como sendo proximamente de 3.000 metros. A r ocha 

predominante do Itatiaya é o foyaito ou nephelina-syenito, 
estreitamen·te relacionado com as rochas seme lhantes da serra 
elos Poços ele Caldas, pico elo 'l'inguá, na Sarra elo Mar , e ilha 
do Cabo-Frio, onde este ·typo de rocha e os seus congeneres 
teem sido mais minuciosamente estLtclados 1 • Este typo, um 
tanto raro, é inquestionavelmeute eruptivo, mas não é geral 
mente aclmittido no grupo elas rochas vulcanicas, no sentido 
mas 1·estricto ela palavra. Entreta nto, nos pontos onde tem 
sido estudado no Brazil, elle es tá tão intimamente associado 
com outros typos (ph onolitos , trachytos, leLtc it itos, etc . ), tanto 
massiços como fragmentarias (tuffos) que são fl•ancamente 
vul'canicos, que não se p6cle deixar de concluit• que os pontos 
onde elle se apresenta são os restos desnudados de anti"'OS' 
vulcões. Temos visto que o Picú e o Itajubá são muito pt·o~a
velmente ela mesma natureza. Dahi se ·tira a interessan te 
deducção, que os picos mais ele !avos ela Serra ela Man Hqueira 
e um elos mais notaveis, posto que não seja o mais alto da 
Serra elo Mar, são montanhc~s pcwc~siticc~s, conforme a classifi 
cação de Richthofen. Is to é, são compostos de materiaes extra
viados por acção vulcanica depois ela sublevação das cadeias de 
que formam par te, sobt•epos tos aos ma·teriaes proprios elo gr·osso 
destas cadeias. Afastam-se, po1•tanto, em· composição, modv ele 
origem e idade, elas grandes f~ ições produzidas pelas forças 
orogene-ticas . Nos pontos mais elevados da Serra do Mar 
(Orgãos, Bocaina, etc.) pelo contrario, comquanto a crista sej a 
formada por uma l'Ocha eruptiva, o granito, não ha motivo 
geologico ou topographico para suspeitar extravasamento super · 
licial em grande escala de ma terias proprimente Yulcanicas . 
As bossa~ graníticas apresentam antes o aspecto ele clikes gigan· 
·tescos e não se elevam, senão por uma maneira que póde ser 
attribuida á desnuclação , acima das r ochas mais antigas que 
atravessa m . Tanto o granito eruptivo como o gneiss qLte o en
cerra, parece terem sido elevados á saa posição actuai em vil·
tude de movimentos orogeneticos . Na região ela Sen ·a do Mar 
parece ter havido grandes movimentos de dobramento (folding) 
nos ex·tractos rochosos anteriores ás er llpções graníticas , e outros 
no sentido vertical ao longo ele fa lhas (faultin,q) sl.ibsequentes 
pções. Na Se na do Espinhaço, li vemos occasião de ver ainda 
outro typo de struc tura». 

ITATIAI A . Serra do Estado ele Minas Geraes, percorre a 
ft·eg; de Ouro Branco, E' r ica em mineraes. 

ITATIAI A. Ilhota do Estado do E. Santo, no mar, a OSO. 
elo Moreno. 

ITATIAIA . Rio elo Estado do Rio ele J a neiro ; banha o 
pov, do seu nome, onde faz uma peque11a queda e eleita um 
braço com o c1ual vae encon·tt·ar-se pouco antes ele desaguar 
na margem esq . do Parahyba elo Sul. 

ITATIAIA. Rio elo Estado de Minas Geraes, aff. do Pi
ranga. Corre entre Ouro Branco e Antonio Dias. Recebe o 
Agua Limpa . 

ITATIAIA . R io elo Eslaclo de Minas Goraes, desagua na 
mar gem d ir, do r io Doce, proximo á. foz do Cuiethé. 

I TATIAIUSSÚ. P arochia elo Estado de Minas Geraes, no 
mun. do Bom Fim . Orago S. Seb astião e clioce~e de Marian?a· 
Foi creacla pela Lei Pro v. n . .4~'l ele. 1 ele ~unho ele 18::>0 . 
Agencio. do correio. Sobre suas dtvtsas vtcle: Le1 Prov, n. 2.605 
de 7 de janeir o de iSSO e Dec. n. 114 ele 20 ele junho ele 1890. 
· ITATIAIUSSÚ. Serra do Estado de Minas Geraes; dirige-se 
apr oximativamente de E. a O. entre o rio Paraopeba e os 
rios S. J oão e Pará. 

ITA'l'IBA. Cidade e mun. do Estado de S. Paulo na com . 
de seu nome, ex- termo ela com . de Jundiaby, ligada á Rocinha 
e a outros pontos elo Estado por estradas, si~uada a NNO .. da. 
capital , á margem esq. elo rio Juncliahy, cl!stan te da cat:ntal 
77,7 kil s . ; de Campinas 27,7; do Amparo 33,3; d,e Jun~tahy 
22,2; e de Bragança 33,3; l igada a Jundtahy e .a es·taç_?-o_da. 
Rociuha pot· estradas. Sua egreja matriz tem a mvocacao ele 
N . S. de Be~h lém e depende ela diocese ~e S. Paulo. «.Sobre 
sua origem, diz o_Sr . Azevado Marque~, e1s o qLle cle~cob~·Imos: 
De 1810 a 181'1 es tabéleceram-se no sertao em que esta hoJe esta 
pov., Domingos Rodrigues, o alferes Bento Barbosa Pires, 

1 Derby Quartel'ly Journal of the Geological Society, 1887, p. 457, 
Jordano Machado - Tschermalcs Mineralogiscl,te ~und petrographische 
Mittheilungen, 1887, p. 318. 
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Antonio de Godoy Lima , Anton io Rodl'igues (con hecido por 
sa1·gentão), Manoel Ft·a ncisco, Antonio Pereit·n Peclroso, Joa
quim ela Silva Fl'anco, Clemente Pin to, 3-abl'iel de Godoy 
Mo!'eil'a, Thomé Pires, Thomé Barbosa e outt·os. l~m 1815, 
fo rm aram uma peq:uena capella ela in vocação da s~nhot•a ele 
Betb lem, no sitio de An-tonio Roclrig1tes, por se r já considerado 
o numero ele habs. attrahidos pe1:~: fel'tilidade do sólo, doando 
este' o terreno necessario para patrimonio da mes ma capella , 
onde eram ce1_ebrados os offic ios divinos pelo prtdt·e Domingos 
de ·tal, capellao pago á custa elos instituidores . A 6 de mat·ço 
de. 1829 obt tvel'am os moradores deste logu pt•ovisão l_)ar .t 
el'lgn•etu pta baptismal na sua capell a que foi creacla fl'eg. 
p or Dec. ele 9 ele clczembt·o ele -1830» . Foi elevada á vi ll a com 
a denominação ele Bethlem de Jtmdiahy pela Lei Prov. n. 2 ele 
20 de fevereiro de 1857 e á categot·ia ele cidade pela ele n . 18 
ele 16 de mat·ço de ·1876 . T eve a actnal denominação pela ele 
n . 36 eleS de maio ele 1877. Possue um:t r egu lal' matriz, eJifi
cacla a esforços elo viga rio Gauclencio Antonio ele Campos, a 
egreja elo Rosario e a cape!la de Santa Cru z. Sett principal 
ramo ele cnltul'a é o café, ·tam bem ha plantação de cereaes e 
criação de gado. Apop. é ava liada em7 .0:JO habs. Tem e;;chs. 
publs . ele inst . pt·im., duas elas quaes creaclas pela Lú Pl'ov. 
n. 3 ele 5 el e fevel'eil•o ele 188-!. Ag·encia elo correio . Sobt·e suas 
divisas vide, entl'e outl'as, a Lei Pt•ov . n . 83 de 21 e 158 cl~ 30 
ele abr il ele 1880; n, 5 ele 20 ele fevereit·o ele 1882. Foi ct•e:tcla 
com . pela Lei Prov. n. -10 ele 7 ele fevereiro ele 1835 e clas
·sificacla com . especial pelo Dec. n. 177 ele 24 ele janeit·o 
ele_ 1 8~0. No Almanc~oh ele ltc~tiba encontra-se a seguinte clea
c~tpçao: <<AsPECTO GEilAL. - As partes elo nor te deste mun . 
.sao em ger al montanhosas e cobertas ele mattas, capuei l'as e 
de vastos cafesaes . Confina a O. com o mun. ele Campinas, 
pelo mono das Cabras, em pa r te coberto ele g randes phwtações 
cJ.e café, ele algumas mattas virgens e ele capueiras; ao S . e L, 
os tert·e.~o> são muito ondttlados por collinas e planícies, muito 
appropt'laclas para todas as cul tul'as e pastagens . SBaRAS.
Apenas existem no mun , l_)eqttenos mort·os, rami ficações elo 
mon·o elas Cabras, acima mencionado . Rros .- O tet•ritorio de 
Itatiba é rega-do por clous pequenos rios: o Atibaia e o J agttary, 
que atrav~ssam ele E. a 0., e só podem ser navegados pot· 
canôas ; d1versos r1beirões o su lcam em varias direcções e 
clesaguam nos dous rios, que, depois de atravessarem os 
n;tuns . ele Campinas, Amparo e Limeira, vão formar o Pira
cteaba. SALUBRIDADE .- O mun . é muito salubre seu clima 
é geralmente fresco . MrNE RAEs. - Os morl'OS e colÚnas do mun. 
são geralmente fol'mados ele •·oohc~s P""phiroides, de ,qo·ann
lites e ele 2JegmMites, cujos deLrictos constituem as e:>.:ce1 lentes 
terras massapés e salmorão, r econhecidas as mais a[)rOpl'iadas 
para a cultura do ca fé, de todas as a t' Yores fructiferas e .ce
reae~. Nas bandas elo Sul e Sudoeste encontt·am-se mut tos 
outeiros cobertos ele miueraes ferreos : tambem nas mugens 
elos L'ibeiros o conegos abunda a at·g ila, muito apl'Opriacla 
para a fabl'icação ele te lhas, louças e tijolos ; encontra-se em 
varias Jogares g l'ande mas;a de kaolin. MADE TRAS .- Existem 
no mun. muitas especies ele macleit·as ele oonstl'ncção e de 
marcenat·ia, como sejam a pet·obeira, o jataby, a massaran
duba, o a raribá, o ja carandá , o sagot•agy, a canell;, parda, a 
cab t·euva, a sucupira, a cab iuna, o cedt·o, o pinho ou arau-
1laria braziliense, o pá.u ele vinho, o oleo, etc. F n.OC'l'AS srr.
VEs:rREs .- Ha aqui a goiaba, araçá, guab iroba, aritiçús ele 
vanas espectes, Ja boticabaa, maracujás , uvaia e pitanga. AN I
MAES SlLVESTREs.-Ha o caetit tú, veados, tatús, lebres, coelhos, 
pac~s, lon tras, cap ivaras, c1uat is, cutia~, macacos, monos, 
bugws, ~aguis , sahás, gatos elo mato; quanto á aves, encot1-
tram-se Jacús, macucos, pavões, papagaios, .periquitos de mui
tas variedades , nambús, guassú-ch0rorem, u t•ús, tovacas, g t•alh:ts 
perdizes, tucanos, araçat·is, pombas ele varias esp:cies, ról as , 
annus bt• :tnco e [)l•eto, cat•a nchos, caracarás, gaviões, sar a
curas, marrecos,patos e fran o-os d'ao-ua batuit·aij . Entt·e as aves 
c~ntoras o sabiá, o sabiá-un"a, o solcla~lo , o cana rio, o pinta
stlgo,_ a patat1va, o ·tié, o ga t,tramo, o papa-capim, o tangará, 
o beiJa-fiõr ou colibris de muitas variedades , a araponga, etc. 
Ent1:e os noctívagos dis tinguem-se o Ul'utagua, o curiango, a 
cortlJa ele varias esper, ies e a suinelara . Entl'e os animaes ve
nenoso~, notam-se: cobl'as, taes como: a cascavel, a jat•araca, 
o ut•utu, a boipe1·a, a j a ral'aca ele cauda ln·anca, aranhas, 
v~spas e mamangabas. São numerosas as val'iedaeles elas abelhas 
Sl~vestres ; entt·e ellas citar emos as pt'inciples qae fornecem 
excel_lente mel: tuyú-mirim pre to dito ama t·ello tuyuva , man
claçaJa- guassú, ~lito mil'im, vorá', mandory, tapichoá, jatehy, 
tuvuna, chto m1r1m, cnga- fogo, g-urupú, gui ruçú, g uimil'im, 
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arai_)ML, manclagua:t·y, iumirim, mombuca, sanharão, guarupé 
e iranchim. Nos r1os pasca-se a tabarana, a !_)taba, o mv.ncli
o·ttassú, o bagt•e, o lamb:try , a pirapitinga, a tarah il'a, o g uarú, 
peixinho notavel por sua ma.neira especial de multi[.Jlicação, 
sahindo ela regra ge ra l elos outl'os pe1xes, pois que multtplrca-se 
sem ser por ovos .- Hrsl'ORIA. Ha 80 annos mais Oll m~nos , 
que o ter ritorio elo mun. ele Itatiba , outr'ora Belém ele Junh1ahy, 
coberto de rnnttas virgens e sombt'ias flores tas, era amcla.cles
conheciclo. Segtmclo antigas tradições, a lgu11s criminosos fo ra
aiclos de Santo Antonio ela Cachoeira e Atibaia, onde eram 
persen·tüdos pela jttSLiça, for·am os pt•ime iros que penetraram 
nessa';, ma ttas e estabelecaram a pl'imeira a l'l'allChação. Esses 
cr iminosos, descendo pelo rio Atiba ia , em pequenas canôas, 
vieram ape:> rtat· no lagar onde o ribeirão elo Pinheiro faz barra 
com o mesmo rio, em uma paqLtena ilha em ft·eute aos sitias 
hoje ps t• :eaceutes a Joã o ele O!iveim Simões e Joaquim da Sil
ve~n:_ Fraaco, e ahi, julga ndo-se ao abl' igo ele qualqner pet·se.
gu tçao, pe rman~ceram po1· alguns nBzes, exp lorando e cul ti
vando o tet•t·eno, que era f~rti lissimo, e vivendo ela caça , q•te 
et·a ahundan~e. Uma escolta, commandadn por Lourenço Leme, 
descendo o rio Attb:t~>\, em pequenas canôas , foi ao encalço 
elos criminosos , que mansa e pacificamente vi viam nas refe
ridas maltas . Dep~is ele lo nga e penosa viagem pelo rio . CLtja 
passagem era diffic[lima palas gt·ancles cachoei•·as e outros 
óbices qtte o ohstrttiam, conseguil'am chegat· a descobl'ir o es
condrijo onde se occultavam os fot·agiclos. Logo que foram des
cobertos, oppuzeram gra11de resistencia á escol ta, travando- se 
ranhicla luta, da qual resultou a mol'te ele alguns r esistentes e 
o ferime1lto ele muitos guardas . 03 que sobt·evivet·am á luta, 
consegtliram escapar, e, tendo á sua ft•e11te Sab·aclor Lopes, 
desceram o rio Atibaia, indo fo t·m ~u· 1101'0 alojamento duas 
\eguas abaixo ela ill1a que hav iam abandonado, e ahi estabe• 
lecet·am uma pequena pov., qtte até hoje conserva o nome de 
Lopss , e alg·ms descendentes do mesmo . A escolta, t ?tlClo ba
tido os cr i minosos, reg t·essott á pov . de Aiiba ia, levando a 
noticia da ric1ueza e ubet·dade elo s Jlo que haviam descoberto, 
e logo, uma pequena corrente ele imi gt·ação, tanto de Atibaia 
como de Juncliahy, pt·incipiou a afHtti t• para aquellas hellas 
e âcas paragens, ~t ·ttrahicla pelas a uspiciosas noticias dadas 
pela t·ef'erida escolta . Entre os imigran-tes viel'am Jo:tqnim ele 
Moraes e J osé Pereit·a, que povoaram os bairros hoje clenomi
na.<ios elos Pereiras e Cotttos . Constitu ída a pequena l_)ov., prin
cipiou ella a flor escer, t endo como commandante o cabo ele 
o:;denanças João cl' Assumpcão, homem prato e que ha 44 ou 
4o annos a iucla ens inava primeiras leLtras no bairro dos 
So11zas em Campinas. Antonio Roc!I·i.,.ues ela Sil va (vu]ao Sar
gentão), 1:m elos ~ais antigos habs. cl~ novo territorio, possuia 
no oratorw par·ttCular do se u sitio nma imagem ele N. S. de 
Bethlem, a que consagrava particular de voção, festejando -a 
·t~clos os annos no dia 8 de setembro, em companhia de seus 
visinhos. 'l'endo essa devoção se augmen taclo considel'avel
mente, pala gra.ocle atnuencif!o elos moradores do bairt·o nos 
festejos annuaes, onde todos nnham, cbe10s ele devoção, clepo
s i~ar aos pés da virgem os tributos ele sua g ra·ticlão e respeito, 
r esolveu Antonio Rocll'igues co nstt•uit· uma capella dedicada a 
N, S. ele Bethlem. Em i S14 foi, pois, et·ecta a primeira capella, 
com a denominação ele N . S. ele Bethlém, na margem do 
r ib3irão Cachoeira, no Jogar onde está hoje situada a ch ~.cara 
elo major l<'rancisco Antonio ele Pau la Via nna, e Has ladacla a 
imagem do oratorio elo sitio para a ca pella, ahi começou-se a 
celebrar missas todos os domingos e d ias santos, sendo o pri
meiro cap~llão o padt•e Domingos ela Silva, que para esse fim 
fora contt•actaclo pelo f.mdador da capella e mais moradores elo 
bait•t•o, meclia11te moclica gratificação a nnltal. Fallecanclo An
ton io Rodrig-ues (Sargentào), passou o s i tio a ser l_)t·opl'iedade 
elo padre Domingos, que mais tarde vendeu -o a D. Dionisia, 
continuando a celebração dos actos r eli g io sos na capella perten
cente· ao si tio, sendo o padre Domingos subs~ituiclo pelo padre 
Ft·ancisco Cot·rêa Pupo, qu e ser,•iu de capellão por alguns annos 
e juntamente os padres I<' rancisco Ortiz ele Siqueira e !oac1uim 
ele Mot·aes. De iSlO a 1.825 estabeleceram-se no sertao desta 
loc::tliclacle, entre outros : Domingos Rodrigues, o alferes Bento 
Barbosa Pires, Antonio ele Gocloy Lima, Manoel Francisco, 
Antonio Pereit•a Pecl roso, Joaquim ela Silva Franco, Clemente 
Pinto, Gabriel ele Godoy Moreira, Thomé Pit·es e Marcellino ele 
Godoy . Em 18.27, tol'nando- se a capella ele Be thlem populosa, 
t•euniram-se seus habs. e requet•era m aos poderes competentes 
para que fosse elevada á f reg ., e como o lccal ela cape !la não 
ara o ma is apropriado para a nova pov . , edificaram Olltr a no 
Jogar onde hoje é o largo ela iHatri7., Mas, sendo clesattencliclos, 
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dê novo requereram, conseguindo afmal que fosse a cape11 a 
elevada á freg ., por lei da assembléa prov incial ele 9 ele de
zembro de iS30, na qual determinava-se que os pdncipa.es 
proprietal"los concedessP.m u ma ár ea ele tenano sufftcien te p~ra 
o roc~o ela nova ft·e.,.., o qt1e foi satisfeito pelos pr opr ietar ws 
alfe res Raymundo Cardoso de Oliveira,. Manoel Rodrigtles da 
Silva e O. Dio.nizia, que, por uma escr tpt ura , doa ram o refe 
r ido te 1·reno a N . S . de Bethlem . S >ndo i ns ufficiente a seg,mcla 
capella, pal'a a .POJ?•. ela nova ft·egue.zia., rtue augmen:t~va-se 
rapidamente, pr! UCtpm ram a constnur _uma n~va egre.1a em 
i8.33, para. cttjo fim nuuto contr1buw o a l'feres Joao ele Ol t::en·a 
Ca rdoso qtte legou parte ele seus bens para essa constl'lwçao, e 
só em ul53 poucle ser concluicla pelo pacl1·e Miguel CtJr rêa Pa
checo então viq-ario., se ndo essa egreJa a que serve hoje de 
matri~ depois cte ter sido convenientemente retocada e dou
rada ~ expensas do povo, pele viga ri o Ga udencio An tonio ele 
Campos, em 1858. Mais ta t·de os cidadãos Ignacio Corrêa ele 
Lacerda e Anton:io da Silva Franco, negocia n,tes de animaes, 
em di vet·sas via.gens que ftzeram ao norte ela pro v. , ·ti vet·am 
occasião ele observar a riqueza da çu llm· ::~ de café, que por 
aquelles lados começava a fiorescer, e, anb:nados elas mais 
lisongeiras esperanças, trataram de itür oduzi r em Bethlem o 
cultivo de tão l'ica industt·ia. Devem -se princ ipa lmente ao labo
rioso e intelligente cida.cl ão I::;na cio Corrêa ele Lacerda, cujo 
genio emprehencleclor e activo superava todos os obstaculos, os 
primeiros ensaios do cul tivo do ca[é no sul da prov. e neste 
mun. Foi elle quem aconse lhou a var·ios l avradores ele Cam 
pinas, e especialmente ao cidadão Francisco Egyclio de Souza 
Aranha, para que passass ~m ela cul tura ela canoa pa ra a elo 
café, clemonstr.1ndo as immeo sas vantagens da no .. a inclustr ia; 
e os seus conselhos foram ml.\is attenclidos e obser vados na
quella importante localidade elo que em Belhlem, onde o pre
stimoso cidadão passou pelo dissabor de ver a sua icléa aco
lh ida com lheza e desanimo. Porém, com tanto esfo l'ço e 
constancia aelvog:ou a idéa ela nova Íilcl ustl'ia, que poude vencer 
os prejuizes e preconceitos de seus con ten aneos, consegu indo 
felizmente c1ue a Stta grandiosa inic iati va, fosse realisada, 
senelo as famílias Alves, P ires e Franco as pl'imeiras que en
saiaram o cultivo ela r·ica inclustr ia , colhendo os mais bellos e 
fe li zes restllt<J.dos. AsJ;im vio o incansavel e o laborioso Be~h l e.m
nisba coroados o.s seus esforços, pt•eparanclo um rice e esplen 
dido ftttut•o á então frecr. de Beth lem. Plantando-se o cafe, 
ver iücou- se qllão{erLi l e

0

·uberrimo era o solo, e acloptGIU-5e esse 
gén-ero de incltt:;trla, cuja producção progl'ecl ia de um modo 
espantoso, fazendo-se. em poucos a11nos ~ expor~ação.de J?erto de 
200. QOO art'obas de cale. A 20 ele feve1'e1ro ele 18o7 fUI a h·eg· . ele 
Bethlem elevada à categoria de vi !la, e a 7 ele setembro elo 
mesmo anno fez -se a eleição para vereadores, na qual sahiram 
eleitos os cidadãos Francisco Thomé ele Assis Passos, J.oão 
Baptista ele Lacerda, Euge nio Joly, Antonio Soares Mu~iz, 
José Pire> de Godoy, Antonw Franco Pompeu e Fr anc1sco 
Antonio de Pa ula Vianna, entrando a nova camara em exer
cicio no dia 7 ele j ane iPo de 1.858. Em 1865 ct·eott-se ne~ta villa 
o fô ro civil c jtwtamen·te o consel ho de Jurados, fica.nclo o novo 
tel'mo annexo ao de Junclahy, até que por Dec . ele 1 de 
agosto de 187.2, foi creado o Jogar de juiz mu ú cLpal e de 
orphãos, com juiz Lrruado, fi,canclo desli gado do ele J uncl iahy , 
Pela Lei o . i8 de mat·ço de 1876, foi el evacla á cidade . A 16 de 
novembro ele 1874 assen tou- se a peclt·a fundamenta l da to r re 
ela egreja ma.tl'iz, sob os ausp ic ios do Rvm. viga do padre 
Francisco de Paula Lima, que muibos esfol'ços fez para o anda
mento dessa importante obPa, que h oje ~e acha concluida com 
auxil io ele subsct•ipções populares, com o legado ·tes tame;ltar io 
do cidadão Cal ixto Soares ele Godoy, e finalmen te com os im
por tantes donativos· do tenente-coronel Caru illo José P ires e 
seu irmão major Bénto P ire i ele Aviia, que ·tomaram sua cli
recção fim<tl. ~~ ii ele abl'il el~ 1876 inaugut·ou -se um theatt·o, 
que se acha i nacabaclo, com o t itu lo ele t.heatl'o S. Joaquim . 
No mesmo auno fo i creada Uina collectoria de rendas geraes e 
p1·ovinciaes. No an no ele 1877 a camara m unic ipal requet•eu á 
assembléa provincial ped indo qne o_ nome de Bethl~m Josse sub
stifuido pelo ele Itatrba, afim ele nao ser confu ncl1do com GIS de 
ou tras localidades ele iclent ico nome . O mun . ele Iiatiba, r i co 
e important13 pela sua lavoura, cuja expor tação é calculada, 
termo médio em 400 .000 arrobas de café, não podia cleü:nr ele 
acornpanhar'a evol ução lDrogress iva ele outros muns. agricolas, 
na iniciação e rea lisação de v1as ferreas ; e, p ois, ligat1do o 
maximo interesse a um assumpto ele tanta mag-ni tude, os cida
dãos Camillo José P ires, Eugen io Jo ly , J ulio Jo ly J un.ior, Flo
rencio Corrêa Pttpo da Sil veira, Bento Pires ele A vila, Antonio 

Morei ra Lim a e Antonio A l ve~ Cardoso, reuni ram-se e reque~ 
reram á assembléa provincia l , pl'ivilegio para um ra mal ele 
estracl ;l ele feno, que partindo desta c idade fosse entroncar na 
linha ferre<> ingleza, ou em qualquer outro po nto que l he fosse 
mais conven iente. Por Le i P rov. ele 6 de abril ele 1872, ob ti- · 
veram os impetran tes pri •rilegio, por 90 annos , para o dito 
r amal com garan·t ia ele ju.ros d urante a conslrucção . Pela lei 
ele i ele a bl'il de •1876 fo i co n.ceGlicla a ga t· arrtifL de j11ros par a o 
mesmo ramal ; e uo a two ele 1880, tratando-se da organisação 
ela companhia, a Companhia Paul ista em assembléa geral de·· 
terminou faze r o dito r am al, vis to se acb ar clenLt·o da sua zon9, 
e ser de d il'eito ; para o que, em mal'çO de 188i , fez o compe
te nte contracto com o governo prov incial, pelo q ual com
prometteu-se a dar começo aos trabalhos deu tl'o do pr azo 
cb 10 mezes . Havendo a Companhia Paulista l'eito o con
tL·acto com o Exm . governo, postedormen te, sob pre texto 
futil, depois de multada por infracção elo mesmo, decl inou 
de sna execução, e portanto ele • 11a supposta preferencia, pre
tendendo, pol'ém, ainda o privilegio ele zona, si outt·os fizessem 
a estra da. E c1uanclo os concessionarios tratavam de ad ianta\' 
a vo·tação ela emenda do Senado , que estava sem andamento 
na Camara elos Deputados; e tenclo -o conseguido, sendo lei 
ha mu itos d ias, depeudente apenas da publicação no Dicwio 
01fi,cial , para o fim ele se r executada e publicada a Lei n . 78 
de 1880 . ; considerando que a Lei n , 78 de 1880, j{L como lei 
posterior , e já pela.exp ressa revogação das disposições e.m con
·trarlo, t· evogo u aque lla ele n. '15 de 1872, pois não podem 
ambas coex istir ; conside l' ando que ~m caso ele dtlvida, quando 
pucle õs ~ haver, o gove•·no deVla pretenr a execução claquella 
Le i 11 . 78 ele iSSO á de n. 45 de 187.2, que viria sobrecarregar 
os cofres pt•ovinc iaes com a garantia de JLlros sobre o capital 
de 800:000$, sendo que aq11ella lei prov ta no mesmo beneficio 
publico sem este onus; appareceu João A vila, requerendo a. 
concurrenci<t ela Lei n, 78 de 1880, que caducara, não sómentc 
depois que 'foi fe i to o co n tr•ato com a Com panh ia Paul ista, 
senão tambem pelo l(J)pso de tem1Jo, por se r l ei de a~6tor izc~ção, 
o que foi defet· iclo . Reclamando, então os concessiouario3 por 
sa mel hn.nte deli beração do governo, este a nada at te Rdeu e: 
cons icler anelo ·que a concessão elo privilegio feita aos con~es- . 
sionarios pela Lei n. 45 ele 6 de abl'il ele i872, não se hav ia 
tot•naclo etl'~ c tiva por contra to que f?sse celebrado com o go
ver no provmc1al , acto esbe que se !'la urealizavel por· ofl'ensivo 
elos d ireitos aclquüiclos ela Companhia Paulista pelo contrato· 
ele 29 de maio de 1869 ; cons iderando, Jlnal meQte, que, pela 
de~ i stencia fei ta pel<t Companhia 'Paulista elo contrato pa ra a 
construcção elo ramal ele ltatiba, o governo ficou desembara
çado pat·a executal' aquella lei ele 1880 ; julgo u imp1·oceele i1te 
o pt·otesbo, e ma n teve o despacho que mandoll ab t•ir a con cur- · 
l'encia . Consc ios de sens d ireitos e po1·qlle não se r eali zou a 
concur t•encia allud ida, levaram os coocessio narios o seu proteobo 
á assembléa prov incial , e esta, tendo ouviclo a comnüssão res- . 
pec ~iva, ten1 pa l'a Ol'cletu de setls trabal hos um projecto de ler 
declarando que a Lei n. 78 de 1880 não revogou a ele n. 4.5 
de 1872. ToPOGRAPHI A.- A cidade ele Ibatiba acha- se a 23o 3' elo 
l at itude s ul e 3° 43' de long itude occiclental. D is ta Gla capital 
ela nossa prov. 1.4 leguas ou 771" 11 ,7; e dos mtms . li mitrophes, 
de Camp i11as qnatt·o legnas e um terço, ou '23i<m,S t ; do 
Amparo seis leguas , ou 331"11 ,3; ele Ju ncl iahy, q uatt·o leguas 
011 22i<m,2 ; ele .Brag·ança sets leguas, ou 331<'11 ,3; ele Campo 
Largo ele AtLbam tl'es leguas, ou 191<m,3. Está shtu ada entre 
os r ios J undiaby e A:b ibaia , distando deste cerca. ele dous kils. 
Acha-se edificada sob re uma linda col Li na qtte se eleva em 

· amphithe~.t ro desde o ri bei rão ela Cachoeira; as ruas sii:o d ire itas 
e regula r men te a li nh <l!das sendo a maior pal'le l a rgas e calça
elas. A~ casas são quasi todas terreas e de constr ucção elegan·te. 
Entre 03 seus pr in•Jipaes eclillclos des taca- se a egreJa matriz . 
clom·acla internamente e ado r nada com uma das ma is v istosa~ 
to t•res ela p1·ov inc ia, tendo na par te em que principia a base ela 
cupola um elag.Lnte t erraço, 011de campeiam ctuaLro estatuas dos 
evangelis tas. A egreja elo Rosari o, sita no la•rgo elo mesmo 
nome, de const l' ucção ant iga . A capella de Sa-nta Cr uz , ne a lto 
ele uma c.olli n•i que frontea a cidade . A casa ela cama t•a e . 
pr isões, edificio elegante e recentemente consbruiGlo de pecLl'as e 
tijo los, que se eleva no pateo do thea tro, e finalmente, o tbeatr·o 
ele S. Joaquim que nãv está acabado . Ao lado snl da egt·e ja do 
Rooar io, sobre o do rso da co llina em que se acha a ciêiade, 
estão collocados os cemibet'l OS . Todos estes eclificios fo ram 
constnridos a expensa elo povo itatibense, sem aux ilio do go 
verno. PoPuL.w&o .. - A ult ima estatística oflicia l calcu lou a 
pop. do mu n . . em 6. 600 habs . elos quaes 1.948 escravos , ~85 
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fogos e seis e]Qilores, porém hoje ( o autor escreveu em 1880 ) 
-calcula-se em 8.000 hab . sendo 2 . 500 escravos e 5.500 livres . 
AGRICUL'l'URA .- A lavoura consiste quas i qu exclusivamente 
na cultura de café, generos alimentícios e lambem ele uvas 
americanas . Cultivam~se em pequena esca la quasi todas as 
es pec1es ele fructas 1nd 1genas, taes como: abacate, abacaxis, 
aboboras, ananazes, melanmas, bananas, mar melos e mamões · 
e. outra.s. es_trangeir ~s com o : laranj as ele muitas variedades: 
hm as, hmoes, romas, pecegos, ameixas, u vas etn·opeas e ame
n canas, peras , maçãs e ont t·as ft·nctas hor tenses, além da 
quanttelacle ele leg um es ~acionaes e estrangeiros, qtte produze m 
com abnncl:Lncia . CR!Açoc:s. - Ha poucas fazendas de criRr no 
mun . I, DUSTRIA FADRIL. - Consiste em vinhos de uvas ameri 
canas e em cervejas, de que exist" uma fab l'ica perfeitamente 
mon~1.d.a . Co~nu:acw . -A e:.:port.ação limita-se a café, cuja pro
clncçao cal cula -se em 6.000.000 de kilogs., e em v in ho>, 
que_produz. cerca de 350 bectolitro8 011 35 . 000 lit i· os. A impot'
~açao C?USJsce em p:LIJnos ele a lgoJão, de lã, ele seda . em vidros 
>Ouça, fe rragens e multas antros objec ros de fabricas estra n
gen·as. INSTRucçÃo.-Pr.ra ins lrucção primaria existem cl rms 
eschs. pnbls . par a o sexo feminino e di.tas para o mascali n, 
assim como uma esc h; particula r para ambos os sexos e um o 
collegio tambem para ambos os sexos, cujo pr ogramma ele 
e nsm o a.b t•ange ramos ele i nst. superior. H~ clon> gabi
netes de leimn,. Perten ce este mun . á diocese ele S . Paulo, 
e cons ta ela uma só paroch ia. Pade desta publicação foi 
t ranscr1pta elo perioclico Itatibc~ . Não está ass ignada, porém, 
se1 qu~ é elo intelli gente lav rador St· . Eugenio Joly. 

ITATINDIBA. Set•t•a elo Estado elo R io de Janeiro, no mun . 
de Itaborahy, nas divisas ela ele Maricá . Tem nma·lincla ca
ch oe ir~ denominada 1'imb6peba, cujas agu!I,s reunid as ás da 
cacboeu·a do In fe t· no fot•mam o rio elos Pilões. 

IT~TINGA. Pov. elo Estado ele S. Paulo, no mun. de 
Avar~, com uma capella ela invocação de S . João. ~ "'encia do 
cor r eJO, creacla em novembro ele 1887. Foi elevada á â ist . pelo 
Dec .. n . 146 ele ~ · ele ahr :l ele 1891. T em duas eschs . 
publicas. 

I T ATINGA. Set:rote de 122 metr os ele altura em. Mecejana, 
no Estado elo Cear a . E tym .: pedl'a alva ,cle itá pedra e tinga 
branca. ' • 

ITATINGA . Cachoeira formada pelo pequeno rio Ibi pi
·tanga, no mun . ele S. Roq ue do Estado ele S. Paulo. 

ITATINS. Serra elo Estado ele S . Paulo . E' uma das r ami 
ficações el a Corcl ilb eirot do Sul ela serra Mongagttá, e muito 
mais desenvolvida que esta pelo vasto ter ri tol'io que ab t•amge . 
O cume ma is alto desta cordil heira é ele 3,870 pés ou 1.451,m1 
acim a elo nivel do mar (Azevedo Marques). 

ITATIQUARA. Log . elo Estado elo Rio ele Janeiro, no 
mun . de Araruama. 

ITATÚ. Rio elo Estado elo Paraná, clesagua na margem 
·esq. do Paraná abaixo elo Sal to chs Sete Quedas . 

ITATUBA. O Dr. S. Cou tinho. no seu « Relat . wiJI·e o 
rio Pun'ts, diz : << Itc~tt;ba (logat· de pedra}, proximo ela mar
gem dn·., a ppat·ecem pelo verão mui tos montículos ele fra
gmentos ele gt·és. E' preciso, na occasião ela vasante, segui
l;em os barcos pelo .meio elo rio , ou u m pouco mais chegados 
·a n:at·gem esq., afas ta ndo-se ass im da r egra ger al ela nave· 
g~çao elo Pttrús, que é caminhar sémpre pro:ümo das conca
VIdades das margens . Itatuba demora 14,8 milhas acima elo 
Paraná- pixuna ou 310,•17 milhas ela foz do Purús. Este ponto 
fica mais ou menos fronte iJ'o ás cabeceiras elo ri o Coary, que 
cone parallelamente ao Purús )) . Ha a hi um lago com o mes
mo nome e que commun ica com o rio. 
. ITATUVA. Bair ro do mun . de Araçariguama, no E stado 

cte S. Paulo, com cluas eschs. publq . ele inst . primaria . 
ITATUVA. Bairro no clist . ele Itapecerica do Es·tado de 

S .. Paulo, com uma esch. publ. de inst . prim . , creacla pela 
L et Pro v . n. 58 ele 2 ele abril ele :1883. 

ITATUVA. Morro elo Estarlo ele S. Paulo. A Lei Pt·ov . 
n. 55 ele 19 de julho de 1869 fixou- o como limiLe ela freg. de 
N. S . elo Rosario ele MBoy. 

ITAU Á . Pequen•> rio do Es~ado elo Amazonas na margem 
dir. do rio Japurá, ac ima do Auati-paraná e ntr~ a aldêa de 

.lVIacupm·i e o rio Yam iaçú (Araujo Amazonas). 

I TAUARANA. Igarapé do Es~ado do Amazonas a!f da 
tnargem di r . elo I'io Paclaniry, tl'ib. do Ne<>ro. Su~ foz. ftc~ 
entre a dos igarapés Sa rapú e Cat•aná . o 

ITAUARANA. R io do Estado do Amazonas, elesagua na 
margem esq. elo Japurá, entre o pov, de Martpt e o igar apé 
Uarapiá . 

ITAUBA . Igarapé no mu n . ela cap i ~al elo Estado elo Am8.-
zonas . 

I~ AUBAL. Lo_g . no clist .. ele. Araguary, mun. ele Maca pá 
d? Estado elo Para . Em offtc1o clll'lgido pelo subdelegado desse 
dtst . ao chefe de poliCLa a 9 ele abri l de 18S2 co11s ta tet• sido 
nesse logar desco be r ta uma mina ele ouro, que eslava então 
sendo explor ada pot· um negoc1an te contrabandista ela Guyanna 
Franceza acompan hado ele 60 home ns de cl ive r .>as nações, in
cluslVe cleserLOres e escravos fug idos . 

I r AUCÚ. Rio do Estado elo P a rá, entreBagree Oeiras. 
ITAUEIRA. Rio do Estado do l\laranhão, a!f. do 1'ocantins. 
IT ~UEIRA . R io elo Estado ·elo Pianhy. nasce da ]aooõa 

S~pi i cu,. , ba nha o mun. da Manga a clesagtia no PM·oDJhyba . 
ill che1o ele cachoeiras, que o pri vam de ser naveooavel. Encon-
tra-se tamb%.;. escripto Ituei?·a,. 
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ITAUEIRA . R io elo Estado elo E. Santo1 no mun. de Nova 
Almeida . Tambem escrevem ItaMeta . 

ITAUIRY. Igarapé do Es~ado elo Pará, desaooua-no eioCa
pim pela margem esq . abaixo elas cachoe iras de ~\.cantyussaua , 

ITAUIRY. Cachoe ira no rio Tocantins; suasah ida, terrivel, 
é conhectcla pelo nome de Volte~ do Gajú (Bae na) . 

ITAUM. R io do Estado de Santa Catharin a, banha o mun. 
deJomvtllee clesaguanorio Cach0eira (lnf. loc. ) . 

ITAUNA. Log. no mun. de S . Gonçalo e Estado do Rio 
ele J a neiro. 

ITAUNA. R io elo Estado do P ara h yba elo Norte, banha o 
mun. de Ma:nanguape e clesagua no rio des te nome . 

ITAUNA. Rio do Estado do Rio ele Janeit·o, clesagua no 
Gericinó , este no Sarapuhy e este no Iguo.ssú . 

ITAUNAS . Parochia elo Estado do E . Sa nto, no mun. ela 
Bart·a elo S . Matheus . Oran-o e diocese ele S. Sebastião . Foi 
c~·eacla pelo art . I da Lei 'P t·o v. n. 4 de á, ele ,i ulh0 de i8M. 
'lem duas eschs . pub1s de 1nst. primaria . 

ITAUNAS. Serra no mun. ele S. Ma~heus d~ Estado do E. 
Santo , nas di visas desse Es tado com o ela Bahia . 

ITAUNAS . Morro que serve de divisa aos muns. de Gua
rapary e Vianna, no Estado elo E .. Santo . 

IT A UNAS . Rio elo Estado do E . Santo, nasce na serro. do 
seu nome e clesagua no mat· ao N. ela ha l'ra elo S. l\Iatheus·. 
E' ligado por um canal ao rio des te ultimo nome . Di zem-nos 
que, posto a barra desse rio não seja accessivel, offerece elle 
navegação a lanchas, gr andes canàas em um a extensão de mais 
ele 90 kils . «O canal qtte li ga o rio Itaunas ao S. Matheus, diz 
o Sr . Gauclin o li'al'ia, de pouco rn <JJ is ele um kil. ele ex tensão 
e que ·tão assignalados serviços pres tava ao commerc io e la
voura da hoj e decadente f t·eg . de Itaunas, acha-se, ba annos, 
obst t·uido pelas areias que cabem da s uas margens .. . Actual
meute (1886) daqaelle m;nal, exis te apenas um lige iro vesti
gio " . << Quasi parallelo ao S. Math eus, corre o Itaunas lan
ça ndo-se no oceano, no logat• deno minado Guaxincliba . Este 
J'io vem ela Serra Geral e corta. excellentes terrenos, em parte 
já apro1•eitaclos, presta ndo-se á navegação de gr andes cailóas 
ele 10 palmos de calaclo ,em utna ex tensão de 20 leguas . Diversos 
riachos, ·taes como o Angelim e o elo Sul , vem brazer-l ~e o 
tt•ibuto de suas ag uas, porém são em geral pouco co nhec1d~s 
como e pouco conhecido e qtias i todo não explora do o sortao 
qu fi ca entre S. Matheus e o M.ucury, nas proximidades de 
Minas" · 

ITAUP Ê. Ba irro do m:un . de Slllnto Amaro, no Estado ele 
S . Paulo, com duas eschs . publs. de inst. prim., cneadas pela 
Lei Pro v. n . 68 ele ~ de a bril ele 1.883. 

I TAVERAVA . Parochia do Estado ele Minas Geraes , no 
mun . de Quell17. . Orago Santo Antonio e diocese ele Marianna. 
Foi CJ'eada pelo Alvar á de 1752 . 'r em duas eschs. pLlbls. de 
inst . prim. Agencia do correio. Sobt·e suas divisas vide, entre 
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outras, as Leis Provs. n. 52 de 9 · de abril de 1836 (art. V), 
n. 334 ele 3 de abril ele 1847 (art. VII § li), n. 380 ele 9 ele 
outubro de 1848 (ar t. 1}, n. 782 de 31 ele rM,io de 1856 (a rt. IV), 
n. 1.190 ele 23 de julho de 1864 (a rt: VII}, n . 1.386 ele H de 
novembro ele 1866, n. 1.539 de 28 de Julho ele 1.868, n. 2.040 ele 
1 ele deze mbt·o ele ·1873 (art. V) •. n. 2.848 ele 25 ele outubro de 
1881 (art. I) . Do vigario el_essa freg. recebemos em outubro de 
1t186 a seguinte informaçao: «0 ternt?t't0 desta f reg . é em 
geral montanhoso, suas montanha>, porem, teem pec1uena e le
vação, seus valles são pouco largos; ha mt~ttas mat·tas e cap~et
ras . o rio ma is ímportan·te que co rt<~ - a e o PHanga e a um~a 
serra que atravessa-a na clirecção de SO . a NE. é uma ramiÍl
cação da Man tiqueira, que lhe fica a O. e que toma os nomes 
de serra do Pé elo Morro, More.it'a , ltaqny e Santo Ignacw con 
forme os logares qn.e .P.~ rcorre.-A lavoura Coll'siste na cu lt ·Jra 
de cereaes. milho, feiJaO, arror., etc . ; e na ela canna ele assu
car havendo 17 engenhos com cylinclros de ferro, movidos pot· 
ag ,{a, além ele out ros ele madeira, cujo motor é animado. - .\. 
pop. da frag . deve orçar aproXImadamente por 6.000 almas, 
IDClttsi ve a do clist. elo Canapicho .-Segundo a, t radi ção a pov. 
el e Itave rava foi fLtndacla por duas bandeiras de exploradores, 
ündo uma de S. Paulo e outra elo Rio ele Janeiro, em princi
pias elo seculo X 'llii, as. qnn,es ahi enco~tt·aram-se e cleix~ram 
a lgumas pessoas para fazerem plantaçoes q~e as suppnssem 
de ge11et·os al i menti cios dura nte a . expl oraçao ·-:- O cl_tma ela 
f reg. pela stta posição topogt·apluca e elevaçao acHua elo 
uivei elo mar, é temperado, sendo elos mats sahbres cl2s.ta 
p >ovíncia . " 

ITAVERAVA. Baino elo m :tn. ela Conceição cl•J GLtarulhos 
elo Estado de S. Paulo, na estracht que dessa villa vae pa. ra :.t 
f t·eg. elo Arujá, com uma esch . p·1bl. de inst . prim., creada 
pelà Lei Pro v. n. 18 cl_e 15 de fevereiro de i88t. 

ITAVERAVA. Rio elo Estado da Minas Geraes, banha o 
mnn. elo Iüo P~u-clo e clesagua no rio deste nome. 

ITAVUVÚ. Log. no mun. ele Sorocabacl o 'Estaclo de 
S . Paulo. 

ITAYASSUPEVA. Nome com q ne os antigos designavam o 
m~rro hoje chamado elo Gcog~;cossú, .no _Estado, ele S. Paulo. 
Em umas lvleonodcos i •1echtas da Capnan ta ele S. V1een Le , es 
cei ptas em 1790 por Ma noel Cardo~o ele Abreu, l&-se que neste 
mor.ro existem minas de ouro, que foram exploradas nos ·tempos 
antigos (Azevedo Maeques ). 

ITAYTERA. E' o rio elo Ceará, vulgarmente clenominaclo 
BatalciJ"C&. Não ha no ticia ele batatas nas m:tr.~·ens des~a tor
rente, que possa jttstificar o uome que lhe puzeram 03 primei
ros colonos, o qual é uma corrupção v.isivel elo term~ lt·c''!ft<:·J"a, 
nome primitivo pelo qual os 'l.'upys des tgnavam o maror_ e ma1s 
bello manancial do Ararípe . Essio palavra decompoe-se do 
modo seguinte: itc~, pedra, y ou yg, agua, te?"a, por entre, Isto 
é : agua que cone precipitando-se pol' entre as pedras. 

!TA YTEU A. Ilha do Estado do Amazonas, no rio Japurá,, 
trib . do Solimões. Fica proxima da 'ilha. Chymiry. 

ITCHIHtJÉ. Igarapé elo Estado elo Amazon"-s, na margem 
esq. do rio Japnrá. Tem communicaçii:o ainda com o rio por 
meio de um paranâ;-mirim. 'Entre o igarapé , o paraná- mirim 
e o rio fica a ilha de Itchitlhé. A E . do igarapé íica a costa 
de Cametá. . 

ITECUAHY. Rio d o Estado elo Amazonas, no mun . de 
S. Paulo de Olivença ; clesagua no rio Javary. Em sua foz fica 
a pov. Remate de Males. 

ITENEZ. Vide Guaporé. l~a Geog1·. Physica ele 17iTappoous 
lê- se I tinez (ps. 83 e 461). 

ITIBERÊ. Rio elo Estado elo· Paraná, desagua na babia de 
Paraoaguá p:ll' detl'aZ da ilha monta nhosa ela C~tinaa . Em sua 
margem esc1 . e quas1 em sua foz fica sttuada a ctclrtde de Para
naguá. E' n avegavtll elo ancoradouro em cleanle. por _pequenas 
em barcações. Seu curso é avahaclo em mats de otto klls. Com
munica-se com o rio dos Corrêas ac1ma do logar Ciclt·ão . Ha 
no Estado um jornal com esse nome . 

ITIJUCUOCA. Ribeil'ão elo ]]]gtado do Ceará, rega o mun. 
ele Caninaé e clesagua no rio CUl'Ú. Afl'trma P ompeu existircllll 
ahi varias minas ele salitre. 

ITIMIQUIM. Lagôa elo Estado da B<l hia, no mnn. d e Bel
monte . 

IT!MIRIM. Log. do Estado elo Rio ele Ja,neiro, no mun .. 
de HagLtahy, proximo a Hacurussá, á margem do rio do seu 
nome. 

ITIMIRIM. Rio do Estado elo Rio d J an eiro, nasce· 
na Sena Geral, banha o mun. ele Itagnahy e clesagua no 
Oceano. 

ITIMIRIM . Rio do Estado ele S. Paulo, aff. elo Una ela 
Aldea, en 'tt·e lguape e Ita,nhaem. E' navega vel por espaço ele 
33,3 kils. Vide Itinga-mit"im. 'Escrêvem-nos informando que 
esse rio vae elesagmu no !Lingossú e racebe r os rios Preto, 
Branco e Cayubi. 

ITINGA. Parochia elo Es·taclo ele Minas Geraes , no mun. 
de At·assllahy, na màrgem esq. elo rio J equitinhonha e junto el a 
conf. do r io Hinga. a 55 kils. Nill . de Arassuahy . Etltretem 
grande commel'cio de importação com os mmB. visinhos pela 
navegação fluvial elo J eq uitinhonha. E' a mais hel1a pov. elo 
Jec1nitinhonh a . Suas tel'ras s'lo muito ferteis, produzindo pl'in
cipalmente excellenle algodão , Cfte em parte é exportado e em 
pane consumido por uma g t·ancle fabrica ele tecidos, que ahi 
existe. E' li gada a Amssuahy pot· uma estr ada atraves-· 
sacla pelo rio Piauhy, e a S. Mig1tel do J ec1uitinhonha por 
uma outra cortacla pelo rio S. João . Orago Santo An bonio e 
clioce% ele Diamantina. Simphs clist . foi ' essa p0v. incot•po 
racla ao num . ele Minas Novas pelo art. XXVll, § VII da L ei 
Prov o. 472 ele 31 ele maio de 1851 . ·E·Ievada á categoria de 
parochia pela de n. 670 ele 29 de abril ele 1854 . Incorpo•:acla á. 
então vil.Itt de Arassuab y pela Lei n. 803 ele 3 ele jul ho ele '1857. 
Sobre s aas divisag vide : L e.i Prov. n. 1.207 d,; 9c1e agosto de !1.864, 
n. 1.517 ele 20 ele jLtlho ele 1868; a:t. X ela da n. 1.663 de 
t6 de s9be mb1·o ele 1870; art. IlJ da d~ n. L723 ele 5 ele outubro 
ele 1870·; a r L I ela ele n. 1. 755 ele 30 m a rço ele 1871.. T e m 
agencia do correio e duas eschs. publ>. ele inst. primaria. 

ITING·A. Alclea ele S. Francisco Xavlet• ele Itaguahy, que 
deu fundamento á villa creada elopois sob este ti~Ltlo, foi ao 
principio fttndada na ilha ele Itacut•ussá , do bai~o elo nomo 
ele aldêa ele ltinga. E' assás elifficil precisat' a época ele seu 
estabelecimento e saber ao cet•L'J qttem fosse o seu funclaclot· 
e a g ue tribus per tenciam os inclios qne a povoa,rarn. Se
gundo monsenhol' Piza t•J•o, foi ella fundad a por Martim ele Sá. 
com inuios h a bJ. ela ilha de Jagttaiam ~não , h oje J agLtanão, 
que transportados para out ra ele sua visinhança s ituada ao S. 
conhecida pl'imeit·amente por Piaçavera (aliás Sa pimiaguera), 
e depois pot· Itac1trussá, dahi se p:tssaram pat·a Itinga entl'e 
os rios Tinguassú e I taguahy, no l ogar denominlldo Ca1Jeç a 
Secca, em cujo chão se ins1ituiram os. padres jestlitas. Seg1mdo 
o marc1uez ele Lav raclio, tendo os mencwnaclos padre ca·bech<isaclo 
na Lagô~ elos Patos a grande numero ele indiins que rece
beram a agua do baptismo, os ·trouxeram depois para o Rio 
de Janeiro, alojaram- os na ilha ele Marambaia, que julgaram 
clewluta; mas apparecenclo o pt·oprietario com reclamações, 
os transportaram para o sitio ele Itaguahy proximo á sua 
fa~encla ele Santa Cruz. Como se vê, ha clivergencfa de 
opiniões, que procluzém a incerteza sobre a quem se eleve a 
fundação ela alclêa de Itinga, depois ele Itag·uahy, si a Martim 
de Sá, si aos jesuítas ; soore a época do setl estabeleci
mento e sobt·e os índios de que ella se compunha. Não é s6 
isto, emquanto o marquez ele Lavradio contunde a ilha de 

' Marambaia com a de Ttacurussá , monsenbor Pizarro colloca 
a aldêa em ter r a fi r m e entre os r i os Tin gn~tssú e Itagu ahy 
quando (affi t·ma o ~r. Joaquim Norberto) não ha duvidar que 
a aldea fot a pr1ncipio funda 'la na ilh a ele Itacuntssá. 
Transpostos os indios (Carijós ott 'l.'upininkins) para o continente 
com a mudança ele sua alclêa, deram-lhes os jesuitas terras nas 
proximidades ele sua fazenda ele Sa nta Cruz, ig no,· a nclo-se ao 
certo qnal o verdadeiro logat· que , s ~ gunclo fu ndadas probabi
lidades, poclet·ia ser em Sepetiba , cl~ onde em 16'15 acampa-· 
nharam muito > dos inclios ao governador Cons~anti:1o lVIenelau, 
á conquigta ele Cabo Frio. Sob as vistas immediatas fj]os. 
paclt·as fi co u o aldêwmente, que não tat·clou a experimentar a 
peepot"ncia de seus clirectores, Des esperados os índios com o 
captiveiro, em que viviam, c ~m eçaram a acolher - se nas fio-· 
restas visinhas, ele onde, novamente foram arranct~clos pela 
argucia tl sublileza dos padres jesuítas . Voltaram os selvagens, 
não para este ulttmo a lclêa mento. mas p1ra um outro qLte lhe 
foi marcado entre o rio lbaguahy, ao N . e o Piassa gnAt·a ao 
S. Ahi estab~leceram ele. novo _suas choupanas,, ni'to haven c~o 
cel'Leza ela epoca da fu,lclaça~ ela sua egrep, cpw todaVIa 
sabe-se te t· entt·aclo em exet'CJCIO .no mez ele junho ele 1688,. 
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começando em 1718 a cons~rucção de seu novo templo, dedicado 
a S. Francisco Xavier, o qual só concluiu-se em 1729. Extinctos 
os jesuítas em 1759, foi a egreja creacl.t parochia encommen
dada pela Provisão ele 15 ele novembro elo mesmv anuo . Existe 
presentemente em completa rniua. Com o transcorrer dos 
·tempos, apezar da boa vontade elo marquez elo Lavraclio e elo 
capitão Souto Ma 1or Rendeu, a a lclêa ele ftinga desappareceu • . 

ITINGA . Pequeno pov . elo Estado ele Rio de Janeiro, no 
mun. ele Magé. 

ITINGA. Morro do IJ.:s tado de S . Paulo, defronte do Mar 
Pequeno, aos 24° 40' 52" ele lat. S. e 4o 16' 55" de 
long. O. 

ITINGA. Peqlleno rio elo Estado ela Bahia, no rnun. de 
Porto Seguro (In f. loc . ). 

ITINGA . P equeno rio elo Estado do Rio de Jaueüo, afl'. do 
Alclêa, que é trib . elo Macacú . Da f reg . ela Boa Mot·te nos 
fazem rneuç!ío ele nm rio desse nom~, a !I'. elo G11apy-assú. 

ITINGA. Rio do Estado de S. Paulo, aft'. ela margem esq. 
do Ipanema . 

ITINGA. Rio elo rr:·staclo elo Paraná, banha o mun. de Gna
ratuba e clesagua no rio ele S . J oão (Inf. loc.). 

ITINGA. Rio elo Estado ele Santa Catbarina, a li'. do rio 
Tijucas . 

ITINGA. Rio do Estado ele Santa Catharina. aiT. da mar
gem di r. elo Itapocú abaixo ela foz elo ILapiriú. · 

ITINGA. Rio elo Estado ele Minas Geraes , aff. ela margem 
esq. elo J equitinhonha . 

ITINGA. Lagôa elo Estado de S. Paul o,~ no mun. ele Soro
caba, em tel'l'eno ; ele campo. Il:' muito limpa e redonda e serve 
ele bebedouro ús tropas qtB acodem âs fe iras ele Sorocaba 
(Inf. loc.). 

ITINGA-ASSÚ. Rio do Est<tdo ele S. Paulo , aff. elo Una; 
entre Ig-uapé e ltauhaen ( \.zevedo Marques). 'l'ambem escrevem 
Itingossú. R ecebe o Despn1.iaclo, Ribeit·ão Branco e Cerrado. 

ITINGA-MIRIM. Rio elo lTistaclo de S . Paulo, ali' . do Una; 
enL1'il Iguape e Itanhaen (Azevedo Marques) . Tambem escre
vem It imi?·im. Escrevem->1os elo Estado dizendo set· esse L' io 
aff. elo Ibingoseú ou Itiug-a- ass(t e recebet• os rios Preto, Branco 
e Cavubi. 

ITINGOSSÚ. Vide Iting:~-c~ss'Ú. 
IriNGOSSÚ. Rio do Estado do Pat·aná, banha o mun . de 

Paranagná e elesagnu na bahin. deste nome. 

ITIQUIRA. Log . elo Estado elo Piauhy, n o nnm, de Par
naguá. 

ITIQUIRA . Rio elo Estado ele Matto G L'osso, a ti. ela mar
gem esq . elo S. Lourenço. Descrevendo-o, diz o barão de Mel
gaço : << Não h a sido explorado, que eu saiba, na sua. pa_rt_e 
superiot·, mas desde que conflue com o Go?"?"entes ou P1gtut'1, 
que enLra em sua mar"'em esq. : 28 leg uas acima ele sua toz, é 
navegavel por pequenos vaporea . Pouco acima claquella con
fluenda t·ecebe á clir. o ribeirão Peio;e ele Gow·o . Alguns 
conservam-lhe clahi para baixo o nome ele It iqtti·I"Cb, que outros 
substituem pelo do Piquiri, aff. elo Col'rentes. Tem por con
travertentes um rio, que, com g~ande cabedal de agna, entra 
no Araguaya, e que o Sr. Dr. Couto ele Magalhães chama rio 
el as Garçcbs , e diz ·ter noticia ele que outr'om por esta via 
effectuavam Oil jes ·ütas a passage m ela bacia elo S. Lourenço 
e Paraguay pdra a elo At·aguaya e Amazonas». 

ITIRUSSÚ (i\IJ:onte ele terra). Log. à margem elo rio Xingú, 
no Es tado elo Pará. 

ITITI. Ribeiro do Estado do Amazonas, ail'. ela margem clir. 
do rio Içá. 

ITIUBA. Pov. do Es tado das Alagôas, no mun. elo Porto 
Real do Collegio. 

I T IUBA. ArL'aial elo Esbaclo da Bahia, no mun. ele Bom 
Fim, com uma escb. publ. ele inst . prim., CI"eacla pelo a rt. I 
ela Lei Prov. n. 1.881 ele 20 ele junho ele 1879 . 

ITIUBA. Estação ela E. ele F . ele Ala.,.oinhas ao Joaseiro, no 
Estado ela Bahia, entre as es tações ele 

0
Jacur icy e Til'il'i~a, a 

375m,2•16 de altura , dis tante 391" 678 da cidade da Bah1a e 
269",266 Alagoinhas. Foi inaug ttl'~da em1.5 ele abril ele 1887. 

ITIUBA. Serra do Estado da Bahia. «Nessa serra e em 
suas visinhanças os granitos elevam-se a graude alLura, apt·e
~entando alguns píncaros completamente descobertos á mais 
ele 800 m. acima do ni vel do mar " . 

ITIUBA. H.iacho do Estado elas Alagõas, no nmn . elo Porto 
Real elo Collegio, desagua no rio S . Franc isco . 

ITIU BA DA BÔA VISTA. Log . elo E stado das Alagôas, 
em S. Braz. 

ITOBYRA. Log. elo Esta do ela Bahia, no mun. ela Gamel
leira elo Assuruá (Inf. loc .). 

I TOCAIA, Log . ela freg. ele Itaipú elo Estado elo P,io ele 
Janei ro. 

ITON~MAS . !'tio boliviano que affine á esq._ elo Gnapot·é, 
qua tro m1lbas ac1ma elo forte elo Priucipe ela BeHa. 

ITORORÓ. Bairro ela Soleclade elo Itajubá do Estado de 
Minas Ger aes . 

ITOROROMA . Pequeno rio elo !l;stado elo l\Iaranh ão, no 
mun. ele Guimarães (Inf. loc .). 

ITOUP AVA. Rio elo Estado ele Santa Catharina: desaguo. 
na margem esq. elo I tajahy-assú, ac im a ela f oz elo Belch ior. 

ITÚ. Cidade e mun. do Estado ele S. P aulo, sécle ela com. 
elo seu nome, a tres kils. da margem esq . do 'l'ieté, ligada a 
Jundiahy, pela E ele F. Ituana, 24 kils. distante ele Inclaia~ 
tuba, 22 ele Cabreuva, 36 ele Capivary e ele Sot•ocaba, 27 ele Porto 
Feliz e 54 ele Juncliahy. E' uma elas cidades mais t·egulares elo 
Estado:suas l'ltas são clit·eitas e calçadas pelamór pal'te,seus edi
Hcios são elos ma is impot•tantes , podendo t•ivali~ar com os me
lhores ela ca[Jital. A matriz erecta em 1679 no logar onde é o 
l<wgo da actual, foi ecl iücacla á custa elo padre João Lei te Ferraz 
homem abastado, quo empt'e3'0Lt ne>ta obra quasi tecla a sua 
fortuna, e o resto dei:.:ou aos pobres, com os quaes ' e occupou 
clul'aute o t•es to ele sua viela. «A egt•eja mat,·iz t~ve seu prin
cipio no anuo de 1679, o que consta pot· a lgarismos que se 
acham lavrados no batente supel'ior ela porta principal da 
egTeja; ainda que estJ ft•eg . ·teve mai~ antigo pt'incipio, po_rqne 
consta p~ r certa e constante tt·aclicçao, que antes ele er1gn·-se 
esba eg1·eja, se t· viu no pl'lncipio ele mat t•iz a capella elo Seuhor 
Bom J esus, q11e está den tro desta villa . 1 , A matl'iz actual f01 

i naugnracla em 1780, sendo vigal'io co !la do o padre José do 
Rego Castanho, Em '1831 o paclre Elias elo Monte Carmello fez 
construir a tort·e no centro do fronLespicio e em 1833, entregou 
a matnz completamet;te retocada, ele modo que este templo 
a1ncla faz honra a Itu. Sett padroeiro é S. Luiz, A egt·eJa é 
bem proporcionada, as obrás ele talha elo altar-mó r e dos la teraes 
sKo ele bellissimo gosto . Chamava-se Guilherme o architecto 
des ta egreja e morreu em Jundiaby, os dourados elos t res 
altares principaes e as pinturas elo tecto da capella-mór são 
devidas ao pincel ele José Patl'icio da Silva, natural de Santos, 
os "'rancles qnaclt•us ela capella-mór, corpo ela egreja e sachristia 
são" devidos á habilidade elo padre J esuíno elo Monte Carmello. 
Existe um orgão doado pelo padre Migttel Corrêa Pacheco. 
A egreja e convento elo Carmo, qne dominam toda a cidade 
pela posição em qne estão collocaclos, e foram fundados em 1719 
e reconstruidos em 1765 . No jazigo ela Ordem Terceira está a 
sep 1Hura elo conselheiro Antonio Ft·ancisco ele Paula e Souza. 
A e"'reja elo Senhor Bom Jesus, sita em um espaçoso largo 
ensol:nb'racla por altas casuarina<;, fundada em 1663 e recon
s tt•tticla em 1828, ·tem tt·es alta t•es bem ornados. << A c a pella 
do Senhor Bom Jesus é a mais antiga elas que h a nes ta fre!l'., 
e foi a primeira egreja que houve nesta villa, porque 'foi 
el'ecta para servil· de matl'iz (corno com efl'eito serviu muitos 
annos nté fazer-se esta matriz que actttalmente está servindo) 
no aa no ele '1663, o que consta lHlo rotulo, que se acha em 
a!aarísmos esculpidos ou lavrados no batente superior da porta 
pri ncipal ela dita cap ~lla . E cons ta que serviu ele mat~·iz 16 
an nos , porque, como lica atraz clechu·aclo, foi esta matnz, que 
hoje ser ve, erecta no anno ele 1679' . » A capella ele Santa 
Rita fLLnclacla em 17.26 por Mathias ele Mello do Rego, é uma 
egreja nlcleã e pobr ; foi in anguracla em 1728. A _ capel!a elo 
Senhor do Hor to fica a um kil. ela c1dacle e pertence ao hos -

1 Se(}'u ndo J_,in· o rl o To:nb .J 1 em que vão lançadas todas n.s C:lpe!las 
que lm0 ne;;ta freg., tls. L Existent~ no at•ch i\'O da pltrocbia de Itú. 

2 Livro do Tombo, cit . 
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pital de Lazaros, A cape lia e o hospital foram edificados pelo 
beoemerito ituano padre Antonio 'Pacheco c Silva e foram as 
obras concluídas em 1806 . O convento de S. Luiz, funda do em 
1696pot·Fr. Fel ippe de Campos, itu ano, nelle es t.á, hoje es ta 
belecido um int~t·nato de inst. secundaria, regido por paclt•es da 
companhia ele J esus . A Ordem 3~ ele S. Fl'atlcisco, CLtja actual 
egreja foi começada _a 1'l de maio de '1794, durando a eonstrucção 
oito annos . A bençao da mesma teve loga r a 8 ele tevet•etro de 
1802 e é hoje um bonito tem plo. Em um jaz igo desta ot•dem 
elescançar .. os res!os mortaes elo senador Ft·ancisco de Paula 
Souza e Mello, em um tumulo de marmore com a segu inte 
inscl'ipção: Fran~i co de Paula Sottza e Mell o . :V?sso,nome é o 
mais bri lhante epttapluo que vossa saudosa fam tlt a pode lavrar 
sobre a urna de vossos ossos. Em signa l de amor, r espeiLo e 
<> r atidão. No pavimento da capella - mór da mesma ordem está 
~campa rasa do virtuoso bispo de S. Paulo, D . Antonio Joaquim 
de Mello, fi!lleciclo em Itlt a 16 ele fevet·eiro ele 1861. A enTeja 
ela Boa Morte, outr'ora ela invocação de N. S. elo Bom Cons~ Jh'o, 
edificada .Pelo pac!J· e jos ui:~a J osé ele Campos Lara. Por sua 
m or te de txou todo o pecnho que possuía, inclnsive a capella, 
para se estabelecer um sem in ario ele meninos pobt·es. O irmão 
Joaquim elo Li vramento ahi fundou o primeit·o collegio que 
·teve Itú, em 1822, porém retirando- se par a S . Paulo, o collegio 
foi sempre em clecadencia e extinguiu-se . Como ~ capella 
ameaçava ruina, a ü· numclacle ela Boa Morte consegum reecli
fical- a e ahi celebra as festas de sna padroeira . A capel la ele 
S . João ele Deus, ela conf•·aria da Misel'icorclia, fica no centro 
do nobt•e edirteio do hospital, fundado pelo finado capitão- mót• 
Bento Paes el e Bal'l'os, barão ele Itú, e f r anqueado ao pub lico 
a 16 ele junho ele 1867 . A imagem de S. -J oão de Deus foi 
mo.ndaàa vir ele Genov:J. e doada por Fr . BartholometL i\Iat·ques . 
Nesta capella estão depositados em sepnltma r asa os ·restos 
mortaes elo t•efericlo barão de Itú. A eg•·eja ele N. S. do Patro
cínio . O paclt•e Jesuíno do Monte Carmello, clesejflndo consagrat• 
um templo á Santíssima Virgem, communicou essa icléa ao 
abastado padre Manoel Ferraz ele Camargo, que a app la udiu e 
ministrou-lhe os meios, começa ndo o padre J esuíno a eel iftcação 
em 1812. sendo ell e mesmo o architecto . Fallecenclo , porém, em 
1819 antes da conclusão, e quando já plan eava a solemnidade 
da i~auanração para 2 ele junho de 1809, esta só teve logar élll 
novemb~o ele 1820. Em um espaçoso eclilicio, contíguo a esta 
e<>reja funcciona o collegio elo Patrociu io, inst itLtido p?.lo 
H~auo· bispo D. Antonio Joaqtt im de Mello, para educa ão de 
meninas, e dirigido pelas irm ãs ele S. José, que o fundaram 
a 13 de novembro de 1859, no dia da festividade ela padroeira . 
Logo adeante desse collegio está, a capella elo Santo ~epulcbro, 
recentemente constt·uida pot· F r. Bartholomeu Marques, esmo ler 
da T erra Santa e inaug11racla em 1867. A obra do altar- rnór, 
em rigoroso estylo got hico, foi exec11t acla pelo a1·~is ~a allemão 
Groggi, as decorações em relevo dout·ado dP.stacam arti s ~ica
mente sobre fundo preto . No mesmo l ar go elo Palrocinio está o 
Recolhimento ele N. S. das Mercês, com uma modesta Cl1ope lla, 
mandada edifi car pelo padre !!;lias elo Monte Carmello em 1825 . 
Além dos templos ci tados, a cidade de Itú tem casa da camar a 
e catleia, que é um notawl edificio ele quatro faces com fr~nte 
para o 1ar go elo Carmo, nm soflbvel tbeat ro e uma casa de 
misericordia importante, bem como um hospital de lazar os . 
A Santa Casa ele Misericordia foi l'undada por meio de uma 
subscripção promovida pelo padre Antonio Joaqui m de Mello 
(depois bispo de S. Paulo), paches Elias e J oaquim Manoel Pa
checo ela Fonseca, a que se associaram os irmãos major An tonio 
Paes de Barros (d epois barão de Piracicaba) e capitão-mór Bento 
Paes de Bart•os (ba rão de Ilú), q tte assignaram a vul·taclas ql!antias . 
Creada a irmandade a 15 de março ele 1840, foi eleito provedo t· 
0 barão de Itú que occupou o cargo até fa llecer. Reaes sel'v iços 
pres tou esse cidadão á misericordia, <[ ue, por homenagem a elle, 
guarch1 -l he os t'estos mortaes na capel la da egreja. Vê-se a li i 
uma lapide de mat·mot·a onde se lê a segnin'te inscripcão : 
« Aqui JaZ Bento Paes de Ba ros, Barão ele Há. Nasceu a 2 de 
Março de '1788 e fa llece u a 9 de Fevere iro de 1858. Orai por elle.» 
Distingue-se em ht't, no lal'go elo Patrocínio, em fr ente à egr eja 
deste nome, um sobl'ado ant igo, nota vel p l as trncl icções que a elle 
se ligam. Tem o sobrado tres janellas de frente, sendo a porta de 
entrada pot· uma casa ten•ea, de que forma e.l!e parte integrante. 
Es~a casa fo i ediftcada pelo padt•e Jesuíno elo Monte Carmello, e 
por sua morte passou a seu filho legi timo o paclt·e E lias elo Monte 
Ca.rmello. O padre Jes uíno, antes ele tomar ordens, fôra casado; 
e de~se casa.m.ento llouve ra ' ar i os filhos, que pela maiot· parte 
segmram a vul.a ecclesiastica. Nessa c~sa morou, logo que 
voltou ele Portugal, o pad1·e Diogo An·tonio Feijó, conjuncta-

mente com o referido padre Elias , o rpadt·e Manoel da Silveira 
o padre Antouio Joaquim ele Me llo, formando um inte t•n ato 
ecclesiastico, e dedica ndo-se o mesm0 pad re Feijó ao ens ino 
da philosophia. Vê-se ainda em Itú, na rua Direita a casa em 
que nasceu o fin ado co nse1hei ro Fraacisco de P an la So uza e 
l\lello, e que pertencett a seu pai o Dr . Antonio José de Sou.za · 
E' tenea e tem ou . 34.- Fóra da cidade, na clit•ecção de 0., 
a clots kils,, mais ou menos ele distancia, fica a grande 
pedreira de arclos ia , da qual, se exlrahe excel lente lngedo 
para calçada de passeios urbanos . Com essa pedra são cal
çadas todas as ·testadas elas casas em Itú e na capital. - Uma 
elas muitas bellezas que ha em ILú é o magestoso c1·uzeiro 
fe ito de pedra, que se vê no lar go de S. Francisco, l:'arec~ 
um monolitho assentado sobre um a peanha o;:togona que 
mede ele a l tu ra olto melros, contando da base ate ao vel'Lice · 
esta ob t•a tem mais ele 100 annos e foi fe iLa sobre a d ire; 
cção elo padre franci scano Padua . Si bem que as inclustrias 
sej am muito miagttaclas, é, en~l'etan ·to, prospero o co;umet·cio 
dessa localidade . O nssuctw que procluz é avaliado em 80 . 000 
arrobas, e em 'iO a 12 mil o café. Além destes procluctos 
cu ltiva-se ahi fumo, g rande copia de genet·os al iment ici.os e 
faz -se uma não pequena col heita ele chá. O calor nos me11es 
ele verão, ê intenso nessa cidade, bem como o f rio é mais 
fo r te elo qtte em muitos outros pon tos ele S. Paulo, o que 
se expll ca pela sua pcsição topograpbica e pela trincheira 
de montan has ql!e a rodeiam. O clima é delicioso, e nos 
cam po,s , que se desdobram em r edor ele ltú, cresce m mui'tas 
plantas medicinaes e g rande quan l iclade de fructas ind ige
nas; os fnwtos e plantas ela Europa accl imam-se ahi com 
facilidade. Entre as curi osidades n atn l' aes que Itú offerece 
ao obse r vador. que a visita, notam- se o gt·anâe salto no rio 
Tie'té, tão hellament!! descripto por Saint-Hilail'e, e a pe
dreira, de que j á tr atamos. Esta fica t~ dois kils . ela cidade 
e offerece ele curios-:> não só a gt•ande quantidade ele pedras 
que contem, como a sua côr azula da e, ainda m ais elo que 
isto, a disposição regul a r de suas laminas, sobr epostas umas 
às ou·tras, como livro s em uma es ta nte.- O Sr. Azevedo 
Mat·ques, nos dá a seg uinte cliscripcão dessa importante ci
d.acl~,:. «}?ov. s itt.tada a ONO. da. cap.it.a l, á, margem esq . do 
r1o I te te, n a plamcte chamada Ptnf1.nttnguy, cerca ele 5, 5 kils. 
deste ribeiro. Deriva o sett nome ele Itú -gucbssú, , pala vras io
cligenas que significam g1·ande catadupa ou sal to, que a O., 
na distancia j á, r eferida, fa z o dito rio . Esta pov . , fundada · 
em ·te rri lorio outr'ora pet·tencente ao mun. do P:trnahyba, 
pelo capitão Domingos Fernandes e seu genro Chr1stovam 
Diniz, que alli e ri<>ira m um a capella em honra ela Senhora 
da Candela ria, pefos aunos de 1610, fo i creacla capell a curada 
em 164'1, e levada á freg. em 1653 e á vi !la pelo capitão
mó r Gençaolo Couraça de Mesqui ta a 18 de abr il de 1657; 
es tá, edificada á margem do ribeiro Caracatin ga, em Joga r 
onde se presume tet· sido a lcleiamento ele iudios, vis to h a vet·
se encon trado em escavações vasos de bano, contendo 
ossos hum anos, como era cosLume inclige!l.a . Este capi tão 
Dom-ingos Fernandes foi filho ele Manoel Fernandes, n a
Lural ele Portuo·al , e ele Suzana Dias, natuml ele S . Paulo, 
filha de Lopo 

0
Dias, de Portugal e de Beatri z Dias , filha 

de João Ramalh o. Que a pov. de Itú foi fundada pelo ca
pitão Domingos Fernandes, naLnral de .S. Paulo, prova-se 
com a transc ripção da parte ele seu testamento, f.;ito a 12 
de dezembro ele 1652 e aberto a 24 de janeiro elo anno se
gUJnte ex 1sten~e amcla no cartot•io 1o ele orph ãos ela cidade 
ele S . Paulo, que diz ass im ... (segue-se a t.ranscripção) ... ». 
Sobt•e sua fundação, nos dá ainda o illustre chron isla Ped t•o 
Taques de Almeida Paes Leme os seguintes esc larecimentos : 
«A villa ele N . S . da Candelaria de Itú foi pov . elo paulista 
Domingos Fernandes com seu genro Chl'istovam Dmiz, os 
quaes conseguirJ.m elos prelados , auLoridade aposto;ica ela 
diocese do Rio de Janoil'o, o Dr. Matheus da Costa Amorim, 
e elo seu s uccessor Antonio ele Mariz Lo ureiro, q ue florescia 
pelo an uo ele 1653, provisão para erecção ele capell a, co~ o 
pl'ivileg io de padroeiros : com o tempo se acclamou em v1lla 
esta pov.» Sa int-Hilaire diz:« Hyt ú, qui p asse pour une eles 
vi ll es les plus anc iennes et les plns importantes ele la prüvince, 
es t situé a u prés clu ruissea u de Caracatinga 1 , à 18 legttas de 
S . Paulo, une de 'l'ieté, cinq de Porto F eliz, par le 23• 28' l at . 

' Le mot Caracatinga désigne une espêce de car<i (ligname eles 
colous fmnçais, Dioscorea des bolanis tes). - Ivlllllet· écrit Oaraca
tinga . 
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S . e t le 33Qo 25 1 i0 11 à partir d u premie r meddien de l'ile de 
F e t· 1 Le mot Hyt11, emprunte à l a lang ue eles Indie ns, 8ígnifie 
C!tscade, et a été donné orig inairemeut à la Yille que le porte 
auj ourd'htLi à cause d'ttne ch ute d' eau r emarquable que le Tietê 
forme claus son voisinage . Avant même que les Em·opeéns 
enssent pris pos8ession de l'ile de S. V icente, l'emplacemeut 
ou H ytú s'élêve ma in teuaut était occupé par une t ribu d'In
di<~ns Gna~<tnazes . Ces hommes [urent cl u nombre de ceux qui 
acco ururent pour dé [enelre le pays ('1530) quand ils a ppl'ire nt 
que l\1artim Affonso de Souza voul ait s'en r e nclre maítre; ma is 
voyan t que !e chef ele toutes les tribus g uaian azes, le gra nel 
T ebyreçá, avait fait a llia n ce avec le cap itaine portugais, il s 
se r e tirerent • . At tit·és , un peu plus t a rel , pa t' l'amourqu ' An 
ch ieta e\ ses f rê res moutraient aux bo mmes ele l eut• r ace , les 
l ncl ie us d'Hyt1'1,- sotlS l a concl ui te de leur cacique, se r éanireu t à 
l a col on ie que les jésuites veuaient ele fonclet· sons te nom ele 
S. Paulo ele Piratininga. Ce ftlt vraisemblablerne o t vers ce ~te 
époqne que q •tel1ues Eu r opée ns ou i\lamalucos comtr,eucêeenL à 
se fixer à Hytú; se.l premieo·s !Jabit •nts linieen L par ê tt·e anéan
tis ou clispersés, et des 165! l'ancienne al dée elevint u ne ville 
portugtüs3 a .. , Le pays qui eu tom·e la v ille el ' Hytú es t o n
dulé; eles bois vierges I e .convri reu t probablemén t <"l.lltr efois; 
auj ourel'hui cn n'y vo it plus que dês capMi1·c~s et eles bois peu 
él evé.;; . Quant à l'emplacemetr t sut·leqttel a été bât ie la. v ille el le~ 
mêrne, i·J oA'r e à pei ne ele lége res inégalités . Celle-ci es·t étr qi te 
et fo et allongée . ~ tle se com posé de quelques r uas pal·alleles,cl'tme 
la rguer médiocre, mais b ien aligneés, fJUe cou peut cl 'a utl'es t•ues 
géuér a. lement étt·oiles et bo t·clées par eles rnurs ele j1. rdi n . Dans 
l es rnes principa les, ]e clevant el es ma iso ns est garn i ele la rges 
clalles fa ites cl'nne pierre lisse et compacte; les autres ne sont 
point pavées, et l 'on y enfouce dans le sablo . Les maisons sont 
blanchJes, e t po:.~t· l a plupa.rL bâties en pisé ; quelques- unes, 
qui peLtvent passee pour j olies, ont un éLage, outre Ie rez -ele
chaussée ; le plus geancl n ombre son t pe li tes , basses et assez 
vila ines . T ontas possàclent un quintal plus au moins gr a nd ou 
l'on retr ou ve les a. rbres que les h a bitants d e Minas on 1. coutume 
ele plan tel' claus ces espêces ele ja rd in s . On voit à Hy~ú ptn
sieut·s petites places; mais celle oú s'é léve l'église paroissiale 
est l a seu le q tli soit un peu remarquable . Cette église, cléel iée 
à Notre-Dame de la Chancleteur (N . S . da Canclelal'ia), occupe 
un eles petits côtés de la place qui forme un carl'é long . Elle 
est ornée aveo gout, tenue avec une ex trême prop l'eté, et a 
toLHe la maJesté qui convieut à un écli fice consac1·é au culte 
elivin. E lle peut avo ir env il·on 57 pas de long neur clepuis la 
oapalla-rnór ( ch apelle majetll'e) jusqu 'à la porte d'e ntrée 1

'. 

De chaqne côté el e la nef, sont cleux a utels , e t il y e n a enco1·e 
cleux a u tres, placés ohliquement·, su ivant l'usage, à l'e ntrée de 
Ia capella- mà1' . Ces elet•niet·s et celui ele cette chapeli~ elle
m ême sont accompagnés ele colonnes to r ses fo r ,t b1en fa1tes et 
clorées avec soin . r..e plafoncl ele la cap~llC!'·mor est orné. ~la 
p ei nttn·es qui monl r ent que l eur auteu r eta1t . n ~ avec eles dl~
posi~ions naturelles, et que pour deventr n :l verüable art tste Ü 
n a lui a manqtté que ele voü- ele bon s modeles. On ne p eu t 
s'empêcher Lle r egret ter qu'uoe auss i belle êglise que celle de 
la Ca ttcletal'ia n 'a it pas de clocher, qu'e lle ne corres poncle pas 
parfaitement au milieu d e la plac~ sur l aquelle elle a été 
bfl.t ie, et que la nef soit sans plafoncl. Outre l'église paroissiale, 
H ytú possêcle encore hnit clifices cons<~crés an set· vtce dtv_m. 
L es pri nc ipaux sont l'église eles Cal'mes clon t Je p a rlera1 blen
tôt et celle ele Notr e-Dame cltl Patt·onage, Ce tte clerniêr e es t 
peut- être la plus jolie de toLltes. Lor~ ele mon voyage , elle 

' Eschwe~e dá 23o 2i 1 2u de lo.t. e diz que esso. dete rmino.ciio é 
devida aos 0 jesuibas Diogo Soares e Domingos O<Lpnci . A de Saiut
Holo.io·e é tiro.,Jt>. de Pizao·ro. 

2 Gaspar da :lll adre àe Deus , Notic-ia, etc . in Rsvú:t . t.ri>>t . , Il 426 . 
3 P_izaro-o, Spix e Martins e D. P. Muller dão tambem essa dat~; 

no Dwc. Geogr . elo BretzU acblt·Se 1584 1 tall,ez reeul.tado de um erro 
de impressão . 

1• Voici ce c1ue je dis ailleu1·s deJa c/li}Jolla-mór : "Aucune église !''a 
de bas cUtés. Le sn.nctuall'e n'est point, com me. chez no ust ~oub~nu 
avec le resbe <l u vaisseau; c·e1·t, ai nsi que l'indi,JU~ la de:tonunatton 
portuuaise ca:~Jella•mÓ>' une vé rita.ble cho.pelle dostmcte de la nof, 
moins

0 
élevé.e et sut·tout 'mo íns ln. rge qu'elle . p,>UI' marquer les angles 

qui, de chaque cô té, résnl tent naturellement de la dilference de la rgeuJ 
ele fa nef et de la t!ct.-pella- m6,-· . on é lêve, ü. dt·oite et ô. gnuche, un n_ute l 
oblique ( TTo!1rtpe clans les p>·Óuinces ele Bio de Janotro et de M,_nas 
Gemes, I , 120 t• . Ce genre de construct ion. beaucoup mo.ms maJeS
tueux que oeiUI qm o. êbé acl opté pour la plupart de nos éghses se re
t L· ouve néanmoms da.ns quelques pa1·ties de lt>. France . 

ve uait d'ê tre décorée , et elle l'ava it été avec gout; tout y é ta it 
cl'tme fralcl.J.eur et cl ' une propo·eté extt·ê mes . La ne[ es t entiàre
menl ele plainpieel, et, dift'él'en~e de celle] eles aul,res égti ses, 
elle n'a point ele balustrade S Ul' les côtés 1 • Deux r a ug5 de 
stalles gal'llisseat la capella-mõr, ce que je n'avais encore vu 
nulle part. Au•dessus eltt ma!Lre- atttel s'éleve tme haute pyra
mide composée de clix r angs de g radius et termin ée pa r une fi. 
g nre dorée qui t•ept•á,;ente l 'agneau pasca ], Sur les g raelins 
sont, suiv an t la coutume, eles chandeliet'5 elorés, qui, Lt·ês -rap 
prochês les uns eles au Lt•es, doivent li t·oel uit·e un bel effet quanel 
on les al lum e, ce qu i se prat ique les joul'S ele g l'ande tête . 
A. !'une el és e xtre~Hités ele la vill e es t le convent eles Carm es, 
chaus~és , e t i't. l 'a,utl' e celui eles Fra nci sca i ns . Ce elet•nier est 
un irês- g t· a n el bfl.timent à Utl étage, mais sou éo-Ji se est fort 
pet i te. Il a été fouclé en l'année 170-l. Le couvent des Carmes, 
qui date ele '1719 2

, el épe11cl ele celui ele R io ele Janeiro. Il 
possêje eles ~erl'es afte rmées e t un e fa zenda (h abitation r urale); 
mats celle -ct, lol's ele mo o voyag~ é ta i t mal aelm iL1istr ée et 
on craignait q_u 'elle n e P?rclit bie n'tôt une partie ele sa va l~ur . 
A cette mê me _epoqu , 1ln y avatt aplu · cl'espl'it ele corps chez les 
r eltgteux brésL!tens ; cha~u n, dans. les couvents vi vait . pour so i, 
et p ersoune ne sougeatt a l ave nn· ; ces hommes ava ient céclé 
à l 'infiuence énen,anle tlu climat et imitaient tt•op souvent les 
laiques qu'ils é ta ient appelés à éelifler. Il fa llalt gue i'état 
ele moi11 e fút tombé elau-1 un "' l' a n d elisct·édit cat· en ce pays, 
ou iln obligeait pltt> à aucun devo it' pénible et oü l' oisi veté a 
tant ele char mes, ou évitait ele l'embrasset· , A Diett ne plaise, 
cependant, que j'appelle la clestmctiou sut· les monastêres qu i 
existen t eucore a u B résil! Je n ' igno l' ~ pas combien de services 
ont r enclus les orelres monas tiq Ltes daus les eliifél'entes pat'
ties du g-lobe, et je sa is comb ien ils peuvent en r endr e encore. 
Si l'on anéa.ntiss<lit totttes lea iusttttions huma i nes oú eles 
abus se sont in tr odnits, l'ien sm· la tel'!'e ne r ester ait debout, 
el. , apl'és avoi r tout elétruit , il fauelrait bie ntôt tout détt•uit·e 
encora . Le jat·el inier auque l ou con[ie le soin el'un arbre frui
tier, oégligé t rop longtemps, ne l'at'L'"-che pas, il l'émonde 
et lui i'a it r epre nclre sa direcLion pt·imiti~e. Quoi qu' il en soit, 
j e f us tre-bie tlreçu pas le prietu' d<3s Cat•mes, le seu! re1igieux 
qu'il y eút elans le convent 3 , et it me ~nootra ~ou église a~ec 
beaucoup ele complatsance . Cette, ég!Lse est JOlle et tl'es
propra, mais elle n'a pas l a mages le d e la Can~elar1a, et peut
être est- elle t r op écl a irée pou t• un échfice r elt g1eux . De chae1ue 
cô té de la nef sont ~rois autels, et sur chacun s'élêve uue 
grat~de statue en bois , peinte et h abillée, que rep t·ésen \e J ésus 
ClorJs.t daus une eles abtib ucles d e sa passion. Des rideau x em
p echent la ]Joussiêt·e de gâte t· ces figures · ou n'a n.égLigé auctm 
eles a~cessoires qui peuvent les orner , te1~ que de grancls nim
lJres el argent, etc., mats tout cela ue les r end pas ptus belles ; 
cepenelau t on ne manc1u e pas ele les montrer comme eles ch efs
d 'ceuv l' e, et, chac1ue tois qu'an des riclea ux s'ouvrait, l e bon 
r eli"' ieux me r egarda i t avec un ait· ele complaisance et chet·· 
chaft l~ voir s i je partageais sotl a.clm iuistration . 4 . Le pl afonel 
et les mm·s ele l' église eles Carmes sont or nés ele beau coup elo 
peintut·es : cos elern ier es so n t loin , sans elottte, d' être bonnes; 
cepenelan t on y elécoLlYt'e le cache t cl'un vrai talent , et elles 
ont é té faites, comme nne par lie ele celles de l'église paro is
s iale , pa r Ull prêtre qui n'avait j a mais a ppris le dessin et 
n'était so r ti el' I-Iytú que pour se faire or douner á S. Paul. 
Q.uant au couvent eles Carmes lni-mê me, il a un étage , ouúre 
]e rez-de- ch a ussée : maiJ il est cl'tLne g t• aneleur m éeliocl'e. I!in
térieur est t entt avec pl'Opreté; les cellules sont s paciett>es , 
jol ies et três-goaies. L ' h ote l ele ville el'Hytú a été constl'ULt à 

1 Voici ce qu[ a li eu dans les t>.ut res égli ses : •Toutes sont plancl,éiees, 
et dcs deux cótés de la nef, clans une largeur de 5 à 6 pieds, I e J11ancheo· 
est plus élevé d'environ 9 pouces que dans le reste de l'olgfise . Oet 
espace, ainci exbaussé, est separé du milieu de i<t nef par une balus
t rade . . . qui 1 prol o t~gée parallelement 3.11 nutr~tra-autel, s.épn 1·é e~c~re l e 
sanctuaire de la net ~ ( Yoyage e!<tns los pJ·o vmces de Ro.o da Ja,> etro e! 
de Minas Geracs, II, 121) . 

2 La date de la fúndation des deux: couve a ts est ernpruatée 1t J. P. 
Muller . 

a 1l pauntt qu'il n.'y en ava.ib non plus qu'un en 1839 (Kidd., Sket . , 
I , 269) . 

'• Nous n'avons cet•tainemeut p:ts la do·o it de nous étonaer de to-ou ve r 
desfigures mal sculptées dans un p~y~ nou''e':'u _comrne le Brésil, lo1:s 
que chez n "us , oú les a rts s nt cult1ves deputs SI long.temRs, on vo lt 
dnns le:; égl ises, même celles des grandes villes, to.nt d afi'reux bar
bouillages . 
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Vun ~les ang,Ies de la ylace su~ laque~le est. bàtie l'e~} ise pa
rotsstale. C est un bàtiment a un etage qlll ne dnrêre pas 
tl' nne maison ordinaire. La prison, 8tüva·H l'usage, occupe le 
L'ez-de- chaussee. I1 existe, à Hytú, u~> liôpita l pom lesma
lheut·eux attaqués ele la morféc~, et l 'on dit qu'en 1839 ou 
élait sm· le point d'en co~struire un second _pom; rec~voit· les 
autres malacles . .. 1 • On recolle dans le cllstl'lct d Hytu un pen 
ele café ele coton, ele thé, cl 'huile de ricin, une certaine quan 
ti~é de :na is e t de haricota; mais c'est la culture ele la canne 
à sucre q i fait Ia richesse ele ce clistl'ict. Lors ele mon voyuge, 
on y cornptait plt1s ele cent sucreries, et panni elles il y en 
avait qnelq:1e3 unes cl'importantes. Certami,1es terres sont en
cot·e fot·t bonnes ; mais beaucoup d'autres, étant clepuis long 
·temps en culture et ue recevant jamais cl'engrai.s, commen
cen L à s'épuiser . . .. On assure que les gt•enacles eles environs 
d ' Hytú sont les metlleures de tout le Brés il, et que les oi
gnons y atteignent une gron<éUl' rema rquable . Quelqnes jar· 
dins, ajoute - t- on, sont parfaite1nent cultivés; on y r ecueille 
eles ratstns excellentes, et on a r eussi 1t faire el e brês- bon
vin 2

• »A villa ele l tú foi elev<J.ela á c<J.beça ele com., ·terceira 
creada na Capitania, por Alvad~ de 2 ele deze mb ro de 1811 · 
teve o titulo de F'iclelissinu• por Dec. ele :17 ele março cl; 
:1 823 ; e foi elevada á cidade pela Lei Pt•ov. n. 5 ele 5 ele fe
vere it·o ele 1842 . A pop . elo mun. é calculada em 14.000 habs. 
Tem eschs. publs. ele inst . prim. Agencia do cot•reio. 
O mun., além ela parochia ela cidade , comprebendia mais 
a do S<dto, que foi elevada á villa em 1889; nelle ficam 
os povs. denominados Olhos cl'Agua. e Taboão . Entr e as 
estradas que a põe em communic11ção com diversas locali
dades elo Estado, notam-se a ele Itú a Sorocaba, a ele Jtú a 
Cabreuva, a ele Hü au Salto e a ele Itú a Porto Feliz. ltú foi 
berçe de Diogo Antonio F eiJÓ (nascido em agosto ele 1784 e l'al
lecido a 9 ou 10 de novembro de 1843), Antonio Francisco de 
Paala Souza (nascido a 3 ele outubro ele 1819 e fallecido a 18 
de novembro ele 1866), D. Antonio Joaquim de 1\{ello, 7o bispo 
de S. Paulo (nascido a 29 ele setembt·o ele :l79I e fa lleciclo a 16 
üe fevereiro ele 186:1), e o pi n·tor José Ferraz ele Almeida Junior . 
Descr evendo essa cidade, diz o Sr. Langsclorfl' Rcv . do Inst. 
H ist ., tomo XXXVIII, parte 1a, p. 363): « Itú é uma cidade 
espraiada em vasto terreno. Ha al~umas cas as ele sobrado . As 
ruas não são alinhadas como as cte Junchahy, mas em com
pensação ·teem um passeio de lages de arclosia ele mais de um 
meü·o quadrado, ·tiradas de uma pedreira, distante a lgumas 
leguas , e ele tal espessura que r esistem aos choques elos carro
ções em que são trazidas. Esse Jageclo daria muito realce (t 
belleza elo pov., caso não fizesse contraste com o meio ela 
rua inteiramente descalço e tão cheio ele pedras e mr,tacões, 
que tornam o trans ito incommoclo e até perigoso . mm muitos 
Jogares ha areia fina e quando cho•:e formam-se lamaçaes de 
enterrar- se o pé até acima elo to r nozello. Ha em Itú um con 
vento de frD.nciscanos. A caLheclral, ornada com simplicidade , 
si bem que pequena e exteriormente de pouca at·chi tecttlra, é 
a melhor ele toda a pro v., depois da ela captta l . Ha ameia 
uma egrejinha sob a invocação ele N. S. do Patrocínio, cuja 
riqueza e ornamentação muito desvanecimento trazem aos habs. 
da localidade. A fachada, pot•ém, é de pessimo g-osto e alheia 
a qualc1uer r egra architect.onica ,, Sobre suas divisas vide Leis 
n. 68 ele 27 d e março ele 1889 e n . 127 ele 2 ele maio cl~ 1893 . 
Sobre a cidade ele Itú assim se expressa A. E . Zaluar no seu 

·seu livro Peregd•u~ção pele~ Prov . ele S. Paulo ('1860- 1861) : 
« O aspecto em geral ela cidade é bonito e aprazível, si bem 
que edificada em nm Jogar baixo e cercádo de montMhas, o 
que concor re, segundo Sain t Hilaire, para que este si tio, 
Campinas e a cidade ele Santos sejam reputados os mais quen
tes elos arredores ele S. Paulo. A palavra Itú, nome que se 
deu a esta pov., significa na língua indígena q~téda, cl'aguc~ " · 
A ciDADE DE ITó - As qnako leguas ele Porto Feliz a Itú são 
mais re" ula r es que as elas nossas precedentes jornadas. O ca
minho é bom e, por conseq uencia, a distancia vence-se com 
facilidade . Ahi en·trámos pelas duas h oras ela tarde . Não encon
trando em casa nenhum elos cavalhe iros a quem iamos r ecom 
menclaclo, e ·tp,nclo ele ser curta a nossa demora neste pon·to, 
fomos tomar pousad:~. em uma hospedaria, onde nos conser
vámos os poucos dias que nos demorámos em Itü . O asp?.cto em 
geral ela cidade é bonito e aprazível, si bem que edi ficada em 
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um Jogar baixo e cercado ele montanbas, o que concorre, 
segu ndo Saint -Hilaire, pam que este sitio, Campin as e a cidade 
ele Santos sejam reputados os mais quentes dos arr edores de 
S . Pa;ul o. A palavra Ttú, nome que se deu a esta pov., 
sign ifica na l ingua indíge na quéda cl'a,quc~, em virtude ele uma 
grande cachoeira que ex iste n o rio 'l.'ieté, pouco distante do 
moder no povoado, e ela qua l nos occuparemos acleante. Itú foi 
fundada com a in vocação de N. S . ela Candelal'ia em 1657, 
por Gonçalo Com·aça de i\IesquiLa. Em "1684, um elos condes ele 
Monsancto, então donatario ela capitania ele S . Paulo, lh e con· 
feriu o titu lo de villa e suas pre t·ogJ.tivas. Foi escolhida para 
cabeça ele com . em 1811 e, qua ndo a prov. foi repartida 
em seis coms . , tornou a sel - o ele novo. Teve a honra ele 
receh"r de S. M. o I mperador o Sr. D. P edro I, em decreto de 
17 ele março ele 1823, ·o Li tu lo ele F'icleli ,·simc~ . Tem no seu termo 
a freguezia cl' Agua Choca, creacla em 16 ele agosto ele :1832 ; 
Inclayatuba, a 9 ele dezembro ele 1830, hoje vil la; Cabrettva, que 
tambem te1.n-as honras ele vi lla. E' pMl'ia elo senador Fra ncisco 
ele Paula e Souza, elo actual bispo ele S . P aulo e ele muitos 
hornens em inentes. Os itua nos contam com verdadei ro en ·th tl
siasmo a vis ita com qtte os honrou S . i\1. o Imperador o Sr. 
D. Pedro II quando em :1846 visitou esta p t·ov . , e ainda 
repet~m a todos os a migos elas festas littet·arios o segu iute 
mote, dado por S . M. o I mper 11dor: 

O sincero acolhimento 
Do Jiel povo ituano 
Gravado fica no peito 
Do seu grato soberano. 

O mote foi immedi a t:tmen be glo>aclo p 2lo Dr. juiz municipal 
Martim Francisco e pelo padre Francisco ele Paula Ca ma t·go; 
e com venia de Sua Magestacle fomm at·chivadas es tas g losas, 
authenticadas com as assignaturas elos assistentes , no paço 
imperial. O mote está escl'ipto pelo. propl'i o punho elo Sr. D. 
Pedro 11. Itú é uma elas cidades mais r eg tü a res ela prov. 
As suas r uas são d ire itas e calçadas pel a maior parte; os seus 
edill.cios são dos mais importantes , e disputando primaúa aos 
mel hores da capital ; e hoje é adornada de casas muito bem 
constt·u iclas e mesmo de alguns pt·edios magníficos. Entt-e os 
edi/lcios r eligiosos devemos no tar em primeira plana a egreja 
mateiz. Apezar ele set· constnücla ele taipa, é l'orte e segura , 
e sua fachada imponente. T em sete altares, alguns paineis, 
obra ele um itua no, e o ·tecto a fresco, pelo pintor Pa trwio 
não cleixa ele ser digno ele admirar-se . A tor r e do templo fica 
na fren·te e no cenLro, dando um cer to cunho ele noviclade ao 
f1~ontespicio ela egreja . O hospício elo Carmo é pequeno e resi
clencia de relig iosos. A sua egreja, porém, é bonita e t em 
nove altar es . Junto clell a acha-se a capel la elo J aúg·o, obra 
delicada, onde são enterrados os ü·mii'os t erceiros. No largo 
elo Hospício existe a cadêa, que tambem é edtfic10 ele boa con
strucção . A egreja do Senho t· Bom Jesus fica n~ l'lla Direita, 
é bem acabada, ado r nada ele s:1a torre, e está em um risonho 
largo planbaclo ele casuarinas. O cclnvento ele S . Francisco, 
gr ande fabrica pe1·tencenLe aos ft•anciscano,, é apenas habitado 
por um só religioso. A fundação deste mosteiro teve logar, 
segundo nos consta, em '1704 . E' ele ar chitectura · ve·ttlsta, e um 
edilicio elos mais antigos. Unida a este convento fica a Ordem 
Te rceira , templo magestoso e ele larg·o.s dim~nsões , com um 
bello consistorio e boas imagens, vi ndas da Bahia . O adro elo 
convento é muito i.Jonito, e avu]tg,m no meio rlelle um magni
ll.co cruzeiro ele cantaria e duas colnmnas de pedra collocadas 
aos la~os de uma e~cada ou clegráos . A egreja de N. S . dcl 
Patrocullo, levantada na rua do mesmo nome, é um templo 
digno ele admirar- se, pois é cons·truido ele arcadas e r emata 
em uma cupol a ou zimbol'io . Tem um só alta t· e duas capellas 
l ater aes . Foi fundácla pelo r espeitavel padt·e Jes uí no elo Monte 
Carmello . Hoje esta eg reja pertence a um co llegio ele meninas , 
reg ido pelas irmãs de S. José, mandada~ buscat· pel o bispo 
diocesa; no , para euj o fim se construiu o eclificio que está unido 
a este templo . Neste m esmo Jogar ex i , te o semin~ t:io das 
educandas com sua capella, cQnstnüclo P.elo padre ~has cl~ 
Monte Car mello . Pouco abaixo do collegto de S . J ose se esta 
er ig in clo um hospício da 'l.'el'l'a S;ulta, todo fabricado de 
·ti jolos . No f'tm ela ru a elo P irah y está um collegio ele meninos, 
fundado pel o padre Campos quando vo ltou ele Roma e foi 
extinc·ta a companhia elos jesuitas . Este helio estabeleci mento, 
com sua egreja adjacente, ainda não está term inado . Chama
se-lhe seminario do Bom Conselho, em vi r tude ele uma notavel 
pi ntu~a ele N . S . elo Bom Conselh o, quadro de um mest~e 
italiano cu jo nome não podemos saber. Dizem-nos que ,]<Í. 
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floresceu muito este collegio; agora, porém, acha-se em deca" 
dencia, servindo ,unicamente pat·a. as aulas primarias e uma 
cadeira de latim. Santa Rita é uma pequena capella si
tuada na rua deste nome, e uma das mais anti"'aS do lagar. 
O vasto edifício da Misertc?rdia, fundado 'tambe';'n pelo padre 
Elias e o pequeno legado cle1xado pelo falleciclo capitão Caetano 
Joaé Portella, só veiu a tomar as proporções que hoje tem 
d?vidas ?-O zelo ~ camlacle elo finado barão de ltú, que nem · 
so em v1da se nao poupou a prestar-lhe seu valioso contin
gent~ , como depois ele morto a classificou no numero dos 
herdeiros, dando-lhe uma parte ig1ral á herança de cada um 
elos seus filhos. O barão ele Itú ahi jaz, sepultfl.clo em 9 de 
fevereiro ele i846. Neste pio estabelecime11to exisL uma capella 
ele S. João de Deus, cuj <t imagem veiu de Italia. O hospital 
dos Lazaros é tambem um edificio impot·tante, collocado fóra 
da pov. e em alinhamento com a rua de Santa Cruz. 
Foi fundado e conservado muitos anuas pelo padre Antonio 
Pacheco . Tem capacidade bastante para receber gt·ande 
numero de morpheticos, offerecendo para isso todos os com
modos, pois, além de uma boa quinta, possue um cemitel'io e 
a capella onde se administra aos enfermos o pasto espiritual. 
Quanto a nós, bastava esta in~tituição para fazer h011ra aos 
itu :mos. Em Itú tambem existe um theatl'o, pequeno, porém 
decente. A pop. do mun . é orçada pelo Sr. Machado de Oli
veira, na sua recente Cfeog1•aphia da ptovincia de S. Pcbttlo, 
em 5.2.932 h<tbs. Si bem q1re as industl'ias sejam muito min
guadas, é no entanto prospero o commercio dessa localidade. 
O mesmo se pôde dizet• acerca de sua producção agl'icola. 
O a, sucar que produz é avaliado em 80.000 a1·robas e em 
12.000 o seu café. Além destes productos, cultiva-se aqui fumo, 
gl'ande copia de generos alimentícios, e faz-se uma não 
pequena colheita de chá. O calor nos mezes ele verão é intenso 
nesta cidade, bem como o frio é mais forte do que em muitos 
oult'OB pontos de S. Paulo, o qtre se explica pela sua posição 
topographica, e pela trincheira ele montanhas que a rodeiam, 
como j{L o {i~emos ver. O seu clima é delicioso, e nos campos 
que se desd9bram em redor da Itú crescem muitas plantas 
medicinaes e grande quantidade de fL·uctas indígenas: os 
f't·u?t?s e plantas da Europa e outros paizes se acclimam 'com 
fac1ltdacle neste tort•ão. A expol'tlLção agrícola de Itt'r faz-se 
pelo porto de Santos, por S. Pa-ulo, e por esta mesma estrada 
se vae á capital do imperio por terra. Por Sorocaba segue a 
es·trada para a pro v. elo Paraná e S . Pedro do Sul, onde 
é maiR forte o commercio elas tropas. Pelo Salto segue a 
estt·ada para Capi vary, Constituição, Araraquara, etc., e por 
Campinas para Minas, Goyaz a Matto G-1·osso. Os ituanos são 
naturalmente serias e circumspeclos, manifestando grande 
propensão para as arles liberaes e muito desejo de. s.e insLrlli; 
r em e illustrarem. Os filhos elas prmc1paes famthas de Itu 
são formados, e a maiol' parte delles. lem viajado a Eu.ropa. 
Encontt·a-se, aqui, portanlo, uma pletacle ela moços dtstmctos 
pela eclttcação e pelas prendas de sua inlelligencia, como não 
é facil achar pot• logaras tão remotos e afastados dos grancles 
centros de civilisação. Fomos acolhidos ahi, como por toda a 
parte, com espontaneidade e grata sympalhia .. Para se fazer 
uma icléa eles sentimentos liberaes do povo Jtuano, rog":mos 
ao leitor que leia no fim deste volume as reflexões ao prO.Jecto 
de reforma da Constituição apresentado por sua municipalidade 
~o Imperador, em i823. E' um documento importante pelas 
1déas que atlcerra, e ainda mais pela franca linguagem com 
que são manifestadas. I-Ia duas curiosidades naturaes em itú, 
que não devem escapar ao viandante obs~rvaclor. São o seu 
gt•ancle salto no rio Tieté e a pedreira. FomoR primút•ó, em 
companhia de alguns amigos, visi-tar a cascata, que deve 
realmente ser considerada como uma das mais bellas mara vi
lhas ela natureza! Era na tarde de um bello dia ele maio, em 
que o céo estava puro e o ar tepido e embal~amado. ,o cami
nho da ctdade a este ponto não excede uma legua, e e ~raçado 
por te rreno~ desiguaes, onde outr'ora existn·am mattos VIrgens, 
mas que hoJe está coberto de capoeiras e apresenta um aspecto 
agradava! e pittoresco. Chegando-se ao rio Ti~t~, enco~t~·a~se 
uma ponte estreita mal cOilBtt•uida, ·sem guarmçoes, e cltVJd tda 
em duas porções cl~siguaes pot· uma ilhota gue lhe. serve de 
ponto ele apoio. Deixemos amcla a Saint-I-IilaH'e a pmtura do 
quadro ~ublima que se oflerece aos olhos ào espec.tador, e .cuja 
descnpçao _é ele uma fidelidade poetica. e imposs.tvel ele lmt
~al'-Se : ~ Neste ponto, diz elle, o rio divide-se e forma multas 
tlhas, ençaclas, como 0 proprio rio, ele roch~dos e pet;hascos 
escuros, que pa1•ecen1 juxtapostos com regularLclada e formam 
nma espec1e de paredão. Grupos de arvores e at·bustos_ ele 
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singular elfeíto vestem as ilhas, e tufos de Õt•chidéas que 
érescam nas rochas, abrem soberbos ran1alhetes de l~rgas 
flores purpurinas. Em cada extremidade da ponte está uma 
venda acompanhada de um pequeno rancho, e um pouco 
adeante, á dir . do rio, vê-se a capella de N'ossa Senhora da 
Ponte, com a casinha elo capellão. Este conjuncto forma uma 
linda paisagem. Passando a ponte, a agua, comprimida entre 
os penedos, precipita-se com estt·apito; na fren·te fica um 
montãú de pedras, e pouco mais distante a cachoeira. Depois 
de haver serpejado com violencia entre dous renques de fL·a 
guedos amontoados, o rio ennovela-se ele repenie em um 
estreit'l canal formado dos lados por uma muralha de rochedos 
a prumo, e alli se despenha, de allura da 25 a 30 pés, com 
in0ou·cebivel impetuosidade, de modo que o estrondo se chega 
a ouvir em Itú. Encontt·ando na quéda penhas diversamente 
gt•upad~s, chv rcle-sa em muit'ls feixes, que espadanam, cruzam
se, con{uncl~m-se , for~nam uma massa confusa de espuma de 
um branco fulvo, e attram ao ar inttumeraveis gottas de agua 
que se reuuem em um e~pesso nevoeit·o. A.cleante do salto as 
agttas encontram outras. pedras, e por algum tempo ainda cot·
rem espumantes. Imag1ne- se agora que foi ao sol posto que 
contemplamos este espectaculo! As aguas, atirando-se do alto 
dos penhascos em tres grande3 rolos, confundiam-se nos ares, 
l evantando uma poeira brilhante onde se viam r etlactü• todas 
as cores elo arco-iris . Os ultimos raios do sol, dourando 
ainda alguns pontos da paisagem, pareciam imprimir o beijo da 
despedida no seio das parasitas solitarias, e aveUuclar de som
bl'a os tapetds ele musgo dos rochedos, occultando de outro lado, 
no crepusculo, as espessuras do arvoredo e as grutas reconclitas 
das tlore'!tas. E nós, extaticos, formando um grupo sobre um a 
elas rochas lateraes, coniemplavamos todos, como absortos, 
esta grande scena. Então snccecleu-se um episodio cuja im
pressão nunca mais me sahirá da men10ria. Lançando os 
olhos ao ho1•isonte, vimos vit· lá de seus extt·en1os confins uma. 
especie de nuvem negm e compacta, que se avançava com 
rapidez nos ares, mttdando ap0nns ligeiramente ele fórma. 
Era um immenso bando dessa especie ele andorinhas :t que se dá 
aqui o nome ele ta1Je1·ás. Quando pairou acima de nossas cabeças 
aquella massa escur.•., abrindo-se pelo meio, formou um cir
culo da largas dimensões, e comecou a gy1•ar vertiginoso, a té 
que, voltando outra vez a sua fórma primitiva, tornou a 
afastar-se tão alto e tã o longe que a pet•damos de vista. Pouco 
depoi.s volve!-'-, fez a mesma evolução e tornou a retirat•-se, 
r epeLtndo tunda uma, duas ou tres vezes este movimento 
aereo • Como, porém, a noite se apt·oximasse a nós continuas
semos em nossa posição immovel sobre os ro'chedos. as ·taperàs 
começaram a cortar com um vôo oblíquo o espaço qÍre as sepa
rava da terra, e a esconder- se nas fendas escuras das rochas 
que formam o parapeito opposto do outl'o lado elo rio. Parecia 
na violencia e silvo uma chuva de se·ttas qtte, disparadas de 
um arco in visível, se cruzavam sobre nossas cabeças. Era-nos 
precisa a penna do celebt•e natm•alista americano Audubon 
para podermos dar uma idéa deste quadro ! Quando as fendas 
dos rochedos estavam já cheias de taparás, o que tornava. ainda 
mais escuros os interstícios das pedras denegridas, um ele 
nossos companheiros, apontando a espingarda de dotu! canos, 
carregada de tarifa, á fenda onde havia maior porção destas 
aves, disparou dous til•os, um após outro, cujo estampido foi 
reboando lugubrementll de penedo em penedo até se perder no 
ft•agor das aguas. Senti nesse momento confranger-se-me o 
coração. As avesinhas que escaparam ao chumbo levantaram 
o vôo apavol'adas, e as que ficaram mortas ou feridas, cahiudo 
na correnteza, foram ennovelaclas na espuma, apparecendo de 
vez em quando boiando ~~ tona d'agua, para depois sumirem-se 
de todo, sepultadas no abysmo. Pobt•es taperàs, antes . não 
fossemos perturbat• a sna existencia innocentel>>. O outro ob]ec·to 
digno de admirar-se em Itú é, como dissemos, a sua pedre!ra. 
Fica e lia uma meia legua distante da cidade, e offerece de cur1oso 
não só a grande quantidade de pedra que contem, como a sua 
côr azulada, e, ainda mais do que isto, a disposicã.o regular ele 
suas laminas, sobt·epostas umas ás outras como llvros em uma 
estante, e podendo-se apenas com uma alav~nca, depois ele 
cortadas nas dimensões que se quer, e escolhtda a grossura, 
tiral-as para fóra e transportal-as para lhes dar o destmo que 
convier. Estas pedras são muito aproveitaveis para os lagedos 
das ruas, e muito se tem empregado ultimamente em liú e 
em alguns outt·os log-ares elo interior da prov. Finalisa aqui 
a nossa digressão pelos nmns . do sul. Vamos, portanto, 
regressar á capital, e dahi seguiremos para Santos, ultimo 
marco ela nossa pet•egrinação pelo territorio de S. Paulo. ,. 
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No livro A P 1•ov. ele S. Pctulo (1888) euconit• a-se a segtlinte 
noticia a respeito desta cidade. DIVISAS - Confina es te mnn. 
ao N. com os de Capivary, Iuclayatuba e Monbe-m6r · a E. 
com os ele Jtmcliahy e Cabt•ettva; ao S. ecm os ele S. l~oque e 
Sol'ocaba ·a O . com o ele Porto-Feliz. (Vide Leis Pt•ovs . n. 30 
ele 23 de 1;1arço ele 1865 , n. 5 ele 20 de fevereiro ele <1866, n. 12 
ele 8 dejulho ele 1867, n . 69 ele 12 ele abl'il de 187:t, n. 18 ele 
16 ele março e n. 41. de 3 de abt• ll de 1.8_73, q ue cletern~1nam tl'a ns: 
fore ncia s de fazendas). Da leg tslaçao prov., a nao ser . a L_e t 
n. 1 ele 28 ele maio ele t 852, que cleLt ao governo a utot·t za ;ao 
para marcar os limites ent t·e os muns . ele Yll't e S . Roque, 
nada mais cons ta acerca elas divisas ele Y LCt. E' impossíve l, e 
o dizemos a"ora que ch egamos ao fim da a rclua incu mbe ncia 
que nos foi ~omme tticla , fixa1: as d ivisas exactas dos m Ltns. da 
pro v . , pois que oppoem- se a tsso a nossa cle[ettuostsstma leg ts 
lação e a insufl'tciencia dos dados existen tes . Não me nos con
corre para es se r esultado o, não sa bemos com que fundamento , 
uso ele trocar-se a clenomi nação dos pontos carcleaes ela pro v. , 
chamando no?·tc ao que é léste, oeste ao q tte é ?W?"te e S!t l ao qLte 
e oeste . Tempo é de aca l.1ar com esse inveterado h ab ito, que 
nenhu ma r azão jus t irtca e que i nduzir.J. evide.n Lemente a et• t•o os 
c1ne, gttianclo- se por taes denominações, cote.Jarem-n'as com o 
mappa da pt•ov. 'l.'odos esses defeitos concorreram g ra ndem ente 
lJara qtte não puclessem.os , na pa rte r elat i va ás divisas dos 
muns., elaborar tL• abalh o comple to, escoirnaclo ele senões, como 
era nosso intento, pel o que qnaesqtte t· faHas ou mesmo con~ra
clições em tal ohjecto acham- se plenamente .J UStificada s . As
PECTo OERAL - A Sill. é montanh oso o mun . e coberto de 
m attas; o res ta nte compõe- se ele tenenos onrlulados cobertos 
de mattas em partes e em outras formando pequenos campos . 
SERRAS - A parte montanhosa elo territorio e fo rm ada por duas 
pequenas rami rtcaçôes da ser r a elo J a py, coro as denomin ações 
de Annanguér a e Guaxanduva, que a seu ·turno lançam pa ra o 
mun. di ve rsos ramos. Rios E LAoô ,,s - Dos rios que ba nham o 
terri'torio os mais importa ntes são: o Tietê. o Jundi ahy, o Pi
r a hy , o I tah im e o Pirapetinguy. O rio Tielé é navegavel ela 
freg. elo Salto elo Y tú para baixo; acima é impratica ve l a n a 
vegação pelo gra n de numero de cachoeiras . O Juncliahy não se 
presta á navegação nem mesmo de canôas, e os outros riOs Cita
taclos ainda são ele menor volume d'agua elo que o pt•ecede n te. 
Pequenas l agOas h a no mun., mas sem importancia a lgum a . 
SALUBB.IDADE - E' geralmente salubre, mas um tanto SL!Jer to a 
febres, entre as qnaes a interroittenLe, pl'incipalmente nas im
mediações dos pantanos . MIMERAES - No S. e SO ., em exLensa 
zona, encontra- se uma interminavel pedreira ele schistos l a
mellosos, azulados e frageis, mas ele cons istencia sufficiente 
para certas obras, como ca lçadas, caixas d'agua, etc. Suas qua
lidacl~ s variam segttnclo o logar e em consequeucia da maior ou 
m enor quantidade de sílica e a luroina, que ent t·am em sua for
m ação. Umas burnem-se mais que outras; algumas se endu
recem ao contacto elo a r. Experie ncias ultimame n te feitas de
monstraram que ~ssa p2dra póde se t· com proveito emprega~a 
na lühogr aphia . HISTOR!f.- A p ov . fo i fund ada em ter ri torto 
pertencente ao mnn. do Parnahyba pelo capitão Domin gos l!'ev
nat1des e seu gent·o Chris tovão Diniz, que, pelo a nno de 1610 , 
alü erir:;iram uma capella sob a invocação ele N. S . da Cande
l a ri a. Dá testemttn h o desse facto o tes tamento feito pelo fun
dador, a 12 de dezembt·o ele i 652, e aberto a 24 de j ane iro do 
anno seguinte. Esse documento acha-se no 1° cartorio ele Ol'-

' phãos ele S. Paulo. A pov. foi creacla capella curada em 4611'•; . 
elevada ~. f1·eg. em 1653; á vi !la a 18 de abr il de 1657, pe lo 
capitão-roór Gonçal o Cour aça de Mesquita; :i c: idacle pela L e i 
Prov . n. 5 de 5 de fevere iro ele 1842 . Da e ntã o ,.m a de Ytú 
partiu a idéa d •t iudepenclencia elo iroperio, pelo que foi- lhe 
d ado por D. Pedro I, por Dec. de 17 de mar ço ele 1823, o ti
tulo ele Fidelissim c&. E' cabeça da co m. ele seu nome, t erceira 
cL"eada na capitania por a lvará ele 2 ele dezembro de 1811. To
ro GRAPITIA - A cidade acba-se collocacla a ONO ela capita l do 
Estado na planíc ie chamada Pirapetinguy, que é fechada a o 
Jonae do l ado OL" ien ·~a l , pot· gr upo el e morros, appenelices da 
ser~a 'ele S. Francisco, situada entL"e clous corregos se m impor
tancia . Del'i v a seu nome cb palavra Ytuguassú, que quet· dizer 
g1·ande catc&el·upc&, com r eferencia á bellissima q uécla fo rmada 
lJelo Tietê a 6,6 kils. da cidade, no logar em que h oje 
está edifi cada a freg. elo Sal to ele Ytú. Conta a ' cidade v ar los 
largos aj a rdinados; as ruas são parall elas ~ seg uem a pprox i
maclarnente a clirecção ele NE a SE . As ·tres princ ipaes são 
direitas e muito bem ca lçadas. e os telhados das casas muni
elos 9brigato riamente de conductores cl'agua. A cidade é abas
tecida cl'agua por numerosos marcos fontenarios e illuminada 
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por com bnstot·es ele kerosene. Conta muitos e bonitos sobrados . 
D'entre os seus mais notaveis ecl ifteios destacam-se os clous em 
que ftlll cc ionarn os collegios ele S. Luiz e ele N . S . elo Patro
cinio, o pl'ime iro dirigido por pa dres da Companhia ele J esus e 
o segundo por It·mãs ele S . José . No recinlu ela cidade e seu s 
a rra baldes h a os segui11Les eelilicios r elig iosos : a egt> eja matriz, 
templo magestoso, si tu ado no l ar go a que dá o nome, ora em 
r econsirucção ; a egre.ia e co nven to do Carmo , fundados em 1719 
e r econstruidos em 1.765 ; a egre.J a elo Senhor Bom Jes us, cons~ 
trutda pelos an~os ele 1763 a 1765, no mesmo loga r e m que em 
17.24 fot constnucl a uma capella sob ' iclen ~i ca invocação · a ca
pel la de S . lULa, ed ificada . em 1728; a capella elo Se~ho r elo 
Horto, pertencente ao h ospt ta l ele laza ros, co nstruidos ambos 
e m i 806; o convento ele .S . Francisco, fundado em 1696 : a egreja 
ele S. F r a ncisco, pertencente {t respectiva Orde m T et:ceira; a 
cape !la el a Boa Morte; a de S. Joã o de Deus, edificada no 
centro elo nobre eclific10 do hospita l ela Misericordia, um dos 
melhores elo Estado; a eg t•ej a de N . S . do Patt'ocin io, junt<' á. 
qual está o ediflcio em que fttncciona o collegio ele que j .J. fize
l~lOS m enção, dirig ido pot· Irm ãs de S. José ; a capella e con~ 
ver~to ele N . S. d as Met•cés, edificados em 1825, e finalm ente a 
cap~lla do Santo Sepulct·o, inaugurada em 1867. Merece tam~ 
bem menção o ecl ific io ela camara municipa l, c11 jo pav imento 
terreo serve de cadeia . A 66 ki ls . da cidade ach •1- se a ri ca e 
flore scente freg. do Salbo de Y tú, que posscte u ma boa egreja 
sob a invocação de N. S. do Monte t::>errate , sofl'rive l num et·o ele 
casas commerciaes e a lguns esta belecimen tos iuclust l'iaes ele 
pl'imeira ordem , en tre os q uaes l res fa uri cas ele t ecidos muHo 
bem montadas e uma fabrica ele papel em adia ntada construc
ção . PoPULAÇÃo - A pop. do mun. é ele 15 .840 habs . Aoar~ 
cuL'l' URA E PECUARIA - Os principaes procluctos ela lavo ura 
do mnn. são: ca fé, assl.lcar e a lgodão. Faz-se tam bem e m menor 
escala a cultura elo fumo, ch á e vinha. A proclttcção média 
annual é a seguinte : Café, 700.000 k ilogs .; assuca r, 550 .000 
ditos; algodão, 200.000 ditos; fumo, 750 diV·S; chá, 400 ditos ; 
vinho, 4.200 l!ts. A producção média an nual elas difl'et•entes 
especies de gado é a segu inte ; Vaccum, 500 cabeças: cavalla r 
50 ditas ; snino, i.OOD clibas ; ovelhuro, 400 ditas. CoMMI'ttc r~ 
E INDUS'I'R1A- Conta o mun . os segvinLes es ta.be lecimentos 
commerc iaes e industriaes : 12 lojas ele fazendas , a rm a l'i n ho, 
etc ., 96 a rmazena de molhados , 15 ·tabernas 11 açou a ues se te 
padari as , cinco phat•macias, dois ho~eis, -~t:es deposit~s d'e ma
deiras e generos, qua tt•o casas ele bilharP.s dnas ele bilhetes 
de loteria, quat ro fabricas ele tec idos , 14 ol~ri as, mna fa brica 
de sabão e vellas , um col'tume, tres fabricas de cerveja e li co
r es, uma fabrica ele fundição de ferro e bronze, ~e i s funil a rias , 
oito offtcinas de a lfaia te, sete de sapateiro, 1.1 de ma t·ceneiro 
e carpinteiro, cinco de fen•eiro, tres de selleiro, uma de col
xoeiro e i O de cabe!I P.ireiro . I NSTRUcçÃo - Elm -1 886 fun cciona
va m no mun. seis eschs. publs . de inst. pt·iro. para o sexo 
masculino e quatro pa r a o feminino. Naquell as acb av:cm - se 
matriculados 264 alumnos dos quaes eram I requentes 210 o qtte 
produz a média de 35 frequentes por escb . ; nesbas ach'avam
se matriculadas 15'1 a lumn as, das quaes e t·am ft·equentes 121, 
o que produz a média ele 30 ft·equentes por escn. Cada esch. 
publ. do muni. corresponde a 1.584 haus . O c ~ lleg i o ele S .Lttú: 
é estabelecimento ele ensino ele primeira ot•dem. A média an 
nual de setts a lumnos é ele 400, vindos ele quasi tudas as pro
víncias do imperio . A fLmclação desta colJe o- io data ele 1867. 
E' tambem estabelecimen·to ele primeira orde~n o inle t·n a to de 
N. S . do Patr:_ocinio. _Conta cerca de 203 a lumnas , entre as 
quaes.30 orphas, que sao educadas gratnita mente . Este intet·
nato fot tundado a 13 de nove mbro ele 1859 por irm ãs ele 
S. J osé , sob CUJa direcção permanece . Annexo ao internato ba 
um extel'll ato !requentado por cerca ele 200 a lumnas, que ahi 
r ecebem a 111st. priro. gra tuitamente. O Instituto elo JVovo 
Jvl!mclo é um exlern ato fundado em 1875 por J. C. H.od1·igues . 
Acba-se per feHamen te mo ntado e tem uma bi bl iol heca com 
1. 022 vohmes, tudo doado pelo funclaclot·. O numer o ele a! um
nos é muito variavel; .J á attingiu a 150. A cidade conLa a in da 
um curso publ. ele L atim e F1·a ncez e cl ive t• sas eschs. pa rti
culares . T odos estes estabel ecimentos c!<> e itsino são freqnenta.
clos por mais ele 1.000 alumnos. Publ ica-se n a localida de dois 
jornaes - a Imprensa Yttta-na, c o Co1·rrio ele Ytú. DIVISAO 
ECCLES!ASTICA - O mun . conta uma parochia, com a sécle na 
cidade . A l ei n. 123 de 22 ele abril de 1885 elevou a pov . elo 
Sc~lto ele Ytú. á ft·eg . ; mas es ta a inda n ão fo i provida cano ni· 
camente. Div i sÃo POLICIAL - O mun. conta uma cle!egacia e 
uma .subclelegacta compre~endeuclo 23 quarteirões, 10 ~los qttaes 
l].a Cldacle. Os r estantes sao os seguintes : Pa~·ahy-ac? ma 1 Po" 



ITU - 243 ITU · 

tribú, Tagua•·al , Olhos d' Agua, Vcwejão, Jacah'Ú, Cahiacatinga, 
Puntt1Ulttva, Tttahú, B twú, Salto, Grc~mma e Pecl•·egulho. 
CURIOSIDADES NA1'URAES -Além das pedreiras j {~ menciona das, 
h a o chamado - Scblto de Ytú, na freg. elo mesmo nome , a 
66 l; ils. da cidade. E ' uma catadupa imponente, de seis metros 
de altut'.'l., formad11 pe lo rio Tieté . Em fren te ao sctlto, na mar
gem dir . do rio, ba uma pedra enorme, que comporta grande 
n umero de p~ssoa~ . Desse ponto pôde-se observar com moda- . 
mente a queda das aguas , cujo embate leva nta uma espeeie ele 
nebl ina que ch ega ás vezes até ao alto da ped>"a g>"ancle apre
sentando não raro as bellas cores do iri s, confvrme a pos ição 
elos raios elo sol. DtsTANCIAS - A cidade de Yt.ú dista : da ca
pital ela prov., i30 kils . da cidade de Capivary, 39 ditos; ela 
VJ!la ele I ndayatuba, 2'! ditos; da villa ele Monte- mór , 46 ditos; 
ela cidade ele Jundiahy, 59 ditos; da villa de Cabreuva, 23 di
tos ; ela cidade de S. Roque, 52 d itos ; ela cidade de Sorocab~, 
40 ditos; da cidade de Porto-Feliz, 26 d itos. V rAçÃo - A cr~ 
clacle ele Ytú. é sen•id<t por· diversas es~radas que a ligam ás 
povs. visinhas . Além disso constitue o ponto terminal ele um 
elos ramo~ da ferro-via Ytuana. 

ITÚ . Estação da E . de F . Ituana, no Estado de S. Paulo, 
en·tre Salto e Inclaíatuba; a 513m, t sobre o nivel do mar . 

ITU. Il ha elo Estado do Rio de Jane iro . Vide Utú. 

ITÚ. Rio elo Estado ele S. Paulo, a ff. do rio Bt•anco, que o 
é elo S . Vicente ; cort•e no mun. deste nome (Azevedo Marques) . 

ITÚ. Arroio elo Estado elo H, G. elo Sul; nasce na serra de 
S . Xavier, banba o mun. ele S. BJrja e desagua na margem 
clir . do lbicuhy Grande. Recebeo liú-mirim. Nelle fica o passo 
elo Goula rt. 

ITÚ . R ibeirão elo Estado ele Matto Grosso, tr ib . do Cara
curá, aff. elo NhanduL1y. Dese mboca na margem clir. 

I TUÁ. l'tio elo Estado do Pará, uo mun. ele Breves. 

I~UAN . Igarapé elo Es tado elo Pará, no elist. de Cara
paru. 

! TUBA. Vide Juttt.ba. 

ITUÉ .. Pequeno rio do Estado elo Amazonas, na margem 
esq. do no Içá., o ultimo visitado pelos portuguezes desse laclo 
(At·a ujo Amazonas), 

ITUEI RA. Rio do Estado do Piauhy. Vide Itattri•·a . 
I TUHY. Rio elo :Elstado do Amazonas, uo mun. de S. Paulo 

de Olivença. 
I TUIA'. Rio elo Estado do Amazonas; ciesagua n·a margem 

di r . elo rio Negro, acima elo Maracabi, entre as povs. de Lo
r elo e Castanheira, 

ITUIQUARA. Igarapé elo Estado do Pará, n:t freg. de 
Barcat•ena e mun. ela capital. 

I T UKI. Ilha elo Es tado elo Pará, aba ixo ele San tat·em e 
ac ima da foz do r io Curtuí.. sepat·ada da marqem dit·. do Ama
zonas pelo paranami ri m Ituki. O Amazoll!>S em frente dessa 
i lha tem multo fundo (Costa Azevedo). 

! TU-MI R I M. Estação elo Prolongamen to da E, ele F. da 
Bahia , en tre as estações ele Jag uarary e do Angico. 

I TÚ-M I R I M. Arroio elo Estado do R. G. do Sul; desa gua 
na margem di r . do Itú, aiT. elo I bicuhy. 

ITUNA. Rio ali. da margem esq, do Xíngti. 
ITUPANEMA. Log. no cl ist. ela freg . ele Bat•carena, no 

Estado do Pat'á . Tem uma esch, pnhl. de inst. prim. para o 
sexo masculino, ct•eada pela Portaria ele 28 ele março ele i874. 

ITUPANEMA . Cachoei ra do rio Tie tê, no Estado de 
S. Paulo. O Dr. Lacerda, no se u IJia?"io .• diz « Ytupancm~, 
vulgo Utupanema, qnet· dizer cacboe1ra mal succed.tcla, 
porqu':, como já notei, Ytít é cachoeira, pane_ma; mal succechda. 
A razao OL'Jginat•ia deste nome ignoro». Azevedo Mar qu es fa z 
menção de duas cachoeiras com esse nome; Hupanema- assú. e 
Itupanema- mirim . O major Jacques Ourique diz que essa ca
choe tr;;. é tambem t+enominada Macucos e que nell a varam-se 
as canoas descarregadas, desatl'el adas e a braços. 

ITUPA QUAR A. Igarapé elo Estado do Pará, no mun da 
cap1tal. 

ITUP ARARANGA. Salto no t'io Soroca1Ja e 11staclo ele 
S. Pa ulo, 

ITUP AVA . Log . do muo. ele Votuverava, no E stado do 
Paranó.; incorporado ao cltst. do Assunguy ele C1ma pelo art II 
da Lei Prov. n . 589 ele i 6 de ahnl de 1880. 

IT UPAV A . Garganta entre os picos ela Gr:.tc iosa e elo 1\fa
rumiJy no Estado do Parana. E' dotada ele um a e~trada 
regula~· para cargueiros e .é por onde os diversps ·~raçados de 
~stradas de ferro ele Curyttbi:i. p~ocuram d~scer a ~r ande bah>a 
de P <Lranaguá, que serve de ';'lllca pot•ta as relaçoes commer
ciMS elo Éstado com os clemats mercados elo mundo . 

ITUP AVA. Rio do Estado elo Paraná, aff. do S. João . 
I TUPAVA . Rio do Estado ele Santa Catharina; banha o 

muo. ele Blumenau e clesagna na mat·gem esq. do Itajahy
assú . 

ITUPENDUBA. Vide TulJendttba. 
I TUPEVA. Bairro do mun. ele JLtndiahy, no Estado de 

S. Paulo; com uma escb. publ. ele ins ~ . prim . Agencia do 
co rreio. 

ITUPEVA. Esl.ação ela E. ele F. Huana, no Estado d.:~ 
S . P aulo. Está a 565,6 de altura sobre o niYel elo mar . 

ITUPEVA. Em algumas Ca1"tc~s fi gtu•am clous rios desse 
nome, atl's. da marg·em dir . elo rio Mogy-g uassü, no E stado de 
S. Pau lo. No Atlas de C. Lome1lioo ele Carvalho, figura um 
só rio Itupeva, aJI. da margem dir. claquelle rio. De S. João 
ela Bôa Vista nos escrevem: «Pessoas mutto corupetentes me 
informam que o rio Hup.eba ou Hupeva, que nasce no log~r 
denominado Posses, é aff. ela margem esq . do J aguary e ~1ao 
elo GuasRú. como vem em muilas Cartas. lJesagua uns 30 ktls . 
abaixo elo Imbiruçú " . No livro A P1·ovincia de S. Pal~lo (1888) 
p. 418 é mencionado esse rio como desembocando no Mogy
guassú. 

I TUPEVA. Cachoeit•a do rio Tietê , no Estado de S. Paulo, 
entre as clenomin8clas Guaycul'ituba-mirim e Araracangtlá
assú. Tem 11<.250 de extensão. <<Itnpeba ou Ytu- peba, diz o 
Dr. F . J. ele Lacerda e Almeida, é cachoeira chata, por ser 
essa a sua figul'a,. O major hcq ttes Ü11riq~e escreve Itupeba 
ou Cruzes, e diz c1ne nella val"am-se as canoas descarregadas, 
a braços e com grande clilliculdade. Azevedo Marques escreve 
Itupeva. 

I TUPIRÚ. Cachoeira elo 1•io ' Tietê, no Estado ele S. Pa21lo, 
entre as denominadas Gu~tycurituba-mirim e 'l.' res .Irma_os. 
Tem 3k,300 ele extensão. O Dt· . Lacerda, no seu Dtarw, cltz : 
« Itupiní ou Ytnpyry. quer dizer cachoeira secca ; pois a _pa
lavra Ytú quer dizer cachoeira ou salto . Daqui vem que. a vtlla. 
ele Ytú tomou o nome elo sallo que tem o rio Tteté Jnn·to á 
c lia. E nas esc ri ptut·as antigas acho chamar-se_ Yttí·quas~ú., 
por ser o maior salto que tem toda esta _?avegaç~o " : O ~l:J.Jor 
J acc1ues Ouriq11e no seu R clat. da Inspeoçao ~la Co.onw JYJ:tltta_r 
elo Itapura (1888), diz que ess:> cachoe1ra e tambem denOJm
nada llha Secca e que nella varam-se as co.oôas a m era carga 
e a braços . 

ITUP IRÚ. Corredeit•a no rio Pit•acicaba e :illstaclo ele 
S. Paulo. 

ITUQUARA. Log. elo Estado elo Pará, no mun, de Baião . 

I TUQUARA . Ilha elo Estado do P a rá no l'io Amazonas, 
proxima elas ilhas dó Limão, Jur utahy, Cald.eieão e Mut•1~y . 
O fmo do mesmo nome fi ca entre ella e as !lhas do Llm<,,o, 
Mututy, Camarão e Curumu . 

I TUQU ARA. Ilha e rio do Est<tclo elo Pará, no mun . c1e 
Breves. 

I TUQUI. Um dos quarteirões ela parochia ele Santarém, no 
Estado elo Pará; com urna esch. ptlbl. et•eada pela Lei Prov. 
n . 96 de 18 ele mar ço de 1893. 

ITUTINGA. Rio elo Estado ele S. Paulo, no mún. ele 
Santos. 

I TUTI NGA. Cachoeira que faz na se t~t·a ele Paranapiacaba 
o r io das Pecl1•as, e quo é avistada da c1dade ele Santos ; no 
Estado ele S. Paulo (Azevedo Marques). 

ITUXI. Rio tdb. ela margem clir. elo Purús . E' de aguas 
pt·etas . Sua lat·gura é muito variavel; em algans pontos tem 
seis a sete kils., em outros, porém, se _ afun,da, chegnndo a 
40 braças. Até o logar que se conhece nao oflerece ohstaculos 
(\ navegação. «Navegando-se dia e meio em canôas, diz o Eng, 
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Silva Coutinho, encontra-se o aJf. Apuciary 1 na margem dit'.» 
E' habitado pela tribu Pamaná, tendo sido outr'ora pelos Pam· 
marys, O coronel L abre assim descreve esse rio : «Este no 
(Ituxi) é navegavel a vapor durante o invcr :~ o, em uma exten
são de 500 kils. Até á foz do scn afl'. Cut'Uqnê"thê, a 320 kils. 
do Puríts tem sido ensaiada a sua navegação com bom resul
tado. Do 'nuxi p6de passar-se ao Acre por um pequeno per
curso por terra, proximo aos barracõ~s. Santa Pbilomena e 
Mundo Novo ele CUJOS pontos se approxuna aquelle r10. De 
Santa Pbilo'mena ás margens elo Ituxi haverá 25 kils. de ex
tensão po1• terra; n~s\e ponto tem elle o nome ele Entemary e 
só ao depois que se Jttntfi com outro ele nome Uaquery, toma _o 
nome ele Ituxi, ela conlluencia para baixo. Abertas as commtWl
cações por terra entre o Acre e o Madre de Deus, em um ftrtut·o 
proximo se passará do ltuxi á estracla da Bolivia e ás margens 
do Acre, ficando ass tm feitas novas vias de communicações, 
em bem do progresso ma·terial desta zona, e engrandecimento 
do seu commet·cio. O Itttxi tem poucos habs., 200 apenas, que 
o exploram em pequena escala ; 20.000 kilC>s de borracha, an
nualmente, é sua expor tação, podendo mais .tarde alargar sua 
producção, melhoradas as vias de communicação ». Recebe 
pela margem clir.: o UacHchahan, Hybar ibe, Turihan, Curu
quetê, 'J.'uripian, Capiss uri ty , Punicici e o Puciary, e pela esq. 
o Monopaiá, Hyurenen, l\1a ngutery, l~ntinHtry e Anguitiany, 

IÚ. Rio do Estado do Amazonas, aff. da margém dir. elO 
rio Marary, lt•ib . elo Paclauiry e es le do Negro. Sua foz fica 
entre a elos igarapés 'l'amamacá e 'l'aboca . 

IUÂ. R io atr. ela margem esq . elo Xingú, corre entre mar· 
gens elevadas e ele productos na turaes. 

IUÂ-ASSÚ. Igarapé elo Estado elo Pará, banha o mun. 
lle Acará e desagua no Merity-pitanga pel a margem direita. 

IUAEBERÓ. E' assim denominado pelos Carajás o rio das 
Mortes , trib. do Araguaya. Essa palavra significa- ?"io em 
fôrma de -1Jé. O Dr. S . ela Fonseca escreve I~tabe?'Ó (Viagem 
CbO ,·edor elo B raz il, 'l.'. I p. 87); o engenheiro Joaquim Ro
drigues Moraes Jardim, Iuaeberó (O ,•io Araguaya p. 31) . Em 
27 ele junho de 1894 escreveu-nos o Sr. Jacome Baggi de 
Araujo : « O rio das Mortes, alf. do. Araguaya, é chamado 
pelos Cajat·ás Uadé-be?·ô, o que quer dtzer, riO ele dedos, por 
causa cto's dous canaes pelos quaes desemboca no Araguaya, 
e m razão do delta em sua embocadura . A syllaba ua é prefixo 
de todas as partes elo corpo humano, naquella língua, sem 
excepção. O Dr. Joaquim Roclrigttes lVI. Jardim, na sua No
ticia 30bre ~tma viagem ao Araguayc~ não tendo Lido tempo 
ele formar um glossar io ela lingtra interpretou mal o som, e é 
por isso que não está exacto o que deu á primeira parte do 
nome elo l'io. Vide Oho?·o_qraphia, p. 199, primeira columna. 
Na obra (Viagem CbO A>·aguaycb) de Couto Magalhães, en
contrareis um glossario da língua camJá, onde, apezar ele clt
versos erros typographicos podereis verillcar mesmo corrigenda. 
Como não está em meu poder o ,qlosS(M•io que organisei em 
duas viagens feitas ao Aragttaya, com grande perm a nencia 
entre os carajás não posso jurar-vos que 1Hbclê seja dcclo, e, não 
mão; mas então ttaclêbà será ou mão ou dedo. Um clelles si
gn2 t1ca mão e o Olt~ro cledo. Compulsando o Couto _de Maga
lh aes encontrareis pelo me nos um dos termos caraJ ás, e por 
um H c areis sabendo da sign'ificac;ão elo outro . Pela muuera~.ão 
digital cara já, que creio ·ter v isto naquelle glossa·i·io tereis 
mais uma informação. Beró sign ifica (onLe, agua, rio; 
assim chamam elles ao At•aguaya Be?·o-hcbn , Illan significa 
g t·ande »· 

IUARINAI. Cachoeira elo rio Uraricapad, alf. do Urari
cuet·a, no Estado elo Amazonas. 

IUAUARA. Rio elo Estado do Pará, banha o mun. de Mel
gaço e clesagua no Jacunclá. 

IUI. Cachoeira no alto Jatapú, trib. do Uatumá, entre as 
cachoeira~ denominadas Picapáo e Passarinho. Essa palavra 
s·ignifica ,.ã,. 

IUIÚ. Serra elo Estado da Bahia, no mun. ele Carinhanha. 
Tem muitas lapas. 

IUÚI. Riacho do mstaclo da Bahiv. , no mun. elo Morre elo 
Chapéo . P erten ce á bacia elo Jacuh ype. 

1 Pussicwy, segundo outl'os . 

IUOROCÓ. Cachoeira no rio CaptlCapú, afl'. do Jatapú, que 
o é do Atttmá. 

IUP ANÂ. Igarapé elo Estado elo Ama~onaa, aff . da mar
gem esq . elo rio Marat·y, trib. do Padauu·y e e.ste cl? ~egro. 
Sua foz fica entre a elo igarapé Marvôrt e a do r10 Ar1apo. 

IUQUIRA ou Verde. Rio do Estado do Amazonas, afl'. ela 
margem dit•. elo rio Urubú, abaixo da foz elo Iuf1uira-ttassü 
(B . Rodrigues). 

IUQUIRA-UASSÚ ou Verde Grande. Rio elo Estado do 
Amazonas, atl. da margem dir. do rio Urubú, acima da Pedra 
assentada (B . Rodrigues). 

IURANAIAPON. 'l'errivel cachoeira no rio Uraricoera, 
n~ Estado elo _Am<:zqn as. Fica proxima das cachoeir as deno
ll1lllaelas Ton11ropa e Mucumucu. 

IUVEVÊ. Um dos quarteirões ela c idade ele Cury·tiba ; no 
Es~aclo elo Paraná. 'l'ambem escrevem .htvcvil . 

IUVEVÊ. Pequeno rio do Estado elo Paraná, nasce no rocio 
de Curytiba e clesagua na margem esq. elo Belém, ail'. do 
Iguassú. ( 

IVAHY. l~stação ela E. ele F. Leopolclina, no sub-ramal 
do Mm·ia)lé, a 9<,760m de distancia da es\açfio do PaLroci nio, 
á margem elo rio claquelle nome. Foi inaugurada a 25 de ja
neit·o de 1886. E' as~im denominada em honra ele um enge
nheü·o Jayme Ivahy, que ahi mon·eu no rio Mul'iahé. Fica a 
179m,S5 ele altm·a sobre o nivel do mar na freg. elo Patro
cinio do Muriahé, mun. de S. Paulo do Muriahê e Estado de 
Minas Geraes. 

IV AHY. Rio do lTistado do Paraná, nasce na sernt ela 
Esperança com o nome de rio dos Patos, nome que perde do 
Jogar Barra Vem1elha para. baixo; recebe em seu longo ·tt·a
jecto o lvahysinho, Peixe, 'l'into, Alonzo e Corumbatahy 1 e 
clesagua na margem esq. do rio Paraná aos 23° 50' de lat. S. 
13 10° i7' ele lon g . O. do Rio de J~neiro (~loycl). E' n ave
gavel desde a foz até á corredeira do Ferro, necessi· 
tanclo desse ponbo para cima de algumas obras para se 
tornar perfeitamente navegavel a vapor. E' abunclantissimo 
em. peixe. O Sr. Sebasti~o P9:raná, no seu Esboço Geog,•a
phteo dcv P.r·ov. elo Pa?"Cv?W ass1m descreve esse rio : « Este 
impor~antissimo rio nasce na sel't'a da Esperança, com o 
nome ele rio elos Patos, e a·tmvessa a estrada ele Guarapuava, 
entre as serras ela Esperança e Ribeirinha. A sua extensão, 
desde as cabeceiras até a foz, é aproximadamente ele 130 leguas. 
Tam a profuncliclacle, na linha do pégo, ele um a 30 palmos. A 
l argura varia muito : na freg. Therezina _é. de 90m em ·Yilla 
Rica 200, elevando- se a 500 e 600 nos bauws e corredetras. 
Tem na harra a largura de 300m e possue algumrta Hhas de 
varios tamanhos. O lvah?' é navegai por ~apores, desde a foz 
a té á corredeira do I< erro, na exlensao ele 22,5 leg uas ; 
claquelle ponto para cima o rio necessit<~ ele a lgumas obras 
para se tot·nat· perfeitamente navegavel a vapor. O Corumba
tahy, que tem na foz a larg ura ele wom, é o maior tribut:~rio 
da margem esq . elo Ivahy . Os mineraes qt~e mais avultam no 
valle deste rio são o fer ro e o cobre. O pr1me1ro encontra-se 
em dill'erentes logares acimtt e abaixo das ruín as ela antiga 
Villa Rica, pov. hespanhola, que chegou a conlet· mais ele tres 
mil almas, e onde jil. floresceu uma grande l'tmcliçi.io de ferro, 

· Abaixo da !'reg. 1'herezina, situada a 91,6leguas acima ela foz 
do Iv~hy, ha grandes camadas ele schistos, que nesta direcção, 
consv·t:wm, quasl exclnslvamen·tc, o leito do lvahy, por uma 
extensao de cerca ele 27 leguas. Do salto grande , pouco acima 
da 'l'hel'ezina, ate a foz do Corumbatahy , a ternpel·atuTrr média 
do anno é, ponco mais ou menos, de 20° cent . Ali a~ geadas 
não elamnificam as plantas oriundas da zona intertropical. 0 
Ivahy, além ele ser um abundan te viveiro de peixes é ainda 
um dos mais {5't·aciosos rios · eles La pt·ov. Sua aguas precipitam
se, ora rapidas, ora menos accelerarlas, por um estirado leito 
ele marmore, cobre, oxyclo ele ferro, etc. Em alguns lagares as 
margens petreas do rio mostram- se assim como llJJCL cáes . a~·
chitectado pela sciencia humana. Sobre as. margens cn•cumv1zt· 
n has, ás vezes cobertas ele bananetras, hme1ras e larangetras, 
vêm-se aves e insectos lindissimos, além de innumeros objec
tos dignos de a~tenção . » O engenheiro Antonio Rebouças eles• 

1 Na foz do Corumbatahy acham-se as rninas de Vilia Rica do 
E . Santo, importante pov. hespnnhola fundada em 1576 e abandonada 
em 163i. 
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creveu a sua chegada, à margem do Iva hy, com as seguintes 
palavras: « illram salvas el e alegria pela chegada à margem 
do Ivaby, que, além ele ser o termo das nossas fadi gas , havia 
ele. pl'Oporcionar-nos alim.ent.ação com o abunclanle peixe qtte se 
ct•Ja em suas aguas. Eilecttvamente, ao meio di a, achava-se 
reunida ·toda a gente ela expedição, à beit•a do pittoresco rio; e, 
cheios de ineJl'avel j ttbilo, admüavamos a magnificencia " a 
belLe~a do espectaculo, que elle ahi apresenta, com suas a.guas 
mansas, como as de um l ao-o, com a largura de i8Sm. e 6 ele- · 
cimotros, suas ribanceit•as altas e cobertas ele frondoso matto ele 
laranjal silves·tre entre gigant.e1:cos madeit·os ». 

IVAHY. Anoio rlo Estado elo R . G. elo Sul , banha o mun. 
da Cruz JUta e clesagua na margem dir. do rio Jacuhy . Recebe 
o Coloraclo, Buracos, Ortiga, além de outros . 

IVAHY. Vide Ibirayoplt-ó. 

IVAIACÚ . Sen·o elo Es tado elo R. G. elo Sul; faz parte elo 
grupo ela serra elos Tapes (Eleuth. Camargo.) 

IVAPORUNDUVA . PoY. do Estado de S. Paulo, no mun. 
ele X iriri ca, com um a capella ele N. S . elo Rosario, um cemi
teri o e um a esch. publ. de inst. prim. Do Livro elo Tombo ela 
egreja ele X iririm1 fo i e:drahido o seguinte : « Ivaporunduva 
donde ext t•ahio- se muito ouro antes da creação ela fre g. de 
Xiririca, foi p rimi tivamen te povoado por indivíduos de Iguape 
que empregavam escravos no ser viço da mineração . Os ditos 
escravos crearam uma devoção de N. S. elo Rosario, que pri
~eiramente fo i featejada com terços, ladainhas, etc. Depois, 
aJuclacloB por uma piedosa senhot·a, conseguiram construir e 
clotar .das necessarias a lfaias e paramentos uma capella, t1;1nclo 
por pa·trimonio uma casa de taipa e tenenos, o que a1ncla 
possue . F oi em 17\Ji qLte teve Jogar a benção da 1·eferida capella . 
Dura nte a construcção da capella, em 1770, os habs. ele 
Ivaporuncluva, alcançaram da autor idade ecclesiastica per~ 
missão para serem celebrados os officios divinos em casa da 
1•irtuosa D. Joanna Ma ria, o que teve Jogar a te a conclusão e 
benção da capei/ a » , ~ Ivaporunduva ou Yaporunduva, ou 
Vaporunduba, derivado de Yaporü ou Vaporun ga , ljUapu
runga , f t•ucto silvestre que abunda nesse ribeü ão >> (Inf. Ioc). 
'l'ambem escrevem IvaponJJnduva. 

IVAPORUNDUVA . Rio do Estado de S . Paulo, no mun. 
de Xiririca. 

IVIARI. Pequeno rio elo Estado elo Am azonas , aff. ela 
margem esq. elo '\Vaupez, o primeiro desse lado acima ela sua 
foz . Suas margens são campinas . 

IVINHEIMA. Rio do jj]staclo de Ma·tto Grosso, afl". elo rio 
Para ná. Descrevendo-o diz o barão de Melgaço : « Dã~ alguns o 
nome de Ivinheima ao rio l3?"ilhimtc, desde que se Jtmta com 
o ele Santa Maria· outros depois de su a confiuencia com o dos 
.Dozwados; outros 'em fim sómen·te 11 l eguas abaixo, depois de 
recebe1· pela margem esq. o Vaooa1·ia. Des ta u!Hm a (t foz elo n o 
Scmtc; B cwbara h a qu a tro leguas , e mais duas a ié a do S. Bento: 
ambos estes péqueuos rios desaguam na margem esq. ~o lado 
oppos to aiiluem, a 14 Jeguas ele c~istancia, o ribeirao elo 
Itc;jahy (ou Ja lahy) e se·te leguas abatxo o elo Gu?·uht; e final 
mente com mais cinco le,.uas entra o Ivinheinm no Paran á por 
diversas bocas, clesagtlando-lhe no cat:al mais septentrional o 
pequeno rio Sambmn baia. Em toda a sua extensão é o I vinheima 
navegavel por vapor de pequeno calado. l~m diversas cartas 
vem esie rio denominado Jagw:~t~·ehi e ta mbem k[eneoi. A 285 
kils . elo Scmtcb R oscb, ou 335 elas Sete-voltas, o Brilh a nte fórm a 
com o Yaccaria o Ivinheima, que clesagua no Paraná por dom· 
braços . O elo N. ·tem um kil. de extensão, fun clo em todo o seu 
pel'curso; o elo S . corre parallelame nle ao Paraná, e vac sahit· 
quasi em frente á boca do I vahi, exigindo a lgttmas obras rara 
s~~· navegavel. O do N . tem navegação ft· anc~ . Sua P':ofun
cllclade mínima excede a dous metros . A veloctclacle 111 éclt a elas 
a15uas e ele 2.000 mett•os por hora. São iguaes as condições do 
no depois da juncção dos clous braços. Incluindo o braço norle 
o Ivinheima tem 203 kils. e 100 metros. Em seu Ietto, form ado 
pt•inci palmen te ele pedra calcarea, h a algumas ilhas . B oocb 
medclio?wl 230 H ' 42" S., 530 45' H " O. de Greenw. , 10• 39' 4" 
O· do P ã o de Assuca1·. SelJtent'r'ionc;l 22° 58' 54" S., 53° 42' '· 
27" O, Greenw, iOo 36' 20" O. elo Pão de Assucar. Bo9c; do Ivaht 
23o 18' 24''. (Loyd) Relat . elo ministro da agl'lcultura de 
i875.» O Dr . S. da Fonseca diz: « O I v i.nheyma, tambem cha
mado Brilhante no seu curso superior, nascido na serra de 
An~ambahy , e formado pelo Tapera, Agua Fria, Sant~ An
tomo, Sauta Gertrudes, Cachoeira (que r ecebe o Resttn ga ), 

Set e Voltas, S. Bento, Santa Barbara, Samba m baia e Yaccaria 
(este a 23 Jeguas da foz no Paraná 1 , e tendo por braços á 
clit· .o P assa Tempo e o Ser-rote , e à esq. o Cc~mpei,·o , Cachocirc~ , 
Bar?·ei>·os e PiMt}; o Dourados, contravertenles elo Apa, e dis
!an·te 1.4 leguas elo Vaccaria (tendo por principaes a iTs . o rio elo 
Mattos, S . João, Onça, Santa Mcwia e Monte Ale,rreJ . E' do 
Dourados para cima que o lvinheyma é conhec~clo pelo nome de 
Brilh an te . Sahe por duas boccas no Parana . >> Em 1864, o 
1 o t enente ela at•mada J osé Ant onio ela Si l va Maia, fez uma 
explor ação do A lto Pat·aná, Ivinheima e Bri lh an te, a qaal 
acha-se entre os annexos elo Relat . da marinha (1865) . Nessa 
Explo?·ação dú o distincto official a lgu mas informações interes 
santes a l'espeito elo Ivinh eima . Segun do elle a barra desse rio 
tem uma la r gura ele 60 a 70 braças, deixando ve r fron teira a 
ella, no Par aná, uma linda ilha coberta de bellos e frondosos 
arvoredos, em dis tanc ia el e meia milha. Do seu .Dia1·io el e 
viagem co~v,ém extrahir o seguinte: «Dia 12 ele fevere iro de 
1864 . Segut as se1s hot•as ela manhã (pelo Ivinh eima) passando 
por um ribeirão na margem dir. e às 6 h . e 15m. po t· enke a ilha 
.Dias e a mesma margem. A's, 7 h. e 50 m. passei por um grande 
capuual na marge m dtr., as 9 h. por um descampa do na 
margem esq , , mostrando ser Jogar pantanoso, deixando ver, na 
mesma ma1·gem, uma a berLa ou canal que dá passagem n, pe
quenas embarcações, que, tendo de segui r para o P ar aná, fazem 
por ahi a sna navegação, sahindo pela barm d e. Sambarnbaia, 
por ser mais breve esse caminho. A's2 b . passe1 pot· barrancos 
avermelhados na margem di r ., onde lia abunclancia ele madeiras. 
A's 2 h. e 50111 , por entre a margem dir . , e a pequena ilha 
João Co1·dei?·o . Dia I3. A's 6h. e 15m. seg-ui a meio rio, pru
manclo em dous e tres braças, sendo o fundo de pedra miuda 
e areia grossa. P ouco depois, na margem, esr1. viram- se terra s 
altas com abundante madeira . A's 7 h. e 20 m. passei por um 
ribeirão na margem esq. A's 7 h. e 30m . por um log·ar em que 
as duas margens, a fa stando-se, formam ele cada lado um semi
circulo, tornando grande o espaço comprehendiclo entre elles, 
estreitanclo~se depois o rio . A's 10h. e30 m. foi- se to rnando 
forte a cot·rente cl'agua , e diminuindo o fundo, sendo preciso 
augmentar n. força do vapor a 40 li bras Pi!-ra se passar 3: pri
meira corredeira, que tem uma força ma10r ele tres m1lhas, 
conseguir.~do vencei -a , navegando junto ~ margem es_q. elll: me~a 
braça afogada. Dia 14 •. Passei pela. 1Iha B1·aulto .. D1a 2o. 
Chegamos á barra do Brilhante e deco.:ando por es t!lJ01'do a 
barra do Vaccaria, que terá 10 braças de largura, aproxi
maclámente, entra mos n a elo Brilhante . Ao encontrarem-se as 
duas ba rras, vê-se um grupo de arvoredos no vertice ele um 
angulo esphe1•ico, sendo um elos l ados uma das margens elo 
rio Vaccaria, e outro a margem do Brilha nte . Ao en'l.rar no 
Brilban·te reconhece-se que a sua la rgura se to1•na menor que a 
do Ivinheim a . 'Emquanto deixo o navio seguit· pelo B1•il hante 
farei algumas breves considerações a respeito elo Ivinheim a . 
Pouco depois de entrar no _Ivi_n~eima, s ubinclo-s~, deixa-se, á 
margem di r., um g t·ande nbeH·ao, que ,, commumcan.clo-se com 
o Paraná , fó rm a a grande 1lha cleuonunada p. J~blta.. Obse:
vam- se a lgtlns Jogares, em s uas margens, CUJO.S terrenos ~ao 
baixos, outros alagados com grande captnzal, a lguns, porem, 
baslanta al'tos e barra ncosos, onde se podem formar grandes 
fazendas · encontrando -se nelles as ma~lei r as n eces;arias para 
construccão, t r.es como ang ico, peroba, a t·oeira, ipé, cedro e 
grandes Ja ran jaes . >> 

IVITÚ-RAPEC UMA. Aldêamento clo .Estado do Amazonas, 
com ,10 individuos, filial ao alclêamento el e Jurapecuma. (RclM. 
cli~ Agr. 1886). 

IVO. Ilha do Eslaelo de Malto Grosso, no rio Brilhante , 
proxima ela foz elo r io Dourados. 

IVO. Rio do E sta do do Paraná, ná cidade de Curytiba. 
Reune-se com o Belém pelo lado direito. 

IXIÉ. R io do Estado elo Amazonas, aff. da margem clit•. 
elo t•io Ne,.ro, entre Marabita nas e o rio Içana, a_i0 32' ele Lat. 
N. e 330 f9' ele Long . O. de Olinda . Commumca o~tra. vez 
co m o rio Negro ac im a ela pov. de S . Miguel em ,t,enltorJO de 
Nova Granada, pelos rios Teuaporis, Pam~a . e I omon, me~ 
dia nte li geiro tr ajecto por ~erra do prtmeu•o ao seg undo . 
Habitavam- no as nações Acauiam, Bambá, Capuena, Menclo 
e Uerequena. Desse rio ao Içaua prolong?-·se. a serra Tunuln 
(Araujo Amazonas . .Dioo. ) « A agna do no lx té é clara, o seu 

1 carta manu~ct'i pta do Sr . P. Bueno, 

.I 

.. ~ . 
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curso parallelo ao do Iça na mas a sua la rgura é menor e em 
pal'tes é tão estreito que nenhuma clifl'er ença tem de qualquer 
i:rarapé ... O gent io que o ha bita são os 13ani bas, Xapuenas, 
Uet·equenas, Menclós e outros». (Dt·. Alexa ndre Rodrigues 
Fet-reira. Dicwio . i786). << Xié on Gtta.issyé . Desagua na mar
ge m opposta (clir.) 45 milhas elo Cucuby.. Na sua foz e 
margem dit• . <tssenta a pov. el e S. Marcelhno, que consta de 
uma capella e poucas casas cobertas de p8lb a e na maJOr 
pat·te a bandonadas . Pelas verten tes delle passa a no~sa linha 
de limites com Venezuela, segundo o tratado de 5 de maio ele 
i859. A sua navegação e d ifficil por ser seu curso obstruido por 
sete cachoeiras e uma corredeira. Dessas quedas de agua as 
qne apresentam maior obstaculo são as ele nomes Cumaty e 
Q1..aty, e todas el las, na época da enchente, ficam ma is ou 
menos subm erg idas. com excepção ela pl'i mei t• a que sernpt·e 
conserva gt·ande clifferença ele nível. Por esse cun.ll.uente se 
commu1lica com povs. venezue la nas meclian~e pequeno transito 
pot· tet'l'a . Taes communicações se fazem po1· um braço seu elo 
qual se pnssa par:t O•ltrn que se lança no ri o 'l'omo e portanto 
no rio Negro ou Gauyn ia; na margem do Tomo es~á o pov. 
ele ee-ual nome daquella nac ional idade. Por este meio alguns 
c~immosos teem logntclo reft1g iar-se na republica Jim itropbe , 
escnpanclo á acção ela lei e á fi scalisação do co mm anelo da 
fronteira do Cucuby. As margens des tes ri os s<io habitadas por 
iodios muito i nclinados á civi lisação; elles ahi fot·m am dous 
a lcleiamen tos e en tt•e tem relações ele permuta com commercia1lles 
que periodicamente leva m-lhes met·caclo l'ia s em troca ele fari
nha, balaios e a lgtm s productos uaturaes., (João Ribe iro ela 
Silva Junior. Ob1· . cil.) 

IXIE- MIRIM. Rio do Estado elo AmazonM, desagua na 
margem esq. do Padaua1·i , ~ff. do Negro. 

IXÚ ou UAXÚ. Bahia á margem dir. do Pat·aguay, 30 
k ils. acima da foz do Cipotuba, no Estado ele MatLo Grosso· 
Suas margens são t•icas de poaia . 

J 

JAARY. Vide Iaary. 
J ABÁ. Ribeirão elo Estado ele Matto Grosso; desagua na 

margem clir. do Cipotuba. 'l'ambem escrevem Jubá . 
JABAETÉ. Lagôa do Estado do E. Santo, no mun . dea~e 

nome. Tem uma milha ele extensão pouco mais ou menos. E' 
muito profunda e piscosa . 

JABAQUARA. Pov. do Es~ado do E. Santo, no mun . de 
Anchieta . . 

JABAQUARA. Bait•ro do Estado ele S . Paulc, no mun. de 
Vi lla Bella; com uma esch. publ. de inst. primaria. 

JABAQUARA. Montanha do Estado de S. Paulo, no mun. 
ele San~os. Faz parte de umas serras que ficam no interior da 
ilha de S. Vicente. 

JABAQUARA . Praia no mun. ele Villa Bella elo Estado ele 
S. Paulo. 

JABAQUARA. Ribeirão do Estado de S. Paulo, aff . do 
· rio dos Pilões . Corre entJ·e cs muns. de X iririca e Apiahy (Aze
vedo Marques). 

JABAQUARA. Ribeit•ão do Estado de S . Paulo, aff. elo 
ribeirão elo Cordeiro, que o é do rio Grande. 

JABARÁ. Log . do Estado do Amazon as, na foz do rio Ja
purá, mun. de Tefl'é; com uma esch. creac\~. pela Lei n. 82 de 
24 de setembro de i 894. 

JABARANA. Ponta na costa do Estado do Ceari a 15 mi
lhas da pon~a elos Cajuaes .e a 18 da barra do rio laguaribe . 
E ' ele areia e escalvaela . V1s·ta (elo mar) elo SE . para NO. pa
rece ·talhada a pnuno e fórma pelo O. uma g rand e enseada. 
Convem evitar os cabaços, que acham-se á um ã milh[l. de dis
tancia dessa pon·ta. 

J ABEB!RY. Pov . do Estado ele Sergipe, no tet•mo ele Cam
pos ; com duas eschs . publs. de inst. prim., creadas pelas Leis 
Prova. de 2 de abril de 1864 e de 19 de março ele i880. 

JABEBIRY. Rio de Estado ele Sergipe; nasce pet·to ela 
serra do Caniny, atravessa a estr ada ele Campos a Lagarto e 
elesagua na margem esq. elo rio Real. Banha o pov . de S. Vi
cente e recebe os riachos Sena, Gar cia, Gravatá, Canto, Eli-

seu, Salgado, Fundo e alguns outros . Do mun . ele Campos nos 
informa m o segttinte: « O Jabebiry nasce bifllrcado na serra 
elos Palmares , no lagar clenominaclo Lagôa Formosa e no de
nominado Forras, e desce assim ate á pas3agem ela Barra, do nde 
corre em um s6 leito ele NE. a S., pas~a nclo a mais de um kil., 
no pov . ele S. Vicente e elesagtta no rio Hea l a mais ele clo us 
kils. ab:üxo da villa de Ca mpos com quasi 30 k ils. ele ex
tensão » . 

JABITACÁ. Serra nas divisas do Es tado de P ern a mLu co 
com o do Parabyba ; separa a l ngazeira da Al agôa elo M on
teiro. Del ta nascem os l'ios Mox:otó e elo Me io, o primeir0 se
para P ernambuco elas Alagoas ; o segundo e a verdaclei t·a c<J 
beceira do Parahyba. 

JABITURUNA. "Morro do Estado do E. Santo, ao S. ela 
bahia deste nome, em frenle da ilha dos Papagaios. 

JABOATÃO. Cidade e ntun. rlo Estado ele Pernambuco , 
séde da com. de se u nome , a ·18 kil s . ao po~n te da c idade do 
Recife, em ter reno pnrte rt ano, pa rte accidentado . E' co l'Lacla 
ele les te a oeste p13la es tt·acla get·al do ce ntro do Estado, qne 
no lagar da cidade form a a sua rua principal, ram ifi cando-se 
aos lados as diversas outras de que se compõe. !J: ' banbnela 
pelos rios J aboatão ao S. e pelo Una ao N. Tem em geral bôa 
edificação, ma is de 200 casas, algum as elegantes e el e cons
trucção moderna, estabeleciment os commercraes ele todo o ge
nero, feira semanal, egNja malri z, capellas elo Rosario e elo 
Livramento, cemiterio, escbs. publs., bibliotheca, a~enc i a do cor
reio, e~c. Clima magnifico, te rre no fertil, aguaabunclante e de 
boa qualidade. E' l igada ao Rec ife pe la E. ele F . do Caruarú. 
A pop . da parochia é de 12.000 habs. Orago Sa nlo Amaro e 
diocese ele Olincla . Foi elevada á vil la pelo art. I § li da Lei 
Prov. n. 1.093 ele 24 ele maio de 1873 ; installacla em 13 de 
novernbt•o do mesmo a nno . Cidade pelo a r t. I ela Lei P rov . 
n. 1.8H de 27 de junho de 1884 . E' com . de segunda e ntt·. 
c1·eada e classi!lcaela pelo a rt. I § H da Lei Pmv. u . 1. 093 ele 
24 ele maio de 1873 e Dec . n. 5.634 de :16 ele ma io el e 1874 . So 
bre suas divisas vide, ent1·e cutras, a Lei Pro v. n : 1.824 ele 28 
de junho ele i 884 . 

JABOATÃO. Log . clcEstado deAlagôas , no mu n. ele Co
ruri pe. 

.JABOATÃO. Pov . elo Estado de Ser gipe, com um a esch. 
mtxLa, crearla pelo at· t. I da Lei Prov . n . 1.232 de 1 de maio 
de 1882 . E' notavel por te t· s ido a rE!üclencia do fr. Jaboatão e 
pelas mattas virgens de grande extensão, que serv iam de qui
lombo a escravos fugidos, cuja extincção outr'ora ·tornou-se 
mui custosa ao governo elo Estado. Foi elevada ú categoria 
de villa em novembro de :1891. 

J ABOATÃO . Es tação ela E. de F. elo Recife a Caruarú, en
tre Tigipió e Morenos, 161<,440 distante ela es tação do Rec ife e 
7,468 ci:e Tigipió; a <15ra,OO de altura sobre o nivel elo mar. 
Foi entl'egue ao trafego em 1885 . 

JABOATÃO. Rio elo Estado de Pernambuco, banha o mun . 
de seu nome e lança-se no Oceano, na bat·ra elas Jangadas, 
entre o cabo Santo Agostinho e a barra e porto elo Hecife. 
Nunca sécca e é naveg·tvel por meio de canôas pelo espaço çle 
iS kils. ate S. Bartholomeu. Ab1mda em peixe, que entra do 
mar nas grandes enchentes, e torna-se caudaloso pelo i nverno. 
Em seu c~tr~o recebe as ~uas elos riachos Muribequinha, Pico, 
Una, Gur;au ele Ctma, varauna, Suassuna Mauassú Massa
hiba, além de outros . E' ass im denomina'do porque' em suas 
margens ficava a capella de N. S . do Rosario , erguida pelo 
padre Jaboatão, um dos primeiros escrip~ores que escreYeram 
sob t• e o Brazil. Vital de Oliveira diz: «E' o rio Jaboatão, o 
que com o P11·apama, desagua na barra elas Jangadas . Tem na 
s tta foz perto de 1.40 braças de largttl'a, alargando pouco mais 
em algumas voltas, o seu f,tndo é de 20 a 25 palmos, fundo 
que vai successivameute diminui11clo. Suas marge ns são ele 
mangue e lodo. Com um quarto de legua de dis·tancia da foz 
e na margem boreal ha uma Jage sempt•e mergulhada, e antro 
quarto mais acim a es tá construída a ponte dos Carvalhos, não 
h avendo aqu i mais ele 5 a 6 palmos de fundo, diminuindo r api
da mente a lar gura deste rio da ponte para cima . Ha ua mar
gem direita do rio. Jaboatão uma ~ambôa ao lado de uma igreja 
(com a invocação de Sau~o An.to_mo), que vai aos alagados das 
Corcuranas; estes se c9mmun1Cao com os da Boa Viagem que 
passando pela povoaçao deste nome se sub di vide em dous 
braços, um que vai passar na pon Le de Motocolombó, vindo o 
outro sahil· na penta elo Pina » . 
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JABORANDY. Morro do Estado ele S. Paulo, no mun. do 
Patvocinio do Sapucal1y. 

JABORANDY. Rio do Esbado de S. Paulo banha o 1nun. 
do Patl'ocinio elo Sapucahy e desagtlii no rio Sapucahy·mil'im. 

JABOTlANA. Log. do Estado da Sergipe sobl'e o rio Po-
xirn; ha ahi uma ponte . ' 

JABOTIBA. C~m esse nome figura no Atlas de · Lomellino 
de Carvalho uma llha s ituada prox ima â de S. Luiz doMara~ 
nhão e ~a bahia c~e S. José. No M.appa ela Ilha de S. Luiz do 
llilar0::n ha.o de coronel Pereira elo Lago (1820} vem essa ilha 
figurada na mesma posição mas com a denominação de Ialn•
ttta, 

JABOTICABA. Serroteelo Estado ele Pernambuco, no mun, 
do Altinho. 

JABOTICABA. Rio do Estado ele S . Paulo, aif. elo rio Una 
ela Aldêa,· trib. da margem esq. do Ribeil'a de Iguape. 

J ABOTICABA. Itiacho do Estado de Minas Geraes, afl:", 
ela margem dir . do rio Urucuia, 

JABOTICABAL. Cidade e mun . elo Estado ele S, Paulo, 
na com. ele setl nome, ligada a Araraquara pot•uma estrada. 
Ot·ago N. S. cio Cal' mo e diocese ele S. Paulo. Fica situada ao. 
NO. da capital, [!lnclada 011tr'ora em terri torio pertencente ao 
mun. de Arar ,,qua t•a, e antes denominado Pontal do Rio Pcwdo. 
Teve ol'ig~.m pela agglomerac;,ão ele lavradore s a·ttrahidos pela 
ferttlldacle do solo, nos annos ele 1850 e seguin tes. Foi creacla 
paroch ia elo mun. de S. Bento ele Araraquara pela Lei Pmv. 
n. 43 ele 30 ele abri l de 1857, elevada á categoria de villapela 
de n. 10 ele 5 de julho ele 1867 e á de cidade por Lei muni
Cipal n. 14 clP 6 de outubro de '189-1. Tem excellentes terras 
para a- lavoura e campos ele criação , Sua lav0nra cons?ste na. 
cnltura _do milho, feijão, arroz, a lguma cunna e algodão. «O 
seu matar commercio, diz o Dr . Pimenta Bueno, é fe ito com 
a .expot·tação de . unimaes e sob_retuclo ele porcos, que ct•iam com 
pt efe t:enc1a e CUJUS manadas sao levadas em pé até Campinas 
e ma1s l onge atnda, por lh es ser esse o meio mais facil de 
tl'anspúrlal-os. Annnalmenle sal! em elo sertão cerca de 120 car
ros, pttch~do s a ?ois, que vão a At·arn.qnara, e a lguns chegam 
mesmo at~ Campinas, pat•a fazerem seus supprimentos, condu
ztndo entao to nc1 nh<•, fumo e outros ""enet·os alimenLicios para 
n egocio . Seus babita11tes são g-eralme~te activos trabalhadores 
e hospitaleiros ». A villa dista 22.2,2 kils. da ~apitai, 72,2 de 
Arar~IC]Uara, 22,2 de Brotas, 38,8 de S. Carlos elo Pinhal e 44,4 
do Rio Clil.l'O. Sua. pop. é ele cerca de 4.000 babs. Agencia do ' 
Coneio . Eschs. publs. de inst . prim . Sobre suas divisas vide, 
en lre outras a Lei Pro v. n. 22 de 10 ele março de i885 . Foi 
creacla com. pela Lei Prov. n. 112 de 2'1 de abril de '18S5 
e clasaificadlt de primeim entr. pelo Dec . n. 73 de 20 de 
dez<>mbro de 1SS9 . No llvro - Jl P1·ovincicb ele S. Pattlo 
(i888) encont t•a-se a seg11inte elescripção cles te municipio : 
DrvrsAs.-Conftnaeste mun. ao N. co·ma pt•ov. ele Minas 
Gemes, pel o rio Grande; ao S. com o mun. de A.rat•aquara, 
pelo rio elos Porcos ; a E. com os ele Ribeirão Pl'eto e Bata
·taes, pelos rios Mogy · guass ti e Far elo ; a O. estende-se o ter
ritorio do mun. até o rio TieLé. AsPECl'O oERAL.-0 vastissimo 
territorio deste mun. é quas i gera lmente plano e coberto de 
luxm•Jante vegetação. Apenas uma pequena cordilheira conhe
Cida _cum _a denominação de Serra elo Jaboticabal , que segue 
na du·ecçao ele SE . a NO., atravessa o territorio. começando 
perto da villa e i11clo termin ar jtmto ao rio Grande. Tem 
cerca ele 400 kils . em sua maior extensão , e forma as v~t·
tentes elos rios elos Porcos, Pardo e 'l'urvo . A's margens dos 
grandes rios ha. vastas camp inas apt·opriaclas para a criação 
de gado . Rros.- JD' o tel'liono cor tado em todos os senttclos 
por m,tli tús rios e ribeirões . Os pr incipaes rios são : o Mogy
guassu, o Pardo, o Rio Grande e o Tiel.é, para os quaes con· 
vergem os l'ibei rões elos Porcos 'l'urvo e Pardo. O Turvo póde 
ser consicleraclo rio pelo sett ~olume dagua e pela exte~são 
que percorre . Nasce e lle a orient~, nas vertentes ela sernnl1a 
rlo Bom Jesus elo Monte Alto e cort·e mansa mente para ecci
d<:_n-te, r ecebendo innumeros tribs .; banhaacapellU: de S.Sebas
tlao, cor La o lerritorio de S. José do Rio Pat•do, e, ensombraclo 
POt' imponentes selvas ainda desertas, va i desaguar no rio 
G~·ande, nas alturas da ma"estosa catadupa do Maribonclo. 
A-ém dos t•ibeü·-os citados ~inda conta omun. o Rico, o da 
Onça , o 'l'abarana e outros. SALUBRIDADE.- Na grande área elo 
muu. encoJü t•am-se climas d iversos. Nos terrenos baixos e 
;llagacliços, ás margens dos grandes rios e ribeirões, reinam 

as enfermidades ele fundo palustre ; nos càmpos e terrenos 
altos o clima é saudavel, embora bastante CJitente no verão. 
MrNERAES.- São qnasi i11teiramente desconhecidas a geologia 
e a mineralogia elo mun.; con.sta, e ntt· etauto, que pt·oximo ao 
rio J\IIogy-gttassú existem minas de fel'l'o, e junto ás cabeceiras 
elo carrego Rico minas de prata. Na bat•t·a desse correg·o o 
t et•reno é çliamantiao, e nelle ha pouco tempo foram enco~
trados e r emet·ljidos para a Côt•te pequenos diamantes de pr1~ 
meit'a agtta.. Falia-se tambem na existencia de minas de ouro. 
A 24 kils. da pov . existem poços ele aguas sulfurosas, que niio 
são utilisaclas pelo povo, em r azão da opposição que a isso faz 
o propriotario elos terreaos onde ellas se acham, Em parte 
alguma ela pro v. encontra-se melhor barro para o fabrico de 
telhas, t ijolos e vasos ele toda as sortes ; em certos pontos 
é a argilla tão liguenta e sonora que aati gamente era empre
gada no fabrico de sinos para egrejas. HrsTORIA..- A pov., 
te 1~do sido edificada em um Jogar em que 4avia muitas jaboti
be •ras, tomou o nome de Jv.boticabal, pelo qual era conhecido 
antes mesmo que nella fosse construída habitação algum a. . No 
anno de 1818, segu~clo refere um docnmen1o, o t errenu em que 
se acha a pov. fazia parte de uma sesmat·ia ele te•·ras ele que 
achava-se de posse João Pmto Fel'reira, port nguez, havia 
muitos allllOS r r.sicle nte no Brazil e chefe de numerosa familia. 
Homem ele carac ter honesto e s~rviçal, foi attrahindo para o 
Jogar, pela sua. intluenc[a pessoa I, gra nde nu m":r.:> de pes3oas 
que o conheciam . O velho sertaneJO, attendenclo as dtfllculclades 
que oppunham-!1.1e as vivgens por pessim as estradas até Ara
raquara, onde ia sa·tisfa?.et· seus misteres relig iosos e outros, 
no clo no de 1836 doou o terr eno e 1Lão conhecido por Jaboti
cabal pa.t·a, com o auxilio de todos os circum 1acentes, ahL ser 
fundada uma pov. sob a invocaçãocleN. S. elo Carmo cleJa
liotical, cons truin cl o elle proprio nma pequena eg1·eja coberta 
com folha~ ele palmeira . Em cur to esp aço ele tempo, á propor
ção que o vasto ser tão et·a povoado, viu seu fundador a eclift
cação ele muitas casas ao redor daquella pequena egreja, e 
assim satisfeitos os seus desejos. Pinto Fel'reira, logo depois 
da edificação elo pov., fez vir para elle, de harmonia com os 
demais babs., o padre Justino Fet'l'eira da. Rocha, que por 
muitos anoos alli t•esid iu e muito cooperou para. o seu 
a ugme nto . Em 30 de al!osto de 1~50, segundo uma nota. no 
livro ele assentos ela pa~och ia, ahi estivera o bispo D. Antonio 
J. de Mello e chl'ismara dezenas ele pessoas na pequena 
egreja, então pouco modificada. ·Pela lei n. 43 ele 30 de a bril 
9-e 1857, foi elevada á categori a de f1·eg., pela de n. 10 de 5 de 
julho de 1867, á villa; por Acto ele 30 de janeiro de 1880 foi 
m·eado o seu lermo t·eu nido ao de Araraquara, do qual des
membrou-se pelo Dec, n . 9.282 de 27 de setembro de i883. que 
o tornou i~clependente, dando-lhe juiz municipal e ele orphàos, 
e pela. Let n. 112 ele 2 1 ele abril de 1885 foi 01·eada a com. de 
Jaboticabal, sem que tivesse ainda provimen to . 'ropoon.APHIA 
A pov . acba -se situada na NO da capital ela pt•ov. em terri
tot:io out'ora pertencente a Araraquara, e enl ão chamado 
Pontal J o H.io Pardo. Est:í. a 13 kils. da margem esq. elo rio 
.l\-logy-g uassú, em terceno elevado e secco, e é inteiramente 
cercada ele frondo sas e verdeJantes florestas, que dão-lhe um 
aspec to intet·essan te. Suas dez ruas, formadas por umas 
500 casas, todas Lerreas, à excepção de um a que tem dous 
andares, são clit•ectas e regularmente largas; mas são mal illu
minaclas e ma l cotlset•vadas . A egreja m a triz acha-se no meio da 
um largo e é ed itlc io que corresponde ás n ecessidades elo logar. 
Ço nta ·tambem a pov. uma capella de Santa Ct·uz. A casa da. 
Camant e caclêa é um ediücio imprestavel e já em ruínas. 
PoPULAçÃo - A pop. do mun . é da 26 .22-! habs., assim clis
t l'ibuidos pelas seguintes parochi as : N.S. ~clo Carmo de Jabotica
bal, 15 .721 habs ., S . J osé do R io PL"eto, 5 , 333 habs ., E. S. elos 
Bal'l•etos 5.170 babs. AGRICULTURA E PECUAR!A.-Ü vasto territorio 
deste mun .. composto quasi em stta. totalidade de terras de pri
meu·!( qualidade, presta-se para a cultura da ca nna, ca.fé, fumo, 
a lgodão e cereaes. .t1.lém das extensas matta,s que possue , tem 
vastas e virentes pastagens, que prestam-se admit·~velmente á 
criação de gado vaccum e cavallar . Seus anhgos babs . , 
oriundos em grande parte ela. prov . de Minas, em vista da 
difficuldade ele tt•ansporte pela fa lta de boas es·tradas, não 
cogitaram ~a lavo ura. elo café e e:;treg:arl!:m-se exclusi',amente, 
e ai n da h o;e em grande e;scala, a cr1açao elo gado vaccum e 
ca.vallar ; mas, á propor~.ão que a ferí·o-via da. Companhia 
Rio Claro foi se approximando do muu., nelle foi se 
introduzindo a cultura do café, canna ele assuca r, fumo, e-tc. 
Hoje o-1·a ças :í. influencia de mui·tos agricultores ele outros ]0• 
gare~ desta e de di versas provs., h a. muitos estabele~imentos 
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agl'ico las dignos de attenção . A navegação fl uvial da Com
panhia Paulista, no presen~e ft·auca até ao porto do Pontal, 
tem prestado importan·tes serviços á lavvura si tuada á mar
ge m elo Mogy- gnassú, bem como ao commercio, e quando 
conseguir ella vencer os ob.staculos que ~ppõe-lhe as corre: 
deiras do r io Pardo, e es ttver a navegaç~.o regularssada a te 
á foz no t•i o Grande, não só auferirá gt·andes resultados, 
como' tambem proporcionara enormes beneficios ao mun. Não 
menos esper ançosa é a navegação elo Tiet,é, p~Jos vapores da 
Companh ia Ytuana. A cultura do café so ult1mamente, como 
dissemos é que se tem desenvolvido ; apezar disso a sua 
expor taçKo já é superior a 600 .000 kilogs . A média da producçfi:o 
annual dos outros generos é a seguinte: assucar, 220.000 kilogs.; 
fumo. 84 .000 kilogs .; algodão, 70.000 kilogs. As magníficas 
pastagens existentes no mun. são aproveitadas na criação do 
gado vaccum, com mui-tos bons r esultados. Os agricultores 
devastam exten~as floresta, para grandes plantações de milho, 
exclusivo alimento empregado na engorda de porcos que 
constituem um im portante ramo do commercio de expor tação 
do mun. A p roducção médi a, do gado a ui no é de 40.000 ca
beças e a elo bov ino ele 20.000. CoMMERCIO B INDUSTRIA
Ex islem no mun. os seguin-tes es tabelecimentos cornmerciaes 
e industdaes : 31 lojas ele fa1.enclas , 41 arrnazens ele molhados, 
sete ele generos elo paiz, seis açougues, duas alfaiatarias, duas 
marcenarias, cinco funilarias, cin co fe rrarias, qual ro lojas de 
se lleiro, elttas sapatari as , uma foguetaria, quats·o pharmacias, 
duas padarias e 14 engenhos ele canna . INSTRucçÃo- Em 1886 
funccionavam no mun. duas eschs. publs. prim a . , um a para 
cada sexo : na do se xo mascul ino ach ava m-se ma"triculos 28 
a lumn os, dÓs quaes et·am frequentes 2~ e na do sexo fem inino 
'l6 alumn as , elas quaes et·am fr equentes 1<!. Existiam no mun. 
C[Uatro cad iras elo ensino prim ar•io vago. Cada esc h. publ. e1•eada 
no mun . corresponele a '• .370 habs. Drvi~Ão ECCLllSIAS'ricA 
Acha- se o mun. dividido nas se11uin tes parochias: ft·eg . ele 
N. S. elo Carmo ele Jabotica bal, úeg . ele S. José do Rio Preto, 
fr·eg . de Pi ntagueiraa, freg . elo Ribeirãosinho e villa ·do Es
pírito Santo dos Ba n•etos. As frega . ele P itangueiras e Ri
beirãosinho ai nda nào foram canonicarncnte in sti tuídas e o 
mun. ela vill a do IJ:spi r ito Santo de Barr etos ai nda não foi 
in stall aclo. motivo pelo qnal continúa a pertencer ele facto a 
Jaboticabal. DrvrsÃo POLICIAL - Consta da uma delegacia e 
das subde legacias ele Jabotlcabal, Barretos, Rio Pt•eto e Pitan
gue'iras. CURIOSIDADES NATURARS - Os grandes saJiOS do Ava
nha ndava, elo Itapura e do .Mal'ibonclo acham- se no mun, e 
constituem belli ssimas curiosidades. D!STANC !AS - Dista esta 
villa cl <t capita l da prov. 491 kils., el e Ar araquara 85 kils,, 
do R ibeirão P reto, 66 e de Balataes HG . 

JABOTICABAL. Serra do Estado de S . P aulo, a NE. da 
ser ra ele Ara raquara. Se u ponto ma is elevado é denominado 
Itcbquery. 

JABOTICABAL. Por to ma ndad o fazer pela Companhia 
P auli sta no rio Mogyguassú, a 15 k ils. em linha r ecta d aqllella 
'·i lla . Foi inaugul'ado a 9 ele janeiro ele 1887. 

.J ABOTICABAS. Um elos quarteirões elo clist . elo Ipit•anga , 
no mun. elo Curvel lo e Es tado ele Minas Geraes, 

JAB01'ICABAS. Conego do Estado ele Minas Geraes , aff. 
· do rio elas Velhas . 

J ABOTICABEIRA. Corl'ego do Estado de S. Paulo, afl'. do 
ribeiriio Barreiros, en tre Lençóes e Santa Bat>bara do Rio 
Pardo . 

JABOTICABEIRA . Ribeirão elo Estado ela Minas Geraes, 
banhu a parochia ele S . Simão e desag·ua no r io deste nome. 

JABOTICACÁ. Inarapé do Estado elo P ará, banha o dist. 
eleS. Domin gos da Boa Vista e desagua no r io Guamá . 

JABOTICATUBA. Serra elo Estado de S . Paulo, na estra
da de S . Lui z a Gua ratinguetá. 

JABOTICATUBAS. Parochi a do mun. de Santa Luzia , no 
Estado ele Minas Geraes, ban hacla pelo rio de seu nome. Orago 
N. S. da Conceição e diocese ele Mariasma . Foi creacla paro
ch ia pela Lei Prov. n . 912 ele '! el e junho de 1858 . Desmembt·a
cla elo mun. ele Cae té e incorporada ao ele Santa Luzi a pela 
de n. 2.485 de 8 de novembro de 1878. Tem uma esch. publ. ele 
inst. pr im, para o sexo fem inino, ct·eacla pela Lei Prov. 
n. 2.317 de 11 de julho ele 187fi e uma outra para o sexo mas
cultuo. A pop. é ca lcul ada em sete a oito mil habs. «Ainda é 
de meus dias es te a t·t· a ial, escreve-nos o viga'rio Messias Mar• 

ques Affonso . Pt·ovêm elle de uma velha fazenda-onde conheci 
quatro a cinco casas de telha, muitos ranchos de capiin, e um a 
capellinha um pouco retirada , no log-a t· mais ele vado, onde 
est á hoje a matriz. Essa fazenda foi ele um Fula no R aposo, 
por isso ainda alguns cha ma m po1· aqui Ribeirão do Raposo "· 
Cultura de canna, cereaes, mamona, algodão, mandioca e a l
gum café para consumo . Os habs. fabricam assucar , vinh o, 
azeite de mamona e de côco, que exportam para os povs . pro
ximos. No pov, , além da matriz, possue urna capella do 
Rosario ainda em const t•uccão , e uma capellinha elo Cruzeiro, 
pouco retirada . Sobre suas divisas vide, entre outras, a Lei 
Prov. n. 3.442 de 28 de se tembro de i887. 
JABOTICATUB~S. Rio elo Estado de Minas Geraas, r ega 

a freg . do seu nome e entra no rio das Velhas. Divide os bispa
dos de Diamantina e Marianna. Atravessa a estrada que elo 
a rraial do seu nome se dirige ao elo Pau Grosso. Recebe o ri· 
beirão elo Capão Grosso, rio Vermelho, ribeirão do Almeida, á 
di r.; ri achos elo Bom J ardim e de Sant' Anna, ribeirão do Ra
puso, carrego da Fazenda de Bai x:o e ribeil•ã o do Campo Aleg1•e 
(hoje Retiro das Freiras), á esquerda. 

JABOTY. Logs. uos muns. ela Amart•ação e de Barr·as elo 
Estado do Piauhy. 

JABOTY. P ov. do Estado do E. Santo, no mun. de Gua
rapary, a me nos ele cinco kils. desta c1dacle, banhada pelo rio 
do seú nome; com um a esc h. publ. de i ns·t, prim., creada 
pelo ar t. I ela Lei P rov. n. 21 ele 13 ele novembro de 1815. 

JABOTY. Ilha no rio Araguaya , atr. elo Tocantins . aba ixo 
ela ilha do Banan a l, e en i!•e as ilhas denominadas At·icá e José 
Pinheiro . 

JABOTY. Igarapé do E stado do Am azo nas, n o Jlllln. ele 
S. Paulo de Olivença. 

.J ABOTY . R iacho do Estado elo Cea rá, banha o mun. de 
Santa Quitaria, e desagua na ma rgem di r. do rio Jacunüú . 

JABOTY. Ribeirão elo Estad o elo E. Santo; clesagua no rio 
Fazenda ou Engenho, pouco acima ela Maxincla; banha o mun . 
de Guarapar y , 

J ABOTY. Cor rego elo Estado de Ma tto Grosso, formado elo 
Quebra-Greda, que por sua vez é um dos formadores elo ribei
r ão Magtmvaré, ·trib. do rio Galera (Dr . S. da Fonseca.) . 

JABOTY-APEPÚ. Rio elo Estado elo Par á, banha o mun. 
de Cametá e desagua na margem esq. elo rio 'r ocan tin s. 

JABOTY-CACÁ. Log . no Estado do Pal'á, no num. rle São 
Domingos da Boa Vist.a . 

JABOTY-CACÁ. I~a t· apé ,do Estado elo Pará, no l)J Un. ele 
S. Domingos ela Boa Vssta. E um bmço do riO Guama . 

JABOTY MAIOR . Ribeit•ão elo I!:stado do Parii. , a!l:'. elo rio 
Capim . Uma milha abaixo desse ri bei rão ficam tt•es ilhas. 
Acima delle aprese n ta- se uma outt·a, que se es tende de N . a S. 
denominada S. J el'Onyruo . 

JABOTYTUBA. Lago do Estado elo Mat·anhão, no mun. 
de Vianna . 

.JABRE. Serra. elo Es·tado elo Parahyba do Norte, entre os 
muns. do T eix:eira e de Pia ncó. Nella es tá o pico mais elevado 
do P a rahyba . "Do cimo da serra do 'l'eixeit·a, no Jogar 'l'endó , 
onde est ive, diz o Dr. Irineu Joffély , é imponente a vista para 
o J abre . Distando o meu ponto de observação umas 10 leguas 
da magestosa monta nha, apresentou-me e lia o aspecto do Ita
tiaya, quando, ha 12 annos, o a vistei em viagem desta capital 
para S. Paulo. Não quero dizer com isto que <t sua altura sobre 
o nível elo mar seja egual, ou mesmo approxirnada á da mon 
tanha mineira, considerada c0mo o pico mais elevado elo Brazil; 
r efiro-me á sua configuração ou aspecto ge ral . O Jabre di sta 
da capital elo Estado 70 leguas e nunca foi medido . ~ 

JABURANA. Rio aff. clir, elo Juruhena.; no Estado dcl 
Matto G1•osso ( Dt· . S. da I<'onseca. Dica . cit, ) . 

JABUROCA. Ilha na cogta do Estado do Maranhão, pt•o
xima ás de S. João mvange lis ta, Guará e Mul'llçucutancloeua . 
Entre ella e esba ultima ha um ca nal com quatro a seis 
metros de profundidade. Fica na hahi a do Tury-assú e é 
inh abitada. 

JABURÚ . Dist. do Estado do Amazonas, no l'io Purús. Ahi 
tocam os vapores ela linha ele Manáos a Uyutanahan. 

22 .077 
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J ABURÚ. Log . do Estado do Pará, sobre o r io do ~en gqme, 
no clis t . elo Mazagão . 

JAB URÚ . L og . do Estaclo· elo Pa l'ahyba do {fot,te, a seis 
kils . da capi tal, i mat>gem elo no P aeahyb<t . 

JABURÚ. Log . do Esbdo de Pernambuoo, na freg . de 
Santo Amaro de Taquarat inga . 

jABURÚ. Log. elo Estado elas Alagôas, no mun. elo Pat~lo· 
AJL'onso . · 

JABURÚ. Pov. e ponta elo Estado ela Bahia, na ilh a ele 
Itaparica . 

_J ABURÚ. Serrota elo Estado do R. G. elo Norte, nas cl i
Vlsas elo mun. ele Angicos . 

J ABURÚ. Ilha elo Es tado do Pará, na foz do rio 4,mazonas. 
J ABURÚ . Ilha do Estado do Maranhão ; r egacla pelas aguas 

que formam as hahi as çle ManLible e S . Bern avclo e pe los canaes 
da Lagôa Çh•ande e 'l'ombal, a s aguas. lll s la ilh a , ele conllgn
l'ação pentago nal , siLuaela ao S . el a ilha do Cajú , tem pouco 
mais ott menos dous my t· i:tmetros ele circttmfet· encia e dis ta 
nove kil s . do mar· . E ', segttndo parece, a ma ior i!b a de mang ues 
que se encon tra no Parnahyba . 

JABURÚ . lfu t· o no mu n. cleAlemquer e Els taclo clo Pará . 
Uqe o Our uá ao pa rana mivim ele Alemquet·. 

J ABURÚ . Igarapé do Estado do F ará , no mun. de Mazagão . 
Recebeo T am baqt ti . 

J A13URÚ. Igarapé do Estado do P ará , ba, nl1a o m un. de 
Muaná c clesag ua n ol.'io ALu á . 

J ABURÚ. R io do Estado do Pará, no mun . C).e Breves; ele-
; sagua n o 1'ajapnrú . Recebe o Sinu pam, Jabur usi. nhe> , P iran ha , 

1'ucup i, Mara tauá , Macuju bim ou Mocujubim , Bala io, Ma Lun im 
e os furos Curto , Co mprido e elo Lontra . Dizem-nos que sendo 
esse r io bastante sinuoso, do que t•es ulta u ma grande cov t·e11teza 
com gm ncl es rebojos dagu'l, encontt·a m-se no loga t• oouheciqo 
por Vit•a-Ca bo as ar vor e~ , qu e na1•gejam o r io, cobertas de 
tt•apose obj e c ~o s ele uso domestico. ::>ão esses objec tos ah i cql~ 
locados para q ue os pagés não façam demorar a via gem. 

JABURÜ lU acho elo illstado do Oeará; no mun . de S. Be
ned icto. 

J ABLJRÚ. R io elo Estado elo Pa r ahyba do Norte , nas divisas 
da l'reg. cleSanta Rita . -

JABURÚ . Riach o do ills taclo de Sergipe, no mu o. do 
Lagarto. 

J ABURÚ. Lag-o elo Estado elo Amazonas, nq muq. de T ef!'é , 
prox imo ao rio J ur tuí. . 

J ABUR UACA . Uma das ralljill cações do rio Gu!'upa Lub~1 
no mun . de Monsarás e Estltdo do Pa rá (In f'. !oc .) . 

JABURIDTA. Log . elo Es tado qo E. Sa!} ~o, no mnn , da 
V ictor ia. 

J ABUR UNA. Mol'l·o elo Estado do E. Sap. to, no rn]l,n . da 
Victoria , não lon ge elo motHe Moreno. 

JABUR US INH O. P equeno rio do Estado ~lo Pará, ]lanha 
o mun. de Br eves e desagua no ~aburú . 

J ACA. Con·ego do Estado de Mi n a~ Geraes , banha 0111un. 
do SS. Sacra mento, jtmta -se ao illstiva e, r eunidos, vão eles
ag uar no ri o Boní.. 

J ACÁ . Col'l'ego no muu. da Diamantina do Estado de 
Minól.s Geraes . 

JACA. L~.go do Estado elo P ará , ao S. da enseada cj,e Maracá . 
J~CADIÇJ-0 . Lagõa do U::stado ele Matto Gt·ossp , no rrp~n. 

de Co mmbtL . ill fo r mada pelas aguas elos corregos S . Domin
gos e P H·aputangas . 

J ACAHYOIBY . Anoio do Estado çlo R. G. c1o Sul, tr~b. 
el o r io Jacuhy . 

J ACAJ AHI. Furo qqe coro munica o )! i o P acaj ás COIJl o 
An apú . 

JACAMI CAI A. li' uro que clesagua ela ma11gem esq, elo 
Amazo nas, n mun. de Monte Alegre e Es·tado do Pa rá . 

. J ACAMIM . Se rr q, do Es tado do Am azona"s ' na margem 
d l!·. do r to Neg r·e, no dist. de Santa Isabel. 

Dl CC . G ll OG , 32 

J c; 

JACAMIM, llba no rio Atum á, tr ib . do Arqazonas. E' se
parada ela ilha Si nc uam pot· um estrei to cana l. 

JACANGAMY. Rio elo JJ;stado do Pa r aná, aff. da margem 
esq, do r io des·te nome. 

J ACAPÉ. Art•o io elo Es tado elo H.. G. do Sul , a ff. da 
mat•gem d ir . do T aquary ·tri b. elo Jacuby. 
J~ÇAPETUB A. R io do EsLado do Pará, banh3: o mui:\ . 

de Cametá e clesagua na ma rgem esq. do 11 io T oça nt tns . 
;T AÇAPUCAIA . R !o do Es tado d~ Par~, no l+! Un , ela Monte 

Alegre. 
J ACAPUCÚ. Cachoeit•a formada pelo r io Guyau<í, aba i4o 

elo r ibeirã:o Ita mat•aéá . 

J~C4- QUÁ (cesto rotv) . Arroio do Estado do R . G. elo Sul , 
aff'. da_ ma rgam esc1. do rio Ibictthy . Vide ]aqua;qua e Ja
quaqw». 

JACARACI CA . Lagõa do. Estado elas Alagõas, no mun . de 
S . Mtguel, a 3 .500 braças ao N. ela foz do Jequiá . T em L 500 
braças ele comprim ento e 1.000 de la rgura (Dr. Sp in do la) . 

JAOARACI CA. R io elo Es tado de Sergipe, aif. do r io deste 
nome pch marge m esq. Em suas mar gens exiRtem diversos 
engenhos de assucat· . Nasce no log;a t· 8ilvesLve, na ser ra do 
P ião e desagua no pas to do E ngenno Sant'Ann a . R ecebe o 
Fazenda Grande e o Bica, além de out ros . 

J ACARACICA. Riacho elo Estado das Alagôas , desagua no 
Oceano . A Lei Prov. n . 862 de 26 ele J u nho de i SSO autori
S?U es tuclos hyclrogra phicos para estabelecer a clirecção desse 
no, dando- se-lhe novo Jeito. 

JACARAHÚ. Log . do illstaclo do P arahyba elo Nol'le, na 
freg . de S . Pedro e S. P aulo de Ma mangnape, ao N .; com 
uma esch . publ. mixta de inst . prim., creacla pela Lei Prov . 
n. 775 de 2 ele outubro ele 1884. Ot·ago N. S. da Conceição . 

JACARAH Y P E . Pov. tlo Estado elo El . Santo, no mun . da 
Set·ra; 18 kils . ao N. da ciclade ela Victorj a e 12 ao S . de 
J,fova A)meida ; banhada pelo r io do sett nome. T em uma 
esch. publ. de i nst . pr i m . , crea cl a pel a Lei Prov. n. 4 de 19 
de julho de 18õ3 . 

J-!'\.,CARAH YPE . Rio do Es tado do E. Santo ; nasce na 
freg_ da Sel'L·a e, depois ele regar a pov do seu non1e, desagua 
no Oceano. A trvessa a estracla que da cidade da Serra yae ao 
mun . de Nova Almeida . Mouchez, que escreve Ca>"ah i1Je diz: 
« :j3ARtu C.tn.ArriPm - Lat. 20• 9' . Sit ttada exactam13nte no pa 
ralle)o elo Mostre Al vares , este rio cot•re como o Juaunen do 
lago deste nom e, reser v~ t~n· io na tur al de todas as agllas que 
descem dlt montanha, vlswha . Essa ba rra não é pra tica vel 
se nãq para pequena& emparcações, dura nte a es tação das 
chuvas . » 

JACARANDÁ. Pov. elo ])Js taclo da Bah ia . sobt•e o rio Pardo 
na com. de Cannavieiras ; co m uma esch , pttpl. de in st . pl'im.; 
creada pela Lei P rov. n. 1.910 de 28 de julho de 1879. 

JACARANDÁ . Log . do Estado do E. Sa nto, no m~n . de 
S. Maiheua . 

JACARANDÁ. Log. do JJ;s tado de Minas Geraes. spbre 
o ribeirão do Cavallo, na es trada do Turvo a Barbacena . 

JACA-RANDÁ. llha do Es l,ado elo E. Santo, nq r io Doce, 
entre a barra deste rio e Linh ares . 

J ACARANDÁ. Pequeno rio do Estado da Bahia , r ega o 
mun. de t~L cobaça e corre para o Ita.nhentinga . 

JACARANDÁ . Rio do Estado do Til. Santo, aff. da mar
ge m c! ir . do Jucít . 

J,4CARAN DÁ. Carrego do Estado do E . Santo, aff. elo 
A ter r;tdo ; corr e p roximo do li t toral, en tre Santa Cr uz e Lt
nhares . 

JACAR ANDÁ . Porto no r io S . Matheus, no Estado do 
E . Sa nto. E ' ligado á a ntiga co lonia ele Urucú por uma es trada 
d€\ rodagem. A esse por to chegam, em todas as estações do 
a nno ,os vapores da compa nhia lllspirito Santo e Campos . 

J ACARANDUBA. L og . do Estado do P ará , no mun . da 
Prainha . 

JACARAPI. Ri o elo Estado elo Amazonas , desagua na mar
g~ru psq. do J apurá acima das cachoeiras, entt·e o rio Uacapú
para ná e o ribeir o Sauá . Alguús escrevem Yacarapi. 
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JACARARÁ. Parochia do Estado de Pet•nambuco,no mun. 
do Brejo, sobre a serra do seu nome . Ot·ago Santo Anto1~io e 
diocese ele Olitlcla. El'a a antiga capella de San to Antomo elo 
Jacú, pertencente á fl'eg . ele Santo Amaro ele Tac1uaratinga. 
Foi elevada á ca·tegoria de paroch1a pelo a rt. I clD. Le1 Prov. 
n 1.364 ele 8 ele abril de 1879. Confina com o Estado do Para 
hyba elo No1·te. E' banhad:1 pelos rios Capi~eribe~ J atobá, -~-ar
teiras e diversos outros. Cultura ele algoclao, m1lho e fmJaO. 
Inclustt•ia pastoril. Tem eschs . publicas. 

JACARARÁ . Set·ra do Estado de Pernambuco. T em 12 kils . 
ele comp\'imento NS. e ôO ele JTI . -~ -0. E' m5>ntanhosa_, elevada 
e Pú'voada. Cultura de mtlho, fe1po, algodao, mandwca, etc. 
Na fl'a lcla desta serra, no Olho d' Agua do Gavião e lagôa do 
Angú, é que nasce o 1·io Capiberibe. Es·tende-se até á extrema 
do Estado separando- o elo do Parahyba elo Norte (com. do Mon
teiro). Della nasce o rio ela Serra, que é uma das cabeceiras elo 
Parahyba. 

JACARASSÚ. Log . elo Estado elo E. Santo, no mun. deste 
nome. 

JACARATIÁ. Serra do Estado do E. Santo, no mun. ele 
Anchieta. 

JACARATIÁ. Rio elo Estado elo E. ::lauto; desagua no rio 
Iconha no Iogar Olaria. 

J ACARATIÁ. Lagôa do l<:stado do Rio de Janeiro, no 
mun. de Saquarema, proxima à costa do oceano. 

JAÇARATUBA. Log. no mun. de !VIont~ Alegre do Estado 
do Pará. 

JACARÉ. Pov. do Estado do Pará, no mun. de Breves ; 
com uma esch. publ., creacla pelo Lei n. 96 de 18 de março 
de 1893 . 

JACARÉ. An·tigo curato elo mun. ele Oliveira , no Es·tado 
de Minas Geraes . Elevado à clist. pelo art. XXI § I da Lei 
Prov. n. 472 de 3-1 ele maio ele 1850 e á f17eg . pela ele n. 3.4'!2 
ele 28 ele se tembro ele 1887 . Orago Sant'Anna. . E' banhado pelo 
rio do seu nome. Tem duas eschs . publs. de inst. prim., 
ct•eaclas pelas Leis Provs . ns. 2.468 ele 23 de oulubro oe 1878 e 
3. 396 de 2·1 ele julho de 1886. Agencta do correw. Sobre suas 
divisas vide : Leis Provs. n. 472 ele 31 ele mato de 1850, 
n. 1.6ô7 de 16 de setembro de 1870 e n. 2.775 de 19 ele setembro 
de 1881. 

JACARÉ. Florescente e nova pov. do Estado do Ceará, 
edificada sobre a serra da Ibiapaba, entre a villa ele Ibiapina 
e Banocao. Foi victima de um violento incenclio a 16 de outubro 
de 1884. Pertence ao mun. ele Ibiapina. O Dec. 11. 123 de 
24 ele dezembro de 1890 creou abi um elist . de paz e a Lei n. 75 
ele 19 ele agosto de 1893 uma esch. publica. 

JACARÉ. Log. elo Estado elo Parahyba do Norte, no mun . 
de Faguncles . 

JACARÉ. Pov. elo Estado de Pernambuco, no mun. de 
Carnat·ú. 

JACARÉ. Pov. do Estado das Alagôas, no mun. de Pi
ranhas, duas leguas acima ela villa. E' notavel pot·que nella 
termina a ser ie ele cascatas que se succedem á jasç.u le da ca
choeira de Paulo Affonso e poe te1· ahi havido no começo 
do seculo XVIli uma fabrica ele salitre. Tem uma pequena 
capella da invocação de Santo Antonio e uma esch . publ . 

..- · creacla pela Le.i Pro v. n. 921 ele 10 ele julho de 1883. 

JACARÉ . Pov. do Estado das Alagôas, no mun, elo Pão de 
Assucar, á margem dit·. elo riacho Ja~aré . E' a extrema elo 
mun. ele que dista 38 kils. e limita-se com 1'raipl!, que fica 
a 75 kils. e com Sant' Anna elo Ipanema a 30 kils. Foi pov. 
outr'ora muito 1-Iorescente ; nestes uloimos tempos tem, porém, 
declinado pelas seccas constantes qne -tem sofl'l'idv . Além de 
uma boa fábrica a vapor de clescaroyar algodão, possue algumas 
casas de negocio e uma esch . prlm. Os terrenos são muito 
productivos ; cultiva- se em grande esca la o algodão e cereaes. 
A pop., incluindo o pov. rle Guari!las, orça em 2.500 habs. 
Possue um açude. 

. JACARE. Pov. do Estado de Serg- ipe, na margem clir. do 
l'Jo S. Francisco, jtlnto á barra do riacho do seu nome. 

JACARÉ. Pov. do Estado da Bahia, no mun. elo Bom 
Jesus elos Meit;as. 

JAC:ARÉ. Log. no mun. elo ltape mil'im elo Estado elo E. 
Santo. A Lei Prov. n . 20 ele 9 ele maio ele 1883 auctoriso u a 
creação ahi de uma esch. publ. ele inst . primaria . 

JACARÉ. Log . elo Estado elo Rio ele Janeiro, no ft· eg. de 
S, Sebastião do mun. de Campos. 

JACARÉ. Log. do Es laclo elo Rio de Janeiro, na freg, de 
Itaipú e mnn. ele Nyterõi. 

JACARÉ. Log·. ela freg. do Engenho Novo do Distl'icto Fe
deral. 

JACARÉ. Bairro do mun. de Hú, no Estado de S. Paulo, 
com uma esch. publ. creada pela Lei n. 101 de 24 de S9te.mbro 
de 189.2. 

JACARÉ , Log , do Estado de S. P ,tulo, no mun. de Ca
breuva. 

JACARÉ. Bairro do Estado ele S. Paulo, no mun. de Ara
raquara, com uma esch. mixta creacl<t pela Lei Prov. n. 136 
ele 15 de maio de 1889. 

JACARÉ. Bairro do mun. ele S. Carlos elo Pinhal, no Es
tado de S. Paulo. 

JACARÉ. Log. do Estado do Paraná, no mun. do Assuug·uy. 
JACARÉ. Log. no mun . de Sabará elo Estado de Minas 

Geraes, sobre o r.io Paraopeba. 
JACARÉ. Arraial do Estado ele Minas Geraes, no termo da 

cidade da Conceição; com uma esc h. publ. de in st. prim. 
creada pelo art. I § III da Lei Pr·ov. n . 2. 721 de 18 ele dezem
bro de 1880. 

JACARÉ. Log. do Estado de Minas Geraes, no mun. de 
Marianna, na confluencia do ribeirão Santa Cruz com o Pio 
Casca. 

JACARÉ. Arraial do Estaclo de Minas Oeraes, no dist. ele 
S. João das Missões elo t ermo da Januar ia, á margem esq. do 
rio S. F1·ancisco, com uma esch. publ . ele inst. prim., creada 
pela Lei Pro v. n. 3 .2!7 de H ele outubro ele 1884; uma casa de 
oração e uns 300 habs., que vivem elo comme1·c io fl uv ial da 
criação, da pesca e elos proeluctos da lavoura. ' 

JAC.ARR'. Log . do Estado de Minas Garaes , no dist. do 
Porto de Santo Antonio. 

JACARÉ. Estação da E. de F . Cent-ral da Bahia , no ramal 
da Feira de Sant'Anna, no kil. 29, a 252m de altm·a sobre o 
nivel do mar. 

JACARÉ. Morro e ponta do Estado elo R . G. do Norte, no 
mun. de Tout·o3. 

JACARÉ. Porção da serra Negra, limitrophe elos Estados 
de Pe1·nambuco e Sergipe, habitada pela tl'ibu rlos Chocós, des
cendentes dos Tnpiuambás. 

JACARÉ . Serra elo Estaclo de Pernambuco, no mun. de 
Cat•tmrú. 

JACARÉ. Serra do Estado de Sergipe, no mun, de Campos 
do Rio Real. 

JACARÉ. Morro do Estado de Minas Geraes no mun. de 
Inbauma, antigo Santo Antonio do Monte. ' 

JACARÉ. Ilha elo Estado d0 Pará, no mun. ele Breves . 
JACARÉ. Ilha do Estado do Pará, na com. de Baião, na 

margem esq. do rio Tocantins. 

JACARÉ. Rio e l ago situados na mat•gem elir. do rio Ma
deira, ao S. ela foz da Gi-pa·raná e ao N. ela elo Macassipe. 

JACARÉ. Um dos confluentes da ma rgem dit·. do rio P nrús, 
de ouja foz dista 360 milhas ingle~as . Na Ccwtc~ Ge, ·c~l do Im
perio sua foz voa a 5o 48' ele La t. S. 

JACARÉ. Furo do E~tado do Pará, na ilha Marajó e mun. 
de Breves; desagua no Aramtt ([nl'. lo c,). 

JACARÉ. Riacho do Estado do Maranhão, afl'. elo rio das 
Fl01·es, que o é elo Mearim. 

JACARÉ. Rio do Estado do Plauhy, aff. ela mat•n·em clir . 
do Canindé. Tem oito leguas ele curso . b 

JACARE. Riacho confluente do l'lo Paranahyb;L. Desce da 
serra dos Pilões e f:i,ca no> li mite~ elo Es'tado de Ooyaz com o 
de Minas Gera.es, 
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JACARÉ. Rio do Estado de Pernambuco, aft'. da margem 
esq. do S. Francisco. Nasce na serra dos Dons It·mãos e r e
cebe pela m<trgem esq. os rios Carahibas e Brigida, a lé1u de 
o11tros . Su<t foz fica pt·oxlma da cachoeit·a de Cantagallo 
(Esboço de~ Ca?"ta Cho;·og>Y~phica ela Pr·ov. âe Pe, ·;u~rnbuco . 
1880). o 

JACARE . Riacho elo EsLaclo de Pernambuco, aff. do rio 
Ip"ájttca. 

JAC~RÉ. R iacho do Est~'\do ~las Alagôas ; nasce na serra 
do Clllte, con·e de O. para E. av1 sinha-se da l agôa elo mesmo 
n ome e desagua no Riachão aiT. do Cururipe . 

JACARÉ. Riacho do Estado das Alagôas; nnsce na serra 
do Olho d' Agua a umas oito leguas da pov . elo seu nome, 
e vae desagua r n o S . Francisco um kil. acim iJ. de Bello 
Monte. 

JACARÉ. Rio do Estado de Sergipe; nasce na serra doi> 
Palm a res, no mnn. ele Simão Di as , corre no rumo de E. e 
desagna na margem esq. do rio Piauhy no mun. do Lagarto. 
R ece i.Je á esc1. o Caboclo (lnf. loc.). Em seu principio tem o 
nome de Gc~issá. 

JACARÉ. ltibeiro do Estado de Serg ipe; nasce na serra 
Negra e vae dosag uat· pe la dir. no rio S . Francisco 13 legLtas 
abaixo elo Can incl e . No tempo das seccas rednz- se algumas 
ver.es a pequenos poços com agua ora salobra, ora sal~ 
gada . 

JACARÉ . R iacho elo Estado de Sergipe, banha o mun . de 
Cam pos e clesag ua no d o Real (Inf. loc.). 

JACARÉ. Rio do Estado ela Bahia, clesagua na margem dir. 
elo Jacuruna. 

JACARÉ. Rio do Estado ela Bahia; rega o mun. d 'Ar êae 
elesagua na mat·ge m di r. do Jequiriçá. . 

JACARÉ. Rio do Estado da Bahia, aiT. damargemdit·. do 
J aguar1pe . 

JACARÉ. Rio do Estado da Bahia; nasce na fazenda das 
Umburanas, limita ndo a freg. do Sincorâ da de Maracás, corre 
p ara o sul; desagua no rio de Contas com um percurso de 
cerca de 120 kila. 

- JflCARÉ. Rio do Estado da Bahia, vem dos Campos do Ja
care e antes de desaguar no rio Pardo deita dous beaços: 
Passagem e Bareeirinha . Outros o mencionam como desagLtanelo 
na bahia de Cannavieiras. 

JACARÉ. Com este n ome vae clesagnat· o ribeirão do Ca
bussú, que corta a E . ele F. Central elo Brazil e a f reg . do 
Engenho Novo; no Districto Federal. 

JACARÉ. Corrego do Es tado do R io de J aneiL'o; commu
nica com o Juodiá e a l agôa do Campello com o rio P arahyba 
(Bellegarde). 

JACARÉ. R io elo Estado de S . Paulo, banha o mun. de 
Itatiba e desagua no rio Atibaia 

JACARÉ. Arroio do Es,tado do R. G. do Snl, n o mttn. ela 
Es,trella; desagua na margem dü·. do rio Taqua ry . 

JACARÉ. Rio do E stado de Min as Geraes , n asce no nmn. 
de Santo Antonio elo Monte, na faze nda dos Mi randas; t em o 
nome do cot•rego Alheio, tomando depois o do Jacar é com que 
vae desaguar uo rw S . F t·ancisco no lo"ar denominado P orto 
elo Jacaré . ' " 

JACARÉ- Rio elo Estado de Minas Geraes, a iT. do rio 
Muriahé pela margem dire ita . Desagua perto da estação elo 
Ivahy. 

JACARÉ. Rio do Es tado de Minas Ge raes , afl'. da ma rgem 
dir. do rio P ar a oabyba. 

JACARÉ. Rio do Estado de Minas Geraes, a fl'. da margem 
dir. ~o rio Gran de. T em 11ma pon,te no Joga r denominado 
Mcbttmlu~. Re1a o mun de Oliveira e atr:wessa a estrada de 
S .. João d'J!!l-ltei . Rocebe o Batalha, o Garcias , S . • Toão, São 
l'v~ 1 guel e diversos outros. Tem um curso aprox11uado de i 32 
kllometros, 

JACARÉ. Ribei t•ão elo Estado ele Goyaz , une-se com o Qui
lombo e JUntos vão ao rio ela Palma. 

JACARÉ~ Corrego do Estado de Goyaz, aiT. elo ribeirão Sal, 
que o é do r1o Maranhão. 

JACARÉ. Rio elo Estado ele MaLto Grosso, afl'. clit·. do 
Nioac, entr e os ribeirões claRapadm·a e ela Ariranha . 

JACARÉ . Riacho que sahe á di r. do rio Madei l'a, seis ldls . 
acima da fóz do Gy-pamná, no Estado ele Matto·Grosso. 

JACARÉ. Assim denomina- se a margem do rio 'l.'apajós 
em seguimento á conhec ida pelo nome de Ban:eirinha. AJ;ti 
desaaua o rio J acaré cuja foz fica clefl'onle da Ilha Uarupa
E' e~se rio o caminh~ m ai ~, seguido para as Len as dos Maués. 

JACARÉ . Dunas s ituadas n a parte da costa do Estado elo 
R. G. do Norte, comprehendida entre a poY, ele Caissara e a 
ponta do Tubarão. 

JACARÉ. Praia na cidade de AI cantara do Estado do Ma
ranhão. 

JACARÉ. Lago do Estado elo Amazonl\S, na margem elit'. elo 
rio Purús, com quem tem communicação -em qualquer parte 
do anuo, E' pequeno. 

JACARÉ. Lago do Es,tado do Parú, no mun. de Bt·eves, 
no braço dir. do rio Ma pu á . 

JACARÉ. Lago n o mun . ele S. Bento do Estado do Ma• 
ranhã o, a um quarto de leg Lta ela villa elaqualle nome. 

JACARÉ. ,Lagôa do EsLado elas Alagôas, no mun. ela Pal
meira dos Indios . 

JACARÉ. Lagôa do Estado da Bahia, no muo . de Santà 
Rita do Rio Pl·eto. Affirmam-nos ser no tavel pelas proprie
dades medicinaes de aLta s ag u:\S contra darthros e ou·tras mo
les tias cutaneas . 

JACARÉ. Lagôa do Estado do Rio de J aneiro, na freg . elo 
Amparo elo Tahy. 

JACARÉ. Lagôa siluada a i. 200 bt•aças ele distancia do rio 
MampitLJba. Tem communicação com o rio Monteü·o por um 
sangradouro de quatro a cinco palmos de pt·ofunclidacle. Tem 
em sua ma rgem occidentn.l uma pequena ilha de pedra. 

JACARÉ. Lagôa do Es\ado ele Minas Geraes, no mun. do 
Curvello . 

J ACARÉCAIA. Ilha do Estado do Para, no mun. ele Mo
cajuba . 

JACARECAIA. Rio elo EstíJ,dO elo Pará, rega o mun. ele 
Mocajuca e dcsagua n o T ocan tino. 

J ACAR:E-CANGA. Maloca ele inelios ela 'tribu Munclurucú; 
no Estado do Par{lJ_ 

JACARÉ-CANGA. Mon·o no nnu1. ela capital do Estado elo 
Ceará.. 

JACARÉ-CAPÁ. Lago do Estado elo P ar á , a SO. elo Pira
caba com o qttal se communica . 

JACARE-CAPUAMA. Aldeiamenle do Es baclo elo Amazo• 
n as, filia l ao alclehtmenlo deJurapecuma .Em i 886tinha4S habs. 
(RelM . cl' 2l,rp- . 1886). 

J ACARÉ-CONI-IA. Igarapé elo Estado do Pará, a fi'. do rio 
Uapim pela margem di r., entl'e os igarapés Inh angapy e Jun
dmhy . 

JACARE-GUASSU. R io do Es tado ele S. Paulo: nasce nas 
serras de Arantq tta ra, no mun. de S. Carl os elo 'Pi nh al, ela 
união dos ribeü ões el o Lobo, do Feijão e da Onçn e cl esagua n a 
margem clir. do ri o Tiet0 após um cut•so, ele mais ele 18lJ kils. 
Recebe pela margem esq. o ribeirão ela Boa Esperança e pela 
diL•. o Chibarro, Cruzes, Cachoeira ou Fazenclinha, iVlulaela, 
Palmeira, Ne tto, Bebeclo t· , Sape, Itaquerê, S. João e outros . 

JACAREGUAVA. Serra elo Esbado ele S. Paulo, no mnn. 
de Sa nLos. li;' um a r am ificação ela Se rra Geral. 

J ACAREGU AVA. R io do Estado ele S. Paulo, no mun. 
de Santos; clesagua no l'io Pellaes. 

JACAREHÚ. Rio elo Est<!.do eleS. P aulo, no mun. de Ga
uanéa . 

JACAREHY (Jc~~a?·é-yg, agua de j acaré) . Cidade e mun. 
do Eslado de S . P a.ulo, sede da co m. do seu nome, na ma r· 
g•m clil'. elo rio Parahyba elo Su l, ligada por e3Lmdas á capi
't;l Santa Isabe l, Santa Bt·anca, Tattbaté, Pntrocinio e S. José 
elo~ Campoa, atravessada pela E. de F . Cenbral elo Brazil, 
en tre S. José dos Campos e Gnararema, a O. da serra Quebra 
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Cangalhas, a 89 kils. da cap ital, 38,8 de Mo::;y das Ci·uzes, 15 
ele Santa Bra nca e a 26 de San~a Isabel , 24 do Pa·trocinio e 40 
de Para hybuna , na La t. S . de 23o 18' :ilO" e Long . de 332° 7' 
da Hha ele Fer ro. <<Fo i, diz o St·. Azevedo Marq ues, f uncladtt 
em 1652 po r Anto nio All'onso e seus JH hos, qLle de S . Paulo, 
com suas l'ami li as e aggregados. foram estabelecer-se j un·to ao 
r io referido , . Orago N . S. da Conceição e d iocese de S. P:tulo. 
Foi elevada á villa em 1653 pelo donatar io D Diogo de Faro 
e So uza, e á ca~egorla de cidade pela Lei P rov . n . i 7 ele 3 
ele abril ele i849. E' com. de segunda entr., creada pela Lei 
P r ov . n. 11 de 17 de Jul ho de 1852 e classiCtcada pelos Decs . 
ns . 1.082 ele 11 de dezembro de 1852 e 4.890 ele 14 de feve
reil'o de 1872 . A pop. el o mu n . é ele 11 .000 h abs . E ' um dos 
mais importantes muns . do Eataelo pela considerave l lavou m 
de café e pela uberda de do terreno para todos os cer eaes. Cul 
tiva ta:nbem fumo. Possúe uma rica matriz e as egrejas elo 
Carmo, do Rosa r iO e ele Santa Cruz, cape ll <t de N. S. do Bom 
Successo, uma casa de cariel ,Hle, o ediflcio erJ1 qtte fll ncc iona 
a Compa nll ltt Inclustl'ial ele Jacareh y. Agencia elo Correio . 
J~stação ·telegrapbica . Eschs. puiJJs . ele ins t. prim . Solll'e suas 
d i visas vide Leis P r ovs. n . 18 de 4 ele mar<:o ele 18J2. n. 9 
de 6 ele fevereiro de 18<1<J., n. 20 ele 28 ele feve reiro de 1844, 
n. 2 ele !4 de feverei ro ele 18•1J, n. 4 ele 19 de fevereiro de i8J6, 
n. 18 ele 6 ele março de 1846, de 16 de março ele 1847, 
n . 13 ele 10 ele Junho de 1850, ele 8 de abril ele 1853, 
de 12 ele abril ele 1864 e de 1\J elo mesmo me~ e anno. ele 
.16 ele março de 1866, ele 13 de julho ele 18g_7, de 2{ de 
marp ele 1868, n. 40 ele 28 ele março ele L870, n. 46 ele 
15 de abri l de 1886, n . 2 de 5 de fevere i t•o de 1887. No muni
cípio ficam os bairros de S . Benedicto, Matto Dentro, !tapem a, 
ltapeva, Quat inga, Paraty Acima, Bom Jesus elas Püu lei ras 
S. João da Ponte, Páo Grande, Rio Aba ixo, Maudy . Sobre~ 
egreja parocb ia l de J acarehy escreveu, em 1865, o senador 
Goct'oy o seguinte : «Em 1654 fo ram l ançados oa alicerce~ da 
egr·eja matriz eles la c iclacle, sob a i nvocação ele N. S . ela Con
ceição. N::tda se sabe ela edificação ela prime ira egreja; e no 
livr o elo tombo s6 co nsla que em :165,1 teve começo el'lse ecli licio 
no reinado de D. Affo nso VI. Esta decla ração fo i escri pta 
pelo vigario João Mar.tins Bo nilha em i 7<!7, sendo bispo dtt 
d iocese D. F r. Anton10 ela Madre de Deus . Porém , em que 
fonte bebeu o padre Bonil ha tal noli?ia, é o q ue se ignora, 
pois de esLuclo faito nos l ivros da egreJD. e elos cadorios nada 
consta. E' provavel que as narra tivas elos velhos moradores 
cles·le logar fossem as fontes donde o chronisLa Bo nilha se 
J1rmou pava escre\'er essa data elo pr inc ipio da eg- t·eja. Seja 
como fôt•, o cerlo é qtw a egt'ej tt actual não é a edificada em 
1654, e até é mesmo duvidoso que o local sej a o em que ora 
está, como demonstra a descripção q tt e fez o pache Bomlha da 
primeira egreja ... A matl'iz não é u m monumento que , pot· 
sua gl'audeza ou luxuosa constl'ucção eleva ser conhecida dos 
leitores . E', porém, um templo decente, onde os offic ios clivi
uos são celebr ados com ln· il bo e mages l::tcle. A portaria é de 
pedra, e custon só ella GO : OOLI$ . O t nte.l'i or d a egt·eja consiste 
em uma s6 nave que co ntém lateralmente tl·es alta res, e mais 
o a ltar-roÓL' que é notavel pela elegancia com que foram tra
<,;aclas as suas l inbas, pelo cl el icaclo trabalho ele talha elas cor
nijas. flôres c colu1unas .. 'fern a egreja o cmnpri men lo de 
5-ltn,25, sobre a largurn. ele 22m,33 e altura de 22m . Ha nesle 

· templo clous objectos d ignos ele at tenção. O pt·imeiro é uma 
custodia ele praia roass iça, rendi lhada a Olll'O, pezando oito 
l ib l' as e 29 oi tavas. E' obt·a at·t istica de sub ido va lor . For ma 
ess<t tleli cacht peça u m peque no templ o com qu at t·o colnm nas 
que Sllstentam uma corôa r egia . Dentro elo temp lo ha u m álta t· 
onde se colloca a sagr·acla bosli::t, tendo esta peça por base 
ou~ra fot·roacla ele anjos, l:lôres e gl'inalelas ele folhagens. O que 
se nott nesLa pequen íssima peça é o trabalho a r tisl ico que. é 
uma mal'avilba ele primor. Só um elevado tale nto , auxiliado 
po r ex:traorclina l'ia pac iencia, podel'la co nceber e r ealisar um 
artefacto em qtte o al'tista soube a llia r a cl iffic ul cla cle do tra
balho com a unidade elo peusamen to. Do nde veio esta cus to· 
pl a 1 Quem a deu ? Est:~.s i n terrogaçõ~s vem ao espírito ele 
todos os que exam i nam com fJD. l' l!C ll lanclacle esta peça mag nt
iica . I nfelizmente não ha noLtCJa poslt tva elo modo porque a 
matriz adquil'io tal joia . A tradição coJlta qua a rainh f~ D . 
Maria I fez presente á irmandade elo S::tcramen to eles La peça ; 
porém, revendo-se o li vro elo Tombo dcb FabJ"·iccb, a lli vem .]á 
mencionada a existencia dessa mesma custod ia tlo a nn o ele 
1747; por tanto, não foi essa soberana q11em fer. o mimo visLo 
ter começado o seu reinado em 1777, isto é, mu ito ·tempo ele
pois d::t irmandade possuir a cu.~·~~~i~~ ~· pro':D.vel qve fosse 

clacliva ele D. João V, All'onso VI . ou mesmo D . Ped ro II qae 
t'eina ram ent re os os an nos ele :1656 á 1750. O segundo objecto 
d igno elo atten çiio é u m aHa.r ded icado l~ San Liss ima Tri ndacle , 
charoaclo ele Pedro V, que os subcl itos por tugue7.es re~icle n tcs 
nesta cidade mandaram er ig-it· quando l.alleceu es~e desd i tos,o 
e d igno monarcha» . Do li vro Pcr·egr··inação pelcb Pr·o·v. de 
S . Pcb~blo, traiiscrevemos o segui n Le: << !!; ntrelllos fina lmen te 
em Jacareby e saudemos o desenvol vimen to animauor cl 'esta 
n as9ent.e e pittoresct~ pov . A c1uinze leguas da cidade ele 
S . Pau lo, e tres afas tada ela vill a ele S . José elos C::tmpos, fi ca 
a bonita cida de ele J acarehy, recostada n ~t margem di re i ta elo 
l'i o Parahyba . O que mais no tavel salta á v ista a quem , p<1s
santlo á lgllmas pollcas t·uás, entm no la rgo p r inci pa l , c a 
magnífica malriz, e q ue em gra11cleza e gos to a r cbitec~o nico 
tem, rlepois di!~ Pindamonha ngaba, o pri meiro log<t r entre as 
do norte ela prov . , bem como o magn ili co palacete elo 
Sr. buão ele San ta B ranca, que occupa uma elas faces i ntei
ras desta não peque na e bem ecli f:icacla pmça . A vil! a ele 
N . S . ela Conceição elo l'io Pa rahyba ele Juca rehy, diz Pedt'O 
T aques, foi erecta• n o ·te mpo elo elonatari o Diogo de .Fa r o e 
So uza . pelos annos ele 1652, e cle ll a fo t povoador o Pb.ulls~a An
ton io Alfo nso, com se us filhos Antonio e E s·tcvão AIT'onso . Est::t 
pov. conservou-se por muilo tempo em alr.aso, a te que ncsL~s 
u ltimos annos , pelo cl~senvol v i mento el e sua lavoura, e poi· 
cohsequencia elo aeLl commercio, to1·nando- se Jüata muuerosos 
os seus habs., foi elevada á cidade, e mLtito tem prospe
rado e desenvolvido- se tanto no pt·ogt·esso mm·al como no SCLl 
afor moseah1ento material. A ca9a ela mise r icor cl ia, que a in da 
não está concluicla, e cl1ja clescrlpção mi nuciosa se ntimos niio 
poder dar aq11i, é u m edirLC io d igno ela philanthl'opica missão 
a que está des tinada, e q ue mu ilo hon ra o Sl'. Dr . Mout inlo o, 
que não só iniciou tão louvavel icléa, mas r1ue t em empenh ado 
com uma inabalavel consLaucia ·todos os seus esforços para 
que este pio estabelec imen~o se Hnalise e sat isfaça cabàl men te 
os fin s de sua instituição, A lem ele outr os precli os Clue me· 
r ece m at·ten çãe pela sua' r egula l'iclacle e bom gos to, elevemos 
notar a elegan te casa do Sr. A . I. Lie tão, acabada co m todo 
o esmero, e cujos p in tados e dour<J,dos salões fJOdet·iftm receber 
com orgulho a sociedade mais selec ta da capila l elo i mperio. 
Os edi fi cios p u blicas, contando neste nume t·o á casa ela camarà 
e a cadeia, não desdizem elos mais que temos observado, e 
mostram claramente o i mpulso que em poucos tempo tem rece
bido a pov. A producção elo ca te ~em prosper ado n este 
mun. em vil' buele ela excelloncia ela suas terras ; mas não po~ 
demos dizer ao ce l'to o n ume ro de a rrobas que j á colhe po1' 
a nuo, pois nos fa ltam inteiramente as infm·mações necessarias. 
Sabemos apenas q ue se cultiya o tabaco ou fumo, àss im como 
os generos alimentíc ios , em propor ção snl:ficie nte !)ara o con
sumo local. A pop . elo mun. póde orçar- se em 16 a 18. 000 
a l mas . O commercio é prospero, se bem que poucas ou ne
n h umas in clustrias se ten hão desenvolvido no logar· O caracber 
dos Jacarehyenses é franco e sociavel. Tivemos occasião ele 
apreciar a lgnmas de suas ama·veis reuniões e passa1• a hi agra
claveis mome ntos. Os a rea ba lcles ela cidade são pibtor escos e 
apr azi veis. Mais ele um a vez passeei ele tarde 0: c::t.va llo, e em 
companht a elo meu bom amigo J ul w GUJ maraes, acrecl! taclo 
negociante d'esta cidade, qua tão c.ordial tuente me acolheo, e 
aprecián:_os j untos a ferti l idade desse solo, faze ndo votos par a. 
que a mao ela 1ndustr1a env1cle se us es fOrços pa ra q ue p ro
clnza em breve os r esultados que p romet te. Estes vo tos renovo 
ainda t1·açalldo estas linh as, e lemb1·anclo-me elo excell ente 
co m ~anheu· o a quel!l el evo , além ela hospi talida de, as in for
maçoos que se acabao ele le t• sobre Jacar eb y>J . 

J ACARE HY . Par och ia elo Estado elo Rio ele Janeiro, no 
mun . de Mangaratiba , l~ beira- mar. Orago N . S . ela Con
ceição e d iocese ele Nyter õi. Foi creada cnrato pela Lei 
Pro v. n . 897 ele 16 ele outubt·o ele 1856 e elevada á categoria ele 
paroch ia pela de n . 1. 099 ele 21. el e ja neiro de '1859 . Occupa uma 
s.uperllcie ele 58 . 000 kils . quadr ados. Sul.lJ pop. é ava
llada em 2 .000 ha bs . Te m d uas eschs. publs . ele i ns t. 
primá ria . Fo i incorpan~clà ao m uu. ele A ngt·::t elos Reis pelo 
Dec . de 28 ele maio de 1802 e reincorpor ada ao ele Mangaratibá 
pelo Dec . ele 17 ele dezembro elo mesmo à nno. 

JACAREHY . Log . n o m un. de IcaLú elo Estado elo Ma"' 
ran hão . 

J ACAREHY. Bairro elo mun . de An tonina, n o Estado elo 
Par aná, ballha clo pelo ri o do seu nome, com u ma esch. publ. 
m ix·ta ele i ns t . prim . , creacla pelo. Lei P rov, n . 7<!4 ele 3-1 de 
outuht'O de 1883 . · 
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J ACAR E HY . Praia no il1un . ele Angra elos Reis e Es tado 
elo Hio do Janeiro. O coronel F. C. ele C,tmpos, ob?·. cit . , 
escrev.e Jcbcw·a,ity 

J ACAR E HY . R io a lf ela margem d it•. elo Xingü . Fica 
abaixo elo Muirey. 

J ACAREH Y. R io elo Estado elo Piauliy, nasce nas C'[Ue
~n!das cln. Se na Grande e clesagua no rio Pir acuruca . . 
Encon tr a- se tarnbem escripto Ja.ca,ra,hy. 

J AC;AR EHY. R io do Estado do R io de Janeiro, ba1iha a 
parocbta do ~eu nome e clesagua no mar. An tes ela c reação 
dessa parochta servtu o Jacareby de div isa entre os muns . 
de Angra e Manga rali ba. (Dec. de 26 ele mar ço de fS32). Alg11n~ 
o clenommam Ccwatucqza . O cot•onel F. C. ele Campos que faz 
o. J acarehy um l'lO cl!fte rente do Caratucaia e escreve Jcbccwah?J 
cltz : « Nasce na faze nda elo fa llecido Far·ia tem um curso ú~ 
duas legnas e clesagua no mar atravessando a estrada e ntre 
Manga ra tiba e Angra pelo lit toral. A influencia elos ven tos e 
maré faze1n variar s ua ba.rt·a » . 

J ACAREHY . Rio do Estado ele S . Paulo, att•ayessa o mun. 
elo se a nome e clesagaa no Parah yba elo Sul. Recebe o Sete 
Pontes. 

J ACAREHY. R io elo Estado de S. Paulo , no mun. ele 
Cananéa (Inf. lo c. ). 

J ACARE HY . Rio do Estado de S. Paulo, banh a o num . 
ele Braga nça e clcsagua no J agnary. E' peqtteno, profimdo e 
PIScoso e passa pelos campos de Jacarehy. 

JACAREHY. Rio do ills taclo eltl Paraná, nasce no mot•l•o 
Inglez e cl esagua na ba hi a ele Paranaguà . Não é navegavel no 
seu curso ele nove kilometr os. 

JACAREHY. Lago elo Estado elo Mar anhão, oommunica 
co:u o r w P JUcla ré pelo igat·apé Acará. 

JAQAREHY. Lagôa elo mscaclo do Ceará no mun. ele Me 
ceJana . E ' mni to piscosa. Ha ahi um açacle.' 

JACAREH~-GRANDE. Pov . elo Es tado elo Maranhão no 
mu n . de Mo nçao . ' 

,JAC.AREMA. R io do Estado ela Bahia, banhá o mun , ele 
Nttzareth e clesagua no Jaguaripe. 

J~CARE' -MIRY . L')g . do Estado dó Amazõnas , á margem 
do n o Ju tah y. 

JACARÉPAGUÁ. Pàro~ hi a elo Distdcto Federal , em te r 
r eno cluasi todo arenoso, l igada á es~ação ela Cascadura po r 
u ma h nha de boncls . A matriz, collocada em urna erninencia 
tem a invocação ele N. S . do Lo reto e depende da diocese d~ 
S . Sebastião . Foi considerada paroch ia collacla a 6 ele março 
ele 1661, tendo stclo Antonio R ibeiro de Al meida e Matheus ela 
Silveira An ba seus primei ros vigarios . Além ela malt·iz , possue 
em uma montanha a ermida ele N. S . ela Pen na, muibo vene
r ada pelos fie is. Limita-se com as fregs. ele Irajá , Campo 
Gmncle, Gua ra tiba, Gavea, Engenho Velho, l!:ngenbo Novo, 
e Inhauma . O i'io ela Varzea Gra nde separ a -a da freg . ele 
Guara ltba. A 1·~spei to dessa parocbia, diz Mo nsenhor Pizarro, 
em suas _ll!femor•ta,s liistorica,s: - «Para se consbntir o templo, 
que serv1u a esse fim, doaram o capitão Roclr igo ela Veiga de 
Bar bucle e sua mulher 20 braças de ter ra em quadra da sua 
faze nda ele Jacarepa~uá . . .. Não tendo efli'li to a obra ela egr•eja 
11.essa dada,, se ve ri.licott em terras do pad re Manoel ele Araujo, 
a q uem o Santucww J.l1a,rwnno T . :LO,Liv. li i. , T t!s. 39, 41 , 
d~?laro~t seu fundador : e fa llan do o visi tador Ar aujo dos 
Pllncqllos ele! la , cl1sse na inform ação ela visi ta de :L 737. Fo i 
uma das desmembradas da de IraJ·â · não consta verdadeira-
mente o a ' · · . . .nno , mas .P Ol' U lll asse nto anti go fe ito em, _um l iv t·o 
pa~ t!Cula t ele ~emol'las ele Paulo Ferrei ra ele Souza, .1 a defunto, 
avo elo Rev. v1gar w actual o padre Antonio ele Souza Moreira . 
consta que no an no ele 1664 se er igio a egreja para Mat riz, ná 
faze':lcla elo Padre Manoel ele Araujo ... No mesmo Jogar desta d ita 
egre.J a, po t• estar a rr uinada se eclilicou a exis te nte á custa elos 
~ora~ores . São Jiliaes el a ~alri z as cape !las seguintes : ia, de 
.1. . • S . da P enna,, runclacla na eminencia de u m penedo a!tis
~~n.~. pelo padre Ma noel de Arauj o, c:omo nan ou o Sa,nt~wrio 
.1.~ aJtanno, T . 10 ., L iv. 3. Te 41, ou por um er mitão .devotis
Sl mo ela mesma Senhora, e ele viela muito exemplar , CUJ O nome 
5~ 1g:wra : ~ão se sab~ o tempo ela sua; ft~ n clação, apezat' ele 
chz~r o Vl slta~or Ara uJ o, que ti vet"a pnoc1p1o an tes ele er ecta 
a f reg· Arrumacla já pela antiguidade e pela falta ele um 

zelado r devoto, fo i t'eecliücacla pol' Jos<i Rodrigues ele Ar ao·ão 
á custa de no lavei traba lho, e despeza, augmen tacla com t!h~·as 
Jlovas e p~wamenLacl a com r icas alfaias,que pouco a pou co foram 
clesa.ppareéendo [Jela má aclmin istt·açiib ele &eus successores . 
2" ele S. Go nçcblo, le1·antacla na l<'ar.enda Camari m, qtíe hoje 
é elos pacl t·es beneclicLinos, pot· co ncessão elo prelado Matheus 
da Costa Abol'im, clalacl<t e ui 4 ele ouLubro de 1625 . .• 3", ele 
:V. S . do Pilcw, erigid<t nout ra fazencla elos mesmo~ benedic
tinos, int itulada Va1·gcmPcquena,, pelo D. Abbade F1· . Gaspar 
ela Madre ele Deus, correndo o anno ele '1766; 4", de N . S. ela, 
Conceição e s. Bocbventu,·a,, fundada por Antonio ele S. Paulo, 
na fazenda dita do R io Gr ande, cuj >t a ntiguidade é clesconhe
ciela; 5", d Scbntcb Q,·w: , erect<t t)e lo j1tiz elos orfal5us All
ton io 'l'elles de Me1iezes, no anno ele 1738 du 1739, eli1 sua 
Fazenda da 'raq~t.ara; 6· ele N . S . dcb A ?immcíação, fundada 
no Engenho ele ~·ora eru mi l se iscentos e ta ntos, . . » Limi ta- se 
ao N. com as ft·egs. ele I nhauma e Iraj ti, , sendo naquella nas 
vertentes ela se rnt ela l<lze ncla da Bica e nestv. desde o largo 
elo Caropinho até b log-al' denom inaclo Cà tonho. Ao S. coai 0 
Oce ,tno All~ntico, desde a eo~osta da. , 'l.'ijuca até o lagar cle
nomlllado [ onta l , em Guat·attba . A li: . com as cachoeiras da 
'l' ij uca e a f reg . do mngenho Velho, e, fi nalmen te a O. com 
as frt gs . ele Campo Ge:J.LlCle e Gaaraliba. ]!;' ele cllma agrada
vcl, goza ndo-se all i ele vigo t•osa saucle , encoutranclo->e pes
soas que co ntam cen to e tantos annos ele edade, qae estão 
fortes e a inda tL"aba lham p ~ L"feitamentê em t'óças. Quem 
cheg<t áquella fio rescenLe freg . , em qualquer pai·te , r espira tim 
ar livre, cliti'erente mesmo elo elas que lhe são visinhas. E 
qttern sobe ao sober bo morro anele se acha edi fi cada a capella 
elo N. tl. ela Pennn, protedora ela a artes e sciencias , tem 
d ia nte ele si um elos maissubl imespanoramas. l!; ' umespectá
cu lo mamv il hoso. Basta ôotTet· a vis ta para todos os lado$ e 
cla lli descor tinar immensas p lanicies, bellas estradas, bosque~ , 
outeir os, mol'l'os, causando adm iração os Trcs I rmãos, que são 
dignos elo pince l de abal isaclo pintor . Do morro ela Pennacon
tam- se as g ra ndes fazendas , pequenos rios e 1;egatos, muitàs 
casas, unu\s cobe r tas ele tel has c out J"as de sapé . Ao l onge , 
em tees leguas de ex,tensão, vê- se a i mponente l ágôa da Res
t inga , toda ot•nada clé i~has e ilhotàs, te ndo mais long:e .a:i rl:da 
o Oceano . E' uma r egt<to abençoacla, poeque tudo a! Ii lndtca 
grandeza . A tel'l'a é 1ct·til, encontrando-se n:iacleí ràs de lei clé 
enormes grossuras, que só ellas constituem u ma espantosà 
rie1ue11a par a os possuidor es . Nas import<J. ntes inattas _i:]_ ue OL' .; 
na m as sen·as ela Bocca elo Ma-Lta, Camar im, SaGar t'ão, Nd
gueu·a, Carretão e outras, vimos madeiras ele primeira qua li
d~de , taes como ; cedro, ipê, de diversas qualidades, per obas , 
pao-s~t1m , canela, massara nduba, vi nhatico, gonçalo- alvos; 
jequitlbá , Jacara nda, páo- brazil, guar abú, ele . l:la caças ele 
muitas qua lidades, como : capivara, tam::vnduáa, cai t it ús, iraras, 
pacas, lontras , bracaiás, coelhos,tat~s , mac::cos, etc .. JPnc?ntram
se tambem mll!tas aves, oomo : Jacus, azuloes , sabt as , pombas, 
eLe. etc . E' gr a ncle a abunclancia de cobras , algumas liem 
ven~ nosas , como por exemplo: jarar acussú, ja raracas do campo, 
de cerca e preguiçosa , co raes diversas, sumcucüs tapete, pt·ata. 
e ma lhado, sm·ucntingn, caninanas diversas, cipó, verde, fa
cão, papa-pintos, ele. Em a mphibios temos o jacaré, o kagaclo , 
o jaboty, etc. Tem a freg. 10 templos : N . S . elo Lorebo (egreja. 
mat r iz), N. S. ela Penna, n o mon o proximo á nutri~; N . S . 
da Conceição, no campo do R io Grande ; N. S . dos Remeelios, 
no Engenho Novo; Santa Cruz, na Taquara; S. Gonçalo do 
Amarante, no Camarim ; N. S. elo P ila r , na Vargem Pe~ 
que na (em r uínas) ; S. João Bap tista, na Cachoei ra ela Ti
j uca ; N . S . ela Cabeça,. no Engenho .c\ ' Agua e S . Bento, na 
Bocca elo Ma tto (em r uJLlas) . A egt'JJa matri z , que se acha 
ed ificada em uma vequena elevação, entre a Por ba d'Agua e a 
Penna, fo i cons hruida em 174·9. E' um templo ele coustrucção 
simples e ele muita solidez . Tem muito espaço e um pe.qu~no 
lar o-o · na frente. A' su a dir . ex iste um antigo cem1ter10 , 
que" actualme nte se acha aba ndonado. A cape !la ele N. S . da 
Pe no a data ele 179l . Ach a -se edilicada em cima de um morro 
e é um elegante templo,, que fica dentro de um adro bem re
força.clo de g t·ossns paredes, Tem á esq. um bom r elogw ele 
sol , feito no marrn01·e, com um pon teiro ele bronze ~ue mayca 
as horas do dia. Na sachris l.ia el a capeHa , ao la do cl tr., e;o ste 
um fli sepu!Ltu a, pa ra nella ser encer rado o ~oqJo elo actual v i ~ 
gario, monsen hor A 11'ton io Mat•ques ele Ohvell'a ,. te~tlo u ma 
g t·ade em qttaclro, u ma pedra m<u'more co11). mscrJp·çoes e por 
cima o r e•rato a oleo do refer ido vigario. Nos fundos ela mes
ma cape lla fica a casa onde res ide o prel ado ; pouco abai;,;o 
do l ado esq , , encontra- se um grande. preclio que serve para os 
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devotos e peregrinos que alli vão ass istir ás festas que se faze m 
no dia 8 ele setembro ele cada a un o. A capel la ela T aquara 
data ele 1745 e a da Conceição elo R io Grande foi constt·11icla 
em 1834 e r eformad a em 1853 . Existem ·tJ-es cemHerios , todos 
na estrada ela freg., clous publicas e um particul ar. O que ftca 
á d.it·. ela ma~ri'z foi abandon ado, acha ndo-se em boas concl1· 
ções 0 elo mort·o proximo ao Pechincha e o que fica na fralda 
do morro d a Penna. E' a freg. cortad a por uma linha ele 
IJonds entre a estação de Cascacln ra e a f reg ., perto el a Porta 
cl' Ag·u'a, tendo um r ama l que vae do Ta nque á ponte da T aquar n. 
Existe u ma linhft telephonwa entre Cascachll' a e a fazenda dft 
T aqua ra, na ex tensão de sete kil s .. Ha ·JS fazendas em toda a 
frég . , a lgum as ele aguard en·te, _ ca fe e assucar, destacando-se 
as seguin·tes: T aquara, elo b:J;rao do mesmo titulo , bem mon · 
tacla com motor, agua e vapor ; Engenho Novo, elo commen
clado't· Fra ncisco 'relles Cosme dos Reis ; Engenho da Serl'a, 
elo Dr. Joaquim José de Siqueira, rept·esetl'tada por Th eotou io 
Santiago ele Miranda ; Enge nho de l?óra e P ao ela Fome, elo 
barão da T aquara, exist ind o naquella uma grande olaria, que 
prepara ·~ijolos e telhas de primeira qualidade. Em tempos houve 
a !li um a. fa~enda chamada elo Anil, que muito cultivou esse prc • 
dueto. As fazend as de Camori.m, Vct·o-em Pequena e Vargem 
Grande , que pet·tenciam <tOS l'ra cles, acham-;;e ac tual mente a r
r endadas a pequenos lavr ador es, que alli cultiv;~m bananas, 
ca nn a de assucar e milh o . A Ca$ll. ela fazenda a tncla e:us te, 
embora em ruinas . lia uma escb. publ. ele ambos os sexos, 
proximo á f t·eg. 

1 
e cinco?ollcg ios mais ou menos ft·eqne.n·tados. 

Tem na Cachoeira da TIJUCa os gra ndes hotelS vVhtte e Oscar, 
ambos de prim eira ordem; uma tamancaria, impor tante no 
Camol'lm, uma boa olaria na j]ba elo Rib6iro , uma fabrica ele 
cal na mesma ilha, quatt·o fabricas ele papel e pa pelão, um <t 
'na Gavea e ·tres no Qttebra Cangalhas, além ele muitas lavou
ra s riquíssim as, que muito concorrem ahundan·temente para o 
nosso mercado. E' uesLfl. f reg . r1ue se encontram os grandes 
mananciaes ela Covanca, 'l't·es Rios e T anque, os quaes 
abastece m ele ag·ua potavel as povs. do Ancln.rahy Grande, 
Villa Isa·bel, Engenho Velho, Cascaclura, Engenho Novo, par·te 
da cidade nova e outros pon tos . 05 portos ele mar e llhas 
adjacentes servem unicamente para ~ pesca . T em a freg . os se· 
guintes lagares e povs: Abae té, Allll, Andaca, Areal, Bananal, 
Bica Banca Velha Barre1ros, Barreto, Barro Vermelho, Boa 
Vist~ Bocca elo MaÍto, Cacboeit·as , Cafunclá, Cafund á ela Serr a , 
Canta'"allo, Camarim, Capit.ão, Cor ôa do Mat amba, Canhanga, 
Camb~cazeiros, Cotovello, Calhariz, Carrapeta , Catonho, Campo 
das' Flores, Cal'l'et ão, Campo cl 'Areia , Covanca, Curiceca, Cas
cata Grande, Divisa, E ngenho d'Agua, En gen ho da Serra, En
g-enho Novo, Engenho Velb o, Engenho ele Cima, Engenho de 
Fóra, Engenho elo Matto, Eugenho dit Conceição, Freguezia, 
Furnas ele Agassiz, Gabinal, Gruta, Gávea , Guer engnê , 
Grata, Hnmayt(~, ltanhan ga, I tapuca , Ilhado R ibeiro, Ig
nacio Dias, Lagôa da Res t.inga, Macacos, Mongozô, Tl'[a
pendy, Mangueit·as·, l\Iftmbembe, Maran gC~, Massani, Mundo 
Novo. 'Muzêma, Matan:ilJa , Morro Gt·aucle, No~·ueit· a, Nazareth, 
Páo (la Fome, P edra, Penna, Páo Picado, Pao Ferro, Papa
gaio, P icapáo, P i La ngtleiras, Pavnna, Porta d' Agua, Pi la r, 
Pecha ela B(t ncl eira, Peclr a Gra nde, Qui Lite, Quilombo, Q•J e
bracangalh as, Res tinga, H.cs t inha, Retiro, Rio Grande, lt io 
P egneno, Rio M01·to, Rio elas PedJ•as , Sacco, Serra, Saccftrão, 
Sertão, Taquara, rranqLle, T .Pes Rios , 'J.l e ixe iras, 1'anhaô, Tres 

,Irmãos, Tijuca, l:Jrussnçanga , Vargem Grande, Vat'gent Pe· 
quena, Velloso, Varancht elo Lima e outros . Nologar Mong·ozo 
existe uma nascente, cup agua é ltmptda e _ deltcwsa. H a pes
soas que a ! li passam os dom ingos, ora len do, ora admirando 
aquelle soberbo bosque, qLte contém o melhor proclucto ela na
tureza - a agua. 

JACARÉPAGUÁ. Rio elo Estado de S. Paulo, no mun . 
de Itanhae n. 

JACARÉPAGUÁ. Lagõa do Dis tricto Federal , na l'l'eg . ele 
Jacarépag-uá. Tem 25 k~hl . de comprimento, desde o engen~o 
appelliüado Camortm a te o mar, c?m o CJ,Ual tem communt.caçao 
perto ela mon·ta.nha ela. Gavea. E estretLa, com pouco fundo, 
sa lgada e mu i piscosa. Nella entra m pelo lado elo O. varws 
ribeiros como o Gt•an cle c o Pirapetinga, q ue ape nas dão nave
gação a canôas . E' tambem denomin ada Camorim por ser esse 
o nome ela primeira pov. que n esse sitio houve, na qual exis· 
ti.a um a cape lla consagrada '!' S . Gonçalo. O St;- Cam.illo da 
S1lva F erreira, morador na [reg. ele Jacarépagua, énvwu-nos 
a segn in te relação dos rios que clesagtmm nessa lagôa : Co_r
taclo, Camarim, Caçamby, Pavuna'(clous ),'l~nge n ho cl' Agua ou no 

Fundo, Engenho da Serra, Quitite, P eclt·as , P ica-páo, João 
Alves, Cachoeira e Fazenda ela Bal'l'a. Entre a lagôa de Jacaré
paguá e o Oceano ftea a lagôa de Marapendy, muito piscosa e 
de agua potavel . 

.JACARÉ- PEPI RA . Bairro elo Estado de S . Paulo , no 
mun. ele Brotas. Sig nifica essa palavra rio onde os jacarés 
apanham pehe (Mar tins, G!ossaria Ling. l11'Cbs. ) 

JACARÉ-P E PIR A . Rio elo Estado de S. Paulo, separa a 
com. elo Jahú ela de Araraquara e desagua mt margem c! ir. 
do rio TieLé . Recebe o Jahú . 

J ACARÉP IÁ . Log. na freg . de N . S . ele Nazareth, do 
mun. de Saquarema, no Estado do Rio de Jan eiro, com unut 
esc h. publ. ele inst . prim., creada pela Lei Pro v. n. 83 ele 27 
de setembro ele 1894, 

JACARÉ QUARA . Log. do Estado do Pará, no mun . de 
Santarém. 

JACARÉQUARA. Pov. elo !fls tado ' do Maranhão, no termo 
de Guimarães. Para a hi a Lei Pro v. n . 1. 33-1 ele 2 de ma io 
de 188<1 transferia a esch. publ. de Santa Ros<t do Cm·urupú . 

JACARÉQUARA. Igarapé do Estado elo Para ; banha o 
mu11 . dP. Ou rem e clesagua na margem di r. do rio Guamá 
([nf. loc. ). 

J ACARÉQUARA. Igar apé do Estado do Pará; clesagua 
na margem esq , elo rio Capim, ao S . do igarapé denomina do 
Ig·a rapé-assú. 

JACARÉQUARA. Igarapé elo Estado do Pará; banha o 
mun . de ll1tmná e clesagua na margem dir. do rio Atu:í. . 

JACAR ÉQU ARA . Igara pé do Eetado elo Padt; banha 0 

mun . de Abaeté e desagua no rio destEl nome. 
JACARÉ S. Selvagens do Estaclo de Matto Gt·osso, nas mar

gens do Madeira (B. de Melgaço) . 
JACARÉSINHO. Log. do Estado do R. G. do Nor te, na 

parte da costa comprehendida entre a ponta de Caissara e a 
do Tubarão . 

JACARÉSINHO. Pov . do Estado das Alagôas, no mun. do 
Pão ele Assucar. 

JACARÉSINHO. Bairro elo termo e com. ele S. José de 
Boa Vista, no Estado elo Paraná . 

JACARÉTAP IYÁ. Gentio 11nLhropopbago que habita.va as 
margens elo rio Tapajós. O pad1•e Dr . José Montei ro de Noro
nha, em seu Rote·i,·o (1768) ft,z menção dessa tribu. 

JACARETUBA. Igarapé do Estado do Pará , banha o mun. 
de Monsar ás e desagua no rio Camará (Inf. loc. ). 

J ACAREUARAS. Indios que h abitam o rio T apajoz, aíf. 
el o Amazonas . « Os Jacareuaras , por clous que vi e segundo 
varias pessoas conceitua das que com elles es l.ivera.m , são índios 
excessivamenie alvos e que pat·ecem ser albinos , pela circums· 
t ancia ele não poderem sofft·er a luz do dia. Esta particulari · 
dacle, juncta á sua mane ira de viver, fez. com que merecessem 
o nom e el e Anclirás (morcegos), pelo qual são ge1•a lmente co
nhecidos . E' di gno ele notar- se os seus costumes. Não anelam 
durante o dia, que passam nas suas cabanas, não dei'tados em 
rêdes, mas pendur ados pelas pernas, com a cabeça pa ra baixo 
em tmves que cruzam a~ cabanas de lado a lado . Assim dor
mem dul'an:e o dia e p.ss im flecham á noite, qua ndo sabem pa1•a 
suas excursoes . Logo que presente1u caça, sobem ás arvores e, 
penchtraclos pelas ctlrvas elas pernas aos galhos, matam-a. 
Andam completamen·te nús e não usam pintar-se. C1Jmo já 
disse tem seu alcleiamento nns nascentes elo rio Cupary » . (B. 
Rodrigues. R.io T cbpajós. 1875 . p. 133) . 

JACARÉ-XINGÚ. Ilba do Es·tado do Par á, a nnexac1a ao 
2° clist. cl f.IJ cidade de Camet:i e desmembrada dv, p<W0chia de 
N. S. do Carmo do Tocantin s pela Lei Pt•ov . n. !1..005 de 25 
de abril ele 1880 . 

JACAREUÁRAS . Selva~ens ~1ue habitavam a região ba
nhada pelo rio Tapaj6s. 1• ot·am ex~e1·mioaclo s pelos Mun
dtnucús. 

JACARI ÁS. Selvag-ens do Es tado de MatLo Grosso, nas 
margens do Madeim (B . de Malgaço). 

JACAROABA. Pov. do Es~ado do E. Santo, clefrou·te de 
de V ian na . 
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JACÁS. Carrego elo Estado ele Minas Geraes , no mun . ela 
Co nceição. E ' uma ela~ cabeceiras elo rio Para una e tem origem 
na serra do Veado. 

JACAÚ . Igat·apé elo Estado elo Amazonas, no num. ele 
Ma uicoré , 

JACAYOIBI. Rio elo E s tado do R . G. elo Sul, alf. do 
Jacu.hy (Visconde ele S. Leopoldo . Annaes.). 

J ACEGUA Y. Ribeirão do Estado de S. Paulo, alf. da mar
gem esq. do rio 'l'ieté . 

J ACEY (A1·ra ia l, Campos do). Chapada en tr e o riacho da 
Mutnca e a capital elo Estado de Matto Grosso. Ahi existiu 
outl"'oJ•a um arraial, que distava 11 k ils. elo ela Conceição. 
(Dr, S . ela Fonseca . ( Dioc. c i t .) • 

JACINTHA (Don a). Corrego do Estado de Goyaz, aff. da 
margem dir. do rio Corumbá . Atravessa a es trada ele Bomíim 
para Catalão. 

JACINTHO. Pov. elo Estado das Alagoas, uo mUll. da 
União . 
JACIN':I!H'~. Car rego elo E s tado do E . Santo, nasce nos 

sertões, nõ lo; ·a\ S. Paulo, e desagua no rio Jttcú, no logar 
Mucury, fazen'àa li'e Sebast ião Lyra , sendo mais conhecido pel o 
no1ne de rio de Boi··ba. Ba nha o mun. do Vianna . 

JAClNTHO (S.). Ribeirão elo Estado de Minas Ger aes , no 
mun. de 'rheophilo Ottoni. E' um dos formadores do rio 'l'odos 
os Santos. 

JACINTHO. Lago do Estado do Amazonas, no mun. ela 
capttal, na margem esq. do rio daquelle nome. 

J ACIOBÁ. Pov. do E s tado das Aiagóas, no num. do 
'l'ra ipú. 
JAC~RÚ. Rio elo Estado da Bahia, ali'. da margem esq. 

elo Estt v a , que é "tl'ib. do J aguaripe, no num . deste nome. 

JACITARA. Grande i lha do E s La do do Amazonas, no rio 
Solimões, entt:e a i lha Co_amá- coary e a Ipix un a . E' sepa r ,,da 
d_a ma rgem esq . do Sohmões pelo Pat·aná- rnil'im Jac i ·ta~a . 
Na Cw•t'tcb elo Rio Amaz onas, elo Sr. Costa Azevedo, é menciona
da uma outt•a ilha com o mesmo nome e s ituada entt•e as ilhas 
'l'ucumam, Cum<w i:i. e Coamá- coa1·y. 

JACITARA . Ilh a elo Estado elo Pa~á, no rio Trombetas, em 
fr ente da ft· eg . de Uruá-tapera. 

JACOB (S.). Log. do Estado ele Santa Catharin a , no termo 
de Curitybanos. 

JACOB . Ilh a elo E~tado da Bahia, no mun. da Casa Nova. 

JACOB . Co~rego do Estado de Minas Get'aes, desagua n a 
nlargem dit•. do rio S. Francisco quasi defronte ela foz do rio 
Bo1·rnchudo. 

J ACOB. Con ego do Estaclo de Goyaz, banha o mun . de 
SVan ta Lu~ia e desagua na ma r gem esq . do ribe irã o da Saia 

elha , afl. do rto S. Bartholomeu (In f. loc.), 

JACOB (S.) SerrJ. do Estado do R. G. üo Sul; faz parte 
ela Serra Get•al. 

JACOBINA . Cidade e mun . do Estado ela Bahia, séde ela 
com · ~l<: seu noJ?e, situ ada n'um valle forma. do pelas serras da 
Conce1çao, ao N .,, e. ele Itapec ttrú, ao S . ; regada pelos rios elo 
Ou.ro e l tapecuru•mH•tm . O mun. é ger a lmente montanhoso. 
~uas sen·as fazem pal'te da gra nde serra Chapada, que esten -

endo- se pot· algl!ns ruuns. visinhos, toma ahi o nome ele Tom
bador e suas r a millcaçõea, que cortando o in·terior desse mun. 
tomam ?S nomes ele Conceição e Itapecut·ú . E' r egado por cH
~ersos l'JOS, entre os quaes, o Ibapecurú, It apecurú-mirim, ,OLtro, 
at;1aba, Sapuca1a, Olhos el' Agt•a e Cannaviei r :t . Lavom·a de 

~a fé,_ canna: de assucar e cereaes . Ct•iação de gado . A in clustl'ia 

1~bt•Jl consiste em assucal', aguardente, fumo, farinha de man
c~oca , docas, aze 1te extrahido elo côco da pa lmeira, obras de 
~ a r w., r ~cles, cobel' Lores e pannos de algoclão. O mun. é l'i co 
tlll ma~le 1 raa ele cons tt'ucção ; ouro, ferro, pedra calca.rea e ou
So~mlneraes. Üt•ao-o Santo Antonio e diocese a rch1e·p,scopa l de 

· _,\~t.dor. Villa 
0
e m 1723. Sn ppõe-se que sua primeira collo 

caç~on~ no loga t• Figttras. Foi elevada á cidade pela Lei P1·ov. 
·-'"'!f"'li de 28 de julho de 1880 . E' com. de primeira enir . , 

alassil]cada pelo Decr. n . 687 de 26 de j nlho de 1850 e Ac to de 
de a!l;osto de 1892. O Alvará de 15 de janeiro de 1810 ct·eotl 

lltl) Jacobina em Juiz de Fóra, cí vel, crime 0 orphãos. 'l'e m 

cliversas eschs . publs. ele instr. pl'im. O muu., a lém da pa ro 
chia da cidade, compreheude mais a do S . S . Coração de 
Jesus do R iachão e a de N . S. da Sa ude. A pop. da pal'ochia 
ela cidade é de 1.2 .00~ h abs. e a elo m uu . ele 22.000 . Age ncia 
do Correio, ct·e;.cla em 1868. Além da egreja matriz, tem a de 
N . s. da Co nceição , as capellas ela Missão e ele Sant'Anna_ . 
«S ituada sobre ambas as margen s, ligadas por uma po nte, do 
rio do Om•0 aff. do Itapecurú-mirim, em um val!e fo rmado por 
duas sen·as'c1uasi parallelas dil'igidas de SSO . a NNO., ~om
posta de casas terrõas, assobradadas e so brados, todas camdas 
pintadas e na maior par~ (lllVidr açacla.s, formando 2'1 ruas , .'10 
beccos e quatro praças . . Em uma des tas, a chama,cla da Matr1z, 
acha-se a egreja parochial de N . S . do Rosario, cuj o padroeiro, 
porém, é Santo Antonio . Em uma outra, a ela Conceição, acha-se 
a egr eja desta in vocação; em uma tel'ceil·a, de nome Missão, 
ach a-se a egreja ass im denominada, havendo m ais outra egt·eja 
da Senho ra Sant' Anna, na_ rua da Capelliuha. Na quat·ta praça 
fiu almen·te , chamada Mumc•pal, acha-se a casa elo Conselhos 
de const t'ucçiio e a rchitec tura a nti ga, mas solida. As fe ira 
semanaes se efl'ecit•am nem só na praça ela Matriz como nd 
Municipal. Ha clous Cllmitel"io s na cidade, um coÚocaclo e m 
uma pt·aça, foi seculiu·isado c interdicto por es tar em pess ima 
situação, em um tel'!'eno elevado sobre um morro de pedras 
coberto ape nas por uma camada ele te r ra com insufficiente 
profundidade para as sepulturas, arrampado, produzindo a grave 
consequencia ele exala rem os carlaveres emanações putridas 
sensiveis á certa dista ncia, e a mais p erniciosa ele, a cada 
aguaceit·o cort•e t·em as enxm·r<edas para o rio, que corre um 
pouco abaixo elo dito cemiterio e em seguiaa atravessa a c i
dade, do qual exlrahe a pop . a agu::t par a se1t u so . O outro fo i 
consLt'l!iclo em l og·a r m:J.is afa%ado elo cidacle e en1 condições 
hygie nicas sa·t is l"ac torias . Na eutra extrem idade da cidade, no 
lado occ iden tal, ainda h a uma agglomeração de casas, onde o 
commercio te m as s uas, apezar de tet•em Jogar as feiras, como 
jã ficou dito , nas referidas praças pet•to da ponte. Dist<t Jaco
bina ela capital '100 kils. communicanclo- se com ella ou pela 
Feira ele Sant'Anna, clisLante 260 kils . , ou pela vi l!t\ das Quei
madas, e.>tação elo pt·olon gamento, dista nte HO kils . Se u com· 
lll<lt'cio é ac ti vo e extenso, relacionando-se com a ctdade do 
Bomflm , Amarg-osa , Fei t•a de Sant'Anna, Cachoeir a, Ala
go inb as, Barra elo H. io Grande, Lençóes, Mot•t•o do Chapéo, 
Mundo Novo, H.iachão do Jacnhipe, Campo Formoso, Monte 
Santo, 'l'ncano e Bom Conse lho, neste Estado, La ra nj eiras e 
Simão Dias no ele Ser gipe, " com os Estados de Goyaz e Pianhy 
no gmnde negoc io ele gado . Ha no mun . oito escb ., seuelo 
duas na cidade, dt1as na freg. da Saude d uas na do R.iachão. 
cl!tas no a rraia l de S . José e uma no das Palmeirinhas. A 
temperatura é mui to il'l'egnla r, sujeita á influencia das muil"as 
a ltas serras ela visinha nça. Os habs . do mun. occupam- se nas 
lavo ut•as ele café, mandioca, milho, feijão, canna, fumo, a rroz, 
al ,.oclão e outras pequenas, e na criação de gado vaccum, ca
val la r, mua r, l aniger o, cabrtuu e suíno, havendo m ttito boas 
pastagans n as faze ndas de cl'iação. A inclustl'ia do distr. é a de 
enrol a ele f umo, a da fabricação dos celebt·es doces ele ara.çá, 
imbít, ma l'mello e limão em gl'ande escala, e na ele cal , sabão, 
cig·al'l'os e chal'utos. Mas o que desde principio deLt o nome á 
Jacobina e ate moti\"O á sua creação fo ram as g t·audes e ricas 
minas ele ouro, que se encontram até de ntt•o da cidade, a cujo 
descobrimento de ra m motivo as noticias elas decantadas mi nas 
de Roberi o Dias, que se localisaram neste m un. Gr ande nu mer o 
de aventureiros e explo t·adores paulistas :thi se fol'am ajuntando 
o que deu causa· it ordem régüt de 5 de agosto de 1120, que 
mandou ct• ear ahi uma villa , e á de 13 ele maio ele '1726, que 
ordenou a crcação ele uma casa de fundição, que hoje a inda 
tem o nome ele casa clc~s c~lmc~s , el'oncle em um a nno sahit·am 
3.8H libr J.s ele out·o da melhor qualidade . Esta lucrativa inelus
tria promette agora reviver com a Companhia de Minas de J aco
.bina, organisacla ha quatro a nnos, que proseg·ue com bom ex1to 
atlll:iliaéla pot· cerca de 20~ ope l'arios e dirigida por hab•l pe•
soal technico. JTista companhia possue uma impot· t <~nte offi~ma, 
[lt'O vicl t\ elos machinismos JUais modernos, _com uma. foL"ya 
mott'iz de 50 ctwallos e ele tlm moi nho amel'lcano (Gal.tforn• a 
Stamp !Vlill) para J. r ed 1tcção a pó do minet·e.9 , e ele cld:Ierent.9s 
appt~ relhos pat•a a ama lga mação, concent raçao , etc . ~aros ser ao 
os mu ns. do EsLado qne t eullam tanta abundanc1a de ag~a 
poLavel corren te e peL"enne, como este, não só para abas teci
me nto da cidade e fregs . , como para todas as necess tdades da 
Javout"a e m inera<;ão. A freg. é elo anno de 1677. A vi !la foi a 
principio c':_eada a 2'~ de junho de 1722 na ~I issão do Sahy, 
antig·a m1ssao elos mdtos funclacla pelao franciscanos em -Hl97, 
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mas depois, pelos interesses ela mineração, foi transferid!l em 
15 ele fevereiro de 172'• para o arraial de Bom Jesus , la mbem 
missão fundada pelos mesmos frades em '1706 . A Le i n. 2 . 0-19 
él~ 28 ele julho le 18SO elevou-a á categoeia de cidade"· 

JAQOBINA . Log. elo Esuado elo Piauhy, na oom. e tet·mo 
de Jai cós. 

JACOBINA. Pov. elo Estado das Alagô~s, no mun. ele 
T11aipú. 

JACOBINA.. l'viort•o do Es~aclo de Matto Grosso, no mun. 
de S. Lu iz ele Cacere~. Faz parte da serra do Diamantino. 
«(Sercas da) Ass ili\ denomina m as sen·anias que mat•g,eiarn o 
Paraguay pe~p. esq. desde a cidade de Cflcere~ >l . (Dt• . S. ela 
Fonseca. Dicc. cit.). 

JACOBINA. Riacho do Estado das Alagôas, banha o mun. 
elo TFaipúe vaepara o S. Francisco. 

JACOBINA. Correg0 do Estado ele Goyaz, banha o mun . 
de Santa Luzia e clesagna na margem esq. elo rio Cot"um bá . 
«Nasce, escreve-nos o Sr. Jose ph de l\113llo Alvlj-ves , na cha. 
pada de D . '11bereza e recebe à dic. os corregos Pai Paulo, 
Oannavial , Bn.neiro, Quebra Pau, Cercado, José Al berto, Ln
o-inba, Dreginbo, J osé P01·e ira , Guariroba, Modestinbo, Morfan
dade, Pastinbo, Antonio P ereira, Natut•eza, Sote t·o, S ter in]1o : 
e á esq. o S . José, Cobras, Patl Lavrado, Inclaiá,_ Mesquita , 
illuzebio, Tama11duás (dois), Janeit·o, Pasto, M.e 10, Pedra, 
Aroeira, Meirelles, Ma mede, Satyro, P t·ovisorio e Váo , . 

JACOBINA . R iacho ele ag11as sulit raclas do J];; tQ,do q.e 
l\latto Q-~osso, que aflue :.t uma leg1ta á esq. elo Pauag l)ay, ·tres 
k ils. abaixo çlo Alegre, e outro ·tanto acima do sangt·ador elo 
Padre ·Jgllac io, que sahe n a margem opposta. 

JACOBINA. Grande l agôa do Estado das Alagôas, sepa
rada elo sacco do Medei ros por um grallcle cordão ele tenr a · 
na margem do rio S . Fra ncisco . illxis·te ahi uroa vasta pln.nta~ 
ção de a vroz. 

JACOCA . Antiga parochia do Estado do Parahyba elo Norte 1 
creada em '1768 . Ora!l'O N. S. da Conce ição e diocese ele Ol inda. 
Fica ao S. da capitàl, cerca. ele 2-l kils., e a 18 da costa . Foi 
annes:aela ao mun. ele Pitimbt't pel a Lei Pt·ov. n . 747 de 19 
de outubt·o ele 1883 e ao termo e com . da capital pe la de 
n. 769 de i7 de setembro ele' 1,'384. E levada v. villa com a de
nomina.ção d~ Conde e sédc c!~ com . deste nome pela ele 
n .· 819 de 6 ri e setembro de 1886 . Tem dttas ésch~ publs . ele inst. 
prim . Vide Conde. 

JACOCA. Serra do E s tado cl<J, Bah ia, no mun. ele Ala
go inhas . 

JACOCA. . Ribeiro do E s tado do Pn.rnhyb<t do Norte, banha 
· a vil! a do Conde c desag ua. no Gramam e . 

J ACOCA. R iacho do Elataílo de S\ergipe; desagua no rio V:tsa 
Barn is. Nasce nq termo de haba iam), na Sen·a Preta, ba nha 
di versas l"azendas 41'1 criação, o pov. ele S. Paulo e vae fa7. et· 
6arra defronte da ser~a ela Mia!Ja. , lendo um curso de 41 ki ls. 
Tam!Je m o cjenominam Sp,lgaclo (l[l f. lo c . ). 

JACOCA. Riar.ho do Estado de Sergipe, banha o mun. de 
Dores e desagua no rio SergipP.. 

JÁ- COMEÇA. Log. elo Estado de Matto Grosso , no mun . da 
Capil~l, á ma rgem dir. elo rio Cuyabf!. . , 

JACONGASSÚ. Itio elo Estado de S . Paulo , a iL ela margem 
dil· . do Tieté . · 

JACOQUINHA. Rio do Estado de Sergipe : nasce na Fa
zendinha e elesagua na margem esq. do r io Sergipe no logar 
chamado Penedo. 

,JACQU ES. Ponta no Estado de Santa Cal.har ina, n.o S. da 
fre n·. de N. S. da Conce içãp do Taboleiro G rande rlo llapocú. 
na" na mes ma ilha um morro ele nom e iclent ico. 

JACÚ. A~·t·ai al do illstado do Cear <i, no m•m. de Can indé ; 
com uma esch . pttbl. de inst. prim., c t·eada pela Lei Prov . 
n. 1.346 de 27 de outn bt·o ele t870 . 

JACÍJ . Pov. do E~taclo elo C~n.d, , no termo da Varzea Alegt·e, 
cpm uJ+ta esch. publ. ele inst. prim., CL'oada pela Lei Prov. 
n. 1.939 de 5 ç[e agos to de 1881. 

JACU . Log. no mun. de Qttipapá dol!lsf,aclo de Peenambuco. 

JACÚ Pov. elo Es tado de P erJ.lambtwo, na ft·eg-. ele Jacarar4 
e mun. do Brejo . · 

JACÚ. Log. elo Es,taelo das Alagõas, no mun . de Pa11lo 
AII'onso. 

JACÚ. Log. do Estado do Rio de Janei ro, no mun. de Magé. 

JACÚ. Log. do Estado de S. Panl o, no mun . de BottJca·tú, 
com uma esc h. publ. de inst . prim . , creada pel a Lei Prov. 
n. 81 de i7 de junho de 1881. · 

JACÚ. Log . do ITistaclo de S. Paulo, no mun. ele Queluz. 
J ACÚ. Log . do E s tado de Goyaz, no termo ele 'Faguating-a. 

JACÚ. Uma das estações da JTI . de F. de Santo Amaro; no 
Jllstaclo da Bahia. Agencia do cort·ei o. cveada em 1884. 

JACÚ. Morro do Estado de S. Pa~l p, no IT!l!n. da Faxin:.t. 

J ACÚ . Serra d<l Est:tdo de Minas Get·aes, mm i Reação do 
grupp da serra da l\fa tta do Corda, entre os r ios Inda·i!Í. e Abarté 
(Gerber) ((Entre o r io Abaeté e o rio Borrachudo a dista nc i.a é 
pequena : os dons val les são separados pela serra do Jacü, c)JjO 
cimo est,\ a 980 me lt·os so bre o nivel do mar. Essa montanha 
é secca e se compõe de schistos e ás vezes de grés, appavecendo 
nos sch istos um :t n.rg illa branca com capr ichosos a r abescos. 
( Eng . Santos P ires . Annq,cHla Esch. de Minas n, '1.-1885.) 

J ACÚ. Rio do E s tado elo Amazonas, desagua ·nn n1argem 
esq. elo Jnruú, entre os l'ios Saná e .lnruá, abn.ixo das ca
choeiras . 

J ACÚ. Rio do 'l~stado do R. G. do Norte, no mun . de T ouros . 
Atravessa a lagba GroaiL·a e desngua no Ioga r denominn.do T ibau . 

JACÚ. Rio do E stado elo Parahvba do Norle. no mun. de 
Cu i té (l n f. loc . ). · · 

JACÚ. Rio do Estado de S . Paulo, a ll'. da maro-em esq. do 
· rio Verde, trib . do Tieté . ltl' a t t·avessaclo pela E. de F. ele São 

Paulo ao Rio ela .Ja neiro. 

_J ACÚ . Rio do Estado de S . Pau lo, aff. da m argem esq. do 
r •o Santo Ignacio. Corr.e na dlvecção ma is ge ra l ele N lÇ. pal'f~ 
SO . en·tre o~ m~ms . de Itap~Lin i nga, Botupatú e S. J oãp Baptista 
do Rio Verde . Repe l1e o Cap iv:1ry. · 

JACÚ. ·Rio d~ Estado ele S. Paulo, aff. da mar ge m ese1 . do 
Parahy /Ja . A L e1 Prov. a. 3.2 rl e 13 de março d(! 184.6 estabel e
ceu- o como div isa dos muna. de L or ena e Q·1e luz . 

JACÚ . Arroio elo Estado do Paraná, na freg . da Un ião da 
Victoria e mun. ele Pal mas, puos:i mo á serra da Bôa Vista . 

J A CÚ. Cor rego do Estado ele Minas Gemes, afl'. da mnrgem 
d i r. elo ui o das Vell1as, 

J ACÚ . Ribei rão elo Estado de Minas Geraes, na f reg. do 
Carmo do Pa11anahyba. Vae pat·a o r io Areado. 

J ACÚ . Carrego elo Esfaclo ele ~Iinas Geraes, banha o m un . 
do Patrocínio e cl!)sagua no r io E~ I]:Je r il (ln f. l oc .). 

J ACÚ. Corrego do Es·tacio de Minas Gol'aes, nasce nas maLtas 
da serra do seu nome, onç!e tem tan1 be m ori gem o ri o Santa. 
Mal' ia , corre op1 uma clirecção opposta a este, banha o mun. 
da Conceição (freg . elo Pa1·auna,) e de~agua no r io Santo An
tonio , aff. clq rio Doce (lnf. ~oc.) . 

JACÚ. Rlbeit·ão elo Estado de Goyaz, aff'. ela mar o-em dir. 
elo rio Crixá-mirim . Recebe os ribei l'Ões da I ta boca e ~lo Papa-
gaio e o carrego elo Barreit·o Bonito . ' · 

JACÚ, LagôadoEstadodePe1· na!11buco, no m u n. ele Bom 
Conselho (Inf. loc. ). 

JACU ARANA. Ilha elo JTistaclo do Ama1:onas, no rio Ma
deira. T em, segundo o Dr . S. Coutinho, 1.500 bt·aças, 
~AÇUAREMA. Riacho a!Y. da marB"em meridiona l dq rio 

Ab1ahy, que corre pel o Elstado dP, Paranyba do Nprl<J . 

JACÚ:j3A: s. f., "lSp~c ie de a l imento ralo feito de farinha 
ele mandioca, que se dei~a iJ in agua fri a. No Par á e MaJ•anhão 
l.ambem ]be chamam tiquá?"C~ e xibé. U~am dellaos viajantes 
qo interior para applacar a fome, emquanLo não ha ou ~ ro 
m eio de a satisfazer . Quando as piccumstanscias o permittel11 , 
aclclicionam-lhe assucaL' e sufnmo de limão, o que a toena UJP 
ref1·csco mui agt·adnve l . Etym . : .Jecuacú.bcb. em tupi, e JecoctJCÜ, 
em gt1arani, sillnifLCam jeJL!ID. ijão duvi.do q ue dab.i p l•"!e nba 
o voccabulo .?CW~tba ;t.·~te •~denpo q. que, em· faHa de · pao de 
trigo~ é pro~n..vel quo os Jesultas. ~1!-.i e i tassl';n setls penitb'.o.:c.~·, · ' 
em chas ele J6Jum , n.q usp, da iar!nh ill de mandioca, mo lbacl<.L 
em ngua fr ia. J . Verissimo p ensa, porém que é vucc. de origem 
africana . (B. Rohan. Dioc. cit. ) ' · 

~2 . 323 



JAC -257- JAC 

J A CUBA. Serra do Estado ele Min as Get·aes nas divisas da 
fl·eg. elo Cajul'li , do lel'mo ela cidade elo Pará, ' 

JACUBA. l-tio elo Estado elo E. Santo, aff. da margem esq. 
·do Irll'lttba. 

JAQUBA. Corrego do Estado de S. Paulo, banha o mun. de 
S. Joao da Boa Vtsta e desagua na margem dir. do rio 
.Jaguary. 

~~·ACUJ?A. Ri~eirão elo Estado ele S . Paulo, a:tf. ela margeni. 
clu. do no Juqma . · 

J ACUE~. Ribeirão elo Estado ele Miu~ s Get•aes, rega o 
muu · elo P1ranga e desagua na margem di r. do rio deste nome. 

J ACU,BA. Ribeirão elo Esta elo ele Minas Geraes no m un. 
de Araxa . ' 

J"ACUBA. Carrego do Estado de Goyaz, aff. el·o rio Bezerra. 
nomtm . de Arm ias. ' 
JA~UBA. Lagôa elo Estado de Minas Geraes, na parochia 

do Fut.qUIJ? e mun. ele Martanna . Por sua pouca extensão e 
1mpot·tanc1a é denominado Tanque . 

J .f-CUBEI~'W . Corrego elo Estado ele Goyaz, banba o mun . 
d( San ta Luz1a e clesagua na margem esq. elo ribeirão da Saia 
'elba., aff. do rio S. Ba1•tholomeu (Inf.loc.). 

JACUCACA. Log . na ex-colonia Blumenau . do Es~ado ele 
.San·ta Catb arina, á margem esq. elo rio ILajal,y-assú. 

JA CUECANGA. Parocbia elo Estado elo Rio de Janei ro no 
~nun. de A:ngra elos Reis, na costa elo Estado, em uma plani

1

cie 
.Junto ao _:w elo s.eu nome. Ot·ago Santiss im a Trindade e d i oce s~ 
de Nytero~. «Fo1 fundada em Jucaicaoga. á t itulo de Oratorio, 
pelo capt tao Manoel ela Gnu ba ele Carva·lho, corrende o a.uuo 
de ~~97 (Pucw1·o. Mems. Hlsts. '.Pomo II, p. 73) .>> Creacla pa
roc •Ja pela Lei Pr?v . . n. 864 de 10 de sctem bt·o ele 1856, que 
cons ~J~u~u seu terrltor10 com parte elo ela paroch ia ele N. S. ela 
C~~ce1çao ele Angra elos Reis. Tinha a invocação de N. S. das 
~~res qu:' •. e~1 vt r ~ucle da Lei Pcov . n. 1.074 ele i de dezembro 

.~858 for . substttutdll: pela actual. Nella fica um antigo semi
nar 10, fundado pelo 1rmã.o Joaquim e cuja capella serve de 
matr1z. •rem 2 .0.25 habs. Clccupa uma supedicie ele 55 ClO kils 
qua~ra.dos . Sobr·e limites consulte-se a Portada de 10-de ou: 
tubro ele 1 8~7 . ~em duas eschs. publs. de instr . prim.; e a 
capella do Coraçao de Jesus em Monsuaba. Dista nove kils. de 
Jaoarehy e 14 da Ilha Grande . 

JACDECANGA. Pnia e rio no mun . de Angt·a dos Reis e 
Estado do Rlo ele Janeiro. 

JACUECANGA. Enseada na costa do Estado do Rio ele 
Janeiro, na freg. ele Jacuecanga e ffii!U . ele Angra elos Reis. 
Nei!a desagua o rio Camorim. Em sua entrada ficam as ilhas 
do Colombo e elas Cabras. 

_JACUEMIRIM. Rio elo Estado da Bahia, aff. elo Jacuhype, 
.tn b. elo Oceano. Tambem escrevem Jacumi1·im. 

J ACUGUAVA. Mol'l'O nom\!ll. deParanaauãdo Estado elO 
Pavaná (Iof. loc.). 

0 

JACLJHÚ. Bairro elo mun. ele Ibú, no Estado de S . Paulo. 
JACUHY. Cidade e mun . elo Es!aclo de Minas Geraes, na ·0om · cl~ se ~t n ome. Orago S. Carlos e diocese ele S. Paulo. 
t•eada. lre&· no começo deste seculo foi Jacuhy elevada á vilb 

pelo Alvar a de 19 ,ele julho ele 18·14 (Mons . Pizarro) ou ele t804 
segundo outros e a de cidade pela Lei Pro v. n . i. 611 ele 15 ele 
ou{ubro ele 1869 . Assim conservou-se até 1870, anuo em que 
r~ 0 art. I ela Lei Prov . n. i.641 ele 13 ele setembro ele 1870' 
cl~ ~ansfericla a sêele elo seu mun. pat•a a pov . de S . Sebastiã~ 
l ar.11so · Elevada cle novo á categoria da villa pelo art. I 
c a Le1 Prnv. n. 2_. 784 ele 22 ele setembro de 188i, foi i ns·tal
lada em .6 ele Janell'O ele 1883. 0 fôro civil foi creGclo por Acto 
~e 20 ele J.unho deste uHimo anuo. Exis te na pov . uma fonle ele 
Cgt

1
Ja mUlto boa, que é conhecida pelo nome de Fo nte elo (Ja.mpo . 

u tura de. c~fé, canna ele assuca.r e cereaes. Criação de gado . 
Je~~ agencia elo Coneio, creacla pela· Portaria ele ·12 ele setembN 

e ~3 e cluas escbs. pub ' s . ele i.ns Lr. prim. das quaes uma foi 
creac a pela Lei Pt~ov. n. 2.064 de 17 de dezembro de 1874. Ahi 
teve seu_ berço, a H de janeiro ele 1801, Honorio Hermeto Car
ne~~oteao, marquez elo Pa.rauá que, t~nclo sido escolhi do senador 
a f · 

1
c e mato ele 184.2, só tomo~ assento em 2 ele janeiro de i843 

e a lecen no Rio de Janeiro a 3 de setembro ele 1856 . O mun. 
de Jacuhy, comprebe11de, al m da pat·ccbia ela cidade, mais a de 

me. tmoa. 31 

S. Pedr o ela União . Sobre suas div isas vide: art. VIII da Lei 
Prov. n. 2.084 ele 24 de dezembro de 1874; n . 2.21)5 de 1 de j·ulho 
de 1876; art. III ela de n. 2.905 de 23 de setembro ele ~882 · 
n. 3.050 ele 23 ele outubt·o ele i882; n . 2.376 de 30 de outubrb cl~ 
1884, art. I. Foi incorpot•acla á com. do Musambinho pelo ar't. V 
ela Lei Prov . n. 2.376 de 30 de ou~ubro ele i884; á de Passos 
pelo Dec. de 13 de novembro de 1890; â elo Monte Santo pelo 
Dec . n. 420 de 12 de mar»o ele 1891: classificada com. ele pri
meira en·tr. por A c to ele 22 ele fe \•ere"it·o ele 1892. Foi e'! evada á 
cidade pela Lei n. 23 de 24 de ma io de 1892. 

JACUHY . Antiga com. ele primeira ent r . do Estado ele 
Minas Geraes . Vicie Rio Jacuhy . 

JACUHY. Urna das estaç.ões da E. de F. de Porto Alegre 
a Ut•,Jguayana; no Estado elo R . G. do Sul, entre Ferreira e 
Estiva . 

J.A CU~'"\:. Serra do Estado do Paraná, na com. da Pal
me tra. E um pl'Olongamento ela se rra ele S . Luiz . 

JACUHY . Rio do Estn.do de S. PaLtlo, aff. do rio Tieté. 
Atravessa a E . de F. Central elo Brazil. 

JACUHY. Rio do Estado ele S . Paulo, nasce na serra do 
Bocaina e clesagua na Parabytinga . 

JACUHY. Rio elo Estado do R. 6-. elo Sul. Nasce na Serra 
Geral , coxilha das Quinas, cerca de 70 kils. ao N elo mun. da 
Cruz Alta, e, depois ele correr na d irecção N .S. até á grande 
volta, em que acha - se a cidade da Cachoeira ,· na I.a·t . de 30• 
1' 20" 55 S., dirigi-se n o rumo de E. aAé sua foz no Guabyba. 
Banha os muns. da Cruz AlLa, Cachoeira, Rio Par·do, Santo 
Amaro, S. Jeronymo e Triumpho. Ent re seus tributarias 
n.otam-se : os anoios Gahy, Ingahy, Ivaby; Guaratingahy, 
nos Jacilhysmho , Serrano. Lagoão, Soturno, ribeirão das 
Pech·as, anoio Santo Antonio, rios Vaccacahy-mirim, Vacca~ 
cahy, It·apuá, a rroi o Canapé; rio Botucarahy, a rroios Pequery, 
Iruhy, D. llolarcos, Tabatmgahy, rios Par do e Capivary, arroios 
Ferrão, Trilha, Fraocisquioho. Couto e Porteirinha, rio 
Taquary, art•oio dos Ratos, ele João Rodrigttes, Leão e do 
Conde . Entre a foz e a -villa elo Tr iumpho existem as ilhas do 
Fanfa, Pau Vermelho, Grande e Paciencia. Seu leito é 
semeado ele di:tferen tes haixios, ent·re os quaes distinguem-se: 
o ele San'to Amaro, elo Rangel, ela Figueira, ela Caveira, do 
Matb ias, do Gonçalo, ele José Carlos, elos Tres Irm ãos , Souza 
de Mello, Dourados, Caeira, das F'eclras, Manoel Joaquim e 
Bis contos . Do Rio Pardo até o passo do Jacuhy existem as 
cachoetras denom1 nadas: Caveira, Sete Ilhas , D. Marcos, 
Velloso, Comprida, Negra, Al mas Fandango Nossa Senhora 
Inferno e Carioca. A navegação cl~sse Tio é fr~nca em todas a~ 
aguas até Santo Amaro, para vapores e navios ele grande 
calado, até Rio P a rdo nas aguas medias e minimas para os 
vapores orclinarios que fazem a navegação do rio; elo Rio 
Pardo a ponLe do Jacuhy só nas aguas maximas para os · 
vapores refer idos, subindo entretanto alguns pequenos vapores 
até Cachoeira nas aguas minimas . Cm·ta a estrada que ele 
Cruz Alla dir ige-se ao Passo Fundo e Paraná. ~· um rio 
notavel por sua rara posição geograpbica; elle poe em com
municação gt•ande parte da Campanha com a capital do 
Estado tendo em suas acl jacencias florescentes colonias e 
importantes nucleos de população . 

JACUHY. Anoio do Estado elo R. G. do Sul, nasce na 
coxilha do Rincão da Cruz e desa.gua no rio Ibicuby. 

J ACUH YBA. Rio do Estado elo Rio ele Janeiro, banha o 
mun. de Sant'Ao na dó Macacú e desagua no rio deste nome. 

JACUHYPE. Parocbia elo Estado da Bahia, na com . e 
termo da Cachoeira. 01•ago Santo Estevão e diocese de 
S . Salvador . Foi creada parachia pela Lei Prov . ele 1 ele JUnbo 
de 1-838 . Dista ,195 k ils. da séde do mun . 'l'emduas eschs. 
pubs. ele in st. prim . uma elas quaes cread<J. pela Lei Prov. 
n. 2.329 ele 14 de julho ele 1882. 

J ACUHYPE. Lo". elo Estado das Alagôas, no termo de 
Por to Calvo, a N0., 0 na margem clit' . do rio Jacuhype, i2kilh 
ao S do Una. I-louve ah i um a ideamen to. Tem uma esc h. 
pttbl. ele ios t . prim . e uma cape lla sobre um monte, oo.de foi 
o pt•imitivo assento elo pov., e onde actualmente só exrste a 
reler ida capella, ficnndo o monte ao poente do novo pov. «Foi 
0 

sargeo to-mó r Cbristovão ele Mendonça Arraes quem ·deu 
principio em i698 á edificação dessa ca.pella, a cujo padroeiro 
S. Caetano elle cloou meia l egua ele t~rra, tendo tirado quatro 
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em quadra., como tudo consta de um a escr iptura lançada no 
livro ele notas no cartorio de Porto Calvo. Sua fundação foi 
ordenada por Carta Regia de 12 ele março ele 1707 sob a deno
minação ele arraial de S . Caetano elo Jacul1ype e só teve lagar 
dois annos depois em virtude de outra CarLa Regia ele 1709 (Dr. 
Spinclola)». Dessa pov. escre':er'}m-nos em 'i88o o seguinte : 
« Jacuipe. Seu nome vem ele JUCtt (ave), ~pé (logar) :. paragem 
de jacús. Era a antiga aldeia do seu nome ou arra1al creaclo 
pela CarLa Regia de 12 de março ele 1707, que cle·termineu ao 
governador ele P ernambuco, Sebastião de Castro Caldas a crea
ção dos arra iaes de N. S . das Brotas e S. Caetano elo Jacuipe, 
sendo fttndado dois annos depois com os índios que nelle exis
tiam e com os ho~ens pagos da companhia el e guarnição, cujo 
commandaote , Lui z Mendes da Silva, tinha tambem a direc
ção dos incl.ios Cariris e Chicurús. A industria consiste em 
apoucada agricultura, não obs·tante a fertilidade do terren o, 
queprocltlz ·tudo quanto se planta; e no cot·te de madei ras em 
suas soberbas mal tas. 1'em uma população ele cerca ele 3.000 
almas . A capella ele S. Cae tano foi fundada em 1702 pelo sar
gento-mór Christovão ele Mendo nça Arraes , que, em '27 ele fe
vereiro, obt1ve t·a do governador ele Pernambuco, D. F et•nanelo 
de.Alencas tro, f)or sesmaria quatro leguas em quadra, onde 
ed1ücou a capela que existi o. A que existe sob a mesma invo
cação e em melhores condições, fomm outros seus obreiros. 
Ella possue meia legua em quadra com tes tada no valle deno
minado Joanna Gomes, por doação que fez o capitão do 'l'erço 
dos P aulis tas Mi guel ele Godois Vasconcellos >> · · 

J ACUHYP E . Rio que nasce no Estado elas Alagôas, separa-o 
elo ele Pernambuco e desagua neste na margem dir. do rio Una. 
«Banha na mal'gem dir. as povs . ela Leopolclina e Jacubype, 
limitrophes ele Pernambtlco; na parte pertencente ás Alagôas 
recebe pela esq. o Taqtta?·c• . E' celebre na histeria da Cc•ba
?Ub~a porque atravessa as ma·~ tas de Panellas ,_oncle se organisou 
e (ez lon ga resJstencta a mtttnlada revoluçao ou rebellião ele 
Panell as de Mintncla ; é foram snas mattas o asylo do igno
rante, perverso e salteador Vice.nte de Paula. D{L o nome ao 
aldeamento (extincto) dos Inclios e a um elos elists. de paz do 
mun. ele Porto Calvo». Recebe o Limoeiro, S. João e o 'raquara . 

JACUHYPE. Rio do Estado da Bahia, banha os mu ns. do 
H.iach5:o do Jacuhype e do Morro do Chapéo e desagua na mar
gem esq. do P araguassú. Rer.ebe os rios do Boqueirão, do Peixe , 
Cavaco, Sucu1·ujú, Pedras, Tocós, Velho e Queimada Grande e 
riacho do Ouro. Nasce no morro do Chapéo. 

JACUHYPE. Rio do Estado ela Bahia, trib. elo Oceano. 
Recebe o Jacuemirirn , Pitanga e diversos out ros . "Por algum 
tempo foi navegado por barcaças que iam tomar carre<>amento 
12 ki!s . acim a da sua foz, no logar denominado Trapi~he, mas 
com o tempo fo i a sua barra fechada por bancos ele areia» . 
Banha divet·sos muns . do Estado entre os quaes os de Santo 
Amaro e IVIatta ele S. J.oão . 

JACUHYP E . Rio elo Es tado de :Minas Get·aes: banha o mun 
da Boa Vis~a e a f reg. de Ma·tto Vet·de e desag ua no' Gorutuba . Ra
cebe entre outros, o Bonito e o Pajah ú ou Pau-jahú (In f. loc.). 

JACUHYPESI NHO . Log . do Estado das Alagoas, no Pi· 
que te . 

JACUHYSINHO . Quinto clist. em que a Lei Prov. n. 1:197 
. de 30 ele abl'll de 1.B19 clividiu o mun. ela Soleclade, no Es ~ado 
do R. G. do Sttl. 

JACUHYSINHO. Arroio do Es tado do R. G. elo Sul , banha 
os muns. da Cruz Alta e ela Soleclade e desagua na marn-em esq . 
elo rio J acuhy . Atravessa a estrada ela Cruz Alta para S. Borja . 
Rece]Je o lageado da Serrinha . Vem da serra de S . Martinh o. 

JACUHYSINHO. Passo na estr ada que ela So!edacle vae 
para Cr l\7. Alta; no Estado elo R. G. cló Sul. 

JACUMÂN ,(Valle do _Amct;; . )Popa cl a canôa epor ex tensão 
o leme , que o selvagem nao conhecia. I O homem d o jaown án, 
o arraes . 1 No Pará não se dá ao leme o nome de jc~cumán, e 
simplesmente se emprega este ·t.erm~. em r elação a pequenas 
canôas (montarias e pequeno~ 1garités) que o nii.o tem e são 
governadas por diversos movimentos que dá ao remo o sujeito 
sentado á pôpa .. A expresoão usada é pegcw o jacwnán: Este 
cmumim já sabe pegar o JacmncZn, isto é, es te r apazinho já 
sabe govel'Dar uma canôa (J . Verissimo). I Os Tupin am bás da 
costa do Rio ele Janeiro davam o nome de iacumân ou nhcb · 
cumán á 2Ja1isa de pescaria ou a tlmas varas a qne se a tava a 
embarcaçao, emquan to se pescava (Vol. JJ,·as. ) 

J ACUMAN. Log. elo Estado do Parahyba do Norte, ao N •. 
ele Pitimbú. 

J ACUMAN. Ponta da costa do Estado do R. G. elo Norte, 
ent re a barra do rio Grande e o cabo S . Roque. E' borclad<t 
de coqueiros· a beira-mar e serve de s ignal pa ra a entrada do 
canal formado pelas enseadas do Mariú, Porto -mirim e Maxa-
ranguape . 

J ACUMAN . Pontal na costa do Estado do Parahyba do 
Nor te, proximo ao pontal do Grammame. Entre esses dous 
pontaes ficam 03 riachos Grugy e Grammame e entre o pontaE 
Jacuman e a ponta Tambaba o riacho Tabatinga . Pouco ao N. 
de Jacnman h~ uma agglol!leração de pedras al tas , formando 
na par te supenor uma espec1e ele abobada através ela qual passa 
o mat·, chamada P e..d?"lk li'~wacla (Vital ele Oliveit·a). 

J ACUMIRIM. Rio elo Estado da Bahia, no mun . ela MaLta 
de S. J oiio. Desagua no Jacuhype. Tam bem escrevem J acuemirim. 

J ACUN DÁ. Log ·elo Estado do Amazonas, no iga rapé 
Ur uapiar a, d ist. de Baetas . 

J ACUNDA' . Ilha do Es tado do Par{L, situa.da na bahia elos· 
Bocas, per to da costa meridional. 

JACUNDA'. Igarapé do Estado do Amazonas, aff. da mar g·em 
dir . do rio Padauiry, tr ib . elo Negro; entre os igar apés Car vão 
e .Maritiriquel{t . 

J ACUN DÁ . Igarapé elo Estado do Pará, afl'. da margem 
dir . do ri o ').'oca ntins . E' hab itado pela tribo se lvage m elo mesmo 
nome : Dizem nascer nas terras elo rio Mojú (Bibl . Guanabct· 
rense). 

JACUNDÁ Rio do Estado do Pará ; nasce de um gt'alule· 
mucru<wá (terras alagadas) na extensa matta que ftea ao · 
occidente ela cidade de Cametá e a SE . da villa ele Melgaço; . 
communica com o Tocantins pelo fur·o Ipaú; r ecebe diiierentes 
tribs. entre os quaes o Repar timento, Juruápara, Iuauara,. 
Aguapy , Acutypireira; e desagua na bahia dos Boccas pot'" 
dous canaes, o do Jacunclá e o do fttro 'r aquat·y . . 

J ACUN DÁ. Igarapé do Estado do Pará , desagua no r io 
Capim pela margem esq. Fica ao S. da conflLtencia elo iga•:apé· 
Pirayauará . 

JACUNDÁ, Cachoeira no rio Capucapú, aiL elo J a·tap1.Í, que-
o é elo Atumá. 

J ACUNDAH Y. Igarapé elo Estado elo P a rá, n::t ft·eg . e clist. 
de Inhangapy. E' um braço do igarapé Apehú. 

JACU NDÁS. Nação indígena do Estado do Amazonas, no 
rio J apnrá. 

J ACUNDÁ -UAU. Igarapé do Estado do Amazonas, aff .. 
aust t·al elo r io Negro, proximo ela an·tiga villóL ele Moura. 

J A CU NÉ. Log, do Estado do Rio de Janei ro, na freg . de 
de S. Sebastião ele Itaipú elo mun. de Nyterõ i . 

J ACUNÉ. Log. do Estado elo R io de Janeit:o, uo mun . de Sa· 
quarema; com duas eschs. p ttb ls. ele ius~ . pl'lm. , creadas pelas 
Leis Provs. ns. 1.855 de 20 de maio e '1. 988 ambas ele 1873. 

J ACUNÉ . Rio do Estado do Rio ele Janeiro ; nasce na se l'!'a 
do seu nome e desagua na lagôa ele Jacuné. Tem tt•es tribs •. 
sem denominação . 

J ACUNÉ .. Rio do Estado de S . Paulo, reune-se com o 
Guay <Htna e Junt os vão desaguar na mar ,. em di r. do rio Ar i-· 
candttva, trib. do 1'ieté . A E. ele 1!'. ele 

0

S. P aulo ao Rio ele· 
Janeiro a travessa- o. 

JACUNÉ. Lagôa elo Estado elo Rio de Janeiro; no mun. de· 
Saquarema . T em t res kils. ele comprimento e pouco ma is de 
um na sua maior largura. A agua é doce e contem muito peixe. 
Tem uma bar~.a, qne abre-se quando a lagôa es·tá cheia . O rio 
Doce reu ne as aguas dessa lag·ôa com as de Saquat'ema . 

JACUNEM. Lagôa do Estado do E. Santo, no m un. da 
Serra , a duas milhas da costa, em communicação com o mar · 
pelo rio do seu nome. O Dico . GeogJ' . ela P1·o~ . e Mouchez 
escr evem Jacunem e .Jac!tnen. Na planta dos engenheiros.
Cintra e Riviêre e em diversas ca rtas lê-se Jcbounrm . E' muit0 
piscosa. 

JACUNEM. Rio do Estado do E . Santo; nasce no lago do 
seu nome e deaagua no Oceano entre a barra ele Nova Almeida. 
e a foz do rio Jacarahype. 
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J ACUPÁ . Lago elo Estado elo Par á, ao NO. ela ponLa Untá
tapera . Communica por uma la rga abertur a com o rio Trom
betas. Ne lle desagua o igar apé Sacury. 

JACUPARA. R io do Estado do Amazonas , no mun. ele 
S . Paulo de Olivença . 

JACUPIRANGA . Parochi a elo Es tado ele S . Paulo, na com . 
e ter mo de Iguape, á margem do r io que lhe dá o nome· e a 
105 ki_ls_. ele I(S uape pelo rio e 65 por ter ra. Orago N . S . ela. 
Concetçao_ e cl1o9ese ele S. Paulo, !!~o i ct•eada parochia por Lei 
Prov. n. ;:,6 ele o ele abril ele 1870. A pop . é calculada em 3.200 
hall'l . Tem clua? eschs. publ s. de inst. . p l'im . Agencia do correio . 
Lavoura de café, canna, arroz, milho e feijão. 'l.'e m caminh os 
Pll:ra Iguape, Xiril'ica e Cananéll. . Comprehende os povs . cleno
mmaclos Captnzal , Barr a elo P inclauva , Jacupiranguinha e 
Poço Alto. 

J ACOPIRANGA . Rio elo Estado ele S . Paulo. E ' o ma.ior 
nff'. do Ribeir a ele Ig•tape e provem dessa grande cadeia ele 
montanhas que, desdobrando-se entre o Mar Pequeno e o 
R ibeira, npproxima seus élos extt·emos, ao occiden te , á Ser ra 
do Mar, e ao Or iente, ao Ribeira. Tem, segundo Machado ele 
Olivei ra, um curso ele 240 kils. e lat•gur a entre seis e 10 braças , 
com fundo adaptado a vehicul os ele 'tres a quatr o pal mos ele 
calado. A 72 ki ls . da sua foz , bifurca- se entre o Jacuplranga 
de Cima e o Gtta.rahu, ambos embrenhados nas serranias e ele 
pouca capacidade p!!.ra a navegaçõo . Recebe o Guarahú, o 
Can?a, o ribeirão Salgado , o Pindabyba, Bananal, Azeite , 
'Capmzal, Padre André, Tur vo e diversos outros . 

J ACUP Y . Igarapé do Estado elo Pará, corr e entre a villa de 
Gur upá e o igarapé Ca.r iá . 

JACURAP Á. Ilha elo Estado do Amazonas, no rio Soli mões, 
entre a foz do r io Jnndiatuba e S. Paulo ele Olivença. Defl'onte 
clella desagtta o furo elo mesmo nome, pelo qual vae-se ao Içá 
'(Costa Azevedo - Velloso Barreto). · 

JACURAP Á . Jg-arape elo Estado do Amazonas, desagua na 
margem esq. do 'Solimões, pr oximo elos tgar apés Mirity e 
Taxy . 

J ACUR ICY . Estação ela E . de F . de Alagoinhas ao 
.Joasen·o, no Eslaclo da Bahia, entre as estações de Que1madas 
e da lt!Uba , a 32Jm,2S6 de alttua, e distante 367k,740 ela cidade 
da Bahta e 2451<,316 ele Alagoinhas , Foi inau o-urada em 15 ele 
abril ele 1887. " 

JACURlCY . R!o do Estado ela Bahia, air. do Hapecurú. 
..Nasoe na serra ela Itiuba e banha o mun da Vi l!a Bella das 
Queimadas. 

JACUR OCA . Ilha elo Estado elo Pará, no r io 'l'ocantins 
·(Alves ela Cunha. Ob1· . cit.). 

J ACURUAR A. Ilha do Estado do Amazonas, no rio Japurá, 
pt·oxima das ilhas Albano e Mariá. 

J ACtJR UARÚ . Igarapé do Estado do Para , passa pelo 
·extremo sul da cidade de Cametá e clesagua na margem esq . 
rJo rio Tocantins. 

JACUR UNA. Rio do Estado ela Bahia, nasce nas mattas dil. 
•fazenda Miser icot·dia cort•e para E . recebe a dit•. o Jacaré e o 
San t' Anna e clesagud no estreito rl ue fica entre a ilha de 
Itapanca e a costa do mun. elo Jào-uaripe . Banha o pov . de 
seu nome . "' 
. J A9UR UP A'. Rio elo Estado do Amazonas, affi . di r. cio 

no Içc\ . Canch do Mendes escr eve Juc-un;pá, . 
JACURUPAVA. Log. elo Estado ele S. Paúlo, no mun . 

de Porto Feliz , 

JACURUTAN. Lagôa elo Estado elo R . G. elo NorGe, no 
mun . de Cangttaretama. 

J ~CURüTÚ. Pov . do Est:cclo da Bahia, distante 12 kils. 
ela vllla elo Bt•ejinho, com cerca ele 50 casas, quasi todas ele te
lha., graocle criação ele o·ado com tres engenhos ele lavour a ele 
·Canna, art"oz e mandioc~. ' 

6 
J..I\CUR UTÚ . Serrota no mun. de Sant'Anoa do Estó'Ldo do 

eara (lnf. loc.) . • 
.J ACUR UTÚ. Ilha. no rio Parnahyba, entre a foz do, riacho 

Pmgue1Ia e a elo rio Lages pro:üma da il ha Mandacar u. 
J ACURUTÚ . Rio elo Estado elo Ceará, nasce na sena elas 

Cobt·as, 18 kils . ao SO. ela Yil1a de San"tl\ Quitel'ia, banha o 

mun . deste nome e desagua no Acat·ahú após um curso de 125 
ki ls recebe pel a márg·em di r . os r iachos Babú, Caiçar a Piau 
Caetetü, Cascavel, Peclr~s, ria_ch o do Meio, J urema e Jab~ty: ~ 
pel a esq . o Manganga, Jua., Panella , Salgado, Poldr inha 
Ventania, Vassouras, Calabaça, Veados, 'l'imbauba e Todos o~ 
Santos . 

J ACURUTÚ. R ibéirão elo Estado de l\!I inas Ger es, aff. elo 
rio elo Somno, Separa a ft·eg. de Santo Antoni o do Paredão do 
dist . ele S . Sebastião das Lages hoje S. Sebastião do Parédão. 

JACURY . Parochia elo Estado de Minas Geraes, no m un. 
do Pessanha Orago ele S . José e diocese ele Diamantina. Foi 
creacla par ochia pela Lei Pt·ov . n . 672 ele 28 de abril de 1854. 
Simples pov . foi pela a rt. I § lll da Lei P ro v. n . 575 de 4 de 
maio ele :1852 elevada á categoria de dist. sendo pelo ar t. UI 
da mesma Lei i ncorporada ao mun. do Serro, elo qual o ar t .. li 
ela ele 1. 136 ele 24 de setembro de 1862 clesmem brou para m
corpo_rar ao n11:n. ele S. João BapHsta. Com a creação elo mun. 
do R to Doce fo r, pela Le1 P r o v. n . 2. 13.2 de 25 ele outubt•o ele 
1875 elesmenln·ada do de S . J~ão Baptista e i ncorporada ao 
novo mun. que passou a cleno mwa r- se Culaclc elo Suc;ssuhy pela 
de o, 2.766 de 13 ele setembt·o ele 1881 denominação que foi 
substitui da pela de Pessanha pela Lei P ro v. n. 3 .446 ele 28 
ele setembr o ele 1887. E' ligada á essa uliima cidade e á eleS. João 
Baptista por uma estrada a2ravessacla pelo rio Suassuby. Agen
cia elo Correio . Sobre suas d ivisas vide art. Vl da Lei Pt·ov . 
n . 2 . 7.22 de 18 de dezembru ele 1830 ; art . 1 da de n . 2.409 de 
5 de nDvembro ele 18i7; n. 3.442 de 28 ele setembro ele 1882. 
'!'em uma esch . pub. ele i nst. prim . para o sexo femini no, 
creada pela Lei P ro v. n. 2 .037 cle- 1. de dezembro de 1873, alem 
ele uma otlt ra para o sexo masculiao, ct•eada anteriorménte . 
Tem, segu ndo o ult imo recenseamento 2. 723 habs. 

JACURY . Rio elo Estado ele Minas Genes, banha a pa
r ochia do seu nome e desag-ua no Suassuhy Grande, aff. elo 
Doce . 

J ACÚS. Màt•t•o elo l~stado de Santa Ca thari oa, nas div isas 
da freg. do Soccorro ela Pescar ia Brava. 

JACUTINGA. Parochia do Estado do Rio de Janeiro, no 
num. de Iguassü, banhó'Lcla pelo r io Santo Antonio, tt'ib. do Sara
puhy. Occupa uma supedicie de 1868,4 kils. quadrados. Orago San
·to Antonio e diocese de Nyterô i. A respeito de sua .fundação, diz 
monsenhor Pizarro: «No templo levantado em Jambuby e de
clicado a Santo Antonio, que se cérouCapella Curada, teve primei
ro assento a Pia Baptisma l estabe lecida no ter ritorio de Jac Llii nga 
EEJ- que E ra principiou essa c1·eação, e a quem foi devida 
nao se sabe ao certo,_ mas a Tradição, constantemente conser
vada no Povo , ac recl! ta o seu estabelecimento antes elo anno 
ele 1657, como ouvi referir a muitos elos baibtantes mais an
t igos elo paiz, quando no mez de ma1•ço de 1795 Vtsitei a mes
ma Parochia . Corrobora a 'I' racl icção a certeza ele se te t• 
desunido elo seu clist, parte elo t eneno, que se adjudicou á nova 
Capella Curada de N. S . ela Conceição et·eada em Serapuhy no 
anno ele 1764 ; e auxilia tambem a noticia, r1ne deu o Dt·. 
Araujo na Informação de sua visita em 1737, dizendo: Não 
consta do \empo, em que foi erect[L, só sim, que ha mais ele SO 
annos já já era Curada par a se poder assevet·ar com assàs pro
babilidade que esta Parochia he das mais annosas do Bispaclo 
F l uminense. Por clecaclencia da primeira Casa se mudou a Pia 
Baptismal para outra de titulo semelhante, cons lruida no sitio 
denominado Calhamaço, e proximo ao rio Santo Antonio, 
donde [oi transferida para o logar, em que se consel'Va, desde o 
anuo de 1733 , Em 1755 entt•ott essa parochia na classe das 
egi·ejas perpetuas . Incorporada inteL·ioamente ao termo ela ci
dade ele Nytet·ài pelo art. l da Lei Pr·ov. n. '10 de 7 do maio 
dé 1836; fo i reincor pm·ada ao mun . ele Iguassít pelo art. VIII 
ela deu. 57 de 10 de clezemb t·o do mesmo anno. Tem 2.300 habs . 
Ao-encia do Correio. Foi ·transferida tia r a o Jogar illaxambomba 
pela 'Lei P t•ov. n . 1.267 de 29 de novembro clá 186.2; e é sécle 
da cidade deste nome. 

J ACUTINGA. Parochia do Estado de Minas Geraes, no 
muu . do Rio Preto, a 58{m acima do nivel elo mar ( l~schwege), 
em uma pequena e!eYação , cortada pot• dous rios que se r eunem 
dentt·o dei la. Or ago Santa Rita e diocese de Maria.nna. Como 
capell a pertenceu á freg. do Turvo, passando pelo art . lV da 
Lei Prov. n. 271 de 15 de abri l de 1844 a p=rtencer á parochia 
do Senhor dos Passsos do Rio Preto , da qual foi desmembrada 
pe lo art. 111 §IV da ele n . 288 de 12 de março ele 1846 a an 
nexacla ao mun. de f~yurnoca. O art. V ela ele n. <172 de 31 
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de maio ela 1850 incorporou-a á freg . de S. José elo Rio Preto 
e o ar&.! § 11 ela de n. 544 ele 7 de outubro de 185 L á do Senhor elos 
Passos do Rio P1•eto. Foi creada parochia pela ela n. 976 ele 
2 de junho de '1859. Incorporada ao mun. da Villa Bella do 
Turvo pelo art. I da de n. 1.'191 de 2L de julho de 1.8@4, foi 
clelle elesmembt·acla e imcorpo •·ac!a ao do Rio P1•eto pelo al't . l 
da de n, 1.'644 de 13 de set:!mbro de 1.870. A Lei Prov. u. 2 .788 
de 24 de setembro de 1881 autorisOtl a constl'ucçã.o de uma ferro
via de bitola es treita que, partindo da cidade de Lavras do 
Tunil vá á fre"' . de Santa Rita de Jacutioga. Dahi parte 
uma estrada q

0
ue se dirige á cldada do 'l'ut·vo e .vai ter

minar na frag . ele S. Vicen te Ferrar. Sobre Sll:l.S cltvJsas vtele 
art . XV ela Lei Pro v. n. 533 ele 10 ele outubt•o ele 1851; o. 1.401 
ele I? de dezembt•o de 1867; n. 1.556 de 20 de julho de 1868; 
n. 2.708 de 30 de uove mbt·o de 188G. Tem duas eschs . pub ls . de 
instr. prlm. uma das quaes foi creada pelo at·t. L § lL ela Lei 
Prov. n. 2.847 de 25 ele outubro ele 1881. Agencia elo C01•reio 
O terr itorio da ft•eg . é banhado pelos Jacutinga e Bananal e per
corrido pela sel'l'a da Mantiqueil'a. Cultut•a de café, canna 
fumo e cereaes. Tem umas 80 casas (na séde) 2 egrejas; cinco 
a seis habs. A Estrada de Fel'l'O que fica-lhe mais proxirua, 
ce t•ca 72 kils. é a de Sant:J. Iza bel do Rio Preto. T em a estrada 
de J•eelagem que parte ela P onte doZacharias e vae à freeg. da 
Bom Jardim do mun . do Turvo. 

JACUTINGA. Pa rochia do Estado de Mina~ Garaes, no 
mun. ele Out•o Fino. Orago Santo Antonio e diocese ele S.Paulo. 
Foi cape !La ela freg . do O tro Fino, elevada á ca~egori a ele 
parochia peh Lei Pt·ov. u. 1.786 de 22 ele setembro ele 1871, 
tendo sido ca nonicamente provida a 14 de feverei;·o de 1872. 
Tendo a Lei Prov. n. 1.570 ele 22 de julho de 18GS elevado a 
parochia elo 0 Ltro Fino á categoria ele vi!Ia, ao novo muu. 
ficou pertencendo, alem ele outros, a parochia ele Santo Antonio 
ele Jacu tinga. Como, porém, até ·1880, não tivesse s ido instai
lado o m•w. ele Otll'O Fino, cont inuou a parochia de Jacutiuga 
a pel'tencer ao mun. elo Passo Alegra . Em iSSO, a Lei Prov. 
n. 2 . 658 ele 4 de novem bro, ct•eou ele novo o mun. elo Ouro 
Fino, ao qual foi incorporada essa parochia. Rodeada ele 
sobel'bas mattas , qua presta m-se a todos os generos de cul·tura 
e onde, alem ela canna e elo fumo, já existem milhares de 
cafezaes, possue essa [reg. um grande numero .de lavr.aclo!'es e 
commerc iantes . 'l'em duas eschs. pnbls. ele ultr. prLm. nma 
elas quaes foi creada pelo art. I§ !I ela Lei PL·ov. n. 2.847 ele 
25 de outubro ele 1881. Agencia do correio. 

JACUTINGA. Log. elo Estado elo Rio de Janeiro, na E, 
de F. de Catltagallo, entre Cachoeiras e Nova Friburgo. 

JACUTINGA. Log. elo Estado de S. Paulo, no mun. de 
Avaré. 

JACUriNGA. Log. no mau. da Porto F eliz elo Estado de 
S . Paulo. 

JACUTINGA. Baü•t•o a seis kils. ela Guarehy, no Estado 
de S. Paulo. 

JACUTINGA. Log . no Estado ele Minas Geraas , sobt•e o 
rio Casca . 

JACUTINGA. Aldeia de indios mansos. 12 kils. a OSO. ele 
Miranda, no !Tistado de Matto Grosoo. 

. JACUTING;A. Mo1•ro do Estado das Alagôas, no mtm. ela 
Capital. Ahi hca a capalla de S . Go11çalo. 

JACUTINGA. Serl'a do Estado elo E. Santo, no muo. do 
Cachoeh·o elo Itapemirim. 

J ACUTINGA. Serra do Estado elo Rio de Janeit·o, nas 
di visas do rnun. ele Can tagallo. 

JACUTINGA. Serra do l!]stado ele Minas Get·aes, é a mais 
alta do mun. de Compo Bello, entt·e Canclêas e Chrystaes. 

JACUTLNGA. Cort•ego do Estado do E. San·to, afJ:'. da 
margem clil'. elo rio Curincliba, que o é da esq. do Beneveute. 
Recebe o Jacrrtinga Pequeno. 

JACUTINGA. Col'rego do Estado elo Rio de Janeiro, afl'. 
do rio Pomba, que o é do Macacú. 

JACUTINGA. Rio do Estado de S. Paulo, afl:', do rio Novo, 
que o é do Paranapanema. 

JACUTING.A. Ribeirão elo Estado ele S. Paulo. aff. do 
r~beirão das Cruzes, que o é do rio Mogy; no mun; de Jabo-
1acabal. 

JACUTINGA. Rio elo Estado de S. P a ulo, recebe o Mattl} 
Dentro e clesagu1!. na mat·gem elir. elo Pat·anapanema. E' pouce 
considera ve l . 

JACUTINGA . Al'roio elo Estado do Paraná. aff . elo t·io elo 
Cotre. 

JACUTINGA. Cot•t•ego do Estado ele Minas Geraes, :.1.ff. da 
mal'gem esq. do l'io P!l·apiünga Pequeno, qu<J é uma das 
cabeceiras do PiL·apitinga, afT. do Parahyba elo Sttl (Inf.loc.). 

JACUTINGA . Rio do JJ:stado ele Minas Geraes, nasce na 
sel'ra elo Bom Jal'lim; une-se ao Bananal e jtmtos vão ao rio 
PL·eto, aft'. do Par,thybuna, qLte o é do Parahyba do SLtl. Rega 
a ft•eg. de Sa nta Rita. 

JACUTINGA. Ribeirão do Blstado ele Minas Geraes, no 
mun . ele Sa,1to Anto nio elo Machado. 

JACUTINGA. Pequeno 1·io elo Estado de Minas Ger aes; 
clesagLta na margem esc1 . elo ManhL!assú, acima da foz do cor
rego elo Suisso. 

JACUTINGA. Rio do Esbado de Minas Geraas; nasce na 
Sel'l'a Geral e clesagna no Jec['Ji t.ib<í , aff. elo Manhuassú. 

JACUTINGA. Ribeirão do Es~aclo ele Minas Geraes, no 
mun. de Sa n ta Bal'ba!'a . Corre para o rio deste nome. 

J ACUTINGA. Cot•t·ego elo Estado ele Minas Geraes, banha a 
f reg· . de Bic•tdos e clesag•1a no rio Casca . 

JACUTINGA. Çol'l'ego do Estado de Minas Geraes, desagua 
no ribeil'ão do Fubá. aff. elo rio Muriahé . Banha o territorio ela 
parochia ele Ca mapuan. 

J ACYOCA-ASSÚ. Log. na .freg. de Santo Antonio e Almas 
elo Estado elo Ma,·anhão. I-Ia na mesma t't·ag . um outro log<ll' 
denominado J acyoca-mil'im. 

JACY- PARANÁ. Districto CL'eado pela Portarifl. ele 12 ele 
abril de 1884, no alto l'io Madeira e Estado do Amazonas. 
Tem por limites , por um belo o mesmo Jacy-paraná e a margem 
dir. elo ria. GLta;_poré ate enconl ra1· a linha diYisoria com o Es
'tado ele Matto -Gl'osso, e pot· outro a maL·gem esq. do rio Ma .. 
cleira até á divisa com a Republica ela Bolívia. 

JACY-PARANÁ. Ribeirão aft'. di r. do rio Madeil'a, onde 
sahe aos 9° 10' 9" de Lat. e .21 o 42' 20" O elo li.io de Janeil'o, 
en·tre as cachoeit•as do Caluei;·ão do Inferno e elos Mol'l·inhos. 
Seu cut·so é quasi desconhecido; sua foz é la rga de 50>n com 
seis ele t'utlr{o. 

JAGODES. Bancos existentes na costa da ilha Marajó, For
mam com o banco, denominado Grande, o canal do Gallo. 

JAGROABA. Lagàa do Estado do Rio ele Janeit·o, no mua. 
de Maca h é . 

JAGRUSSÚ. Log. do Estado de Pernambuco, no mun, elo 
Bom Jardim. 

JAGUACAHEN. Um dos canaes abertos com o fim de 
e vi tn-se as maiot•es cut•vas elo rio Ribeit·a, no illstaclo de São 
Paulo. LTiss3 ca na l só pl'as ta-se á navegação na époea ela en
chente, pot· causa dos mad,Jit·os qtte obstrllem -lhe o leito. 

JAGUAHY. Rio elo ElsLado ele Matto Gt•osso, aff. ela margem. 
dir. do Tapajoz • 
· J AGUAINS. Indios que ~:.1.b i tavam o rio 'l'apajoz, pouco 
acuna das cata~npas . Et·am 1nimigos elos Grrrupás; antht·opo
p~agos; e traztam as facas ri scadas com clelmchos e florões, 
afim ele pa1•ecerem ga lantes aos seus e medonhos e feios aos 
inimigos . Et·am homens clistinctos na robustez e valentia. 

JAGUAMIMBABA . (Sel'l'a de) Nome que os ant igos davam 
á serra ela MantiqueiL·a (Azevedo MarqLtes). 

JAGUANAMBI (Onçs. sem cauda). (Parece q11e este é o 
verdadeiro nomo elo logarejo que fica pouco além da estação 
dos boncls, na estL•ada de lVIecejana, no Esbado elo Cear á , e que 
é denominado Aguanambi. O seguinte clocLtmento, que é o de 
uma sesmaria concedida em principio do seculo passado 
acclara a dLtvicla. «St•. capitão mór, Diz o Rev . . paclra missio
nario geral das Missões do Not•te, que elle bp. 01to annos, as
seste ne"te sitio da f0rtaleza , e como tem povoado o sitio elo 
Mocm•ipe, e no clecm·ao, que1• haver a terl'a devoluta e não está 
pedida circumvisinha á di ta fo1·taleza, como seja a que pediu 
o alferes Felippe Coelho de Moraes, do sitio Itagt~a buscando 
a JagManambi, toda a terl'a que se achar devoluh na dita 
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Jq,g~tanambi para esta for~aleza, testada da da~D. do alferes 
Fe'lippe Coelho ele Marcos, a que se achar devoluta ela data elo 
capitão Dom in gos ele Azevedo elo rio Cocó, e a que se ac har 
devo l u~a dn, data de Domlllgos Lopes e João Coelho, pre~os 
forros, buscando tambem esta fortaleza» . Dapois da informação 
do esc ri vão, (oi - lhe conct~d ida esta data e sesmar ia em 17 ele 
junho ele 4718 pelo capitão m6r Mauoal ela Fonseca Jayme . 

JAGUANAO . Ilh~ do Estado do Rio ele J aoeit·o, entre a 
Mara mba ta e e con~I n e nte. Tem 250 metros ele al tuL"a, e fica, · 
segundo affi rmaMouchez, acer ca ele d uas milhas ao S. ela ponta 
O. ela !lha ele Itacttrussá. E' cercada por clivet·sas ilhotas . Cerca 
ele duas mdhas e '1 /4 a O. da ex ~t·em idacle S . de J agttanao e a 
uma e 1[2 milha ela pa rte ma is apprximacla elo Pico ela Maram
bata, acha-se <t .4.lc~gacla, banco ele rochas com pet· to de 300 
metros ele extensão. Na Ca L" ta ela PL"ov. elo R. JaneiL"o ele 
Conraclo está essa ilha mer1c ionada com o nome ele Jaguc~na. 
O CO L"onel !!'. C. Campos, ob,· . cH, esc L"eve Jagw;r,non . 

JAGUANÉ. Nome de um pequeno cão bL"avio, refe ito e com 
riscas (Costa R ubim) . Quali ficativo de bo i ou vacca qtte te m 
branco o üo elo lombo, pl'eto on vermelho o l ado elas cosbellas 
e. de orcti m1 rio a barL"iga bt•anca (Uoruja). 'l'am bem se pt·onun
Cll\ Jc~guanés (Homem de Mello) . No Chile dizem ;1gucr,nés : 
Um hermoso toro a,7uanes (Blest Gana) . 

J AGUAOVIRA. Ribeirão elo JJ;stado ele S. Po.ulo, aff. cll\ 
margem esq . ela Ribei ra de Iguape . Tem 27,7 kils. ele extensão . 
Corre en tt·e os m uns . de Xiril'ica e ,\.piahy . 

J.A.GUAPE BA. s. m. (S. P aulo) nome ele urna varieclada ele 
pequenos cães clomesticos ele pernas cttrias. Etym. E' voca.b ulo 
tupr, que se decompõe em Jaguá cão e peb,~, chato . (8. Rohan). 

JAGUAPERÓ. Rio elo Estado elo R. G. do Sul , Vide Ibi-
1·ave1>i?·ó . 

. JAGUARA. ~· m., nome que em lingua tupi se dá indilfe
rentemente ao cao e a onça, e que mui t1.s vezes se estende a 
mamrntferos ele otüt·os generos, dis~ing·tünclo - s , porém, uns 
dos outros por meio ele epithetos . Em :S . P a ulo ainda é usual 
O nom e ele J aguára applicado ao cão que não tem pres timo 
pam a caça, (B . Rohan Obra c i L). 

JAGUARA . Arraia l elo Estado ele S. Pattlo, no mun. da 
Ft•anca, nas clirisas elo Estado ele Minas á mat·ooem elo rio 
~ôh·ande . _Ah i existe U!_lla barreira para a ~ob rança"cta taxa de 
1mportaçao e expor Laçao . Agencia do correio, creacla em Ee
tembro ele 1887 . 

JAGUARA. Log. elo Estado de Minas Geraes . na freg. do 
Rio elo Pei~e e termo elo Sel'l'o, com uma esch. publ. mixta ele 
de ins L prim., ct•eada pela Lei Prov. n. 3.396 de 21 de julho 
ele 1886 . 

JAGUARA. Log . no termo elo Sacramento, n o Estado ele 
Minas Geraes . 

JAGUARA, Log. elo Eslaclo ele Minas Geraes, á margem 
esq. elo rio das Ve lhas, no mttn. ele S3.nta Luzia; a nti go vin
culo que cornpl'ehenclia as fazendas elo mesmo nome, Riacho, 
Mocarnbo, Bebida e Mello. Esse vin culo foi instituido pelo 
cor~ ne l Abreu ; seus renclimentC'~ e t•am applicados por dispo
s.l çao .testamenta rio. em beneficio do hospital de Caridade de 
Sabar:t, do elos Lazaros da mesma cidade, do recolh>men to de 
~acahubas, e uma qtlinta parte em beneficio dos herdeiros elos 
mstr~urdor. O vmculo foi 'extinclo pot• L ei Geral de '1860, 
sendo as fazen d as a rt·ematadas por qua ntia supe!'ior a ôOO con
~os , que fo1 repart.tcla por aqnelias ins~i tuições de caridade . 

JAGUARA. Serva do Estado de Minas Geraes, no mun. da 
Conceição. 

JAGUAR.A.. Riacho elo Estado de Pernambuco, cort•e de S. 
a N · por es pa~'o ele dous kils . e clesagua no rio Ipojuca. Banha 
o mun. d a Escada . 
1 .J AGUARA. RibeiL·ão do E8tado ele Minas Geraes, atr. elo 
r w Grande, entre as fl·egs. do Desemboque e do Sacramento. 

JAGUARA . (Sen•a ela). Vide Pary. 
JAGUARAI-I:É. R ibeirão elo Estado ele S . Paulo, aff, ela 

~argem esq. elo 'l'ieté. Recebe o cot•rego ela Agua Podre. Vide 
Jagua1·é . 

, JAGUARAJÓ_ Jgarapé do Estaclo do Párá, no mtln. de 
Melgaço, tambem escrevem Ia!ta1·axó «JaguaraJÓ, escrevam-nos 
de Melgaço, é um rio ele pequeno curso que nasce em umas 

campinas haii:as da mar~em .esq. elo rio J acundá, . nas proxi~ 
miclacles da nasce nt9 ao r1o Acutypll'era, e va1 sahil' por 
tres bocas : Siriry Gmnde, Serit•y Pequeno e Mata l?ome na foz; 
do l'io J acundá, na bahia elos Bocas». Um outro in<forman te 
diz-nos desaguat• esse rio na bahia de Portal. 

J AGUARÃO . Cidade e mun. elo Estado elo R. G . do Sul, 
sécle da com . do seu nome, em uma peq uena enune ncm sobre 
a margem esq, do rio Jaguarão , aos 33° 20' ele Lat . S . e 11° 15' 
de Long. Occ . do Rio ele Janett·o, em fre rlte ele At•tigas perten. 
cente ao Estado Ol'ien ta l. 'r eve orrgem em uma guarda portu~ 
gueza que, em fins elo seculo passado, a lli es~abeleceu-se, pelo 
que foi a pr incipio clenomlllacla GnM·ãa clct Lagóa. E' hoJe um a 
cidade Jlorascente e ele agrada vel apparencta pela sua situação 
e regularidade ele suas l' ttas. Tem quatro praças, elas qn.aes 
uma ajardinada ; ll'll a egrej a bem construida; um quartel de 
inf:tn teria com t?clas as allco mm0claç6es; um hospital militar; 
u ma c.1sa ele Cal'!clacle, ainda em constl'ltcção · do tiS cemiterios 
um municipa l e outro elas lrmandacles do Sac~amento e da Con: 
calção. A Camara Municipa l funccion a em eclificio proprio e ie:z; 
construit· á sua cusla o mercado. a cadêa e o matadouro. Os 
snburbios da ciclade são povoados ele chacaras com muito a rvo
r edo fruc til'ero e plauta~ões ele legumes e hortal iças ; sendo por 
isso o mercado ela cidade, um elos mais abund!llntes do 
Estado. O porto tem um pequeno caes municipal, onde as embar
cações a t ra~aru. O comme t·cw que ah1 se faz c_om o clepar ~a~ 
mcnto visinho do Estado Oriental ê assaz tmpor~ante : a 
expo t• tação consiste em fumo, agsucat' , agnardante, café, fa
rinha ele mandioca e hel'va-matte e a importação em fazendas, 
co mos e ou tt•os procluctos bovinos . Tem Lres li nhas de diligen
cias, uma para Bagé, um~ para o Herval e outra para o Arroio 
Gra nde , Dous vapores navegam regul armente entre Jaguarão, 
Pelo~as e Rio Gl'ande. A cidade te m agencia elo correio, estação 
teleg raphica, cinco eschg, publs . ele ins_tr . pt·im., sendo duas 
para o sexo feminino e ·~res para o mascul ino; e UI\\ a escb . no
cturna para aclu l tos, custeada pela municipa lidade. E' uma 
ciclad.e saltt')ra, posto que o clima seja mui va r iava!. O calor é 
inlenso nos mezes ele outubt·o a janeiro, reinando ah i constantes 
ventanias de se tembro a dezembro, qne mui~o clamnificam as 
a r\'ores . O inverno é ri gor oso, pois que a cidade acha- stl ex 
posta a todos os ventos, principalmente ao denominado mi
nuano, que é ~xt t• emamente frio, por vir saturado elas neves ela 
cordilheil·a elos Aneles . Actua lmente (1883) publicam- se no 
J aguarão tres jornaes cliarios ele to r mato regular e dous jornaes 
hebclomaclarios que tratam ele asstuuptos litterarios O mtm. 
é gera lmente plano; junto á cidade elevam-se dous pequenos 
sarros, o da Polvn t·a e o cem iterio d as ll'mandades, e a 18 kils. 
a serra elos Avilas . O terreno é proprio pa ra criação ele gado 
vaccum e para a cultura elo trigo e cet·eaes . A inclustl'ia pas
toril é a un ica que existe no mun., onde calcula-se h aver 
'100.000 cabeças ele gado vaccum. Todas as plarltas do sul ela 
Europa dão-se ah i perfe itamente : a lat•a nja, o pecego, a maçã, 
a pera, a uv a roxa e. b~anca ahi abundam e s~o de exceUen te 
qualidade. O mun. !Lmtta ao S. com a Republtea elo Uruguay 
pelo rio Jaguarão; a E . pela l agôa Mirim, ao N. com o mun. 
elo Arroio Grande pelo a rroio elas Bt·etallhas, e a O. com o do 
Herval pelo a rt•oio elo Bote. El' banhado, a lêm elo J aguarão, pefos 
a rroios T elha, elo Meio, do Bote, Juncal, Al'l'ombaclo, B retanh as 
e alguns ou·tros . Sua egreja matriz tem a ini'OCação elo Divino 
Espil'ito Santo e depende el a diocese de S. Pedro . Foi crP.ada 
parochi a por Acto R egio ele 31 ele J ane iro de 1812; el e-vada á 
c:ttegol'ia ele vil! a pelo Decr. ele 6 ele julho ele 1832_ e á c!~ cidade 
pela Lei Prov. n . 322 ele 23 ele noverubt•o ela 185::> . Fot ar eada 
com . pelo§ XIV, art. I da Lei Prov. n. 799 ele 25 ele outubro 
ele 187.2 e cl ass ificada ele segunda intr. pelo Decr. n . 5.'178 ele 
16 ele rlPzembro do mesmo anno . Sobre suas divisas vide: art. I 
da Lei Pt•o v, n. 757 ele 4 de maio ele 1871; n. 973 de 8 de abril 
de 1875 . A pop. ela cidade é calculada em 8.000 habd . e~ do 
mu n .. em '12.000. E' ligada a Sobral (Ceará) po t· un~a lmha 
telegrapb icv. , que conta 87 e·stações e tem uma ax teusao ktlo
metrica ele 5 .383 .634. 

JAGUARÃO . Rio do Es tado do R . G. do Sul; nasce na 
sel'l'a ele Asseguá, ramificação ela Serra Geral, corre de N. para 
s. e depois par :i. E, separa a té o a rro1o da Mma o Braztl ela 
Republica elo Uru,gLtay, banh a a cicl<tcle elo saL~ non;te !:

11 
faz 

barra na l aO'õa Minm, aos 3,2o 34' de lat . S. e :t0° ·l~ l :J de 
lon"' . O. cl;Rio de Janeiro. Tem como tribs: o Candwta , J a
gua~ão-Chico, Buti{t, Salso, Bote. Di visa, Sarancly, T apera, do 
Meio 'l'elho, Lagoões e Quartel-Mes tre, todos rla margem esq. 
Em s~1a foz acha-se um gL"ancle I)larco, que determina o ponto em 
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que a linha divisor ia elo Brazil com a Republica do Uruguay 
deixa a lagôa Mirim para con·tinuar subindo pelo Jaguarão. E ' 
navegavel até o porto ela cidade de Jaguarão, isto é, .desde a 
foz até 30 kils. ; mas, nas grancl.es seccas, <.s embarcações não 
podem chegar ao porto fican clo a 12 kils. ele distancia, em con
sequencia dos baixios elo Bahiano , João Jacintho, Vargas e 
Peric]tüto. Suas aguRs são salsadas . Acima da cidade é elle 
obstruido por pedras e cachoeiras. I-Ia nesse rio varia~ picadas 
e passos, dos quaes s~o principaes,. o que ftc-e em frente da 
cidade para a villa one:r:tal ele Artigas, o do Cacique a pouco 
mais ele dons luls. ela Cidade, com uma balsa para transito ele 
passageiros e cargas, o elo Maia e o da Armada . Em todo! os 
passos e picadas ha guard as militar.e~, como as do Bttcéo, ~en
turião e outras , que foram estabeleClúas para guarda ela fron
teira e para impedir o contrabando, Sobre suas margens e nas 
ele seus affs . existe carvii:o de pedra. 

JAGUA.RÃO-CHICO. Log. do Estado elo R. G. do Sul, no 
mun. de Jagnarão. E' uma elas est.ações ela "Locomotora 
Jaguarense " · 

JAGUARÃO-CIUCO . Arroio do Estado do R. G. do Sul• 
tl'ib . do rio Jaguarão pela margem esctuercla. 

JAGtJARAPIRA. Uma das montanhas mais elevadas e de 
m~tis difficil accesso, na serra do Mar e Estado do Paraná. 

JAGUARAQUARAS. 'l' rilm indígena do Estado de Matto 
Gt·osso: habita aiis. elo Xingtt pouco acima da faz elo Ronuro 
(Paula Castro . Relc~t. do Xingú). 

JAGUARARY. Pov. do Es·tado do Mat•anhão, no mun. do 
Mearim. 

JAGUARARY. Pov. do Estado ela Bahia, no tet·mo de 
Bom I!'im, com uma esch. publ. de inst. prim.,creacla pela 
Lei Pt·ov. n. 750 de 13 de julho de '859. 

JAGUARARY . Estação elo Prolongamento elo E. de F . da 
Bahia., entre as estações de Catuy e Itúmirim. 

JAGUARARY . Rio elo Estado da Bahia, banha o mun. da 
cidade do Bom Fim e desagua, no l"io Itapecurü-mirim. 

JAGUARÉ. Ribeirão elo Estado ele S. Paulo, a1f, elo rio 
Tietê . Recebe o corrego Agua Podt·e; cone pelas divisas da 
freo-. de N. S. elo Rosario ele M Boy. Tambem escrevem 
J a)}u a>·ahé. 

JÀGUAREHY. Vide Ivinheyma. 
JAGUAREMA. Log-. do Estado do Parahyba elo Norte, na 

com. de Mamanguape. 
JAGUAREMA. Póv. do Estado ele Santa Catharina, no 

muu. do Tubarão. 
JAGUAREMA. Ponta na ilha ele S. Luiz do Maranhão, 

Estaclo deste nome, a O. da ponta Grossa e ela enseada ele 
Araçagy. 

JAGUAREMA. Lagoa do Estado de Santa Catharina; 
n'ella desagua a sanga do Del fino. 

JAGUAREMA. Riacho do Estado do Maranhão· desan·ua 
na costa da bahia deste nome . Ao SO. deste riacho obs~rvam~sc 
diz o pratico Philippe, malhas de areia, dando-se a esse loo-at! 
o nome de Francisco Dias. No Mappa da Ilha de S. Luiz" do 
Maranhão levantado em 1820 pelo coronel Antonio Bernardino 
Pereit•a do Lago, além daquelle riacho, ha um outro do mesmo 
nome que desagua na bahia de S. José, en·tre S. José ele Riba 
Mar e o igarapé ,Jeniparana. 

JAQUAREMBÓ. Log do Estado do Rio ele Janeiro, no 
mun. de ltaocara. 

JAGUARETÊ. Indios do Estado de Ma·tto Gt•osso, a O. do 
T apajoz, abaixo do Salto Augusto (8. ele Melgaço). 

JAGUARETÊ. Corrego do Estado ele S . Paulo; clesagua na 
margem di r. elo Paranapanema entre os rios Figueü·a e La
ranja Doce. 

JAGUARIBE (Paiz elo) , Foi assim, em principio, conhecido 
o Ceará. Os a nti gos esct·eviam Jc~gucwive. 

JAGUARIBE. Rio, o maior do Estado elo Ceará. Nasce 
de um angulo formado pela serra de Mombac;a com a ela Joan- · 
lltnha; é formado pelos rios Carrapateira e Tricy, este ele 
curgo ma is extenso e aquelle com mais volume ele aguas, passa 
.por S. João ele Inhamuns, Ar_neiroz, Saboeiro, S . Matheus, 

Iga;tú , S . Bemardo e Aracaty. Em sêtl t r ajecto recebe nume
rosos tribs . entre os quaes o Puyú, Jttcá, Bastiões, 'l'russú, 
Salgado, Manoel Lopes, Banabuiú, Bmm, Palhano, Junqueiro, 
Ca;rnaubal; e, depois ele banhar as c idades ele S. Bernardo e 
Aracaty, lança-se no oceano por 4o 25' de Lat. S. com um 
curso de 570 kils. Esge rio que, cluran·te a estação invernosa, 
adquire enorme volume clagua e la1·gura ele mais de seis kils., 
sécca iodos os annos, ficancl.o apenas grandes póços e uma 
cor~·ente subterranea que se acha poucos palmos abaixo elas 
aretas . A maré sobe até 30 kils . pouco ma.is ou menos . Sua 
barra acha- se hoje obstruida pslas at•eias ele sorte CJUe até o 
Aracaty sobem apenas pequenas sumacas. Nesse rio ha uma 
grande ilha formada pelo J aguaribe e por um braço clenomi- ' 
nado Quixeré, que vai encontrai-o a 40 kils. de distanc ia. 
Nessa ilha fica Limoeiro. E' ·tt·adicção no Eitaclo que esse rio, 
nos annos regulares, não seccava totalmente, como acontece 
ém nossos dias e quando cot·tava, como dizem no paiz, tão 
numet·osos eram os poços que q uasi não se percebia a falta 
ela corrente . 

JAGUARIBE. Rio elo Estacl.o elo Parahyba do Norte, 
costêa a Capital p elo lado ele L. E' egse rio um extenso 
pantano, coberto ele vegetação aquatica, donde se desprendem 
miasmas palustres, nocivos não só ~t pop. dessa cidade como á 
ele suas immediações . Desde mui'tos a nnos indicam os facul
ta Li vos , ent.re as causas ela insalubridade ela cidade do Para
hyba, as aguas estagn~clas desse l'io, que por falta ele correnteza 
consLitue um verclaclen·o pantano. '.W' ele cret•, pois, que não 
se fará esperar a clesobstl'ucção desse rio, ele mCJdo que suas 
aguas tenham livre curso. Com essa medida, não só lucrará 
a saude publica, como tambem facilitará a pt·oclt!Cção agrh 
coia das ferteis margens desse rio, actualmen'te tranformaclas 
em extensos lagos. 

J AGUARIBE. E,io elo Estado de Pel'llambnco, n a ilha de 
Itamaracá . E' importante pelo grande cummercio ele sal das 
muitas salinas artificiaes, que 1ta na sua margem oriental. 
Est"- situado na parte ooreal ela ilha tendo na barra de 
Ca·tuama sua foz, a qnal é muito secca em vi rtade das grandes 
corôas, que fot•mam a parte sul desta barra. 1'em um curso 
ele duas leguas na direcção elo s ul e logo depois de terço de 
legua principiam as salinas. Esse rio é estreito sendo seu 
flwdo muito variava! de 10 a 30 palmos -lodo, havendo a lguns 
Jogares com póços ele <15 e 50 palmos; na extensão, porém de 
legua e meia elle segtle com tt·es palmos dagna. Ha grande 
navegação de canôas e barcaças neste rio em procura do sal, 
uma elas riquezas ela ilha, Vital ele Oliveira escr~ve Jaguaripe. 

JAGUARIBE-MIRIM. Villa e mun. do Estado do Ceará, 
séde da com. e á margem dir . do rio do seu nome . Orago 
San·to Antonio e diocese elo Ceará. Foi elevada á categor ia 
ele vi l! a pelo art . I ela Lei Pro v. n. 1.121 de 8 de novembro 
ele 1864, que t ransferia a villa ela Cachoeira elo Riacho do 
Sangue para a pov. elo Jaguaribe- mirim. A sécle ele sua 
parochia, creacla p~lo ar t . I ela Lei Prov. n. 1.074 de 30 de 
novembro cls 1863, foi a pr.incipio na pov. da Boa Vista, 
passando pa r::t ella só mente em 1872, por io rça ela 'Lei Prov. 
n. 1A68 de 18 de novembro. Foi incorporada á com. ele 
Quixeeamobim pelo at·t. III ela Lei Prov. n. 1.179 ele 29 de 
agosto de 1865. E' com, de .primeira entt• ., cre acla pela Lei 
Pro v . n . 1.476 ele 3 ele elezem.bro de 1872 e classificada pelo 
Dec. n. 5.2.26 de 2.2 ele feve•·ea·o de 1873. A. sécle da com. é a 
vil'Ia ela Cachoeira. Tem duas eschs . publs . ele inst. pl'im., 
urna elas quaes cread::t pela Lei Pro v. n . L 176 de 29 de 
agos to_ ele 1865. Agencia elo correio, ct•eada pot• Portat•ia 
ele '186;:, . Sob re S1.1as divisas vide·. Leis Provs. n. 1.'127 ele 
21 de n9vembro ele 1864; n. '1. 238 ele 27 de novemlwo ele 1868; 
n. 1. 3.2;:, ele 6 de outubro ele 1870 e Lei n. 165 ele H setembro 
de 1894. « Jagnal'ibe , diz o paclt•ê Bellarmino, é uma bella 
t9rt·a; a villa si tuacla á margem clit•. elo gTande rio des te 
nome, offerece um aspecto fasc inaclot·, sobretudo vista de 
lon.,.e . Nas épocas invet·nosa;; soffL·e a conentez:t elo rio, que 
banha suas casas; lll[I,S estas se acham amparadas pot· muros 
cl8 g rande elevação , onde não tt-anspõe a furía das an-uas . 
Si os habs . . tivessem gosto pela edificação. variamos a pequena 
vtlla ele hoje convel'ticla ma'ls ta rde em grande cidade central 
pela vastidão igual elo sen s6lo.» A pop. ela com. em 1891 
era ele 18.'156 hab ita ntes. ' 

JAGUARIPE. Villa e mun. elo Estttc!o ela Bahia termo 
ela com. de Nazare.tb, a 6§ .kils . ela Capi tal do Est.~do, na 
margem esq. elo rto ela E st1va e na dii·. elo Jaguaripe, seis 
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kils . ac ima da barra des te; asse nte, pat·te sob t•e uma collina 
de suaye elevação, e parte em uma planicie . 'l'em a matriz, 
o paço municipal e as capúlas ele N. S. elo Rosario e N . S . 
da Lapa. O mun. li mita-se no N. com o de i\llaragogipe pelos 
rios Pat·aguassú e Rttltan, ao NO. com o de Nazareth pelos 
rios Carabype ou ela Aldêa e da Dona ; ao S . com os de V a
lança e Arêa pelo rio Jeqtüriçá; e a E . com o Oceano e com 
o mun. de ltaparica, ele qtte se acha separado pel o estreito 
situado entre a i lha deste ul\imo nome e o cont inen te. E ' em· 
geral montanhoso, excepto nas proximidades da costa . Suas 
senas principae3 são: a elo Andaiá, Outeiro pellaclo, Ladeira 
Gt·a ncle, Monte Alegre, Ct•uz, Mãe B ernarcla, Rosa , Espigãa e 
Trepa-e-desce, e> tõnclenclo -se as ultim~s pelos muns . cir
cumvis iuhos-. E' regado pelos r ios Jaguarip~, Aldêa, Estiva, 
Jaci rú, Dona, 'l'apicboacoar:J., Oitinga, Lenha, Potumtmgú, 
Ca utos, Mocu.JÓ, CratinlSuy, Camba e outros . Em uma infor
mação pres tada à BiDliolheca Nacional sobre essJ mun. 
lé-se : «O mnn., qtte é banhado a E . pelo Oceano, apre
senta costas bravia~, pet·igosas e sem portos seguros-. Da barra, 
porém, do rio J aguaripe para o N. é que notam-se bons e sa
guros portos, formados pelo estr eito que separa a ilha ele Ita
parica des te mun. e na foz elos rios que nelle se l ançam . 
A barra elo Jagaaripe, cujo n ome ele Barra Falsa (t.:J.mbem 
Barra dos Garcez) já denota a sua impraticabiliclade, é obs
truida por camacl as de arêas, que se movem conforme os ventos 
reinantes elas dift'erentes estações, formando canaeõ, ora aqui, 
ora acolá, pelos q aaes só com muito bons praticos podem 
passar snmacas, patachoo e outt·os navios ele egual tonelagem. 
De orclinario são clous os canaes naquella bana. No i nverno 
é o Leste o mais fundo em consec1uencia dos ve ntos elo S. obs
t rtürem o canal elo S·.tl; no verão é este o mais u~ilisaclo,, 
Conta o mun. diversas i lhas como a de S. Gonçal o, Sanüt 
Anna , José e Mutá, e diversas l agôas, entre as qnaes a deno
minada 'l'res Poços. A lavoura consiste em mandioca, canua 
de .assucat•, café, cacáo, tabaco. milho e feijão. A pesca é a 
utuca Inclttstria cl:1 população ela costa . Sua pop. é ele 
3.000_ h a bs. A egreja matriz tem a invocação ele N. S. 
da. AJuda e .depe nele da diocese archiepiscopal de S. Sal vaclor. 
Fot ct·el\da pat·ochia em 1625 : elevada á cateaoria ele villa em 
1697 . 'l'em duas eschs. publs . ele inst. prim~ O mun., além 
da parochta ela villa, comprehende mais a de N . S. ela Madre 
ele Deus de Pirajuhia e a ele S. Gonçalo e Senhot• do Bomfim 
ela Estil•a . Sobre sua> di visas vide Lei Pro v . n. 75 de 
2:1. de junho de :1.838. Agencia do correio, creada em 1864. 
No roun. fica o at·raial elo Porto ela Telha . << Ja_qucwibc - a 
mais velha villa da capiLania e reconca>o da Bahia, s ituada 
sobre a margem clir . rlo rio de seu nome, duas l eguas 
acima ele sua foz no oceano, e sobre a esq . do r10 da Dona, 
alli chamado ela Estiva ou Cahipe, principal affitlente daquelle, 
a um kilometro ucima do ponto ele contlL!encia, com clous ma
gnificos portos n'um e n'outro, fundos e accessiveis a gl'ancles 
e~nbarcações, em pittoresca posição, muito salubre, a 18 
klls. da cidade ele Aratuhipe e 24 da ele Nazareth, com-

. posta de casas de muito Ma e solicla construcção, terreas 
e assoh!'aclaclas~ caiadas e na sua maioria envidraçadas , for
mando cloz@. ruas e quatro praças, calçacl_as ele peclms e grossos 
tiJOlos de topo sobre lig·a ele cal co~u areia, qtte t endo ele exts
te~cm p~rlo de duzentos annos, mnela conservam -se em per
feito estado. Su:1 vasta e bem constnücla matriz de Nossa 
Senhora .d'Ajucla, si tuada na pt•aça el e '!' reze ele 1\iaio e n'um 
alto clomlt1_anclo ~t · vill a, com a frente para o N., sobre o rio 
de Jaguaripe, gosa ele uma ampla e espl endicla vista, que 
abrange todo o espaço desde o Morro de S. Paulo com sua 
pov., f~rLaleza e pharol, o oceano cor·tado por innttmeras em
barcaçoes que elo sul ela Repuhlica pt•ocuram a Bahia ao NE . , 
até o reconcavo ela vtlla ele S. Fra ncisco. A SO . avista o 
oJ:servador dalli a serr a elo Feio, a O. a da Giboia, ao N: o 
Pao ele Assuc:w elo rio Paracruussú e a sarra Pelada elo clts
trlc.to da Encarnaçã o, ao N. ~ Funil, a cidade e ilha de Iba
P1r1Ca e n Ponta de Nossa Senhor a na ilha dos F meles. AI em 
cl.e>ta egreja h~t mais na villa a .,./anele capella el o Rosario, 
SJt~tada em outt a eminencia e ~a praça Silva Jardim,. bem 
edtficacla e em bom estado eo-ualmente voltada para o rto ele 
Jag~aripe , e !lualmeute a 'capella ela Lapa, em construcção, á 
matgem elo no cht Es Li•va . o paço do Conselho, grande e so
hcla constntcção elos pt·imeiros annos ele seculo XVIII, com 
clous anclat·es, e fundo para 0 rio e f t·ente de arcadas para a 
praça ele Benjamin Constant, de ' 'inte bl'aças qnac~r a das, com 
vastas commocliclacles para as sessães do conselho, Jnry e apo
sentaclona elos juizes ele direHo e antigamente elo~ corregedores. 

No lado oriental desta praça, acham- se, pertencentes á muni· 
cipal iclade e com ft·eute .para O. as so!ielas e antigas casas 
de a posentadona dos officmes da Corretçao. Do l ado do rio e 
atraz da casa elo Conselho corre em todo o comprimento ela 
praça um soliclo caes, donde se sob~ em largas escadarias 
para a praça . A vinte m atros mais ou menos deste caes pode 
ancorar qualqaer embarcação, como já aconteceu a 3 de no
vembro de 1859 quando vapores ele grande calado, com o o 
AiJCb, ahi estiveram fundeados por ?ccasião da visita que então 
fez ã Bahiá e seu reconcavo o ex-Imperador D. Peclt•o II. Na 
villa não ha hoj e mais a feira concorrida que antigamente 
havia e que cori1 o tempo se foi estabelece nd o no Engenho de 
S . Bernardo e Estiva. Actualmente procura o Conselho fa
zel-a r evi,•e r, convidando os lavradores do mun . , e melho
rallClo as est radas . Ha mais um camitel'io nl•imnmente 
r econstruido em local conveniente e oito escolas no mun. 
sendo duas na villa, duas na pov. ele Pirajuhia, urna na d~ 
iliutá, uma na de Barreil•as de Jacuruna uma na Estiva e uma 
na elo, Palma di:;tricto elos Prazeres . A 'iudustr ia pa rticular da 
vtl!a e a ceramtea celebre e coeva ela fundação da villa. Além 
desta ha ainda na villa um e~tai:it·o ele carpintaria. Os habs. 
do mun. occupam-se r.om a criaçao de gado çle diiferentes espe
cies, a l avou t•a de canna e ca~, cacáo, mandioca, algodão, 
milho, fe ij ão, batatas, e extracçao ele piassava e madeiras ele 
cons~rucção, que se exporta em gr ande cópia. Em consequen· 
ci3. disto ha no mttn. engenhos de assucar e rapaduras, 
alambiques, set•r al'ias, fabricas de farinha ele mandioca e ta
pioca, ele azeite ele denclâ e grandes depositas para arreca
dação, aped'eiçoamento ela piassava, particularmente na pov. 
ela Estiva, arraial sitttaclo no rio do sea nome, tres leguas ao 
S. da vllla, ele boas casas e alguns sobrados, com a matl'iz 
de S. G1nçalo e Senhor elo Bomfim, olarias e commet·cio ele 
pia%ava, telhas e madeiras e feit•a mui·to concorrida aos sab 
baclos. Além clest·~ pov. ha mais na dita freg. o dos Pra
zere.>, á margem esq . de Jequil'içá, antigaaldeia ele indios com 
cape !la, e mais os ele Palma, C a pão, S. Bernarclo, Barra elo 
Jequiriçá e na de Jagtta ripe, os da Barra elo Garcez, Piedade 
com capella, Cainema, Mocujó e Bar1·ei t·as ele J acuruna com 
capellas. Na t et·ceira freg., a de Pirajuhia ha outros povoa
elos. Com taes productos, pois, entretem a vi !la e o mun. ttm 
vi v o commercio com a capital ele que dista noventa kils. e se 
communica pot· ba.rcos e pelos vapores ela Companhia Ba
hiana em viagem ele cinco hora,s. Junto á casa elo Conselho 
ha .uma fonte, chamada da Bica, cuja agua, de natureza me
dtClnal, ten;t dado a saude a muitos doentes que a tem pro· 
c':lrado. A f1•eg . cl~ Nossa Senhora ela Ajuda foi creada pelo 
bispo D. Constantmo Barradas em 1643 á instancias do CD. 
pellão de Santo Amaro do Catú, padre Balthazar Marinho· 
que tornou-se o pi·imeiro viga<·io ele Jaguaripe. A vi11a foi 
installacla em dezembro ele 1697 por ordem de D. João de 
Laucns~ro , em execução a O'l·d. Reg·. ele 27 ele dezembro de 
1693, a primeira que se ct•eou na capitania e reconcavo da 
Bahia» • 

JAGUARIPE. Pov. e morro do Estado de Sergipe, na 
margem dir. elo r io S. Francisco, proximos elo pov . elo Am
paro e defrou ie do morro ç\o Gaia. 

JAGUARIPE. P equeno t•io ele. Estado ele .Pernambuco, na 
ilha ele Hamaracá .. Desag ua na barra de CatLlama. Vide Ja
gucwibe. 

JAGUARIPE. Riacho elo Estado de Sergipe, atf. elo rio 
S. Francisco. 

JAGUA.RIPE. Rio do Estado da Balua; nasce nas visi
nhanças da villa elo Curralinbo , no Ioga r denominado Laginh~, 
e dn·igindo-se para SE., entra no territorio antigo da freg. 
d~ S. Philippe, hoje Conceição do Almeida, onde recebe a ela·. 
o Mucambo, vindo ela serra ela Giboia. Mais adeanbe vêm-lhe 
ít esq. o Carahype, que nasce na serra da Copioba e é engt·os 
sado p elo Sapatuhy. EnLt·ando em seguida em tert•t torto ela 
freg . de Santo Antonio de Jesus e passando em dis La ncta de 
meia le"'na ela cidade deste nome recebe ueste dtsL. pel a cltr. 
0 JequiYibá, tambem vindo ela ser~a da Giboia, e m~~;is ad~an te 
pela mesma margem, o 'J.'ayt inga . o Cara:hype (assu e llllrlm, 
que nascem em um lago da es trada do Reíuo,unem-se e mo1·em 
diversos engenhos), o Onha, e , já dentro ela cidade de Na;a
retb que elle atraves.sa de O. a E . o BaLatau e o Camamu a 
esq .' e o Jacaré á elir . Pouco abai':o dessa cidade vem- lhe :í. dir. 
0 Gatiara e á esq. o CoptOba-assu, que vem das frags. da Cruz 
elas Almas e S. Philippe, e, ante; de desembocar no J agua t•ip', 
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recebe o Copioba- mir im . Seguindo o ri o Jaguaripe, recebe 
a inda pela mes ma ma1·gem esq . o Tijuca e o Mata-fome (li
mite el os te rm os de Nazaretb e J aguaripe} jun1•o á capella de 
Santo Anton io das Ban eiras , e pel a di r . ma is aba ixo o rio Ma
ragogipinho, que vem de um t an que da ~strada elo Retiro . 
Uma meia legua a bai xo des te, e aind a á clll'., _r ecelJe o Ara
t uhipe que n asce de um segun do t a nque da m en cwnuda es trada 
do Reliro atr avessa a cid ade do seu nome, r ecebendo a baixo 
de ll a o ri'o d o Ba rro Podre e vae unir- se ao rio principal no 
Jogar J enom i nado Pur·to da Espada. Seguindo o rio J aguaripe 
seu curso deste pon Lo em dea n te engrossa do por pequenos rios, 
banha a vi !la. elo N. S . ela Ajud a el e J~gu a ripe, on de te~n um a 
mages\osa l ar~ma , e pouco menos de meia legua a baiXO da 
vill a r ecebe o rto da. Don a (a qu1 chama do Cahype ou da Es Ltva , 
por que duas leguas acima de sua confiuencia 1·ecebe um rio _que 
ba 11ha a pov . des te nome) o mais im porta.n te ele seus a ilis. 
Depois 1·ecebe o J aguaripe pel n esq. o r io Mocuj6, engro. s~ clo 
pelo Chor ó. J á en tão mu ito largo e rn ngestoso dirige -se pa ra o 
Oceano, n o qual S> la nça, fazendo barrn en tre a ponta da pov. 
da Bn!'l'a elo (.b rcez e a ponta L onteira ele Caix a - pregos , extre
midade merJd lona l da i l ha ele lLaparica . A outr a pon ta em 
frente e a o N. ela barra de OarcPz na ilha el a Ma n gabe ira ou 
Calabar, cha mada Po11ta do Cavallo, n a margem esq., f6r ma 
o ponto em q ue o ri o se u ne com as aguas do es·tl'e ito ou c:-na l, 
que separa a il ha ele l tapa r ica do continente . A n avegaçao do 
rio J agua ri pe vae a té iJ. cidade de Naza retb . Sua barra é ce1·cada 
de ba ixios n0taveis que se estendem qu.J \ro kil s . pelo ma r. E ' 
bal isada por nma boia gra nde e tem um ca na l que dá en tr ada 
ás maior es emha rcaçõ~s , visto cnmo se u fundo mede 35 palmos . 
"- A ilh a de I I apar ica, diz E . Mouchez, é separada do con ti
n ente por um canal pouco p rofundo, de fórm a Íl'regu lar. A 
embocadura S . desse canal , s ituada ent r e a ponta Caixa- P t·egos 
da extremidade da ilha e a ponta Garcez do coutinen te deno
mina-se B ctrra- do J aguaripe, po rque ahi desagna o rio desse 
n ome . Mui ta., car tas erra dame nte des ig na m. essa embocadura 
pelo nome ele Bctr?'Ct li'alsa . Cha ma - se assi m a uma pe\!,úena 
bahia situada tr l3s m ilh as m ais ac .ma , foum a da na cos·ta !<; , da 
ilha pelas d nas po ntas Al'a tabú e Caixa-P regos . Esta u lti ma , 
vis ta a u ma distancia ele -12 a 14 m ilhas , apre.~e nta com eife lto 
a ap par enci a da pon ta de Sa nto Antonio. E' a essa circu m
st ancia qne deve ella o n om e de Barrn Falsa » . Desde a barra 
do J aguaripe até o mol'l'o de S. P a ulo, é a cos ta sem eada ele 
bancps . 

JAGUARIPE. Pequeno ri o do ·Estado da Bahi a, nasce no 
legar Santn Anton io do Rio das Pedras , freg . de P iraj á. e depois 
de um curso de 33 kils . mais ou men os, desagua no Ocea no. 
Banha a fr eg . de I\apuan (Inf . loc.), 

JAGUARIPE. Lagôa do Estado de Serg ipe , uo mun . ele 
Siriry . 

JAGUARIPE-MIRIM . R iacb o do Estado de Sergipe, ba
nha o mun . d~ Aqniclaban e desagua n o r iach o Salgado (Inf. 
loc. ) . Um outr o info r man ·te esct·eve Jag1•a•·y- midm. 

JAGUARIÚ. Rio elo Estado de Santa Cathario a, afr'. elo 
Cachoeira , t ri b. da l agôa Saguassú . 

JAGU AROABA. Lagôa do E8tado do R io de J aneiro, entre 
a Jagôa F~ia e o Oceano. 

JAGUARUBÁ. L og . do Est a do do R io de J aneir o, no 
mu n . de It.aoca ra . 

JAGUARUN A . Villa e mun. do Es taclo el e Sa nta Cat h a 
ri na, ex-parochi a do mun. da Lagu na, banhada pelo rio S:tngão. 
Ot·ago r • S . das Dores e diocese de S. Sebastião . Foi Cl'?ada 
pela Lei P rov. n. 877 de 5 de março de 1880 e Sll [lp l' imiela 
pela Resolução n . 975 ele 29 de marçÕ ele 1883 e r es tau1·acla 
pe la ele n . 1. 0.19 de 8 de março ele 1884. Em S!las divi sas fi cam 
as lagôas do Camacho e de Garopa ba , e os rios Congonh:ts , 
Lageado e U1·ussanga .. Suas divisas como par ochia fo r a m esta 
t uídas pelo al'L . li da Lei P r o v . n . 887 . Per tence u ao muu. 
da Lagun a , elo qua l foJ desmembrada pela Lei P ro v. n . :1..128 
de 18 de setembro de 1886 e ao qn.a l foi re incorpot·a da pela 
L ei P rov . n . 1 .234 de 18 ele ou lubro de 1888 . Foi elevada á 
vi !la pelo De c. n. 38 de 6 ele jane iro de '1891. 

JAGUARUNA . Log . do Es tado elo Mara nhão, n o mu n . ele 
P icos . 

JAGUARY . Cidade e mu n . do Es tado de illi nas Ge~ae>, 
term o ela com. de seu nome. Circumdacl a de m on te:> e 
serr,l s, essa pov . ergue-se t or tuosa em uma es treita gargan ta . 

Entretan to a. salubridade de seu clima , a pureza ele suas agua, 
e a i ndolo labor iosa de seus hahs . a ·tor na m uma aprazível 
habitação. A pov . es tá , segundo Spix Ma r tins, a 8'[3 
metros aci ma do nivel do ma t· . Tem tres p raças, uma eg t·eja 
ma triz, dedicada a N . S . dá Conceição , uma capella do Bom 
J e>us da Columna , u ma o-rb1·a sob a i nvocação de N . S . do 
R osario , um bom cemiterio publico, urna pt•aça ele mercado 
r egular e um a ca rleia . E' banha da pelo Camandoca ia que, de
pois de haver form ado uma bella casca ta, la nça-se nu Jaguary. 
E ' t r adição no Joga r que, alguns a nn osdepois da in clependencia , 
o povo jaguar yense quiz elevar á Yi lla essa pov. e dil'i
g indo-se par a o l a rgo elo Rosa r io, e11t re vi vase acclamações 
cnt husi asticas, sa udaram a nova villa , a que denomi naram 
Carolin a. E ssa vi l la , p Grem, fo i de ephemera dur ação ; se us prin
cipaes a uc tores foram processados, j ·ligados com severid ade e 
con de ru na dos, seudo depois perdoados pela i mperia l clernencia. 
Não se sabe ao car to em q!le época fo i creada essa fr eg. , 
qu e j á pertenceu ao muu . ele Pouso Alegre . A Lei P rov . 
n . 171 el e 23 de março ele :l8'10 elP.vou-a á ca thegoria ele villa e 
a de n . 1.5~7 de 20 de julho ele 1868 conl"erio-lb e o t itulo ele 
cidade . Seu primei t·o nome foi Camandocai a . O p t·incipal 
geuero el e exportação ele seu mu n. é o fum o; culti va-se 
la mbem o a lgodão eo ·tri,tjo . O mun. a lém da parochia daciuade, 
comprehende ma is a ele ;;;anta R ita el a E xtrema e S. J osé ele 
'l.'o ledo . Entt·e as es tradas de rodagem que ligam-na a d iver sos 
pon tos do Es·taclo, notam-se a que dessa cidade vae ás ra ias 
elo Estado ele S . Pa ul o, passa ndo pela f reg . ele Santa 
R ita ela Ext 1·ema . E ra ter mo da com . de primeira eu tr. 
ele J aguar y creada e class ificada pel as Leis P rova . n . 719 de 16 
ele mai o ele 1855; n . 2 .273 ele 8 de jtl lho de 1876 e Dec . n . 1.642 
ele 22 ele set embro de 1865; e qu e comprehe ndia o te rmo de 
P ouso Alegre, que e ra a ca beça ctacom . e o de J agua ry . O art. I 
cht Lei Pro v . n . 2.683 ele 30 de 11ov·:mbro de 188~ i ncor porou 
o mun. de J aguar y á com . do P ar a iso, deter min a ndo no 
art . II que<>. com. do J agua ry se compuzesse elos m um . de 
Pous o Aleg- re e Our o Fino e o Ac to de 22 de fever eiro de 1892 
classificou- a com. de prim eir a ent t·. T em agenci a do correio e 
qu a tro eschs. publ s . de inst r. l)r im . , um a das qu aes ~octurna . 
f::iobr e s uas d ivisas vide: a rt. I l ela Lei Prov . n . 1. 579 ele 22 
ele j ulho ele 1868; § VIll ela ele n . 2.764 de 13 de se tembr o ele 
1881; n . 2 .981 ele 12 ele ou tubro ele 1882 , 

JAGU ARY (S . Sebas tião elo) . P a rochia do Es tado de Mi nas . 
Geraes elevada á ca·tegor ia de villa com o nome de Ccwacol. 
pela Le i P rov . 11. 3. 656 de f o ele setembro ele 1883 . 

JAGU ARY. P ov . do Est t~ clo elo Mara nhão, a meia l egna ela 
villa do Mear im . 

JAGU ARY. Log . do Es ta do elo R io de J a neiro, no mun. 
de Sant' Anna do Macacú ; com uma estação da E. ele F . ele 
Cantaga llo. 

J A GUARY. Ba irro no elis t. el o Patrocinio ele Sa nta Izabel, 110 
Es tado el e S . P aulo ; co m duas eschs. p ttbls. ele in st . pri maria. 

JAGUARY. Ba irro do Estado de S. Pa ulo, no mun , ele 
X il'irica; com um a esch . publ. ele in s t. prim ar ia . 

J AGU ARY . Colonia do Esta do do R . G. d o Sul, eRtabe
lecida em te l' ras dos mu ns . de S . Vicente e S . 'l.'bia ~o elo Bo
que it·ão . Dista 23 kil s . de S . Vi cetlte e 41 de Umbú , ~a E. de 

. F . el e P or to Alegre a Ur uguayana e es tá a 39o 31' de la t . S . e 
11° 30' de Jong . O. do R io ele J ane iro . Os -primeiros colonos 
ab1 chegara m e m ou tn br o de 1889 e j á apresen ta noLa vel des
envoli•Jmen to. A sua po p . , que em 1891 era el e 4.'14'1 h abs,, 
el evou·S9 em 189.2 a 5 .872. As s uas terras s ~o ele supel'ior qua
llclade, abu nda ntemente irr igadas por i mpor ta ntes rios, pres
tando-se á cultura da vinha, ca nna de . assuca r, linho, feij ão, 
m!l bo, a rroz , tr1 go, f um o e ba ta ta, cuJa p1·octucção é super ior 
a 400 contos . . 

JAGU ARY-; Ant iga com. ele pr imeim en tt· . elo Estado de 
Mi nas Ge raes , creada e c lass ificada pelas Leis P r ovs . n. 719 
ele 16 de maio d e 1855 e n. 1.740 de 8 de o 1t ubt·o el e 1870 e 
Decs . n . 1 .6<12 ele 22 de setem bro de 1855 e n. 5.049 de 14 de 
agos to el e 1872 . 

JAGU ARY. P ov. elo Estado ele Minas Geraes, na li·eg. de 
Santa Ri ta de Caldas . 

JAGU ARY. Es tação da E . ele F. Mogya na, no Estado ele 
S. P a ulo. Fi ca á margem do rio de seu nome, entre as esta
ções do T a nq uinho e Ressaca, no kil. 35. O r amal do A mpal'O 
parte cl 'e>sa estação. H \1. a hi uma agenc ia do cJr reio. 

22 .500 
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JAGUARY. Nome pelo qual eL"a outt·'oL"adesignada aac-tual 
freg. ele N . S. ela Conceição ele Bragança, pertencente ao mun. 
deste nome; no Estado de S . Paulo . 

JAGUARY. Cabeça de mediana altuL":J. é pouco saliente, na 
costa elo Estado de S . Pau lo, entL"e as lll'aias elo Perubybe e 
dJ. Jul'éa. P rocede como o Bahú-gttassú cl:J.s r a mificações ela 
s L"t'a dos Itatins, c1ue vem dar ao oceano. Seu cume é coberto 
cle ·a L" vot·edo , ao pas3o q ue a sua base é clescalvacla, e incessan- . 
temante batida pelas ondas (Azevedo Mar c1ues . ) 

JAGUARY. Igarapé do Estado elo Maranhão, no nnm . ele 
l\Ieanm ; corta a estt·acla que cl'essa villa vae ao Ar a L"y, 

JAGU ARY. Rio do Estado ele S. Panlo, aff . ela margem 
eoq. elo P a t•ahyb<t. Alftrma-se que é aurifero . Corre na clirecção 
mais g~ral ele i'!. a S . R ece be o Pat•:J.tehy, Paratehy-ruir im, 
Manoel Joa quim e 1·io ch Peixe. 

JAGUAR Y . Rio elos Estados ele Minas e S. Paulo ; nasce no 
primeiro a,o S. cb~ ser •·a el o Campo , coL"re na direcção N. . 
no Estado ele S. Paulo, reune-se ao Camanelocaia pat·a ele
pois cvm o At ibaia formar o rio Phacicaba, afl'. do Tie té. 
Atr·avessa a estt·adtl de Mogy- mü·im a Casa Branca e a que 
<lo S. Sebastião elo J agnat·y (Minas) vae ao Espírito Sau~o do 
P inhal (S. Paulo ); e é a travessado pela E. F. de Campinas a 
Mogy- mit·im . Recebe o l'ibeirão elo l\ioraes . 

JAGUAR Y . R io elo Estado elo Paraná, desagua na margem 
e1q. do rio des te nom e . 

JAGUARY. H.io elo Es tado elo R · G. do Sul, aiJ. ela mar
gem di r·. do rio Santa Maria , mais tarde Ibicuhy. Recebe pela 
ma rg~m dir·. o arroio Sauce e pela esq . os arro ios I beró c 
Santa. Ma ria. 

.TAGU ARY . Rio elo Es~aclo do R . G. do Sul, aff. ela mar
gem elll·. elo l bicuhy, tr· ib. do Urug•lay . Tem como principaes 
tr1b~ . os arroios eh1 Divisa, Jaguary -mirim, Ibirocrry, Dous 
Irmaos e outros . 

J AGUARY. Ribeirão elo Estado ele Ui nas Geraes, banha a 
ft·eg. de S . Sebastião do Jaguary e clesagua no Guassú , no 
EsLado .de S . P.a~tlo . R ecebe os ribe irões elo Pa11tano, Fundo, 
P H•apettnga, Batn nhos, Caracol, Cocaes e ribeirão das Antas. 

JAGUARY. Rio do Estado ele Ma·tto Grosso aff. do Pi-
. qui ry, gal ho do S. Lourenço. ' 

JAGUARYAHIVA. Villa e mun. do Estado do Paraná, 
n a com. çle Castro, na margem esq . do r1o do seu nome, sobre 
uma ri sonha collina. Orago Senhor Bom J esus e diocese de 
Curyt iba. Segundo o Relat .. ela Rep. d" E;~tatist~ca ('l8S7), foi 
Jaguaryahiva ct·eada pat•oclua pelo Alvar a ele 1o ele setembro 
ele 1823 . Dessa villa nos escrevem: « Teve origem esta l'il ltt em 
1827, época em que foi erecta uma capella, sob a invocação 
elo Senhor Bom J esus ela Pedra Fria, sob os a uspícios elo co
ronel Luciano Carneiro , á ma1·gem dir. do r io Jaguaryahiva, 
para cuja capella fo i tt·ansportaclo ela fazenda cles~e ncn; e o 
referido santo. Sendo, porém, que imada a capella por Joaquim 
Matheus Branco, cunh a do elo co ronel Luciano, em consequencia 
de desavenças entre ambos ; fallecendo es te em 1842 foi con
cedid<t a autorisação pedida por D . Isabel Branco e Silvn, 
esposa elo coronel Luciano, va ra remover a freg., cuja séde, 
desde aqnelle 111cenclio, foi em sua fazenda. Efr'ectivamente 
ope rou-se em 1848 a remoção ela f reg. para a margem esq . elo 
1:10, sendo seus pr1mei\·os habs . a pt·opr ia D. Isabel, sens 
h!hos , genros . ne tos e a lguns aggt·egaelos de sua faz enda, os 

("1uaes para aqur se passaram. Foi, pois, o pl'imeiro cuidado ele 
D . Isabel a construcçãode u ma egt·eja, a uxiliando-lhe nisso os 
seus Jllhos e o fallecido David Xavier da Silva . IsLo em 1865. 
Em conso. quenci a elo progresso que ia tendo a nova ft·eg., en
tendeu ella f<w.e r doação ao Padroeiro elos terrenos que con
.stiluem hoje o seu pa•:rimonio . As honr:J.s ela fundação desta 
villa pertencem, pois , a D. Isabel Br anca e Silva, fa ll ecicla em 
17 ele agosto ele 1870 e sepul tacla na grej:1, que ella mesma 
mandara C(' nstruir, em uma catac umba, que a inda hoje existe ... 
E.sta localidade situada ao N . mais ou menos ela capital e 
d1stan !e cle ll a 45 leguas e ela sécle da com., a que pBrtence , 14, 
possue a primitiva egreja, 40 casas regularmente construidas_ e 
nma peclltena casa: que sel'l'e ele caclea. Está em con strucçao 
um a capella de S. Benedicto . . . Os baiJs. do mun. occupa m- se 
na cri~ção ele gado vaccum e lan igero; ten do outr'ora se el es
envolvido a culLura do algodão hoje em abandono. O clim a é 
magnifico, havendo, porém, frequen tes casos de pneumonia . . . » 
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Foi creada vil la peb Lei Pt•ov . n. 423 de 24 de abril de 1875 
e installada em 26 de j rtnho d . 1876. 'l'em duas eschs. pubs. 
ele in st. prim . , creadas pelas Le1s Provs . n . 292 de 4 de março 
ele 1872 e n. 596 de 16 ele abl'i l ele ISSO. Agencia elo correio. 
Foi creada com. pela Lei P rov n. 585 ele '16 de abril de 1S80, 
que foi revogada paio a r t. II elo ele n. 717 de 9 ele dezembro 
de 188.2. Sua pop. é avaliada em 5.000 h abitantes. 

JAGUARYAHIVA. Rio do Estado elo Paraná; rega os 
muns. ele seLI nome e ela Doa Vist:a e clesagua na marge m esq. 
elo Itara ré, atf. do P<tranapanema . Recebe o Capivary, Fidalgo, 
Pesque iro, Barra Mansa , nlém C.e outr•os. Nasce no mun . d~ 
c~st t·o, no laga r denom ina do Campo do IT: lias, pertencente a 
fazenda do Thabor. « Este l'io, escrevem-nos os Srs. Eduardo 
Ribas e Joaq11 im Fel'l'eit'd. L11 bo , é notavel não $Ó por atravessar 
a ~erra d~ts Ftll'nas na SLm maior altura por uma fres~a que 
a!t ex1Ste, como pO\' sen Ielto t;o([o alcan ilaclo. Tem um curso 
superior a 96 ki lomett·os ." 

JAGUARYCATq. R io cloT~stad o elo Paraná, afl'. da mar
ge:n esq. elo Harare, que é tnb. do Paranapanema . 'l'em suas 
pt·m clpaes cabecel\·as no Iogar denominado Cachoei ra n.o mun . 
de Jagual'yab iva . Seu leiLo é alcant ilado : tem cliv;rsas cOI'· 
r·ecleirxs . 

JAGUARY-MIRIM. Riacl10 do Estado ele Sergipe, no mrtn. 
ele Aqui claban. Reu ne - se ao l'iacho Srtl.gado (lnl'. Ioc.). Um 
ou tt·o i nfot·mante escreve JagnarüJe-mi-nm. 

JAGUARY-MIRIM. Rio elo Estado de S. Paulo, aff. do 
Jtiqttet·y . 

J AGUARY-MIRIM. Ri o do Estado ele S . Paulo, aff . elo 
Mogy-guassú . Banha o mu n. de Mogy·guassú. 

JAGUARY-1\HRIM . Ar•r ·lio elo Eq~aclo do R. G . do Stll , 
aff. ela ma•·gem dir . elo .Tagn nry . Fica entre o~ arroios ela 
Divisa e Inhaconclá e atraves:;a os campos de S. Thomé. 

JAGURUSSÚ. R iacho elo !!:staclo ele Pernambuco, aff. elo 
Capiberi be pela mat·gem esquerda. 

J AHÚ. Cidade e mnn. elo EstRelo de S . Paulo, séde da com. 
do seu nome, sobre um a. collina ele ten·a roxa, em cuja base 
corre o rio Jahú e por cnjo c im o chega a seu ponto terminal 
o t•amal fe t•t·eo do Jahú, ela Companhia Rio Cl aro. Suas ruas 
são espaçosas e bem ali n harlas e as casas bem consti'Uiclas . 
Ha tres largos: o da Matriz, o do 'J.'heatr o e o de S. Sebastião; 
nu primeit·o acham- se a egre,ja matr iz e o novo e eJ~gan te edi
fiClo d a Iutendcncia Munic ipal; no segundo está um pequeno 
theat r o; e no_ te rce H·~ , que acha- se além do r io, vê-se a capella 
elo S. Sebasttao.-Nao ha propriamente eL"ras no mu1., mas 
lagares bem elevados, como os elo Banharão Currali nho Bo
catna, Figueira o outros . -A pov. teve co1~eço e m 1S-18' pela 
agglomeração ele lav rador es attrahiclos pela uberdaelo elo só lo, 
sendo seus funclador•e.> Monoel Joaquim Lop~ s e Francisco 
Gomes Botão, que doaram 40 alq •teir·es ele tet·ras para patri
monio; a iu da qu e só o pri meiro passasse escriptura ele 
eloação, a que foi feita pe lo segnndo, foi confirmada por· seus 
herdeiros. Foi elevada á l't•eg . , com a invocação ele N . S. dô 
Pairncinio pela Lei Pt·ov . n , H rle 2:1. ele março ele 1859; á 
villa pela ele n. 60 ele 23 ck a bril cl~ 1866 ; e á ciclrlda p~ la de 
n. 6 ele 6 de fevereiro ele 1830. Foi ct·eada com. pela Lei P rov . 
n . 2S de 7 de maio de 1S77.- A. uberdade do só lo, que é todo 
ela preconisada terra r oxa, é a ttes tacla pela luxttriante vege
tação que o adorna e mani festa- se pJlo tamanho e producção 
excepcionaes elos cafee iro~. AJP.m do ca fé, que é a s tia pl'incipal 
riqueza, pt·oduz o mun.· a~sucar e fumo. A pop . da pnochia 
ela cidade é de cer ca de 16.000 h abs ., e a do mun . de 20 .000. 
T em eschs. publs . de i nst. prim., e agencia do Correio. 
O mu n. comprchende mais a parochia de N. S. das Dôres do 
Sapê. Sobre suas d iviso.svicle: l"e i P r ov. eleS de ab1·il de 1S57; 
de 1S ele abril d~ 1S70; n. 17 de 2 de abril e n. 16 ele 9 de 
julho ele '1875; n. 50 ele '11 de maio ele 1877; n . 2 de 21 ele 
março ele 1S7\J . No li vr ,, A P1·ov. de S . Paulo (1888) encon
tt·n-se a segtünte descl'ipção: «Mu nicipio do J ahú. - DrviSAS, 
- Confina este mun. ao N. c.om o de Araraquara; a NE . co m 
o de S Carlos do P in hal ; a E. com o ele Brotas ; a SE. com 
o de Do11s Cot·regos; ao S. com os ele Botucatú e S. Manoel; a 
SO. e O. com o de Leuçó.: s . (Vide Leis Provs. de S ele abt•il 
de 1857, '!S ele abril de 1S70, 2 de a bril e 9 de julho de 1875 e 
H de maio de 1877) . AsPECTO OE:RAL.- O tel'ritorio é mais ou 
menos accidentado o ainda coberto ele vastas flores tas em cerca 
de tres quartas partes. SERRAs. - Não htt propriamente senas, 
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mas loga_res bem altos como os do Banh arão, Curralinbo, Bo
calna , F1gue1ra e out l'os. Rios - O principal rio do mun. é o 
Jahú, CJlle em terri to rio do Sapé toma o nome ele J acaré-pepira 
(~acarésinhD). Tem a lém desse o J aca ré-guassú, que ·traça ao N. 
cltv•sas com o mun. de Araraqnara e vai l a nçar- se no 1'ieté 
que por seu tumo limita o t.errit.orio elo Jahú com o de Lençóeo .' 
Dá orige m ao rio J ahú o ribeit·ão da Peata, que rega o mnn. 
de Do:.ts Carregas . SALUBRIDADE. - O m nn. é sujeito a febres 
intermittentes e outras ele fundo palust re, especialmente ás 
ma rgens do Tieté. HrsTORlA. - A pov . teve seu começo em 1848 
pela agglomeração ele l anaclo res attt·ahidos pela uberdade do 
sólo, sendo seus fundadores Manoel Joac1uim Lopes e Fra ncisco 
Gomes Botão, q tw cl9aram40 alqne it•es de tel'l'as para patri mo
mo ; e amda que so o pr tmeH'O passasse escr iptura. ele doa ção, 
a que foi feita pelo segundo, foi conCtrmncla por seus her
de it•os . !\. nascente pov. foi el'evrtda á freg., sob a invocaçã o. 
de.N: S . doPatrocin i o, p orLe~Pl'ov. de 14 cle março de 1859 
e a v1lla por ~et de .23 de abnl de 1860 . A villa é sécle da 
com . elo J ahu, creada por Lei Pro v. ele 7 de maio de 1817, 
To roGRAPHrA.- Acha-se a pov . situadn en tre NO. e ONO. ela 
capital era j)l'OV., sobre umn colli11a ele terra rox:a. em cuja 
base. con·e o rio Jahít e por cujo c"imo chega a "se a ponto 
termmal o t·amal fel'reo elo Jahtt rl a Companhia Rio Claro. Stms 
ruas são espaço la s e bem a linhadas e <IS casas, bem constt·ui
das; os edilicios no-ras são todos fe i tos a tijo los . Ha tres 
largos : o da lvlatriz, o elo Theatro e o ele S . Sebastião; no pri
meiro acham- se a egreja ma Lri z e o novo e elegan te edificio ela 
Camara Municipal ; no segunclo esLá um peque no the<ttl'o, ina~ 
cab~clo,, e no .~el'cetr o, que acb rt-se além do _rio, vê- se a capellit 
de S . Sebast1M. Nes tes u!Ltmos tempos a vtl!a tem proo-redido 
mui to, chegando a dupli car o numero ele prec\ios. A

0
pop. é 

abastecidn de ag11a por dous chafa l'izes, para os quaes é a agua 
·transportada j)OL' mew ele uma bomba movida por ·turbina. 
PoPULAÇÃo.- A pop. do m un. é de i 8.3H habs . , dos quaes 
15 .6J\l pertencem á parochia ele N . S . elo Patrocin i o do Jahú 
e 2.69.2 á ele N. S d<ts Dóres do Sa pé . AaatCULTURA. A uber
da cle elo sólo, que é todo da pt·eco n.i~acla tetTa roxa , é altes
tada pela ln xul'iante vegelação que o adorn a e manifes la~se 
pelo taman ho e proclt!Cçâo excepcionaes elos cafeeit'os, que pro
duzem na média, ·150 a rrolJ :J.S ( 2.260 kilogs . ) por 1.000 pés, 
havendo não poucos exemp los de pl'ocluz"•rem LODO pés- 300 al'
robas (4. 500 kilogra .) . Além do ca-lé, que é a Si ta principal 
riqueza, produz o mllnicipio assuca t• e fumo, sen do a p!'O
clucção média an nual desses a rtigos a segttin le : café 5.250 .000 
kilogt'S. ,ass :Jcar '150. O:JO kdogs . ,fumo 75.000 kilogs . O peeço médio 
elas ·terras pot· a lquei re (2,42 b ec t ~1 re s) é em geral ele 150$000. 
cumprmdo notar-se que nos lo,.a res elevados como Banha l'ão 
Boca~ na. e Figueira, vendem-se

0 

tet•ras a 20l!S 'e 300$000. A pro~ 
ducçao a nn ual das dill'er entes especies de gado é de 8 .000 ca
beças . COM!Il ERC!O E !NOUSTRI.I. . - De accorclo com o la1içamento 
feito pat·a cobrança ele impostos, .es: is tem no mun . os seguin tes 
es tabe lecime!atos commerciaes e ind nstriaes: 27 lojas ele fa
zendas , 55 a•·mazeos de liquidas e comest íveis, um ele licores, 
uma de touci nho e queijos, um botequim, duas hospedarias, 
quMro pada rtas , c tn co açougues, qua·tro pharmacias uma oul'i
vesana, . duas fabricas de cerveja , nm a machioa de' ben<>ficiar 
café e diver sos outros estabelecimenLos meno t·es . I-Ia cl~ versas 
machu1as de serrar madeira, entre as quaes salienta-se po1· 
Sl.t·a lmportJ. JlCJa a que. per~ence a;o conde do Pinhal, e pelas 
faze ndas extstem mmt 1s machmas ele beneCtciat• café . IN
STRUCÇÃO . - Em 1886 fu ncc ion ava apenas un'Ht esc11. publ. 
pnm. p ::t r a o sec'do ma~culino, cnm 63 ::lllumnos matricu>lados 
elos quaes eram frequentes 25 . Achava-se vagn. uma cadair~ 
publ. prim . para 9 sexo mnsculino . Cada esch. p ·tbl. pl'im. 
m·eada no mun. correspondB a 6. H3 habs. DI VISÃo ECCLE
S!ASTICA .- Contém o m tm. duas parochias- a de N. S. do 
P atrociniodo Jahü e ade N.S. das Dures doSapé ; esta freo- . 
foi creada pot• L ei Prov . de 7 de maio de 1877 ». A cidade 
dista 387 kils. d,L capiLal elo Estatlo, 132 de Arnt·aqn nra, 59 ele 
Brotas e 46 de Lençóes . O mnn. é o po r~ to terminal de um 
ramal fe rreo da estrada da Companhia Rio Claro, sendo ainda 
servido pela navegação tluvial que a Companhia Jtuan a mantém 
nos rios Ti eté e Piracicaba. 

. JAHÚ. P oY. do Estado do A mazonas, na margem dit•. do 
1'1~ Negro, abaixo do ribeiro que deu-lh e o nome, 46 leguas 
aCJ_ma _da confiuencia do rio Ne8:!'0 e 12·1 da foz do J a mundit . 

P
Fol pnmitivamente !i a ldea de T a rumá, fundada em 1669 por 

edro da Costa F avllla e F . Th eodosio, na margem esq. do 
m esmo no Neg ro com indigenas Tarumás e Aruaquis. Depois 

trasladou-se pat•a onde ora existe, juntando-se-lhe neophi~m>' 
das nações Tacú e Manâos, dando~se -lhe o nome de Airão~ 
Vide AiPão . 

JAHÚ. Ribeiro 'do Es tado do Amazonas, clesagua na 
margem esq. do rio Negro entl'e o rio Jamuhi e o ribeiro· 
Xiborena. 

JAHÚ. R io do Estado de S. Paulo, r egn o muu . elo sett 
nome e desagua na margem esq. elo Jacaré-pipira; Recebe o
S. João . 

JAHÚ. Ribeirão que nasce nas vertentes elos famosos Cam- · 
pos do Jordão (S. Pa ulo) e vae desaguar no rio dos Marmellos 
Lrtb. elo Sapucahy. Banb<t a pov. do se11 nome, pertencente ao 
mun. de ·Itajubá (Min!l.s) . 

JAHÚ. Ribeirão do Estado de Goyaz, banha o mun. do . 
Porto Nacional e cles ag ua no Tocantins. 

JAHÚ. Con edeira no rio Tietê e Estado de S. Paulo , en tl'e. · 
o salto do Avanhandava e a foz do rio Piracicnba . 

J AIBÁ. Lago do Estado do Amazonas, :1 margem do rio · 
J Ul'tlá , 

. J AIBARA. Rio do Estado elo Ceará; seis kils. a cima da 
ireg. elo Sobral. Desagua no Acarabú. 

JAICÓS. Ciclacle ~ mun. do Estado elo Piauby, séde da 
com . do seu nome, sttuacb n a encos ta de u ma serr a que se · 
es tende ao Poente, cora uma a ltitude de 10 a 15 melros em 
terreno ondulado e arenoso, licando-lbe. n as proxim id~des 
outras sel'l' as , que contornam o Jogar de sua si tua~ão. ]~' 
banhada por duns pequenas correntes de muito boa agua , 
tt:na que nasce ao pé da mencionada serra e corre pella villa 
e outra qtte nasce nos subnrbios, no Jogar do Bom Successo, 
e corr.o pelo l ado do Nascentr. . Consta ele um <ts 150 casas, 
mclustve a lg:umas de pal ha, de boa e solicla construcção, e dos 
segLun~~s edJlicws : egreJa ma t1·iz, elegante e de solicla con
strucçao, llma elas melhores do Estado, cuja edificação t eve 
começo em 1833 e foi conclttida em 1839 · casa ela camara e 
~adeia, um bom edilic io de sobrado co~ 13,29 metros de 
f t•en t~ sobre 8,80 ele fundo, construido pelo padre Marcos de 
AraUJO Costa e vendido depois ao Estado em 1843 · casa ele 
m er cado, cemiterio p ttblico e mais um a egreja em co~st l'u cção · 
A vi !la gosa de um bom clim a, tem excellP.nte e abundante 
agua potavel, e boas condições ele salu briclacle. O comm ercio 
é a nimado, e, relativamente á~ condições peculiares do Jogar 
oJJerece optimas condições . A industria, quasi nulla e>ius1gui_: 
cante, é representada a penas pela criação elo gado vacc llln 
cavallar, muar e cabrum, que constitue a principa l fonte cl~ 
riqueza do mun. subindo a producção , só mente elo gado· 
vacc11m nos dois ultimas nnnos · de 1883 e 1884, em mais de 
13.000 bezerros, o que demonstra serem as suas terras elas 
mais opulentas do Estado . E' n ot avel, porém , o gosto que se 
observa pelas utes em geral. As construcções da cidade, quer 
na parte de pedre•ros, quer na de carpinteiros, são de mtüto 
boas condições e elegancia, e r esidem na villa es:cellentes 
artistas . entre os qcJaes a lgt1ns marceneit'os , alfaiates e sapa
·t3iros . O territorio ela com. ele J aicós é secco e composto de· 
cn,mpos mimosos, tabole; ,·os, areiaes, e montanhas nas ex
~remas que dividem o Es tado de Pet•nambuco . B<mbada pelos 
r•osqa n• ndé, Itahtm e Rmcho, além de outras correntes, que 
fet•tthsam a com. e a pt•eser vam dos funestos effeitos ela secca 
tem. optimas ten as de criação e de cultur a, mas esta é muito . 
ltmtta_d a e consta apenas ele milho, feijão, arroz, mandioca . 
a lfjoclao e canua ele assucar. No ·te t·mo ele ,fa icós e ncontra-se . 
abunda ncia ele a rgilas , optimas para todo o se rviço ele olal'ia 
e cer am ica, pedra ca lcarüa, e consta existir ouro e diamantes. 
Dista cerca de 360 kil s . ele Amarante, 576 ele Therezina e do 
liUoral na villa da Amarra ção 1.056. A cidade ele Jaicós foi 
êm se u começo, uma aldeia ele indios J aicós e situada no 
mesmo logar em que hoje se acha , ·tendo porém em s ua origem 
o nome de Caja~e ir as (Caj Lteiro, segundo outros), que perde u 
pelo que hoje conserva. « A sna creação data de f73t; e em . 
1762já contãva a a ldeia uma pop. de 3.54 indios domesticas 
com 28 fó;IOS no pov. ; a aldeia era en~ão governada por 
um Principa l que nesse tempo, era Val'entim de Souza Pinto, 
que substituir,l a Ambrosio de Souza e!ll 1i60. Em 1766, por 
Cal'ta de 20 de novembro. r eco1nmendava o governadol' ao 
diroc·tor da alde ia que tivesse gt·ande _cu idado em rec?nduzi1· 
para ella ·toda a gen!e que andasse cltspersa , que se llzes~em 
abundantes plantações , que a seu tempo se fizessem as casas.. 
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necessal'ias, que sem demora se ftzesse a egreja em t armos 
~lece_ntes ao. sen santo ministerio, e que os indios não fa ltassem 
a mtssa e Ltvessem todo o respe ito ao seu pat·ocbo .» Já consl
dera~elmente augmentado, foi o pov . elevado á parochi:t 
pela PEo visão Regia de 27 ele _setembro de ·1801, que só t eve 
execttçao em '1805 po t• Prov1sao elo bi spo D. Luiz de Br i to 
Homem, ele 12 de Julho, e só Jo i p1·ovida ele po.1·ocho no anno 
s~g tunte , quando foi instal!ada a freg . sendo seu pri
meiro vigal'io o padre Antonio Del Ctno da Cunha . <<Em 1819 a 
aldeia de Ja icós Já hav ia pet•clido o seu principal caracteristico 
de nucleo 1U~1gena, pela pop. ele caslas vari<~.clas que con
tmh a, mas ameia era gove m acla poe um dit'ec toe, que então 
era Alexandr Bartholomcu ele Carvalho. Em 18<'5 ainda res
t avam a.lguns vestigios ela ant iga a ldeia, os quaes fora m pouco 
a pouco clesapparecenclo, ele mane ira que hoje só conser va dos 
Jndios, o n ome e a tt•adiçiio . >> Pelo art . V do Dec. ele ô de 
julho de 183.2 em vivtude ele pt•oposta elo conse lho, geral ela 
12rovincia ele 30 ele janeiro de 1830, fo i a freg. de Jaicós elevada 
a categor ia de villa, ficando e seu ~e1·mo lim itado pelas divisas 
ela 1·espectiva freg. procedendo- se o acto de stta installação a 
21 de feve re iro ele 1834 . E' com. ele primeira entt· . creacla pela 
Le i P r ov. n. 37'1 de 16 ele agosto de 1854 e cla% itlcada pelos 
Decs. ns. 1.452 de H de outubt·o de 1854 e 5.068 ele 28 de 
agosto de 1872 . Sua egt•aja m:1.tr iz tem a invocação ele N. S. das 
Mercês e depende da diocese do Maranhão. 'l' em duas eschs . 
IJUbls . ele ins·t. prim . Agencia elo cor reio . Até 1882 o mun . , 
além ela pa.rochia da cidade, comprehendia mais a eleS. Julião 
Em 1883 a Léi Pro v. n. i.078 ele i3 de julho supprimiu a freg. 
de S. Julião e dividiu a parochia das Mercês e mais duas : Pau i 
l1sta e P io Nono e em 1885, a de 1 .137 ele 20 de julho elevou 
Paul ista a vill<t . Sobre suas d ivisas vide Lei Pro v. n . 32a de 
3 de agosto ele 185.2 . Pai elevada á categoria ele cidade por 
Decr . ele 30 de dezembro de 1889. 

J A I ÇUAN. Igaràpé do Estaclo elo Amazonas, no rio Pmús e 
mun. ela Labt·ea. 

J AL A P Ã O. Arraial elo Estado de Goyaz, na com. do Alto 
Tocanti ns .. !!:' um lagar plano em gt·ancle extensão , co m excel
lentes mattas paro, <t lavour a, muitos ribeirões e clima sau 
davel. 

J AL A P AS . Serr a do Estado do Maranhão, no muu . do'Alto 
Parnahyba . .. 

JAMACÁ . Ribeirão elo Estado de Matto Grosso, no dist . 
da Chapada e mun . da capiLal. 

JAM.ACANAN. Lago do Estado d6 Amazonas, no mu n. 
de Codajaz, desagua no Solimões . 

JAMANDU À. Log. elo Eotaclo elo Amazonas, no mun . da 
Labrea, á clir. elo Pnrús , 

JAMAN DUÀ. LaO'O do Estado elo Amazonas, na margem 
dir. do rio Pmús. E' grande e tem pouco acima da foz uma 
maloca ele Pammarys . E' tambem denominada Hyc~mancl!tá 
(Dr . S . Co utinho) . 

J AM AM AN DYS. Sel vagens que habi tam as margens do 
médio Pnrús e de seus affs . Vi vem nas mesmas condições que 
os Cathanichys . São agricultores, não fazem commercio e evi
tam o contacto com g·ente civil isada. 

J~MANTA. Jangaz, h omemzarrão, malfeito de corpo. cles
agertado. Em alguns EsLaclos elo N . dão esse nome ao calçado 
]ll'OPt' lO para anela t• em casa: Um par de fc~mantas . · 

J AM ARÚ. Especie de cucurbitacea grande, preparada como 
c~uambuca afim ele sel'Yit· de vas il ha para agua. (J. Ve

·rtss uno). 

J AMARY (Aldeia do) . Vide T'Y'ocano. 
JAMARY. Grande aEl:'. dir . do r io Madeira, 82 kila. abaixo 

·da cachoeira de Santo Aut01üo. E' de gr ande cmso. Nasce nos 
campos elos Pa r ecys, mais ou menos na reg ião em que da cor
d ilbei-t'a desse nome se nmoifica perpendicula..rmen te a cordi
lheira elo N . , e onde ·tem tambem origem o Camararê, braço ~o 
Jut•uhena, o Corumbiara e o Mequenes , t r1bs . elo Guapot•e . 
Sua l argur a na foz P. ele 160 metros . Foi percorrido pelosjesui
tas, que , çliz- se, ,colheram bas tante ouro e m sua s cabeceü•as . 
E' en~a~hoe ira do , e pr oümo á sua prime ira c_ach oe ira , f ttndou 
e~ ~ 12v o pa.dre J oão de Sampaio a. prt.me tra a lcleta elo Ma
cle.n·a, cham_atl'a das Ca(}hoei?•as ou do Jama>·y, que em 1742 
fo1 transfencla par a o Tr ocauo. Dão-lhe como t ri b. o rio elas ' 
.Ca:ndêas . •Descrevendo esse r io, di z o barão de Melgaço : <<Nasce 

no platemt dos P at•ecis, tendo por contraverten tes os elo Cama 
raré afl'. do Jur nena . E' nas proxim idades d'essas para"ens 
qtte ~:üstiam aS afamadas minas de Olll'O ele U? 'UCU11W,Cl~an 
que se CliliO'euciou em vão tornar a descobrit•. Col'l'e no qua~ 
clran te ele NO ., por espaço ele guasi 100 Ieguas, em linha rect a. 
No meio dessa ellstaocüt r ecebe o Camaiglminc~ e vae desaguar 
no Macl~it· a, 14 leguas abaixo da cachoe ira de Santo Antonio. 
Dizem tet· um salto, clous dias ele viagem ac1ma ele sua foz, , 
Nelle tocam os vapores ela linha ele 1\fanáos a Santo Antonio no 
Macleil'a . E' habit<1do por A.cangapi-ranga e J arús. No trabalho 
dos Srs. B. Caymari, J. Gua lclino e D . Olympiu, iat1tulado I1 
Amc~.õonic~ é ass im clesct•ipto: - << Jam~ ry , 011 liiamary, tel!! sua 
foz que mede 224m (12-! braças segundo A. Baena) 82 kils . 
abaixo de Sfl.n·to Antonio, 56m,S de allitude em relação ao mar . 
Dm·a nt.e o invHno oiferece á navegação um canal de sete a 
nove metros ele profundidade. Em sttas ma rgens abundam as 
mais pre~iosas e!t·ogas elo paiz . E' um rio de clilatadissimo 
curso: fi~am -lhe as vertentes nos campos dos Parecis, visinhas 
das do t'IO M~quenes, 9ue desemboc>t no Guaporé . Os Paritin
ttns teem mmtas a l cle1 as na par te superior ele seu curso, os 
Tttrás na inferiO l' >> . <<Os pl'al icos, diz o Sr. Dr. Silva Cotttinho, 
dão noticia ele uma tribu que vaga nas cabeceiras do I·lia 
m~ry, que tem a culis clara e os cabellos avern1 elhaelos . Estes 
índios são mu i bravios, não procu l'am relações nem mesmo 
com os outros i nelios. Só por duas vezes teem sido vistos.» 

J AMARYSINHO . ~-tio do Estado elo Amazonas, a1l'. da 
margem di r. elo rio Madeira. 

.JAMBE I RO. Villa e mun. do Estado de S. Paulo, na 
com. de S. José elos Campos. Orago N. S. das Dores e diocese 
de S . Paulo. Foi elevada á categoria de parochia pela Lei 
P ro v. n . 52 ele 10 ele abl'il de 1872 e á de vil! a com a deno
minação ele Capivary pela Lei Pro v. n. 56 ele 30 ele março ele 
1876. Passou a denominar -se J ambeiro pela. ele n. 36 de 8 de 
maio ele 1877. Tem t\'es eschs , pnbls . de inst. pr im., uma das 
quaes creada pela Lei Pro v. n. 53 ele 2 de abdl ele 1883 . 
AO'encia do correio . <<DIVISAS . Co11fina este mun. ao N. com 
o ~e Caçapava; a Nm. com o de Taubaté; a E . e S , com o de 
P;wallybuua; a O. com o ele S. Jo:!_é dos Campos: (Vide Leis 
Provs . ns. 52 de 10 de ab r il ele 1812 e n. 49 ele 1:J de abt· il ele 
1879). ASPECTO GERAL. O mun. é geralmente montanho~o e 
coberto ele mattas; existem, porém, algumas 1nquenas pla ntctes, 
mais ott menos onduladas , SERRAS . A parte ma ts montanhosa 
do te-rl'itorio é formada pela .sen·a elo Jambeiro, que traçando 
divisa com o mun . de Caçapava, se"'ue para os lados ~e 
S . Josê elos Campos, rmde é conheci âa com a denom1oaçao 
de Se?"?'Ote. mos , O te rr ito rio é sulcado pelos rios Gapi·vat·y e 
Pi,·ahy, que em seu curso tem a lgumas cachoeiras . Regam 
tambem o mun . di versos ribeirões insigntficaotes . SALUBRIDADE. 
O clima é bastante saudavel e ameno: nrsToRrA . A villa do 
Jambe it·o foi alltigamente um pequeno bairro denominado 
ele Cc~pivw·y pertencente ao mun, de Caçapavn. P or P t• ovisão 
ele 3 ele marÇo de 1871, foi permibticla a erecção ela capella em 
terrenos parn. esse flm doados pelo capitão Jesuino Baptista 
e sua mulher , sendo a referida capella consider ada cu rada por 
Provisão de 19 ele março de 1872. A Lei P l' OY. n . 52 ele 10 de 
abril ele 1872 elevou- a á categoria ele ft·eg . , e o seu prime iro 
vigario fo i o padre João Pereira Ramos, Começando a 
au.,.mentar-se a nova freg., de modo a ser pequeno o terreno 
a ~cl l flcaT-se, que constitue o patrimon io_ ela ft·eg., a famil ia 
Al meicla Gil, ·tendo à sua frente o ciC\adao Lutz Bernardo ~e 
Almeida Gil permittiu áquelles q lte o quizessem a construcçao 
de casas em' te rreno seu e limitropbe daqttelles, estendendo-se 
ass im o perimeti·o da f reg . , que pe la Lei Prov. n 56 de 30 de 
março de '1876 foi a elevada á villa. Pela Lei P r ov . n . ~6 de 
8 de maio de ·!S7g a vi !la de N. S. das Dôres de Ca1n v:tt•y 
passou a den ominar- se villa elo Jambeiro . Por Acto Pl'?V · de 
.21 ele setembr o ele 1875 fo i creado o seu termo, que fo1 mslal
Jado em fins de .outubr o do mesmo a nno, fica ndo assim des
li"'ado do de Caçapava a que pertencia . TOPOGRAPIIIA. A v11la 
d; Ja mbeit·o está a ENE. de S . Paulo, sobre as margens .elo 
rio GapivClll·y, que a di vide em duas partes, sendo a da chr. 
edificada em p lan icie e a. da esq. em terreno a lgum ta.n to 
elevado . Acha·-Se a villa a cerca de 780 metros sob l'e o m.vel · 
do mar. Suas casas são ter reas e . as ruas reg~lar~s. Seu~ J?rm
cipaes edific ios são a egreja matl'lz e um cemlterw mun1c1pal. 
POPULAÇÃO . Co nta O mun . 4. 714 ha·bs. AGR ICULTURA E PECUA.R,lA. 
Os terrenos são fe r tillissi mos e em gmncle par-te coberto ele 
flores tas : [Jr oclu:r.em com abnnda.ncia ca~fé, fnmo. ca.n11a de 
.a ssucar é todos os cereaes. A. s~a principal cultura, porém, 
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é a elo café, cuja expo r ta,ão annual é calculada en~ ce rca cl:' 
900.000 kil ogs . O preço elas terras por a lqu e!l'e (2,42 
hectares) varia entre 50~ e 150$ , segunch a qua hclarle. Ha 
apenas uma fazenda ele creação.. coM<'~CC:l<C!O E nmus:rn.rA. 
Existem no mun. os seguinLes estabelecimentos com met•ct.aes e 
i nclu stl'iaes: cinco lojas ele fazendas, fet'l'agens, armarwho, 
etc. · 11 armazeos de seccos e molhados,. u m açougue, Ll.ma 
alfai'ataria duas fenarias, duas foguetar1as, duas ma t·cena t·1aa, 
uma olari~, u ma pharmacia, nove machinas c~e heneficm r café, 
movidas a ag ua e duas movidas a vapor e .cyllnclros tambem a 
agua . DISTANCIAS. Dista esta vlila : Das ctdacles ele Caçapava, 
s. José dos Campos e Para hyl)ltn<J. 18 kils., ela e cela de ele T ;,tn 
baté 42 kils. VIAÇÃO. O mun. é servido por excellentes es lraclas 
que o ligam ás povs. circumv isinh as . » 

JAMBEIRO. Rio elo Es laclo ela Bahia, banha o mnn. de 
Trancoso e desagua no rio Carah yva- memuan (Inf. loc.). 

J AMBEI RO (Porto do) No rio Santa Maria, na foz elo 
correo-o do Fre1tas e nas divisas ela p::trochia ele Santa LeJpol
clina do Por to do Cachoeira , no Es taclo do E . Santo . 

JAMBU-ASSÚ. Pov. no dist. ele Mojú do E stado elo P ará, 
com uma esc h. publ. de inst. pl'im . , creada pela Lei Pro v . 
n. 842 ele 19 de abri l de 1875 . 

JAMBU-ASSÚ. In-a rapé elo Estado elo P ará, no clist. de Moj Ct ; 
desagu a na margem bclir . elo fio deste nome. 

JAMBU-ASSÚ. I "'a eapé elo Estado elo Pará, no mun . de 
iVIarapanirn; vai para~ ri o deste nome (Inf. loc .). 

JAMBUCA. Ilh a do Estado elo Maranhão, no nnm . el e Mi
ritiba . 'l'ambem escrevem I Cbm buccb. 

J'AME'l'INIM. Log . do Estado do Amazo nas, no clist. ele 
Ariman, no r io PLtrús. 

J AMIMBÚ. Antiga parochia ela com . e t ermo da capital 
elo Estado de l}oya.z. Orago S . F ranci sco. Foi exLincta pela Lei 
Prov , 11 . 521 ele 10 ele j ulho ele 1874 . 

J AMIMBÚ . Aldeamento com 250 a 300 indios Chava ntes e 
Cara•ás . no g gtaclo ele Goyaz . Ot•ago S. José . Foi estabelecido 
em à!45 á mat•gem do l'io Araguaya , na ft·eg. de Santa Rita e 
mun. da CapiLal. 

JAMUACANAÃ. Lago do Estado do Amazonas; clesag ua na 
mar g_em esq . d? rio Solimões, defronte d::t ilha UrucuriLuba e 
aba ixodo CodH.J aZ (Costa Azevedo) . 

JAMUHI. R io elo Estado do Amazonas, aff. clamara-em clir. 
elo rio Negt·o. Communica o lago Coclajaz com o r io Negro. 
(Capitão-tenente Amazo nas) . 

JAMUNDÁ. Rio do Es tado do Amazonas . Vide Nhwnwulá , 
JANACÁ . Pov. elo Estado elo Pará, no num. da CachoeiL·a: 

com uma esch . publ. 
JANACÚ. Po ,·. do Estado do Pa r á, no mun. de lVIacapá; 

com uma esch. publica . 
JANAHA-ASSÚ. Igar apé do E~tado do Pará, no mun. de 

Mojú . 
JANAIA'l'UBA . Rio do Estaclc do Amazonas, a1i'. doSo

limões, em cuja margt~m cli1·. desagua entre os ribeiros Jurtt
pari - Lapera e M::tc>~puana, no cl ist . ele 'l'abauinga. Encon tra-se 
~ambem escripto Jandicbtttbcb. 

JANANÉA. Ilha do Estado do Par:í, na foz elo rio Amazonas . 
Encontra- se tambem escrip to Jauanéa . 

JANANIXIM . Vide Janaxim. 
JANAUACÁ. Log . do clist . de N. S. elos Remedios e 

te c· me de Manáos, no Estado do Amazonas . Tem uma 
esch , pnbl. de inst. primaria . 

J ANA U AR Y. Log . no clist. ela N . S. da Conceição, do 
mun. da capi tal elo Es~aclo elo ~mazonas, com uma .esch. 
publ. ele inti t. pr im., creada pela Le1 P rov. n. 6 13 ele 2 de Junho 
de 1884. 

J AN AUCÚ. Ilha elo Estado elo Pat·á, prox ima elas ilhas 
Bra~>anca e Cavianna. Velloso Baneto, em sua Ga1· ta da, f'o J do 
Amgzo?Í!ls escreve J anauctí. Em uma informa ção que nos foi 
prestada d~ mun . de Macapá le-se JMt?·acú . O Sr. Alves da 
Cunha escreve Ja?"MWÚ. 

JANAÚ- QUARA . Igara pé do Estado elo Pará , na freg. de 
Barcarena e mun. da capital. E' tambem clenomidaclo Xiretuba . 

JANAXIM. Rio aff. el a ma rg·em clit·. do Tapajós. Sua foz 
fica aos 4o 45' de Lat. S. Alguns escrevem Jancb?~i :vim . Ha no 
mesmo rio uma cachoeira de egual nome. 

JANDAHYM. Riacho elo Estado da Bahia, banha o mun. 
elo Abrantes e vae para o Occeano. 

JANDAHYRA. Serrote do Estado do Cead, no mu n. de 
San ta Quiteria, 

JANDAHYRA. Serra do Estado do Pac·ahyba do Norte, no 
mun. ele Campi na Grande (Inf. loc .) . 

JANDAHYRA. Riacho do Estado elo Ceará, um dos for
madores elo rio des te nome. « O riacho Ja ncl::thyl'a, diz o 
Dr. Stuclart, antes ele entrat· no termo ele Soure, toma a de· 
nominação de Jaramata ia, at t•av ess l. a faz enda de S. Luiz, 
e reune-se então com o Bom Principio, muito acim a ela fa
zenda R odea dor. Depois eless:t r •ncção é que toma o nome ele 
Ceac·á. Nasce no serrote do MarinheiL'O». 

JANDAHYRA. Riacho elo Estado elo Parahyba elo Norte, no 
mun. el e Arêa., clesagua no rio Curima~ahú no Jogar Mocós . 

JANDARAGUEIRA . Pov. elo mun . de Som·e, no Estado 
do Ceará . 

J ANDIAHY . I ga rapé no mun . ela capital el o Estado do 
Pará. E' um braço da ma rgem esq. elo Ape bú. 

JANDIAHY. Igarapé elo J!:sta do do Maranhão; nasce nas 
terra s a ltas c1u e estabelecem a divisão elas aguas entre o 
Hapecurú e o Ivlearim , banha o mun. ele Itapecurú-mirim e 
lança-se no rio des te nome cerca ele t2 luis. ac1ma da ctclacle 
de Itapec tuü-mirim. E' mu i~o piscoso ._ Durante o verão CO>"tcb , 
isto é , secca, ft cando reduz1clo a po~oes , onde os habs. su:
têm-se ele grande quanttd acle de pe•xe . Sttas margens sao 
cobertas ele mattas fl'ondosas, fic ,u1do Glurnnte as grandes 
cheias, em a lguns Joga res , comple lamen~e a lag·adas . 

JAN DIATEU A. Igarapé do Eslaclo elo P il r á , no mun. de 
Cin tra. 

JANDIATUBA . Vide J cmcbiat u bcb. 

JANDIRO BA. Riacho elo Estado de Pernambuco, banha o 
mtm ele Bom Conselho e clesagua no rio P ::wahyba (I nf. loc.), 

JANEIRO. Corrego elo Estado de Goyaz, banha o mun. 
de Santa Luzia e desagua na margem esq. do ribeirão da 
J acobina (Inf. loc.). 

JANEIRO. Co n ego do E stado ele Goyaz , aff. da margem 
dir. elo ribeirão Alagado, trib. elo rio Oorumbá (Inf. loc.). 

JANELLA. Pico bastante eleva do na se n ·a João ele Leão, 
que ftca nos limites dos muns . do Prado. e Villa Verde, no 
Estado da Bahia. 

JANELLINHA . Mono do Esijaclo elo P a raná , nas divis as 
ela cidade ele An·tonina (In f. loc.) . 

J.ANERAHY. Igarapé do E stado do Pat·á, no mun. de São 
Migt1el do Guamá, 

J ANGA. Ponta e pov. do Estado ele Pernambuco, na ft·eg . 
de N. S. dos Prazeres de Maranguape, na Lat. S. ele 7o 
54' 40" e L9ng. Occ. de 37° 8' 57". Ha ahi uma esch . l)llbl. 
.de inst. pl'lm ., crea cla pela Le1 Pt·ov. n . 990 de 2,2 de maio 
de 187 1. Vital de Oliveira, em seu Rote·i?·o, diz : «Mais tres 
milhas da Pon ta elo Leitão, vê-se uma ponba fi na , ele a t·eia , 
saliente. r asa e cober ta de coqueiros, que denominam do Jan,qa, 
a qual for ma a peq nen~\ ens"'ada elo Pau Amarello . Com pouco 
mais ele seis mi lhas por 14o SO . da ponta do Jcm gc1 es tã a ele 
Olincla. » O pratico Philippe faz menção da Pl'aicb elo Jan gcb, 
si tu ada entre as pontas ele O linda e el e P edras . » O Sv . Colla
·t i uo faz menção ela po·v. elo ,hm guéL » 

JANGA. R io elo Estado elas Alagôas, aff. do Tatuamunha. 
J ANGÁDA, s. f. especie de ba.lsa ele se·te a oito m etl'OS el e_ 

comprimento sob t•e .20m,60 ele largttra., fe1ta cl~ seis paus ele· 
uma cer ta · madeira mui le ve, li gados entre SI por meio ele 
cavilhas de madeira t•ija. A j anga~a é I?r incipal1pente desti
nada á pesca desde o norte da Bahia a te o Ceara. Tambem 
a empregam como meio ele transport~ de passageiros , e nes te 
caso são guarnecidas ele um toldo e clao-lhe o nome ele à~aqucte. 
Os dous pa us elo cent,ro são os mei-,s; os elous üurnec ia tos os 
bo1·cZos; e oa dous ultimas as memb·úras . Segtmdo Juvenal 
Galeno. ele prôa á pôpa, as sttas par tes accessorias são: 
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i" , Banco ele vele~ , que se rve para sustentat· o mastt•o ; 2°, 
Cadinga, taboleta com furos em baixo elo banco ele ve la e em 
que se peen cle o pé elo masteo, m uclanelo- o ele um furo par a 
outro, confot·me a conven iencia ch occasião; 3o, Bolina, taboa 
que, entre· os dous meios e junto ao banco de vela, sel'Ve par a 
cortar as aguas e e vi ta r que a j angada descaia par a sot1. vento; 
40 'I ela, uma gr ande e un ica vela cosida em uma cor da junto 
ao' .,mastro, o que se chama palombat· a vela; 5• , Ligei,·a; . 
corda presa á ponta elo mas tro e nos espeques par a segur~ r 
aquelle; 6°, Ret?"(tncc~, vara que abre a vela; 7o, Eseôta, corda 
am:1rracla na ponta da t•etrancél. e nos caçaclot•e; . Para e nch et• 
a vela ele vent o, puxa- se a escôta; so, Caçada?"es, dous tornos 
pequenos na p rôa ; go, Espeques, clous tor nos ele Om,2z, com 
um a travessa e no meio uma forqLü lha, Na forqui lha cacl<L 
pescador amarra uma corda, e, quando é preciso, nt'lla seg tt 
ra-se cle1-reando o corpo para o mat·, e ass im ag~;en?conclo a 
quede~ <lc1 ja.ngeulc; . Nos espeques e fot·quilha, colloca- se ~ 
barril cl'agua, o twuassú., a quimcmga., n ouu~ ele vela, a tc;ln
namba/;c~. o samburâ e a biche%?"c;; 10. Tauassú. , pedra furada, 
presa a lÍma cot·da, e serve ele ancora; H , Qui manga, cabaça 
que guarda comida; 12. C-uia de vela, concha ele pau_, com que 
se mol ha a vela; 'l3, T apincombc;ba , rn açame ele l t nha com 
anz6es ; <14, Sambnrá, cesto ele bocca apertada ém que se guarda 
o pei:xe: I5, Bicho ira, g- rande anzol preso_ a um cacet.e, com c1~e 
se pttx <, o peixe pesarlo pat•a ClLDn ela Jangada, ahm ele nao 
quebr n.t• a linha; 113 , B<mco de govctn9, banco á popa em qn? 
se assen·tn o mes tre ; 17, emftm, macho e (emea, rlous cal ços a 
pôpa, oncle se mette o remo se r vindo este ele leme . Ety1?3:. 
E' ter1no usual em P ortng-a l,' bem que '1: jr:;n gada de là nao . 
lenha a appllcação que se lhe clá no Braz1l._ Par ece Cfl te este 
voeabulo é relativamente moder no na !Jng ua portugneza . 
E' ce r to que , em 1587, já clelle se serve GalJri d Soa t·es; !Das 
a n terio r mente em 1300 Vaz ele Cami nha, descrevendo a Ja-n 
!Jadc; que vira' em P r. r t~ Seguro, lhe dá o nome ele Almeulic~. 
Em tupi ten1 a jangada o nome · de Igc~peba, que se t raduz em 
ce~nôc~ olwte~ . 

J A NGADA. Pov . do Estado ela Ba hia, na f l'eg . do Assú 
da T orl'e ; com eiLtas eschs. publs . ele inst . pri m. , creadas 
pelas Leis Provs. ns . 1.251 de :1. ele jullto de :1.872 e 1 .263 de 21 
ele março de :1.873 . 

JANGA DA . Arraia l do Estado el as Alagôas, no mun. ela 
Victo r ia. 

J ANGADA . Bair t·o do mu n. de Mogy-guassÍl . no Es tado de 
S . P a td o; com uma es~h. p ubl. , creacla pe la Le t n . :1. 01 ele 
24 de setembro ele :1.892 . 

J A N GADA. Log . no m un . da cap it:al do Estado _ de Matto 
Grosso. 

J A NGADA . Serra elo Es~aclo d as Alagoas, no mun . ele 
Mul'icy. 

J ANGA D A . Mot' t'O elo S . Paul o, n as divisas elo mun . de 
S . Ben to do Sap~1cahy-mirim . 

J A N GADA, Serra do ill llU . ele Sabar 6. , no Estaclo ele Minas 
Geraes. 

J A N GADA. Ilha d o Estado do Amazonas , no r io JapLtr á, 
ent t·e as. ilhas J1n·upar y e Cttru matá . A porção do Japul'à com
prehe•ld tcla entre e>sa il h a e o continente é de nominada Par a
ná-m iri m ela Jangada_. 

J A NG ADA, Rio do ~slado do Par a ná, a Jl'. ela margem 
esq . elo Jguassú . Li mi ta ao S . e ao N . a fr eg . el a Un ião da 
Victor ia pertencen te ao mun. de P alm as . Stta foz fi ca po ucos 
kils . aba ixo elo P or to ela União. 

JAN GADA . R ibeirão que aflh e á di t·. do ri o Casca, b t•aço 
do Manso, tr ib . elo Cuyabá, no l!Jstado ele Ma tto Gt·osso. 

JANGA DA. R ibei~ão afl'. di r elo rio Cuyabá, no Es tado de 
Mat to Gt• os~o. Nasce na ser t·a das At•a r as e lltnça-se ac ima do 
r iacho do Xavier. 

J AN~AD A. (Est it·ão da) . Ass im é conhecido um t recho do 
Guapore , aba ixo elas T orres, notavel por segu H· o no, por uns 
Ires a qm tro kils . nu m r umo só, no l'}stado ele Ma tto GL'Osso. 
Ha perto outro meno1• e por isso chamado da Jangacltnha . 
Per to do J angada ha alcleiamento de Guat•ayos . 

JA~GADA. (R io ela) . P or esse nome e os ~e P a raopeba e 
do~ Bo ts fa llnvam os ant Í"OS se1· tani stas num n o, que pela po
sição e clirecção do 'seu ctfrso deve ser o Pa1·a n a tin ga . 

J ANGADA . Lago elo Estado elo Maranhão, no mun . de 
Mirit iba. 

JANGADAS . Bar ra na costa elo Estado el e Per nambuco, na 
par te comprehenclida en tre o cabo Sa~to Agost~nho e l b~rra e 
por to elo Ren1fe , cerca de 30 ktls . ao S . da cap1ta~ . Nella cles
ao·u am os r io P irapama e Jaboatãó. Vital ele Ol1vetra no seu 
R"oteiro, diz : « Não tem essa bal'l'a mais ele 4~ metros ele lar
o-nra e com uma o-rancle corôa ele a reia sem1 ctrcular po r fó ra , 
~<t q ual não se e~contra mais ele ~ n atL'O a se is pal mos d 1agua. _ O 
ca n,. l dessa bal'l'eta, como acontece em todas as barras ~e are1a, 
é moved iço e s uj ei to á inllue:1cia elos ventos, e o mar ~}ll quebra 
com impetuos idade por nao haver r ectfe alg1101 fora que_a 
allr in·ne, Passada a baL' l'U par a den tro, ha u m espaço com 7o0 
met~os de compl'imenlo com 440 na s11a maio r la rgul'a, onde o 
canal fica com 26 e 20 palmos, sendo o ma is occupaclo por 
seccos e corôas de areia . E' depois desta bacia qne seguem os 
l'ios, havendo, a ntes de começar o Jabotão, uma cambôa com a 
denom inação ele Scmto .'intonio, a qual se commu nica eg ttal
mente com os Cu,·ctn·an-as . No começo da ca mbôa, sobl'e a 
margem oriental , está uma pequena egreja e algumas casas, 
mas que elo la l'go não se pel'<Jebem ». 

JANGADI NH A . R iacho elo Estado ele Pernambuco, alt·a
vessaclo pe la E . ele F . do Recife a Caruarú . 

J ANGUR USSÚ . Açttde s ituado a dous ldls . ela villa de 
Mecejana, no gstaclo elo Ceará e que s~rve par a represa~ as 
ag ms do r iacho elo mesmo n om;. Fo~ começado e1? 1871 na 
administração elo Desembat·gaclot· Estellt ta , Commumca com a 
lagôa ele Mecej a na por um va ll ado . 

JANIM B Ú. Vide Jwmim M . 
J ANIP APOC Ú. Igat·apé elo Estado do Pará, no mun. ela 

Cachoeira . 

J ANIPATUBA. Log , elo Estac1o elo Pará, á margem elo 
iga r apé do seu nome, no mun . ele San tar em . 

J ANIPAUA . Lago na mar gem esq . do rio P nr ús, aff. do 
Amazonas , Tem commücação com aquelle r io . 

JANIPAÚBA. Dist . creado no mun . da cnpital elo Estado 
do Par á pelo Dec . u , 305 de 6 de março ele :1.891. Era outr'ora 
o cl is t . tle Ha pec tu·ú . ' 

J A NIPAUB A. Igarapé do Estado elo Pat·á, banha o mun . 
ele Abaeté e desagua no r io des te nome . 

JANIPAUBA. Iga1•apé do E~tado elo Par á , no clist . do seu 
nome e n1u n . ela capital ; dP.sagna na 1nargezn d i r. elo rio 
Gua.1 ará. 

JANSEN. Igarapé elo Estado elo Maranh ão; clesagua pt'O· 
ximo á bal'!'e it·a S. Ft·anclsco. Junto clella está a fo1·ta leza 
de Santo Antonio ela Po11ta d'Arêa . P or esse igar apé vae-se até 
S . Marcos . 

JANUACÁ (Santa Maria do) . Nucleo colonial do Estado 
do Amazo nas, á margem clir , elo Solimões , mt com . de Ma
náos . 

JANUARI. Furo que da m argem esq. elo Solimões vae ao 
r io Negi'O, no Estado elo Amazon as . 

J A N U ARI A. Cidade e mun. elo Estado ele Minas Geraes, 
séde ela com . elo seu n ome, á margem esq. elo rio S . F ra n
c isco, per to da contluenc ia elo rio Salgado. Em suas .1\llemori~s 
Historias Pi zarro esct·even o sen-ulll te a t·espe t to ela paroch ta 
ele N . S . ' elo Amparo elo B t•ejo do Salgado, que fo i matri z da 
cidade: " Está assentada nu ma planura pouco elevada e so
bJ·ance it·a ao Brejo j u nto ás ft·a ldas ela Serr a, no logar onde 
ellfl. , abt·inclo, se di r ige ao Od e n te, e dep~1 s ao S ul , abrmclo 
i o- ualmenle outro t•a mo ele mon teJ par a Oill . , e cl e tx~ todo o 
t~rmo . ''istoso e livt•e até o r io S . Francir;co, de q ue d1s ta um a 
Ieo-ua e um qua r eo . Foi edificada sobre o loga" da m1p ~ ll a fn n
cltfda pot• Manoel P ires Maciel. T e m no a l'raia l e se~1s subur
bi ~il as cupe llas seguintes : ia de N . S. d_o _ Rosar1o; 2a, ele 
Santo An to ni o, j unto ao enge nho cb BoqueHao, .e cl tst~nte_ 16 
len-uas ao N. está a ele S . J oão. , numa ald e1a de 111d10s , 
o;de não ha mi ss ion él. rio, nem d i~·ector. No m esm o _r umo ele 
N., e 22 l e.guas- distantes do Bl'eJO do Salgado euste a de
dicada a S . Caetano do J aporé. Sendo CL·eacla a ca~e_lla do 
Amparo a r equerimento do povo . e por co nsul ta elo 1rtbu na l 
ela i\{es~ de Consciencia e Or dens ele _12 c~e dezembro ele i~tO , 
con fi rmou a Resolução Reg ia ~le 2 ele Ja ne1ro elo anno segtUn~e 
a er ecção da parochia (a que t m ha s1clo el evad a por creaçao 
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anterior do Revm bispo de Pernambuco D. José Joaq.uim da 
Cunhn de Azevedo Coutinho, dividindo-a da Manga) e creo::-a 
de natureza collal.iva. Foi seu primeiro Pa~·ocho ;prop l'io o padt·e 
Custocl io Viera Leite, nomeado em Resoi.ução ele Consulta ele 
20 de abril . .. Denomi na- se esse paiz B?"ejo elo Sa,l_qa,rlo, por
que as a-g uas de um l'ibeit·ão , que rega o al'l·a ia l e fertilisa 
as suas visinbanças, são salobras, causando aos novos habs . 
e aos viajantes a lgumas l ubriciclades no ven ~re, pot· dias. 
Tem esse ribeirão origem muua varzea denom tn aela Gamat
bas onde borbulhando cóm abundanci a , dá as snas aguas 
doc~s, até á distancia de meia legua ao sitio Angical, em que 
se lhe ajunta um a fonte caudalosa ele a~uas ex tremamente 
salobras, de cujo Jogar cu meça a co rrer tocto o ribe irão com a 
mesma qualidade, augmentando mais outras vertentes da 
Serra abundante ele pedra calca rea , e de n itreieas. (~ualquer 
corpo estra nho que se lance nelle, dentro cl~ clous mezes 
acba-se coberto ele uma pech;a semel hante á stal actite (de 
que abundam todas as grutas ela Serra) , e mesmo no alveo 
elo riacho, por onde a> ag11as passam mais expeditas, se ob
serva uma crosta dessa pedra, que ele te>??po á temiJO hc neoes
sa?' ÍO quebt"a?'. 1'em a experiencia mostrado consta ntemente 
set·em clesobstt-uentes e dioreticas essas aguas, proli cuas i't di
gestão, e até prestativas :í:s molestias ele papo , Clll'ando- as, ou 
ao menas dim inuindo-lhes os volumes nos que os levam de on
trag terras e vão ali habitar. Desde a sua origem corre o dito 
ribeirão por uma planut·a ele quatro leguas, chamada BreJo, bor
dada pelo Oriente e Occidente de ser ras aM o anaial. onde os 
montes tomam. cliveraas direcções, fazendo uma campina vas
tíssima e cuberta de pequenas a r vor es até ás margens do rio. 
E' este B?·ejo tão pingue que ainda hoje pt·ocl uz a canna doce, 
nos logat·es onde ha mais de 100 annos se fizeram as pri
meiras plantações della; suas t erras c !'iam bem todos os 
viveres, fructas, e quaesquel' vegeta~s, sem clepenclencia de 
estrumes, e com abunclaneta . O algoclao faz um r amo da sua 
agricultm·a e commercio . A gaclaria vaccum e cavallar é geral 
nos campos do dis tl'icto par och ia l. O gado Jani gero , além ele 
multiplica t• bem, cl á lã ele bôa qttalidade. Nas concavidades 
das serras acham-se l'icas ni treiras, em que pouco se trabalha, 
por ter decabiclo o preço deste g~ne 1::o. Goza o paiz elo B~"ejo o 
beneficio de a t·es saucla ve ts, e a h1 nao se conhece molest ta a l
guma e nele mica; seus habs . vivem dila tados an nos , e muitos 
contaram a idade ele 100 e mats. O porto do mesmo BreJo, nas 
margens do S. Francisco, onde h a outro a rraial, tl os propde
tarios de engenhos conser vam seus armazens para reco lh er os 
elfeitos das suas lavouras e commercio, participa da mesma 
salubridade ... » Tra uscre vemos essa notici~t integralmente 
porque encontran1ol- a com pequenas modificações no Almanack 
ele 111 ina,s para 181)5, parecendo assim ler sido Monsenhor Pi
zar ro exactissi:no nas suas informações . Modername nte, em 
1877, o Dr . Carlos Honorio Benedic·to Ottoni publicou suas 
Imp>"essões de viagens a,o ?"ÍO S. li'n:bncisoo , onde encontra-se o 
seguinte a respeito da cidade que estamos descrevenc16: «Estou 
na Janual'ia. Gostei d.a ciclacle , e confesso que achei-a alegre 
e apr az ível. A cidade, collocada na margem esq. elo rio, 
n'um lindo taboleiro, ·tem um a physionomia graciosa. Largas 
ruas, boas casas , bonitas praças, arborisamen to com symetria, 
um alinhamento sem igual, muros a lvos e caiados ; tudo ist<> 
prendeu logo a minha altenção . Tem a Januaria as seguintes 

.ruas: d.o Commercio , Cáes, Gamell eira, Sacramento, Direita, 
Catinguinha, Flôres, Saude, Formosa, Imperial, Socêgo, Bar
racão, Pescadot·es, Rosario, S. João, Mangueira, Glori a e Joa
zeiro, além de muitas travessas e beccos. Contam- se na cidade 
20 negociantes de fazendas seccas e mais de 30 ta ver nas e 
armazens . . Frequentam o porto ela cidade 50 a 60 barcas cal'
reo-aclas de mercadorias nacionaes e estrangeiras , não üL!l anclo 
e~ gra nde numet•o ele ele ajôjos e canôas . A Januaria impor ta 
cerca de 10. 000 saccas de sal com 60 litros cada um[\; e ex
porta rapadura, farinha, milho, ~.rro z , feijão, toucinho, fumo, 
assucar, couros. peneiras , pai nas, algodão, tapioca, oléo ele 
ma mona , ca nôa·s , taboad o~ diversos, e.tc., ele. Nas suas ~·uas 
encontt•a.m-se peritos offic1ae., mechanJcos.de ?llrives, Stl lletros , 
sapateiros , a lfa iates, m arcene tros , carpmteu·os , peclretros e 
e fert•eiros... Como não seja o mau proposito enccbrit• os 
defeitos da Ja.n uaria, declaro que tem uma má egreja , quasi n. 
cabir, e uma cadeia de grades de páo. Estas edifi cações l'oJ•mam 
singular con·traste com o resto da cidade. Outro defe ito que 
tambem estranhei muito, foi a immensidade de a t·eias pelas 
ruas . A to la-se cam inhando. Este defeito é ele todas as cidades 
da margem elo rio de S. Francisco. Uma gt·ande necessidade, 
e essa importante para a Janu al'ía, é a de um cáes de peclt·n., 

que defenda a cidade das grandes inundações , Sabe"se que o 
rio de S. Fl'ancisco periodicamente avoluma a~ suas aguas, 
galga os ma is altos barra ncos e in vade a cidade. E ' a cheia 
que vem. Os j anuarenses , longe de abrirem o cor ação á tris
teza , e ele penat·em por seus pt·ejnizos, transportam r.n·azenteíros 
os seus penates para o snburbio elo Piqu izeiro, um l indo local , 
onde armam os seus provisorios abarracamentos á espera que a 
cheia passe, que as agua~ ret t·ocedam para o seu Jeito . Os 
visinhos fazendeit'os acodem com os seus bois, os seus carros, 
os seus escravos para ajudat·em a mudança tla, cidade, o que 
em um momen to se opéra . Formam-se nas pro.ças ruidosas 
pescarias , e as canôas vogam nas r uas, remadas ao som das 
cant igas dos barqueit·os, que vão e vem, enLt•anclo na s casas e 
armazeos . A Ja nuaria nesses tempos torrenciaes toma-se a 
Venez-a do Brazi l. Olfet·ece tl-sc-me enseju ele viajar po1· te rra elo 
Porto pam as Ped1··as e então reparei nas arvores os s igaaes da 
ultima enchente. A' cava llo, esses signaes ficavam sobre minha 
cabeça, e ·tambem nas ombreiras das casas . . . A cidade tem 
él.879 babs. O clima é elos mais salub t'es elo rio S . FraDcisco . 
Dá sezões, porém benignas; rect·uclescenclo com ma is intensi .. 
dade depois das gra ndes cheias, quando o S. Francisco começa 
a vasar. » A cidade têm quatr o escbs . p ubls . ele inst. prim . 
Agencia do cot•reio . O mun. é constituído pelas pat•ochías ele 
N. S. elas Dôres ela Januaria, N . S. elo Amparo elo Bt·ejo do 
Salgado e Santo An tonio da Manga . Januaria foi elevada á. 
vi lla em 1831 com a denominação ele vilia du Rio Farelo 
e á cathegoria ele cidade pela ele u. 1.093 ele 7 ele outubro ele 
-1860 . Foi creada com. com o nome de Itcr.pin~ssaba pela Lei 
Prov. n. 1.868 ele 15 ele julho ele -L872 e com o el e J a nuari a pela 
de n: 3 .19,! ele 23 ele se tembro de 188:! e classificada ele primeit•a. 
eutr . pelo Dect·. n. 5.049 ele -14 ele agosto de 1872 e de 
seg unda po r Acto ele 22 ele fevel'ei ro ele 1892 . Depende ela 
diocese ela Diamantina. Sobre sttas divisas vide, entre outras, 
as Leis P ro vs. n. 2.703 de 30 de novembro ele 1880, n. 2.764 ele 
13 ele setembr o de -L881. A Lei P rov . n . 3 .297 ele 27 ele agosto 
de 1885 t·evogou a Lei n. :1 . 814 ele 30 de setem bro ele 187'1 que 
Lransferio a sécle elo mun . ela Ja •1uaria par a o B t·ejo elo Sa lgado . 

JANUARIA. Assim denominou-se a cidade elo Sobr a l, no 
Estado do Cear á . Perdeu essa denominação pelo ar t . II ela Ler 
Prov . u. 244 de 25 ele oulubt•o ele 1.892. 

J .A.NUARIA (N. S . elas Dàres da) P ar c>chia elo mun. ela 
Janua d a, no Estado de Minas Geraes. Diocese ele Diamantina. 
Foi creada pela Lei Pro v. n. 284 de 12 de março ele 1846. Tem 
eschs . publs. de inst, pl'im. Sobre suas divisas vide, entre outras, 
a Lei Prov . n. 2 . 705 de 30 de novembro de i SSO . 

JANUARIA. Colonia elo Estado elo Maranhão. assente no 
J.ogar em que o rio Carú lança-se no Pinclat·é,' na Ct·eg. de 
S . Francisco Xav ier elo muo. de Monção . Foi f11nclada em 
1854. E ' habitada por índios Guajarás que se ded icam á cul
tura ele generos do paiz, taes como mandioca , milho, fe ij ão, 
etc . E m '1886 tinha 97 habs . , sendo 52 homens e 45 mulher es . 

JANUARIO. Ilha elo Estado do Amazonas . no mun. d·a 
capita l, na margem di1· . d0 rio daquelle nome. · 

JANUARIO . Ca rrego elo Estado de Pemambuco; pertence 
ao valle elo rio Canhoto. 

JANUARIO. Rio elo Estado el a Bahia, alf. do Comanda
tuba. 

JANUARIO. Ribeirão elo Es tado ele Min as Ger aes na es
trada dos Pilões a Paracatu; rega o mun . deste u!tirdo nome 
e cnl'l'e para o Escuro Grande. 

JANUARIO DO.UBÁ (S .). Vide Ubá . 
JANUATIUA . Ilha do Estado do Maranhão, na freg . de. 

Bacurytuba. 

JAPACUÁ. Log . elo Estado elo Amazonas, no rio Içá . 
I-Iouve ahi começo de uma aldeia ele índios Passés e Jmis, fun
dada em 1848, mas por falta de missionarios nã;o ·teve incre
mento algum. 

JAPAGUAREHÚ. Rio elo Estado ele S . Paulo, no mun. 
de Cananéa . 

JAPÃO. P aroc11ia do Estado de Min as Get•aes, no mu11 de 
Oliveira, em um pequeno planalto. Orago N . S . do Carmo e 
diocese de Marianna. Foi ct•eada ftoeg . pela Lei Pro v. n. i. 144 
de 24 de setembro ele 1862. Sua pop. é calculada em 5. QUO 
habs. T em duas eschs . publs. de ínst. prim. Sobt•e snas 
divisas vide : Leis Provs . ns . 1.844 de 12 de ou·tubro ele 1871; 
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n. 2.685 de 30 de novembro de i830. O unico rio que atravessa 
essa pa rochia é o rio V era Cruz, trib. d o Par á . Cultura de 
milh o, fe ijão, a rroz , ma ndioca, algodão, café, canna, uva, etc. 
Fa~ricam os .habs . aguarden te, a.ss uca t· e vinho. A expot•
taçao pa ra dtfferen tes mercados, é, na s ua mót· par te , de gado 
suino. Foi a egt·ej a ma triz de>sa f t·eg . erec ta em -1 769 pelo 
padre Domingos ela Cos ta Pereira , um elos primeiros proprie
tar~s desse Ioga r. 

JA.PÃO . P ov . no 3° cli s t. da freg. da Vi ctol'i a do Ba ixo 
~learim ! no Es tado do Ma t·anh ão ; co m uma e.>ch. p ~tbl. ele 
m st . pl'l m. 

JAPÃO. Log . do Es tado clns Alagôas, no mun. do Traipú. 
JAPÃO. Log . do Estado ele S . P aulo, no mun. ela Fra nca 
JAPÃO. Ilh a do Es tado elo Rio ele Janeiro e mun. el~ 

Angra elos ReiB, na enseada de Jurumirim . 
JAPÃO. Riacho do E stado das Al agôas , aff. ela margem 

esq . do ri o Tra ipú . 
JAPÃO. P eqtteno rio do Es ta do elo Ri o de .Janeir0, atf. da 

margem çlir. elo U bá , Lrib. elo P arabyb:t do S ul. 

JAP ÃO . R io do Es laclo ele Minas Geraes, a li'. ela margem 
esq. elo rio P <tr {l . 

JAPÃO GRANDE. P ov . elo Estado cls Min as Geraes, n a 
freg . do J apã o. 

JAPÁR A-GRANDE. R ibeiro do Es tado ela Bahia , ba nh a 
e mun. elo Prado e clesag tta no Ocea no. No mesmo m un. h a 
antro ri beü·o denominado Japára-m irim, q.ne egnalm ente de
sagua no Ocea no. 

JAPARANDUBA. R iach o elo Es tado el e P em a. mb uco , ba
nha o mun. ele S . Lourdnço ela Ma tta e desa,.,ua n o rio 
Capiberi be. 0 

JAP ARÁRA. SerrJte entre Marang:11pe e So ut•e, no Estado 
elo Ceará. · 

JAPARATUBA. Villa e mun . do Estado de Set'gipe , sécle 
da ?om . de setl n ome, ~obre o rio J apara tuba . Orago N. S . 
da Sande e d1ocese a t·ch tept scopal de S. Salvador. Foi c•eacla 
})a t•ochta pelo art. 1 da Lei Prov . n. 403 de 21 de junho ele 18511 
e eleva.cla á categoria de vi lia pela ele n. 555 de H ele junho 
ele 1859 . E' com . de primeira entr., creacla pela Lei Prov. 
n. 1 .006 de '17 ele abril ele 1875 e classificada pelo Dec. u. 5 .9JS 
de 23 ele junho do mes mo a nno. Compt·ehende o termo de seu 
nome e o elo Catte te . A pop . da com. é de '12 .026 hab~ . O 
mun. é r eo-ado pelos rics J aparn.tuba, J apa.r a tuba- mirim, além 
clt> out ros t~e nos no taveis . P rod uz canna , fumo e cer aaes. E x
porta a ssucar. Age ncia elo Con eio. So bre as suas d ivisas com 
Capella. ve ja-se a Le i Pt·ov . n. L H6 de 27 ele a bril de 1880. 
Compreh en.de os povs . Agu ilh adas, Maribonclo e Ra ncho. 

J APARA TUBA. Pov. do Estado das Alagoas, no t er mo de 
Ma ragogy . 

JAPARATUBA. Gra ndes elevações ex istentes nas cos tas 
d~s Estados cla.s Alagô~Ls g ele Sergipe, entre a barra do Camaya
gtbe e a do l'J ach ão P er sin nn"'R. Começam ela ponta da Btea 
e es teJ?dem-se para o N. , f'o rm

0
a ncl o pequenas cordilheiras. Sã o 

as mats elevadas claquella costa. 

JAPARATUBA. Riach o elo Es tado elas Alagôas ; nasce no 
a,çude ào engenho S . Francisco rec" IJ e os riachos P a tente, 
Manhoso e Hot·ta, que cl ivicle os 'muns . ele P ol' to Calvo e Ma 
ragogy, cae no brejo, hoje secco do e ngenho Campos Elysios, 
toma os nom es ele Car ão e Sal .,.~clo banh a o engenho Ilba elo 
Bello e desagua n~ Oceano, depois' ele 36 kil s . de curso. E' 
p orém, corrente e forte, posto que de pequeno cnrso (lnfloc.). 

JAPARATUBA.. Rio elo Estado de SP. rg ipe ; rega os muns. 
~e se~ no~e e ela Capella e cl esag ua no Oceatno , ao N . da Co
tmgtuba. Seu va,Ue é inquestion a velmente um elos lll ~l~ l'JCOs 
desse Es_taclo. Inleliz~ ente, seu lei lo, em de.clt<ve quasi Jnsen
Stvel, nao o.ll'et-ece fac!l vasão {1s aguas pltlVIfl:e~ recebtclas pelo 
valle. A inund ação eleva-se com rap idez vedtgtno~a a alturas 
descommu~aes , submergindo as plan tações : .o curso de suas 
aguas é a~ncla imped ido pelos b al ~ei, · os . OrJ g tna m-se es tes de 
nma gram1nea, q ue es tende- se da margem para o melO do Y10, 
fo rma ndo um tra nçado ·tão intrin cado, que torna- se. Jillpo~slVel 
l'ornpel-o, obstru indo ass im o leito elo rio e imped10clo nao s6 
a n~vegação1 corno a col'l'enle el as <~ gol as . R ecebe o Sirir~, o 
BreJo do Riacho, J apara tuba-mil'im e al guns outros tnbs. 

men0a i mportantes. T em os portos denominados : Maribondo 
e Ca brita . Um canal liga-o ao rio P omon <>a, trib . do Co
tin ao uiba. Ha um a grande ilha comprehendiaa entre o Japa
rat~ba , P omon ga, Cotinguiba e o Oceano. Suas ma rgens sã o 
fer teis, produzindo toda a sol'te de cet•eaes. «O Japaratnba, 
escrevem-nos elo Estado n asce nos sel'tões da villa ele N. S. 
elas Dores, passn.ndo a u:na l egua de distancia ela villa da Ca
pella . Banha ~ v illa ele J apara·tuba pela m argem esq. e o pov. 
Maribonclo, formando uma legua abatléO um a tlha , o~ ?onfi . 
elo Siriry. Banha tambem os po vo . Anntnhas e Ptra mbu a esq. 
e á di r. e per to da foz, os povs. Aguilh a das e Porto Grande. 
R ecebe pela margem esq. o AquidabRn e o J apa1·atuba-mirim; 
e pela clir . o Lagat·tixa , Cabt•al, rio Siriry. O Ja paratuba corre 
sobre um leito de lama , sendo de hum us os ·terrenos de sua 
lncia , fm·m açiio geologica esta que se estende á bacia elo Co
tingniba a té quasi ás immecliações elo P oxim. O cana l Pomonga 
un e-o ao rio P omonga , fo t·ma nclo a il ha elos Coqueiros "• 

JAPARATUB.A- MIRIM. Rio elo Estado ele Sergipe ; nasce 
nas s~ n·a~ el o Aquida ba n, banha ndo pela margem esq. o pov . 
F ot•mtgnen•o e ~esagua na ma rgem e.>q. elo rio J a para tuba , 
no lagar eleno nu nado En tt·~ -Rtos . Des te rio sabe um braço, a 
que chama m Vermelho , e que voltando a o mes mo rio , fot•ma 
com es te um a ilha de te tTeno ala~acl i ço e pantanoso . Abaixo 
da em bocadura do rio Vermelho ctesagua o rio P 1·eto. 

JAPECANGA. E' ass im denomina do em pa rte do seu curso 
o t•io Cajupira ng-a ou Pieangy, no Estado do R. G. elo Norte . 

JAPECANGA . R iacho elo illstado de P ernambuco, banha o 
m un. do Bom Conselho e clesagua uo rio Para hyba (l nf. 
loc.). · 

JAPEJÚ. Coxilh a no Estado do R. G . do Sul, r a mificação 
septentriona l ela coxilha ele Sant' An ua, n as divisas do mun. 
ele Alegrele co m San t'Annn. elo LiVl'amento . D'ella n asce m a l
guns rios, entr e os quaes o I bicot•ay ou lbirào-cay . 

J APEJÚ. Art·oio elo Es tado elo R. G. do Sul: na sce da 
coxilha elo seu nome e clesagl!a na margclm esq. d o ri o Uru
g l!ay . 

JAPERICA. . Loo·. elo Es tado cl9 P ar á , no mun . de Quat i
purl1, com nma esch. p ttblica . 

JAPETÁ. Log. no m un. ele Obiclos elo E stado do P ar á. 
JAPI. Sena do Es tado elo 'R. G. do Norte, n o mun. de 

Tra.b.iry . 

JAPI (Mot•ro do) .. «E' o nucleo ele um a série de morutes que 
vão ter, uns á margem clir. do 'l'ie té defrontando com o Apo
tribú, e outros que se confundem com os que procedem da serra 
do Juquery. Descobr e-se á grande dis tancia, não obs ~anle achar
se em tel'l'itorio mon tuoso. » (Aze vedo Marques) . Passam a 
menos ele 30 kils . ela cidade ele Jundiahy ; no Es tado de São 
P atllo . 

JAPIIM. Igarapé el o Estado elo A mazonas, no cli st. ele Puru
purú . 

JAPIIM. Ilha do Estado do P ará , n a bahia elos Bocas, per t,o 
ela costa S . 

JAPIIM-EPANA. La.go do E s tado do Amazon as, na mar
gem dir. elo l'io Nb a munclá. Foi assim denomin a do pelo Sr. 
B. Rodrigues que di z essa palavra signifi car: Japiim nome de 
u m passara, e Epawk l ago. 

JAPIIM-GRANDE. No me que toma o pequeno rio Curuç~, 
depois ele encontrar-se co m o fut•o P agé , no Estado elo Para . 
Vide Limoeiro. 

JAPIRACA . Baixos na costa do EJstado do Pará , cerca ele 
15 milhas dis tante d a ponta ela Ala l aia. 

JAPIXAUA. 1Ilha ·do Es lado elo P ará, no mun. de Breves, 
entre as ilhas J1purú e Corre-Corre das quaes é separa da pelos 
canaes . Oll f ttros destes nomes . 

JAPIXAUA . Fu t·o n a ilha l\iar a,jó e mun. de Bt•eves, de-
sagua no Aramá, no Es tado do Pará . · 

JAPOARA. Uma elas denominações qne tem o cordão c?n
tral ele serrotas que t em principio 25 kils. ao NO ela capital 
d~ Estadó do 'ceará. E' tambem designada pelo n ome ele 
Cwuhipe. 

JAPOBIM. Lago do Estado do Pará, no mun. de Breves, 
no rio Mapuá . 
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JAPOMIM. Riacho do E~tado ele Pemambuco, no termo 
-ele Goyanna. 

JAPONA. Fm·o no mun. de Chaves e rom. ele Mal'aj6 , no 
Estado do Pal'á. Une-sé ao Chat·apucú. 

JAPORÉ. Dist. do mun. ele Januat'ia , no Estaclo de iY~inas 
Geraes. Orago S. Caetano . Tem uma esch. publ. de wst. 
primaria. 

JAPÚ. Pov. cl.o Estado elas Alag-oas, no muu. de Piassa
bussú . 

JAPUARA . ltiacho do Estado elo Cená, afL elo lago da 
Barra Nova . . 

JAPUriYBA. Log·. do Estado do R io ele Janeiro; no mun. 
de Angt·a dos Reis, 

JAPUHYBA. Ilhas (2) elo Es tado do Rio de Janeiro, no 
mun. de Ang-ra dos Reis. 

JAPUHYBA. R io do Estado do Rio de Jan.eit·o, no mun. 
de Angl'a elos Reis. Desag-ua na enseada de Jenunirim. Ha 
ai nda uma sel't·a e uma pl'aia com o mesmo nome . 

JAPUNA. Ilha elo Estado do Amazonas, no rio Solimóes, 
'j)l'Oxima ela foz do rio 'l.' eil'é (Costa Azevedo - vVllkens ele 
Mattos). 

J APURÁ. O capitão- ten ente Araujo Amazon as ~~sim des
creve esse rio no seu Dioo. Topog?', Hist . DesO I''111t1aO ele~ Co 
ma?·oa elo ,1z.to Amazonas : « Hiap~wá . Rio da Gntanna, 
confluente do Solimões em sua margem esc] .. deft•o1lt~ da ponta 
de Parauari no dist. de TelTé, 112 leguas acrma da contluen
cia do rio Negro, 19 ~ da foz do Jamundá, aos 2° 29' .Lat. 
S . e 300 33' de Long. O. de Olinda. Nasce na pt'O"tncta ~e 
Moooá em Popaian, illstaüo de Nova Granada; cort·~ a ESE. 
em um leito pedregoso e cleslgual; e donclede~ta um braç0 p~ra 
0 Orenoco principia a regar te t•rttorro b1•azrleJro. Os hespanlwes 
dão-lhe 280 legttas ele curso, na turalment~ até o cana l .Auatt
pat•an:í, que cons iclet·avam boca elo Japum, a ma1s occtclental 
elas nove , qtte se Ih~ sup)?u~ha_m. Snas aguas são claras e 
puras até onde o inva de o Soluuoes pelos canaes A_uatt-pa
raná, Manhana e 1Jaranapú, c~ue as. tor na esbra nq~uça clas. e 
turvas. Uma consideravel ser1e de Ilhas .na extonsao _appto
ximacla ele 65 leguas dilatam-no a!é sahn· ao Soh moes em 
frente do P:J.ranari. Por mmto tempo se pretendeu, e Co~cla
mine affirmou em tom inclnbio , que seguiu Ferclinancl De?rs, e 
Ayres elo Casal deixou-se levat· a subscr.ever c~ne o Japura des
peja no Solimões por nove ~ocàs_ em d~stancra de 100 leguas. 
A Commissão de Demarcaçoes nao duvrdou plantar um ma1·co 
na boca do canal Auati-paraná como a mais occident:1l deste 
rio. T odavia os sentidos se apP.rcebem com ~od~ a evJclencta 
que nos ditos canaes as agua~ correm elo Sohmoes para o J a
purá, e que as deste, até eniao cla't'aS, se mesclam e ,t.ur~am 
a sahir por sua foz em frente ele Parauan, ele uma Cc i dr~e.
rente do que são antes daqtwlles canaes, que Anamá e Cod,tJ <LZ 
não são mttra couza que desnguaclouros dos lago~ , ele que 
tomam os nomes e que Copeja, Juçaras e Una ná sao canaes 
·do Solimõ~s, que ;1enhnma relação tem eom o Japurá. He este 
rio navegavel 160 leguas, pouco mats ou menos, ac1ma de 
sua foz, rmde começam as caohoalras que o oiJstruem, e até 

.onde s·tas margens são baixas e alagadas, que tornam o 
clima calido e insalubre: nellas abunda m as mesmas ~t·ogus 
que nos demais da com. : e ouro nas conesl?onden~es as <?_U.
choeiras . Tem-se pod ido çonbecer para ma.ts de <Jq naçoes 
indígenas, destribuidas por ambas as margens, em c·tJa escra
vidão mais furi osamen te se desenvolveu a sanha ~os conquis
tadores , que chegaram a estabele~Ar um dcposrto para sua 
venda nas immediações do Parauan com o nome do Curr al, 
qu 9 ainda conserva (Ca içara) a p_ov. que cle J~e resulLou. 
Provem-lho o nome de uma das naçoes que o habrtam, a qn":l 
ainda 0 toma de uma ft·ucta, ele r1ue fa_zem uma massa nutn~ 
tiv a Encontra-se ne lle, como no Soltmoes, a praga de ]ltUm, 
ca;apa~ã, etc. Desc~·imina ~ Japurá. el!l nt1•o elo .. t~rrito
rio do Irnperio as regwes ela Gmana e Sohmoes e supetwrme!lte 
a elle os Estados do Equador e Nova Granada na Columlmt. 
Tão p~litico por ditas di visõe~, elle o é igu ét. lmente por s t:a 
importancia diplomatica e h1storrca. Pelos tratados de ~7o0 
e 1777 é pelo alveo deste rio e de seus confluentes Cumtar.r, 
que limitavam as possessões hespanholas e porlltguezas. o. ma1s 
occidentalmenle . I<'oi nelle que, em 178i, se deu prtnc.tpto aos 
mais serios trabalhos de demarcação por parte das d1tas P~
·tencias, os quaes se paralysaram pela suspensão do commercJO 

podtwnez. Chermont, por havér es te assignado com o hespa · 
nhol Requena o celebl'e termo ele 20 .de maio ele 1781 para se 
limitar a demarcação no rio A paporis, e não se es tender a~ 
Cumial'i, como Cllmpl'ia, segundo a lett·a dos tra tados. For 
·tambem nelle que se subrnet'teu a nação Mura, concertando paz 
com o directo r ele Maripi, Mathias José Fernandes, occtlt'ret;t
cia que seria de incalculavel inportancia ; si houvesse capacl
cla cle para aprecial-a. Banha o rio Japurà a ft·eg. ele. ~an~o 
Antonio de Maripi, entre as fauces dos lagos Anamá e Atama, 
a pov, de S. Ma\hias, pouco acima da dita freg., ambas d.o 
lado ela Gttiana; e a pnv. ele iYittcupuri acima do canal A.'• atl
p traná , elo lado do Solimões, pertencente ao tet·mo ele 'retfe ». 
No trabalho A Te,•r·a e o Homem , publicado com o nome ele J. 
E, \V~p[xeus, em 1884, encont t'a - se a seguin te clescl'ipçii.o elo 
rio Japurá: «Nasce" na pro\' . colombiana de P opay'l n, na ver
tenttl oriental elo paramo de lseamé; e com o nome de Caquetá 
em seu cu rso superior, cort•e pt·imeiro na direcção ele ESE. até 
á cachoeira ele C11paty, d'ahi até S . Antonio ele Marapy pende 
para E . c depois pa,·a SE . até o So limões, com o qual co rre 
parallelo n'Ltma g- rande exte11são . E' navegavel a vapor até a 
cachoeira ele Cupaty e cl' ahi por cleante póclem it• gNmcles em
bar·cações até ás de Al'ar a-coara. A largum mnxima é de_ clous 

·kils. Desde que toma em S. Antonio 1 cle Marapy a cl trecçao de 
SE . abrem-se de amiJos os lados numeros os fUt·os, pelos quaes 
vai ao seu encontro o Solimões. Abaixo elas cachoeiras supe
riores t'eMb~ o J aptu•á, principalmenle elo lado esq., impor
tantes afl's . , dos qua.es são mais notaveis o rio dos Enganos, 
formado pelos ri os 'l'anas-cimanú e Cunat·y, vindos das con
tra vertentes do Uaupés, que desemboca logo abaixo elas ca
ehoeiras ele Arara -coa1·a; e o Apapol'is muil.o encaclneit•ado, 
em cuja bana termrnam os limites elo Brazil com o Perú, e 
cujo afl:'. Tarahyras é o limile que o Brazil r~ecl am a com a 
Colombia. Segundo i\Iat'Lius, a bacta do Japura tem uma su
perftcie de 9.800 leguas qLtadraclas •· lTi rn s·tas ma rgens encon
tl'am-se arvot•es de quina, ele que Martius observou ahi tres 
espec.ies; a arvore elo cac:>.o, cujos ft·uctos forn ecem aos incl tos 
não s6 um alimento util, como um at·tigo valioso ele exportação. 
São ellas habitadas po~ diversos sel vagens, entre GS qua.es os 
Passés e Miranhas. Em 188,1 o Dic~rio elo G?·ão Pewá publicou 
sob o ·titulo Amazonie~ a seguin te no·ticia a respeito elo Japnrá: 
«Nasce da corclilheil'a elos Andes na Colmhia, na pro v. de 
Mejoa ao Sffi. ele Almag·uer, em contraver·tentes com o Magcla
len·a, por '1°5' lat. N. e lança-se no Amazonas por diver sas 
boccas, uma das quaes aos 67o lon!J . O. e 3° lat. S . Por mui~o 
tempo passou a J apurá (o Yapura ele Acuiía 1 ) por ser a fonte 
principal elo Amazonas, e não é seuão um dus maiores .de seus 
tributarias, c1ue no ·tempo das aguas, ao desaguar no rw-mar, 
fót·ma um vasto estuario, em que na estação secca ftcam nove 
cursos, que La Condamine • atliemou sere~-lhe ~utt·as tantas 
boccas quando entretanto r econheceu-se Jil praLJcamente que 
seis c1e'llas, (Aua·ti-paran!L, i\1anhania e Guararapú e ou tras) são 
braços ou furos elo Amazonas, e que duas out1•as (Iblt-ahyba e 
Codajás) são desaguaclouros ele grandes lagos. Fossem-n'o as 
nove, e como diz o Sr. Dr. Severiano cl:t Fonseca «conshtur
l'iam o seu delta o maior elo mundo. tendo por base um tt•echo 
ele mais ele 600 kils.». a A posição geographica ela vet·clacleir<t 
foz do Japu rá é o parallelo austral .2°3-l' cruzado pelo mel'i
diano 310o16'. Encachoeil'aclo por mais de metade ele seu leito, 
o Japurá ofl'erece navegação em cerca de 1.000 kils. de seu 
curso, engrossado na ma~gem cltr . ou mericliona I pelo Maca
pu~ú, Itanu{t, .Tuam i, Yuamemeri. que communica com o Içá 
por meio ele um cmto trnject,; pot· terra, o Cm·asseu, o Charupé, 
o Cuna·m á, o Ar·apá, o Ca uinari, o An iué , o Mutú, que com
rnuuica pelo P ericlá com o Içá . No margem esq. ou meri
dional clefl ttem-Jhe o Caaina, o Apaporis, rio de grandes ca· 
choeiras em suas vertent.es ele qne, «as conhecidas pelos nomes 
ele Hiá, Merim, Cupay e Furna são mui notaveis, m6rmente a 
ultima, que é assombl'Osa pelos penedos colossaes que circum
dam a sua espaçosa espeluaca cavada pel as mâoA do tempo na 
fralda ele um penltasco de magna celsiLude, que a lravessa o no 
com nm l)Ontilhão, por onde elle arroja ruidoso as correntes 
com tal impeto que deixa enxuto nrn grande espaço do alveo, 

1 Esta narl'ativa é de Acuna: a opinião de F1·. Manoel Rodriguez, 
vem nella intercal!ada . H.obetto Southey, H-ist·. do Bm~it . 

2 Journa! cho voyayc f«it pai' onkc cl to mi à l'cquatCl!l' ( 1751) . 
a Viagem ao >·edo1· cio Bra;;i!. 

~~.!l70 
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enlr e a bocca d a espelunca e o logat• da quéda das agttas. 1. 

O Apapori s recebe os rios T a r ait·a, Piní, Ussap<u·amí., Ú ru cupa
r aná, Cum a ri e Ca nanart . P ela m esma ma rge m el o Japnrá 
a inda eng r ossam-lhe a caudal os l'ios Mtu•utim Mat•ao-á e Yat•i 
a l ém ele varies l'i achos. Nos ca mpos geraes 'da G.fyana, ot~ 
sil·vcbs , na r egiã o das pla níc ies i nf-indas, com muni ca -se o J" a 
Pl\.l' á com o 0l'en oco por um bt•aço que vai ao Gu av iá l'e. O 
Puapuá., que vai Ler ás vet·t9ntes elo Uini-uini, e o Na merama· 
que couduz ás fontes elo Mal'i é , liga m-n 'o ao r io Negro, orul e 
arn bos clesagtta m. O Ptirút·épar aná r eune- o ao Ua npês ou 
Gnapés . A pdmeira cachoe ira el o J apurá , a fftrm <t Bae na for
ma-se na se rra elas Araras , sarj acla de veias ele ouro . .. «Q~anclo 
o genlio Manjarona quer comp t•a t· a lg umas m anttl'ac tm·as aos 
bt'ancos, qu e lh e 11pparecem, tira cl'aquella serra o otn·o, á miio , 
paga, e repõe na mes ma serr n, o out·o r esta n te elas compras» . 
A cach oe ira elo Uviá, perto ela foz elo Cttm ia ri, é a maio r cl a
quelle ri o . num canal ele 11 ki ls . ele compr imento e ce t·ca de 
100 ms. d e la r gu ra. formado pel a d ivisão ele duas sel'l'as, e l' i
gem-se p~ nbascos a té d e 90 ms. ele nl tul':t: os 1 •el os elo cana l 
sãfl Iages a lcautitaclas . Do J ap uní - escreveLt Sp \lth ey" - pas 
sava-se ao rio elo Ont·o, chamado Yquiari. e a hi tH\S f t' a lclas 
de uma serra , se achava o ouro em g r ãos, q ne batidos toma vam 
a fórma que se lhes queda dar . Os l'j.Ue ós a punhavam cha 
mavam- se Yuma,qttar"Ís (npctnh aclor es ele me tal). A n ação qtte 
forneci a es te Olll'O et·a a elos Amanag<tas. . . "Peclt·o 'l'e ixe it·a . 
affirma a inda o consptcno hi stnl'iador, ma n•lou ensa ia r o ou t·o 
em Quito, e ach al'am ser ele 21 quilates . . . » 

JAPURA . Igara pé elo Estado do Amazonas, a l'f. da margem 
dir . elo rio Negro, entre os po vs . ele S. José e S. P edro. 

JAPURANDU BA. Log. no mun. elo Bom J a l'dim cio Es
tado ele Pern ambuco . 

JAQUAQUÁ. Arroio elo Estado do R . G . elo Sul, aff, da 
margem esq. do Ihicuh y- guassú. Vide I aquaqwi, e Jcwa-quá. 

.JAqUEIRA. Arra ia l elo Estado das Alagôas , n o muu. ela 
VJCtorta . Ha outt·os logs. elo mesmo nome em Sant'Anna do 
Ipanern a , Palmeira dos Inclios, Ma ragogy, Urucú, Bor to Calvo 
e União. 

JAQUEIRA. Uma d as es tações elo prolongam ento da E . 
ele F, elo Recife ao S . Fra ncisco, n o Estado ele P e rnamb uco, 
e ntl'e as es tações de Catende e Maraya l. Fica n o kil. 31.0'10. 
Dis ta 131<,307 ela es tação do Catencle e fica a 185m,OO:J ele a ltu
ra. 'l' em agenci a do correio. 

JARACANHEM . L ago elo Elstaclo do Ma ranh ã o, á mar gem 
elo rio 'l'ut-y-assú, acim a. ela roz do Paraná (Pere ira elo L ago . 
R ev . doinst. cH . p. 395). 

,J A RACATIÁ . Cor l'ego do Estado ele Minas Ge r aes, regtt o 
terl.'itorio ela fl' eg . de N. S. ela SllHle e clesagua no rio Doce . 

JARACA'l'IÁ (Bt•aço elo). E' o ca nal elo Guapot·é á cl ir. el a 
ilha Cornpri rl a, longo ele •.tns 30 kils , ; no Estaçlo ele Matto 
Grosso. E' ne lle que desemboca o Me\l tt~nes, pouco acima elo 
Re u ter ço inferi or. 

J ARACATIBA. Serra elo Esta do ele Per nambuco, n a com. 
d e Gar anhuns . 

JARAGUÁ . Ciclacl e e mun. elo· Estado ele Goyaz, n a com. 
do Rto elas Al mas, e m um a vas ta planic ie , junto ao cot'l'ego 
Jar~~~t:Í.:. ~ e ~,tr e o rio cla,s Almas e o P a ry, seu a!l'.; na l a_t. S. 
ele i~ u3 O e l ong . Oçc. de 4o ·42' O" do merJclt a n o elo Rw d e 
J•v~e1r o . S ua eg t·e,la m at riz tem a invocação de N. S. ela P omba 
e depen de da diocese el e Goyaz. Foi cr eaela p,a roçh ia pel o Dec . 
d e 17 de out~bro de 1833 . E levaclct á ca tego1·ia el e v ill a pe lo 
Dec. ele 'i cleJulh n ele 1833; in s ta!lfl.da em 20 ele Julho elo me.smo 
a nuo. Cidade pel a Lei P r o v. n. 666 de 29 ele julho de 1882 . ~ua 
pop. é calcuhtcla em 4 .407 \labs ., elo~ guaas 4 .124 são a n alph8-
betos . Fo t seLt mun . i ncor por ado á com . ele G:o.vaz pelo, 
~ I, a rf. I el a L e i Prov . n. 19 ele 6 ele julho de 1850; 
a com. elo R io Maran h ão pelo a rt. I li ela. ele n . 370. 
ele 10 de setembro ele 1864 · á elo R io das Almas pe lo 
al't. H ela ele n . 385 ele 11 de dn-osto el e 1866 ; á do Rio M::t.ra 
nhã.o pel a ele n. 575 ele 21 ele j'llho ele 1877; á elo Rio das Al mas 
pela ele n. 598 ele 5 de n oveti1 bro el e 1878 . T e m .duas eschs . 
p ubl s. ele primeiras le tt1,as .. Cunh a Ma ttos , que ahi est eve, diz-

~ B~ena. Ensaio Oorogt aJJII~so sobr e o Para . 
- fltst. do Bra:;it 
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nos em seu Itine?"a?·io. 'l'omo I p . -147: « O a rraial ele Jaragná 
é exten so, agt·aclavel e hem assentado, com var ias casas mui tó 
boas e basta nte ace iaclas ; uma belliss im a e clece ntissima egrej::t. 
ele N. S. ela P e nha com cinco a lta.r es . e outra de N . S. fl o 
Rosario com dous altares clotlraclos . .. O a era ial vae em a ug
n~ento por sere m m ais num erosos os edift cias que. se estão 'con
st l'nin do elo que os que vão se a rruinando . .• D1zem que este 
Jogar é doentio, que o numer o elos mortos excede ao d os 
n asc im entos; mas eu observo que hfl. menor numero de e n 
l'e~m os elo que em Goyaz. I!:m um ajunta mento ele ma is ele 
800 pessoas, apenas vi tres b roncocellos ou papeiras, qtut n
clo na cidade el e Goyaz em 800 pessoas ha pelo menos 
200 com g randes ou pequenas papeira~ . . . As senhoras d ?ste 
a rrai a l n iio se esco nd iam quando eu passav.a ; mas na 
egr~j a , ond e concorrem ag-or a ele n oite a nm a novena, apt,esen
tam-se todas. co m o capacete sem viseira . Ha muita gente 
bt'anca, e v ar tas senhoras brancas e coradas •• . , Saint H il a i
r e at tri bue a desc')be r t::t. d este a r~·a i al a negros que iam a pro
cu ra r otu·o nos l'lOS e c!Jz que ::t.s r1 quezas ahi encontradas attr a 
\,iram ha bs . çle m ocl o que um a pov, se fo l'ln ou no loga r que, 
pouco tempo :tntes era urn deserto . Segu ndo o mesmo viajante 
a s molesLias ma is commLm s no arra1a l er a m a hyd?·opisia e a 
m01"{éa . A po p. do mun. occupa- se ua lavottra e com a criação 
de gado. Sobre as d ivisas de J a r ag uá Vlele: Resn lu çãp qo pre 
s idente 0rn conselho ele t el e abt·il de 1833. a l't. I ela Lei PrÇ>v. 
n. 18 d e 1 ele sete mbro ele t 836, n . 6 ele 2 éle julho di 18 +1, J\c to 
Pl'es i clencia l d e 13 ele jane iro ele 1879 e L ei Pro v . n . 6~4' c1~ 30 
ele ma rço ele 1880 . Agencia elo cor t·e io, m·eacla em 1832. O mun. 
compre hencle mais a freg. ele S. F' r anc isco das Chagas . 

JARAGUÁ. Bairro ela cidade de Maceió, capital do Estado 
das A lagoas. Agen cia elo corre io, creacla em 1859 . 

JARAGUÁ . Dis t. elo mun. de Jo in ville . no Estado ele Santa 
Cathal'in a . · · 

JARAGUÁ. Mol'l'O d o illstaclo ele S. Paulo, a 19 kil ~. da 
capital n a fre"' . elo O' . « ill' notavel, diz o Sr. Azevedp Ma r
ques, porqne n~lle ·teve l ogar a primeira des~ob8rta ele .minas 
ele out·o, em 1590, pelo afamado paul1sta A flonso Sardt~ha e 
sett filho Pedr o Suelinha, a qual se cmpr eh endeu. depo1s da 
ma llog-raela ele Cana néa em i5 ~H, pot· ordem ele Marttm Affonso . 
Fo i tão a bunclan te a sua extmcção n essa epocb a , que chamou
se P c,-ú elo B•·azil., l~m princi pio~ ele outubt·o ele 1869, pessoas 
impor ~an~es ass i s ~iram a um phe nome no c·•rioso g ue se op erava 
nesse ru o t·r·o . Um a chamma enorme acompa nhada el e expesso 
e es branquiçado fum o clesoac1 va- 'e dessas pa t·ag-ens e, move~
clo -se no sen ttdo ascenclen te, o~cillava na atmnspher a , vo lta ndo 
em seguida ao Jogar donde se destaca r a. Durante a s pl'imeiras 
hor ns . a chamma r eappareci a com peq uen os intervallos, to~
no,ndo-se depois me nos ft· equen te até desa pparecet• ele to(io . 
Con1•e m notar que ao appa r ecimento elas ch a m mas cp t·respoi\ 
d ia m peque nRs detonações con;to u som ele urna panc~~cla cl a lla.. 
em paredes de taboas , 

JARAGUÁ. Serra elo Estado de Santa Catha rina; estencle
se ao rumo de E . O. pel a m argem di r. do rio Itapoçú . 

J ARAGU Á. Serra do E s ta.clo de Goyaz, n a cidade de sett 
n om~. A!I't rm a Cunha Ma~tos se r éssa serra muitÇ> a,! ta, asP,~\·a 
e ele r ochas gr::t.n iticas e ~.r i s tosas esc::t.lva clas. S,fÜ\ly-Htlaa\~ 
diz set• ella u ma mont::t.n h a ele pouca ele vação e terminar por 
um platô es\t•eito e allongad~ , _m ·• i to p clregoso, mas bast:J:n te 
eo·ua \. Aff't rm a es le illustre vta1a nLe ter aht encontradr• muttas 
a~vot· es (Anfl.car cl iurn curatelllfoli nm \ Aug . ele S. 'Hil.), mijo 
ft·u c Lo é muibo agr llclavel e qua torna-se maduro n o te mQO 
das chuvas . 

JARAGUÁ . l!:nseacla n o Estado ela s Alagôns, a uma e meia 
m ilh as a E. ela capital, na margeq1 m eridi ona l elo promon to !'lo 
Pon·ta Ve rde . E' o porto mais ft·eq uent::t.clo d o Estado e nelle os 
na vios ach am-~e abl'igados contn1 a violencia das vagas •. que 
se quebram nos rec ifes, q ue a g uarn,ecem p~la parte <'\e. ]!; . ; 
não sendo , po1~ém, po r e.stes resgu;tr(ia da ao ::;,. , achat;n -se elles 
exp ostos aos ve n tos viol entos que sop,r a m deste lado, os quaes 
não poucas vezes os a rt·oj am á pra ia . 

JARAGUÁ. R io elo ffi s taclo ele S::t.nta Cfl. thal'it1a ; nasce na 
serra ele seu 110m ~ e en tra no H~pocú. F oi. explorad o .em 1862 
pel o engephei\'.0 \Ven clel'lx~ lcl, CUJ O RelatO?"tQ fQl p.ub.l tcado \lO 

DiM·io 0(/icial de 16 el e outubro de 1862. 

JARAGUÁ . Carrego do Estaçlo el e Goy<l.z , banha a ci.da,de. 
elo se tt nome e ç\esn,g-1.\a n_o, ri Ç> Cl\JtS Alll\'S. E' \' U,l'if~ ro. 
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JARAGUÂ AO BEBEDOURO. (Estt·atla ele Fert·o ele). No 
Estado elas Alagôas; parte ele J a raguá, porr-o d:t capi~nl, atra
vessa a cidade ele Mace ió e vae a~6 á pov. do Bebedont·o. P otiCO 
an,tes de Maceió enleonca-se, na linha prin c ipa l, n ramal qne 
dirige-se ao tr,tpiche da lagoa do Norte . As condiçõ~s ·tcchn i
cas ela linh a são: bitola -tmA4: declividade maxima 2, 5 % ; 
raio minimo elas cut·vas 1.20m . Os tl'ilhos são elo typo Vignole
fel'l'o. T em em trafego :LO kils ., sendo se. te k ils . de J::tt'agná 
ao Be bed oueo e tl'es ld s . o eam a.l elo TrapichP.. Sobre o his~o
rico dessa es tt·acl a, lê-se no lraba l!,o elo Dl'. Picanço o s e
gu inte : "1~ Lr i ~ rov . n. 563 ele 24 ele maio el_e 1870 auto ri s~n 
a consteucç:w da E. el e F. da Imperat r1z ; a Le 1 geml n. 1. 9::>4 
de 17 ele .Julho el e 1871 autol'iS\l\t o govet·no a co ncedet· ise nção 
de dire ilos de importação sobre toei <> o materi a l necessnrio Ít'l 
estl' aclas con lractadas pela pt·ov . ; em 19 ele outubt·o ele 1373 
inang-ul'On-se o trafego no trech o j:í. cons ll' nido ; em 17 el e jn nho 
de :ltl74 poe l)ec. n. 5 G72 foram coucecl icl os 6. e mpt·er.a os fa vo 
r es ela Lei el e 24 de setembro dd 1873 ; o De c . n. 6. 096 el e 12 de 
j anei r o el e 1376 autor-i soa á !JlCb{JÓS lJ?·azilian Cent?·a l Rai/u.;a.y 
Col?>pcbny a fanccio1lal' no impel'io ; a 17 ele maio de l879 fo i 
conside mcla caduca a conc~ ssii:o ela garant ia el e :jnt' ClS fe ita pol' 
Dec . n. 5. 67.2. A empt•eza não poude construir a linh a além elo 
Be bedouro». 

JARAMATAIA. Log. elo E stado elo Parahyba do Nona, no 
tel'mo ela Princeza. 

JARAMATAIA. Anaial do Es tado das Alagôas , 110 mun. 
de Traipú. 

JARAMATAIA . :Nome que toma o riacho Jandahyea, antes 
de entr::ll' no teemo ele :5oure ; no Estado elo Ceae(t. 

JARANDUBA . Fut·o elo l!:stado do P ::n-[t, no mnn. el e 
Macapá, na ilh a Cantá . 

J ARANI. Riacho do Estad o do Amnzonns, a Jr. ela margem 
di t' . elo rio Branco (Bac na). Ayres de Casal escreve tÜf'L'l"Cbny; 
A r a nj o A ma zonas , Ayarcbni, .!a?'M>i e Hia·?"a"i ; Alexancll'e 
R . Ferreínt, Jcbgum"MI'!J . Na C<H ia cht Fronteira (ci t.) le-se 
Aja,·any. 

JARAPUCUMA. Alcleiamon to de E s tado elo Amazonas . 
Vide J ·m·etpecunub. 

JARAPIUCA . Ilha do Estado do Pat•á, no t•io Tocantins 
(Al ves ela Cunha. Qb,•. cit.) . 

J ARAPUCÚ. Rio do Estado elo Pará, na ilha Maraj ó ; eles
gtta na margem di r. elo rio Curm·ú. 

JARAQUARA. R io do Estado ele Matto Grosso; n asce da 
mon·o das Araras, na distancia ele 15 leguas e a SSO . ela 
villa do Diamantino e vae desaguar no rio Paraguay . 

JARAQUI. Ilha el o Estado elo Amazonas , no ri o Japnt'á, 
acima da ilh a Maripimil'im. Em suas pro:-: imiclactes no~am -se 
as ilhas elos Periquitos, do Gomes . elo Vapor l bicuhy e da Ma
rahá . Nella existe um lago do mesmo nome, que pur meio ele 
um ft!l'O, tem c o mmttoica~;ão com o Japurá. 

JARAQUI. Rio afl' . ela margem clir. elo Jatapú, tt'ib. elo 
Uatumá. 
. JARAQU I. Rio elo Estado elo Amal.onas, tl'ib . ela clir. 

do Canumao. 
JARAQUI. Cachoeira ·no alto Jatapú . Fica ent t•e as ca

choeiras d enominadas Crerupecle (terra pl'eta) e Cachil'y. 
JARAQUICOARA. Serra elo Estado elo Par{L, na marge m 

dit•. elo riô Amazonas, defronte ela cosl fl. ele i\<Ial'acá· assú e 
ac ima ele Obiclos. (Cos La Azevedo. - Para hybumt elos Reis). 

JARAQUI-PARANÀ. R ibeiro do E s tado do Ama zo:1 as , 
desa.gna no Japurá, pela ma.rgem ssq . immecliatamente abfl.ixo 
do lago Ai amá, no cltst. de Martpl. 

JARAQUITUBA. Igarapé elo Estado elo Pat·~t, nos limites 
de Sanlat·em (Lei ele 19 de outub,·o ele 1870) . 

JARAR,ACA. L og . elo Estado ele P ernambuco, n a ft·eg . de 
N . S . elo u elo tel'mo de Goyanna. 

JARARACA. Log. no mun . ele Guamtingue~á do E s tado 
ele S . Paulo. 

JARARACA. Log. do Estado do P a raná, no clist. do Piraby . 

JARA.RACA. Ilh a na costa elo Estado elo Pará, a o S . da 
ilh a da Cutijuba; na p arte claquella costa comprehendicla 
entr e as pontas do Mar ahú e do Chapetl Virado. 

JARARACA. Igarapé el o E s tado elo Parà , t•ega o mu11. ele 
Vizeu e desagua n o Gm·upy. 

JARARACA. Igal'apé d u E~taclo elo Pal':i, no m1tn. ela ca
pita l. 

JARARACA . São assim denominados cl ouc rios tl'ibs. ela 
rr. a r ge m esq. elo S. Mig uel, a lt'. elo rio N~geo , que o é elo 
Iguassú e es te do P~t·aná . 

JARARACA. H. i o elo Estado cl~ Santa Cathal'inn, n fl'. da 
margem clit·. do T.ijucas , abaixo el a ~éd e ela fe eg . ele S . Joiio 
Baptista . 

J ARA.RACA. Cachoeira n o l'io elo Nol'te, no mun. elo Peaelo 
e Bstaclo ela Bah ia . Fica um kil. ac im:t elo r ibe ieão elo Qtte· 
bt· aLlo. E' o 11ltim o ponto li ~\bi · ado cluqne ll e t·i o : cl <tlii pa t· a 
c im a é ellc cobe rto do pedras a té se is kils . ele distancia . 

JARACATEU A . Igarapé el o Estado elo Padt, a iT el a margem 
esq. elo ri.o C:htam:i; no m un . el e Otn·em. 

J ARARAITEUA . Lago elo Estacln elo Pará, no mun. ele 
Monte A legee . 

JARAÚ. Ca bo na ilha Maraj ó, ao NE . Peo:dmo a elle come
ça um perigosa curva, onde ex is te m e nct·a~·aelo s os ma is lem i
veis bancos ele a r eia, euu·ecor taclos de canaes, conh ecidos 
só mentfl pelos p esc&dons e cond11ctores ele gado , e aos quaes a s 
mai s moclem as cal'la~ cliio o nome collecLivo ele ban cos cl•l 
San 1a Rosa ou ele Magoary. 

JARAUÁ.. Igarapé do Estado elo P a rá , no rio Xing·ú, 
quasi rl cfronte ele Sott ze l. 

JARAUC.Á.. Lago e furo do Estado elo Amazonas, no mun. 
ele Silves, pro:d:no do furo Ca nassary e el o lago do Pinguei. 

JAR A.UCÚ . llh n el o Es tado elo Pará , pro:-: ima á ilha Ca
viana. O Se. A ll'es cl <t C11nha escreve Jcb i'Cbueú, : VeJiozoBal'
r ét ·J .J ct.na·uc(t. . 

JARDIM. Cidade e nHtn . elo E sto.clo clú Ca:1.rá, na com . do 
do se ll nome, nas ex tt' J lTI 'tS elo E~taclo com ·> ele Pe rn ambuco 
talvez uns 12 kit>., a 4 ldls., ela cidade ela Barb:t lll a 76 cl~ 
Gr ato, 3Q el<t villa rl e Pot·t.elras e 51 ele 13 rej <J el os Santos,' edifi 
cada em úm t pli:tn icie ent t·e clous r amos ela set·t·a do Al'aripe e 
han·hacla pelas ag·ws cb elive t'>> os riacho.> , entre os quacs o 
U::tfnncló , Boc:t ela Matta , B)~ Vista, Crallatá, Cip ) , S . Fl'an
cisco, Jaeclim e Corre n te . Lavol!l·a ele C<tnnn ele a sscucar, café, 
fttm o c cet·eaes . Cl'iaçiio ele gado. Oeago Senhor B Jm Jesus 
e diocese do Cea rá. ::legando a tt·a<.liçiio tsve essa pov. começo 
e m :L7:J.2. Os habita ntes das ma l'i?ens _clo l' ioS. Ft·ancisco, im
pellidos pela g'l'ande secca que al1 se faz sen ttr, em ,g t·a r <tm Jl :l. t'a 
essa pov .Querem ~tn s queo pl'im e il'o emigt·.ante fo sse o paclee ~oão 
Ba nde ira, que ah l es tabelecenrlo-se com cltve t'S03 out ros m rt tvt 
cluos Jan çon os f1tn damentos ele um a capella Out.r·os porem, d z ·m 
gu e nesse tempo jft achava- se ahi estabeleciclo um p rtttg ueY. 
rle nonte Jaeintho, qtte viera acossado pelo secca qu e as-alava o 
J~ s tarlú ela Bahia. l•'oi ct·eaLia pa l'ochia por D~c. ele H ele otttubt·o 
ele 13l4 (Senador P om pêo) sendo se u pl'lm e ii'O v >ga rio co llaclo o 
P. Antonio Man od da Sottsa. Elev aria á cateo-e ria el e vi li a por 
Dec. ll e 30 el e agosl.o elo mesmo anno e i_nstall aela a 3 ele janeiro 

. de '1 816 pelo ouviclol' (clepots se nador) Joao Antonio H.ocl l'i n-nes ele 
Cat·valho . Cidade pelaLei Pt·ov. n. -1. 829 el e 3 el e s;lembl'o 
de 1879. E' com . de prim eira entr. Cl'eacltt pelo art. l ch Le i 
Pt·ov. n. 808 ele 3 ele agos to de -1 857 e class ificada pelos Decs. 
ns . 2.013 cle5 de deze mbt·o do mes mo an:1 0 e 5.'195 ele H jan ei l'O 
de 1873 . A apuraçã0 , feita em ·1872, no l<;staclo pela con1m issão 
cens itaria deu á parochia r! o Jardim '14.143 habs. 'l'é m eschs . 
publs . de ins tr. prim. Agencia elo correi o . Sobre suas divi sas 
vide. enLre outras. a s Lei ~ Pt·ovs. ns. 52-l ele 4 de dezembro 
de 'l850, 655 ele 29 éle se Lembro el e i854, 1. 'll6 ele 27 ele outu ht·o 
de 1364, 1.192 clé 14 ele agoslo ele i 366 (art. H) , 1. 35.2 
ele 20 ele o:1tnbro ele i370, n, 1.. 703 ele 25 de julho ele '1 376 . 
A pop. ela c0m. em 18\H, eea elo 3 l.6951H.IJi ~a ntes. 

JARDIM. Cidade e mun. Llo Estado do R . G. elo Norte, 
sécle da com. el e se u nome, n a mnrgem esq . elo rio Ser i dó . 
Foi, em principio, uma !'eY.e lfcia pe rte nce~e ~o co!·on el Anton~o 
AzevecloMtti<c. O mun. e banhaclopdos rtos Sendo, Acauan, .1!: . 
Santo, S. José, Cobt·a; e percol'l'ido pe las~>erras da Bo t·bu,· emE'- e 
da l<'ormiaa. Seu comrnerc to el e ex poetaçao consiste em a lgo cl ao, 
COUl'OS sa"!g-ados, sola, carne seccae queijos. Sua ~gt·eja matriz 
tem a invocação ele N. S. ela Conce içáo do Azevedo c depe Dele 
ele di ocese ele O! inda. F0i desmembrada ela f1·eg·. ele N. ::;, da 
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Guia cb vil ! a do Aca t• y e clevnda á pa r ochi a pela Lei PJ'ov. 
n. 337 ele 4 de setemln·o ele 185G, qu e de1t-lh e a clonom inaçio 
da l!once içilo do !\~e v eelo. ~l evacl:t á villa com o nome de J <. t· ll im 
peln Lei P~ov . n. 407 de l de se ~e mbro ele 1358 e á ele ci dade 
pela ele n . 703 ele 27 ele ag-osto de •1874. T em d uas esch ~ . pnb ls. 
ele iust . prim . Cl'eadas pelas Le. is PrJv~ . n . 8'13 el e 23 ele j un h o 
ele 1882 e n . 6J3 de U do clczem br o de 1S7 l. I~ co m. d~ 
prim ei1·a entl'. , crearla e cl:tss ifi cada pela Le i P t·ov. n . 681 
ele S de agos to d e 1878 e Dec . n . 5.400 de 1.0 de se temb t· o 
do mes mo a n no . Compeehencle o termo elo mesmo n ome 
(Dec . n. 5.402 ele 10 ele setem bro ele 1 87 ;~j e o de Acar y. 
Sobl'e suns cl ivi>as vide : Le i P t· ov . n . 825 ele 20 ele dezcmbt·o 
de 1.877 . Com prehencle os po vs. P cL re lhas e Peri r!l tito . 

J A'RDI M . Pov. no m nn ele l tn tMtntty do l~ staclo elo P l au ll y 
1'em 150 h r, bs . e dista 'lO kil s . cln cp1ella c icl arle . 

J ARDIM . Log . do mun . el e Aracaty, no Estaclo elo Cearú . 
J ARDIM . P ov . do Eõtaclo do R. G. elo Nol'Le, n a fc·eg . de 

Angicos; com uma esc h . pnlJ I . de inst. p t· im . ct•ea.da pela 
Lei P t• ov. n . 920 d.e 13 ele março de '188-L A Lei n. 9H ele 21 
ele mar ço ele 1881 C L' e ou a h i u m el ist. el e paz compos to elas sub
de legacias elo Jat•cl tm e Bo m Fim. 

J ARDIM . Pov . elo IJ;staclo elo P arahyba elo N orte, no mu n . 
ele Fag" neles. 

J ARDI M . P ov . el o Estado el a s Al a.glí as, no mnn. ele S . J osé 
da Lage -

J ARDI M . Log . el o JTistaclo ele Se t·g ipe , n o mu n . ele Aqui 
daba n . 

J ARDIM . Log . elo Estaclo do E . Santo, na !'reg . ele S. J osé 
el o Calçado; com nma esc h . pnb l. ele inst. [Jl'Ím . cr eaeht 
pela Hes . n. 148 de 2 el e abl' il ele 1890. 

JARDIM . Sober bo e vasto a rt'abaU e elo Distl' ict.o Ferle t\ 11, 
entre os arrabaldes deno mi nados Botaf'ogo e Ga•·ea, l igado ao 
cent r o ela c ida de por u ma linha. ele bonds . Quem a e lle se d ir ige 
pela r tu.t. r!.vs Vo lu nta rios ela Patda (a n t iga mente S . .Toaq ni m), 
av 1sta logo i d ireita o imp· rtante Oll·co ,;ado ; na fl'ente, ao 
fLt nclo, a )J erl·l'Cb da Ga-vecb e um pou co á esq. o o Dous 1-•·mãos, 
Desdeo sen com~ço nota-se a bdta, pos to qn e insa lubre, lagoa 
Rodngo d e it'?"etlas e pouco acl ~ ante d es ta o J.:ur!im Botcmwo, 
com a sua _mages tosn. rua. de p d me h·n.s ~ .Junto a. esse jnrdin1 
acha-se o l nst JtJt to F lnm i nense ele Agdcultu t· c~ . Esse arraba lcle 
é o predil eto elos 'ls tran ge iros : pocl0nclo-se affit·nuLL' qne não ha 
navi,), q•te apnt·&e ao Rio ele Jan eiro, cuj os passage it·os deixem 
de ü- ~clmiL'at• as ball ezas n:t turaes elo ja t·d im . Em a r ralralcles 
cremos que n enhunta cidade do ll1ttnclo eg,ta !a ao H io de 
Janeiro. 

JARDI M . Po\' . el o Estado do Rio de J anei,·o, p~ r lo da ci 
d ade de Angt·a elos R.e is . 

J ARDIM , Pov . do Estado ele S. Paulo, no mtul. de Jnn 
di ahy ; com !IJU(l. esc h . publ. ele in st . prim . e uma ca pei la 
de San ·ta Cruz. 

JARDI M . Log . do J~;t.aclo ele Minas G3t'aes, n o d iõL da 
P iedade e mu n. do 'l'urvo . 

J ARDIM. Log. do E~taclo ele i\1 lnas Geraes , na f reg ele 
San ta Mar ia elo mnn . ele It.abira. 

B 
JARDIM . Log , do E s tado ele i\I in as G e t· ac~ . n[l. ft• eg . elo 

om Jesu~ elo La mbat•y. · 

JARDIM. (Fazenda do-) Na ma1':2·em d it'. do r io Mir:wrla , 
23 leg u:~s a SO . de Nionc: no U:staclo ele Ma Lta Grosso . Not.avel 
P,OL' ter s ido a J'a ·irlcnc ia cio i nLt'0pid o c clesgn .çarln g :tia (José 
1• L'anc tsco Lopes) d ~t expetli çii.o qu e sob o rom manclo elo co•·onel 
Mot'Ms Camis'io i n vadia o P ctt'[tn·,ny . em lti67. e !'oi ohr ig:ccb. a 
re t ~rat• -se . No Rctúo da me~ m ,;? Fazencla, rlislant.c m<·.ia logna., 
estao sepu iLa clos esse coronel se1 t imm ecl i a ~o , o ~e n en te - coro n e l 
J ttl'encio Ma.noel Cabr al cl ~ lJ.Ie nezes e o mesmo gLtia, vicli mns 
elo cho lem (13 . ele l\Ielgaço) . 

JARDI M . Mot'l'O e prai[l. elo mun. el e A ngra elos Re is , n o 
Estado elo R. io ele J <tne iro . 

J ARDIM . Serr a elo Estado rl e Min as Gem es, na ft•eg. do 
Bo rn J esqs do Lalllb'll'Y · Lem cet·ca el e 40 kll s . ele e xten~ão , e 
400 ms . ele a lt ura . ~· u;na ra nü íicaçiio da se n a ele S. 1'homé 
clfcs Lett t· a~ . 

JARDI M. I lh a no Jitto t•;d elo mnn. da Mangar atiba e Estado 
elo H.1o de J a neil'o, p roxima ela ele Itacu r ussá . 

JARDIM . R iach o elo Es tado elo R. G. elo Nol'!é; r euuê•se 
ao ri o S. José . Ba nha o mun . ele A.cary . Nasce na serea d a 
Formig~. 

JARDI M . Col'l'ego do Estado da Bah ia , aff . do r io. S . F ra n
cisco . « Co rt· a sómenLe Cj ll<tnclo cahem ch uvas tor ceacmes; em 
cond ições normaes apenas a nascente denom in ada «Ol hos cl'A
g :m., é perenne. esta, poré m , q •te d isttL qu a tr o kils. do Gentio 
c se aclt a a L O()Qm sob re o u ivel do mar ap l' ese nta -se ~om o fi 
lete d'a"'ua. in te iram 0. n te in signiflc[l.nte e qttas i ioaprectavel » . 
R eler t . elos tl"CbÓCblhos ele abastecimento cl'agucb 1'a?'a c~s minas elo 
Asst.wuci . 

J ARD I M. R ibeirão elo Estrtclo elo~. Santo, r ega a freg . ele 
S . José elo Calçado e desagtta no r io Itabapoana . 

JARDI M. R ibeirão elo E stado ele S. Paulo, n o mttn . ele J a 
C::t l'ehy. V;te para o Para hyba. 

J ARDIM . Co r l'ego elo Estado el e S . P "tulo . banha a com . 
elo I~. S . de Datataes e d esag11a no ri o Sapucab y . 

J ARDIM . R ibei rãq elo Estado de ~lin as Geraes a fl'. elo ri-
be il'iio elo lJaraizo , q ue o é elo ri o Grande . ' 

J ARDI M . H. ibeirão do E>l.ado ele Minas Gel'aes, no m un . 
d e Caldas ; desagua n o ri o J ag uar y (Tn f. l oc.) . 

JARDI M . Cor rego elo Es tado ele Minas Ge raes , a i!'. elo r io 
elas Velhas . 

J ARDIM. Rio elo ~S t[l.clo ele Minas Ge raes, ua freg . do Bo m 
J csn s elo Lnmbary ; desagua na m tu·gem cl ir. dv l'i o Lambary , 
t l' ib. elo rio Vercle . 

JARDIMDEPI R ANHAS . P ov . dolTi staLlocl o R . G. elo 
No l'le, n o mun. el e Caie) . As Leis Provs . n . 351 de 26 ele setembro 
de 1856 e 741 ele 23 de agosto de 1875 ct· ea. ram a h i esch s . publ s. ele 
ins t. pr im .: a de n. 435 d e 9 de ab l'i l creou u m cl ist. ; a ele n. 80\J 
ele 19 de novembro ele l8i7 suppt·imiu u ma <las esch s . , qtte fo i 
restnu racla pela ele n. 34:3 ele 23 ele junh o ele ·1882. Tem um a ca
pella dt~ in vocaçii.•) ele N . S . elos Afrli ctos. Está hoje deca
de n te . 

J ARDIN EIR A . Log . do E stado elo P iaully , no mu n . de 
S . J oão elo P iauhy . 

J AR! COT Á . Dis t. elo be t·mo ele Alagôa ele Ba ixo, no Rs Lado 
ele Pet· nambuco . Por suas d ivisas fica m os ri be iros Chilily e 
Cttpity . 

J ARUMA N . Rio elo Es tado el o Pa rá , ba nh a o m 1111 . de 
A.baeté e clesagua n o Tocan tins n o Io~ar denom inado B a Lia ele 
Beja . " 

J ARU R Y . R.io elo Esl.aclo do A mar.onas : desagua na m a r
gem esq . elo r io Negt·o, aba txo de Maracabi , eJltt·e o r io Mat·a
u iá e o iga1•apé Impambú, no d ist. ele Sa nta h abe l. 

J ARY . L og . do Estado do Pa r á, no mun . de S. Domingos 
ela Boa Vista; com u ma esch . publica . 

JARY . Log. d o Estado do R . G. elo SLtl , no mun . de 
S. Ma d inlto. 

JARY. Rio elo ~stado do Pal'à; n ~sce na sel'l'a ele 'l'umuc
Hnlr.ac, segne uma cl it•ecç iio mais ou rn enos par a llela á elo 
P arú e el es tg ta na mar.4em esq. do Amaz~n as . 'l'e rn a la t·g-ut·a 
maximn. de 1. 500'". Sen curso é obstt· uiclo p1r co n ·dcle it·as e 
s:Li tos se ndo mais not.av01s o ela Pcb1 ?.Vt~ cl-, ele 2tl "' a pnun o, o da 
Esouln G,·cmcle·e o el o Deszsp~1·o dtl.25m. Sen afl'. ma is no tavel 6 
o Apanan i , vindo cl<J NO. tambem mui ~o encachoeir .tclo , m ;ts 
que é navega ,·c l por i,;-ar iLés . 

JARY. Ig~tmpé elo lGs taclo elo Pará; clesag-na no ri o Ca pim 
peb marg-em d i r . entro os iga.r apés Jauaara e Palhe ta, no m u n. 
ele S. Domi ngos ela Boa Vista. 

JARY. Lago :'c mar gem di r . elo P nl'Ítõ, ci) m qnem se com-
munica po r dons fu t•os . Della segue um ri o CJiltl é navegavel, 

JARY. Lagô.'l. elo Estado do Ceará, n o mn 11. de Ma m ngu a pe . 

J ARY JUBA. Pon!a elo Es tado elo Parii. n a co m. do Gurupá. 

J ASCU RY. Ca ch oeira elo ri o 'l'rombetas, a JJ . da margem esq . 
elo Amawtuts, no liJs taclo elo Pari . F i ca en i re as cachoeiras 
denom in adas CajH P-i t·o e I n fe l'l1o. 

J ASPE . Sel'l'a cl o[];staclo ele E . Santo, no t]tnn . do Cal çado . 

JASSANAHU . Lagôa do Es tudo do Ceará , no mun . ele 
ivbranguape. 
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if:ASSIRÚ. Riacho do Estado ele Pernambuco, afL elo rio 
·Serinhaem. 

JATAHY . Villa e mnn. do Estado ele S . Paulo, ex-pat·ochia 
cl·o mun . . el·e Silveiras· do qual dista H,i kil s . Orao-o t~ . S. 
ela Pi-edade ·e diocese' de S. PatJlo . Foicreacla parochia com o 
rró\ne de Sapê pela Lei Prov . n. 21 ch 4 de abri l de 1857 e 
elevàda 'á vill'à com o nome el e Ja,ta,hy pela ele n . 69 de 2 de 
àbri'l de 1887. A pop. é ele 6.000 habs. Cultura de café e 
cerea'es. Sobre SLlas divisas vide: arts. I e II ela Let . P_rov, 
n. 18 "de 30 ele março de 1858. 'l'e m duas eschs. p:•uls . de Jnllt. 
prim. Ageucia elo correio. 

JATAHY. Villa e murL do Est'lclo de Go yaz; na com. do 
Rio Verde; na mnrgem ·es ~l- elo rio Claro ou elos Pasmados 
q.fL do p ,u·anahyba, com cli1~1a ameno, importan·tes jazidas 
d e ouro e industria florescente . ürago Drvino Espil'lto Santo 
e diocese ele Goyaz . 11'oi elevada á catego1·ia ele parochia pela 
I:;ei P1·ov. n . qô2 de F ele agosto d3 1864. Desmembl'ada ela 
com. e termo da Capital e incorporada á ·com . e t·el'm o elo Rio 
Verde pela Lei Prov .n. 45-± ele 30 de setembro ele 1870. ' E levada 
á. villa com o nome de Paraiso pela de n. 668 ele 29 ele julho 
de 1882. A pop. é est imad a em 1.500 habs. elos quaes -1.216 
sã'o analphábetos . 'l'em duas eschs. publs. ele instr. prim. 
Sobre limiLes vide Lei Prov . n. 5'17 clé 2 ele ag-osto ele 1875. 
Agencia elo correio, cr eacla em '1 881. Sobre e~Le m_un. recebemos 
a seguinte informação: ~A villa elo Jatahy, . 1::> l eguas clls-;
tante elo rio Verde, séde ela com., é uma lwcla pov . Esta 
assen tada so l)l•e uma belíssima imminencia, banhada por dous 
manàncíaes de agua potavel que abastece a pop . ·toda ; é 
cercada de lind as campinas, cobet·tas ele chacaras em seus 
subu'rbios, anele se gosa os effei tos de um c'lima por demais 
saudavel e fresco. E' pequena a villa ; mas tem algumas casas 
lJem ·construid'as e estlaçosa:n, e <'l-entre ellas sobt·esahe o 
sobrado cl.o capi'~ão Seraph tm J. de Ba L·r os, como ob l'a de gosto 
e so lidez : A eg••eja l'natriz é ·espaçosa, bem decot·arla e possúe 
ricos paramentos. Acha-se e tn conclusão uma boa e espaçosa 
casa, para esch. dos meninos, em logat· mui pittoreaco e 
a rejado. Não se encontra ahi um s6 pobre on mendigo . Est>~ 
concluicla a casa ela ·camara e cadeia, que é das melhores elo 
Estado com qu.anto não exceda em tamanho á da capitn.l, a 
Qxcecle 'pol'ém, em luxo e gos to ; pois tuc~o ne!la é feiLo com 
capr~cho ,para o que os doadores dess·e. edrftc10 na o tem poupado 
e s forços, dinheiro e boa vontade. Tanto a casa da camara 
como a ela esch . foram doadas ao Es~adu pelos prestantes 
cidadãos tene'nte-cot·ouel José Manoel Vil e lla, capitão s~raphim 
José ele Bat·ros, capitão J osé Carvalho Bastos e suas Exmas. 
senhoras. Gastaram estes benemeritos cidadãos com a con
strncção ela cade ia e casa da camara 30:000$, e corr, a casa ela 
esch. 2 :500$ . E:dstem no mun . mui.tos e abastados fazendeiros 
que criam gado em larga escala, e ·tanto no L"io Ver·cle como 
ahi, o gado é da melhor qualidade, devido ás pastage ns e ao 
trato desve~aclo que recebem . E' tambem hospitaleiro e labo
rioso o povo de Jatahy ; a s ua lavoura t ambem é somente 
.!?ara o co noumo, por fa! ta de vias ele communicação facil 
para outl'OS pontos . Convém que o gove rno mande fundar 
neste mun . , nas margens do Araguaya, ma colonia ou alclea
m~nto, dirigido por missionarios, e garantido por força 
.rruhtar, afim ele promover á catechese e evitar-se as correr1as 
elos inclios, qLte tantos males tem causado em toda esta zona 
do Estacló. Para esse fim já o venerando tenente-coronel J osé 
Manoel Vilella clooLt ao Es·tado tres leg uas de excellente·terreno 
na margem do Araguaya. Cada dia se to1·na mais necessaria 
uma providencia q11alquer em referencia aos inclios, que 
constantemente comme·ttem os mais horrorosos assassiuatos com 
0 fim ele saquear as fazendas . A incltt se prantea nesta vil! a o 
morticínio prati cado pelos indios contra um dos fazendeiro s 
mais abastados deste termo,- Joaquim 11'rancisco Vilella, e 
mais dous filhos e dous camaradas, que foram surprehenclido_s 
e barbaramente assassinados a golpes ele fiexas tocadas á mão, 
quando tratavam ele meclil' um terreno para mangL1e.iro . Até 
o prese nte nenhuma pt·ovidencia ainda se fez se nlit· por parte 
do governo, contra esta e mnitas outras crueldades praticadas 
p elos i nd ias . .. E ' o ossa crença que o meio mais con vep.ien'té 
para obstar a continuação desses mort icínios, é a cL"eação ele 
um aldeamento dirigido por um missiooario, n as ma1·gens do 
Alto Araguaya, e teL"mioamos esta narração sol.icitando dos 
poderes publicos a medida indicada ou qualque1• , o u ~ra que 
po~sa garanlir ' aquelles ricos muns. das corre1·1as dos 1nel10s 
Extste no te t·mo um fazendei<·o e agL"i:cultor, o capitão Seraphim 
José de Banas, cujo estabelecimento rivaliaa com os me1lhores 

do Estado elo R io ele Janeiro ; é ahi que se encontra .com 
grande abunclanc.ia todo~ os -generos ele lavoura . Tem na villa 
cinco casas commercin.es que impot·tam mercaclorüts do Rio ele 
J aneil'o, ele Ub~raba e ele S. Paulo. O reino mineral não foi 
:tinda explorado. Desse mnn . se expot··ta ainda annnal mente, 
para ~Jinas e S. Paulo cerca de 5.000 bois. Os campos e 
mattas seculares , s i não excedem ás do l'io Verde em u be l'clacle, 
ningu em dirá que não sejam ig uaes . 'l'em as mesmas macleiL·as 
ele co nstrucção que se encontra no rio Verde. Existem tres 
grandes pontes, so liclas e mui bem acabadas: duas sobre o 
caudalosos t·io Claro, e uma so bt•e o t·io Paraiso, náo menos 
caudaloso; sendo clttas fei ·tas á expe 11"sas do prestimoso 
cidadão capitão Se1·aphim José ele Barros, e uma pelo vene
rando tenente- coroner José Manoe l Vilella, ela qual cobra pas
sagem por cou tracto com o governo elo Es tado. Os limites elesLe 
nllln. cum o Estado de Mal~o Grosso recl amam a atteoção elos 
poderes publicos.J!.:stes lim ites estão em litígio ha muitos annos 
sem que o nosso Es tado tenha lOlllfl.elO providencia alguma a 
tal respeito e se assim continuar t eremos, por condemnavel, 
iuepcia, ele ced'el· um a jl"raucle parte ele t.e rrilorio goyano no 
mun. elo Jataby ao J!;staclo ele Matto Grosso, que p uuco a 
pouco va i usurpando o nosso territori o, não contenle com a 
usurpação do territorio existen·te entre os rios Aporé ou 
elo Pei xe e Correntes , que por desleixo ou falta ele conheci
m ento pl'alico, o legislaclot· provincial ele 1848 cedeu para 
Matto Grosso (contra clil·eitos aclquirido1 desde tempoe colo
niaes). Os ditos be l'l'itorios, entre os rios Aporé e Cot'l'entes, 
formando nossa divisa pela cabeceira a lta - (ia vertente ou 
nascente elo rio Correntes como se vê ela referida Lei ele 18,[8) 
são agora elast icados pelos nossos visinhos que querem 
estender a sua divisa até o rio Verdinho, oi to l cguas aquem 
do terreno jú. usurpado . Chamamos, pois, a attenção elos 
poderes publicas para este litígio que corre quasi á revelia por 
parte ele G:oyaz : quando não po.ssamos reivindicar os nossos 
direitos sobre o territodojá esbulhado, ao menos tenhamos a 
necessar;a coragem ele conservar e defender essa parte que 
novamente aguça a cubiça dos nossos visinbos. Da cal\eceit·a 
elo l'io Correntes á 1a cabeceira elo rio At·agu~ya t em 500 
bt·aças ele longitude, por um. t erreno mui plano, e que bem se 
presta pelo seu mvel a fu ncht· as agnas elos clous maiores rios 
ela _R epublica- o Amazonas e o P1·ata, vertendo aque!le para 
o Norte e este para o Sul ela H.epublica como se sabe; o que seria 
para mu1 Los motivo ele admiração, mas não para nós que pra
tica mente sabemos que essas aguas se aproximam em mais de 
um logar clen tt·o da Republica». 

JATAHY. Antiga colonia militar elo Estado do Paraná., no 
mun. ele Tibagy, no pvl'to elo rio J atahy, em sua coufluencia 
com o Tibagy. Tem duas eschs . pLibb. de i.nst. prim., creadas 
pel<\S Leis Pt•ovs. n . 220 de 2 ele abl'il ele 1870 e n. 4'l9 ele 
23 de março de 1875. Sua pop. é avaliada em 301) habs. Orago 
N. i:> . ela Conceição e diocese ele Curityba. l1'oi. creada paro
chia pala L ei P1·ov. n. 333 ele 12 ele ab1·il de 1872 e ins tituicla 
canonicamente em 23 de abl'il de 1874. Pot· suas divisas pas
sam os rios das Antas, S. Francisco Xavier, Cinza, Parana
panema, Paraná, Ivahy e Corumbatahy. « A colonia militar 
elo Jatahy, escrevem-nos elo mun. ele 'l'ililagy, es tá assentada 
em uma búxadacom a frente voltada para o rio 'l'ibagy. Foi 

. fundada em 10 ele agos to de 1855 no porLo do arroio J ata by
s •nho, que lhe deu o nome. em sua confiuencia com o rio Ti
bagl: T em 58 fõg.os com 326 a lmas e dista ela praça ela villa 
ele T1bagy 217,8 luls. e do alcleiamento de S. Pedt·o de Alcan
tara 2 ». 

J ATAHY. Log . elo Estado de Minas Gcraes , no dist. do 
Cuie·té. 

JATAHY . Log. do Estado de Minas Geraes, no clist. ele 
Para una e mun. elo Curvello. 

JATAHY . Uma elas estações que a companhia Paulista 
mantem no trecho do rio Mogy-guassú comprehendiclo entre 
porto 11'erreira e po1·to Poo ·tal. E'' destinada ao recebimen to ele 
passageit•os e m err.aclorias . 

J.ATAHY. Ribeirão do Esoaclo ele S . Paulo, banha o terri
tcl'io da freg. ele Santo Antonio ela Bôa Vista e desagLla na 
margem dir. do rie elos CaL·rapatos (Inf. loc.) . 

JATAHY. Ribeirão elo Estado ele S. Paulo, aíl'. ela maraem 
di r. do rio Tie"té. 

0 

JA'!I:'AHY. Rilbeirão do Estado do Paraná banha a pov • 
. do seu nome e desagua no ri: o 1'ibagy. ' 
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JATAHY. B.ibeirão do Estado de Minas Geraes, no mun. 
de Mauhnassú, f reg. do Cuieté, desagua no 1:io eles L nome. 

JATAHY, Rio elo Estado de Minas Geraes, banha o mun. 
do Curvello e clesagua 110 Mac1uiné, afl:' do rio elas Velhas (Inf. 
loc.). Um outro informan1e faz-nos meução de um co•·rego 
desse nome, aff. ela margem clil'. do rio das Velh as . Liais 
tam15em faz menção de um corrego do mesmo nome, aff. da 
margem dir. do rio das Velhas. 

JATAHY. Cort"ego elo Estado de Minas" Geraes, ali'. da 
margem clir. do rio Santo Antonio, lrlb . i:lo rio do Somno, 
que o é do Paracalú. 'l.' em cet•ca ele seis kils. de cursó e banha 
a pov. ela i\1alhada. 

JATAHY. Riacho do Estado de Minas Geraes, no mun. 
da Bu ~t Vista elo 'l't•emedal. 

J ATAHY. Col'l'ego do Es tado ele Goyaz, clesagua na ma,r
gem clit·. do ribeirão Santa Maria, que é um braço do Ct·lxa
mirim. 

JATAHY. Carrego do Estado de Goyaz, banha o mun . ele 
Santa Luzia e desagua na margem clir . do rio Corumbá (Inf . 
loc .). Do m e mo mun. nos fazem menção de outro corrego 
desse nome ail'. ela margem esq . do cor rego Matto elo Rei. 

JATAHY. E' ass im tarnbem denominada a correde ira 
'rambnLil'il'ica formada pelo rio Ti eté, no l/;sLado de S. Paulo. 
(Rela.t. de Jacques Ourique. Di<,wio Officia.l de 3 de feve reiro 
ele 1888 e Rela.t. da Gtte t·t·a ele 1888). 

J ATAHYSINHO. Ribeirão do Estado ele S. Paulo, rega o 
territor io ela !'reg. de Santo Anto·nio da Bôa Vista e desagua 
na margem esq. do rio Carraptt-tos. E' tambem denominado 
Chiqueiro (Inf. loc .). 

JATAHYSINHO. B.io elo Estaclo elo Paraná, banha o mun. 
ele Tibagy e · clesagua 11o rio deste nome . 

.JATAHY-TUBA. Ribeil'ão do Estado ele S. Paulo, aff. do 
rio Ribei ra de lgnape; col'l'e enlre Iguape e Xiririca . 

JATAPÚ. Aldeia fundada na margem esq. do rio de que 
toma o nome, imrnediatamente acim a de sua foz , em 1819, pelo 
tuchaua elos Pariutintins (dos Pal'iqnis segunélo outros) Ma
noel Antonio ela Silva. Orago Santo Antonio . 

JATAPÚ. Rio afl'. do Ua·tumá. no Es tado do Amazonas. 
Nasce da confluencia elos r ios Carimany e Uassahy, o pdmeiro 
vindo elo O. e o segundo do N . Recebe duranle seu tra,iecto 
diversos trib~., en1re os ques o Carimany, Jaraqui, Oroclucú, 
Capucapú, J ocuclé, Ticuan, Arary, Uaucú e Masquini, os dous 
ultimos pela margem esq. E' mui encachoei raclo, s.enclo cl1gnas 
ele mp.nção as cachoeit•as clenommadas : Cachoeira Grande, 
Picapáo, Cach iry e D. Isabel. Cons ulte-se sobre esse .!'lo o 
R elM . sob1·e os rios Urubú e Jc~tc~pú por J. Barbosa Roell'lgu.es, 
p ttblicaclo em 1875. 

JATIBOCA. Ribeirão elo Estado ele Minas Geraes, rega o 
mun. de Ponte Nova e desagua no l'io Casca. 

JATIBUTUV A. Rio do Estado ele S . Paulo, banha o mun. 
da Conceição ele Itanhaem e desagua no rio Preto (In f. l oc.). 

JATIOCA. Log. elo Estado elo Rio de Janeiro, no mun. de 
S . Pedro cl' Alclêa. 

JATITÁ . Col'l'ego elo Estado do E. Santo; nasce das serr as 
de Ja·titá e clesagua no rio FoTmate. 

JA'ItlBÁ. Log . do Estado do Piauhy, no mun. de S. João 
do Pt:auhy. 

J ATOBÁ. Log. do Estado do Piauhy, no mun. ele Para
naguá . 

JATOBÁ. Pov>. do Estado de Pernambuco, na com. de 
'l'acaratú. E' o ponto terminal ela E. ele F . ele Pau~o Aff'o11~o . 
No clta 15 ele agosto de 1884 foi collocada á rua do Conselheiro 
Bnarqae ele Macedo, clessGJ pov., a peclt·a. fundam ental da_pri
men·a egreja que se pt•etencle ahi construtr sob a 111vocaçao ele 
S. F rancisco de As>is. A Portaria ele 31 . ele .1 a netro de 1885 
ct·eon ahl uma agé t~cia do co1•1·eio. F6l'lna um dist. que com
prebencle os CJ..uarteirões do seu nome, ela Vslrzea_ Alegr ~ , Ben~
querer e 8I·e,]tnho de Fóra. A. Lei Prov. n . i. So de i ele maiO 
ele 1887 el evou- a á categoria ele vilht e para ella transferia a 
séde do mun . de TacaraLú. Fica á margem do rio S. Francisco, 
a 216m,2 de altura sobre o nivel €lo mar. 

JATOBÁ . Pov. do Estado ele Pernamb~1co, na com. do 
Breio ela Madre de Deus e freg . de Jacaral'a. 
J~TOBÁ . Log . elo Estado das A.lagôas, no mun. da União. 
J ATOBÁ . Pov. elo Estado da Bahia, na margem dir. do rio 

S. Fra ncisco, abaixo de Capim Grosso . Dista 1.5 3/4 leguas de 
Piranhas, no Estado elas Alagôas . 

JATOBÁ. Dist . do Estado ela Bahia, no termo do Cam
pesl!tr.e . 

JATOBÁ. Dist. do mun. do Parahyba do Sul , no Estado do 
Rio de Janeiro. 

JATOBÁ . Antigo curato do Es tado de Minas Geraes, n~ 
mun . de Piumhy. IJ;1evado á clis t. pelo art. VIII§ VI ela Let 
Pt·ov. n . 239 de 30 de novembro ele 1842 e rebaixada dessa 
ca tegc ria pel o ar t .. V ela de n. 288 ele 12 ele ma rço de 1846. 

J ATOBÁ . No seu R elat . do Rio S. Fra. ,wisoo, Halfelcl faz 
menção. q uanclo clescre1•e esse rio entre Porto elo Salgado e 
Morri nhos, elo at•raial de .Jatobá, situado á mat·gem esq . do 
rio, e de clnas ilhas elo mesmo nome; e entre a foz do Paracatú 
e S . R omão da pov. de Jato bá, situad:J. na mal'gem dir. 
do rio, ele uma ilha e um cor rego, ambos do mesmo nome. 

JATOBÁ . Log . do Estado de Minas Geraes, na ft·e~. _ele 
San to Antonio elo R iacho elos Machs.dos, termo ele Grao
l'llogol. ,Orago N. S. da Co11ceição. Para ahi a Lei Peov. 
n . 3.272 de ::lO de outubro ele 1884 Lraus[erio a séde do clist. 
da Serra Bra nca. 

JATOBÁ. Serra elo Estado elo Cear á., .no termo de Santa 
QuiLeria , E' bastante fet·til. 

JATOBÁ. Serra do EsLaclo elo R . G. do Norte, no mun. de 
P aú dos Ferros. 

JATOBÁ. Set·ra do Estado elo Parahyba elo Nol'te, no mun. 
ele S. J oào do Cariry . 

JATOBÁ. Serra do Estado da Bahia;· no mun. do Morro 
do Chapéo. Do mun. da Baixa Grande nos fazem menção de uma 
serra com esse nome . 

JATOBÁ. Mol'l'O do Estado do Rio de Janeiro, na cidaclé do 
Pat·ahyba elo Sul. 

JATOBÁ. Ilha no rio Araguay a, aff. do Tocantins, logo 
acima do ·t,·avessão de Sant' Anna, 

JATOBÁ. Ilha no rio S . F rancisco, em frente da pov . ele 
seu nome. E' cercada ele bancos de a rêa e eascalho. Ahi o:lferece 
o rio duas passagens ou canaes: um a E. e outro a O. da ilh a , 
nenhum elos quaes, nas g t•andes vasantl3s, dá navegação pouca 
e desembat·açacla . Com o mesmo nome ha diversas ilhas no 
rio S. Ft·ancisco. 

JATOBÁ. Ilha do Estado ela Bahia, no rio S. Francisco e 
mun . dePi lão Arcado . 

JATOBÁ. Ilha elo rio Paranan. mun. da Palma e Estado de 
~yu. . 

J ATOBÁ. Ilha do Estado ele Matto Grosso, no Paranatinga, 
um kil. acima ela cacboeüa de S . Philippe e cerca de 18 
abaixo do porto ele S . Francisco de Paula. 

JATOBÁ. Ilha do Estado de Mat to Grosso, no rio Paraguay, 
oito kils . abaixo elo monte elo Puga . 

JATOBÁ . Lagôa do Estado de Pm·nambuco, no mun. de 
Flores. 

JATOBÁ. Lagôa do Estado das Alagôas, nas cabeceiras do 
riacho Perocaba. 

JATOBÁ. Lagôa do Estado da Bahia, no mun . do Remanso 
(Inf. loc .) . 

JA.TOBÁ. Rio do Estado do Ceará, rega o te rmo de Santa 
Anna e elesagua no Acarahú. 

JATOBÁ. Rio do Estado do Ceará; nasce na serra dos 
Côcos no Jog-ar illngenho Velho e banha o mun: de Ipueiras. 
Recebe o Forquilha, Mirador, Papagaio , Barnnho e Ch1co 
Pe t·eira. 

JATOBÁ. Riacho elo Estado do Ceará, banha o mun. de 
SanLa QuiLeria e clesagua na margem esq. do rio Gt•oahyras. 

JATOBÁ. Riacho do Estado de Pernambuco, aff. do rio 
Una. 
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JATOBÁ . Rio elo Estado de Pernambuco, banha o mun . do 
Brejo e eleoagna no ri o Capiberibe , 

JATOBÀ . Pequeno rio do Es~ado de Min as Geraes, ail'. do 
S . Lourenço , que o é de Itama•·andiba . 

JATOBÁ. Cot'l'ego do Estado ele Minas Geraes, ali'. do rio 
Jeq ui Lahy. 

J A TOBÁ . R iacho elo l<Jstaclo de Minas Get'aes ; clesagua na 
mal'"'elll esq. elo rio S. Fl'ancisco , f\ba ixo clf\ foz elo À·io chls Ve
lhas~ .!D' de aguas pes t ifel'as, d iz Ha lfe lcl. 

JATOBÁ. R iac'w cl0 Es tado de Minas Geraes; desag ua na 
m ar gem d i t·. do rio S. Fntncisco, ab1ixo da foz elo Paraca\Ú. 

J A T UBÁ. Cor r~go elo E stado ele Goya1., banh a o mun. ele 
Santa Luzi a e clesagua na margem oqq. cl0 ribeirão Descoberto 
dos Montes Claros, afl'. elo rio Corttmbá (In f. Joc .). 

J ATOBA. . R ibe il'iio o l'iunclo da se l't'a ela Chapada; no Es
tado el e Matto Gt·nsso. E' um a das cabeceir as elo rio Manso Ott 
das Mo l'tes, o qua l J'ól'lna ao r e tl!lir - se com o rio Pi nclahyba. 

JATOBÁ. R ibeit·ão do Es tado ele Matt.o Gt•osso, ail'. esq. do 
rio Doce, braço elo dos Pasmados. 

J A T OBÀ. Ribeirão do EstJdo de Matto Gl'Osso, ~rib . elo 
Pit·aputaun-as, braço elo rio S. Lourenço . Desce ela serra elo 
Cayapó e de ntre os se us alfs . é ma is notave l o ri he it·ão elos 
l\'lutuns. Col' tava o ant igo caminho ele Cuyal.Já a Goyar.. 

JATOBÁ. P orto no rio Jeq•li ti nhonha, mun. ele Bocayuva 
e E~~ado de i\Ii nas Geraes . 

J ATOBA.. E' nma elas eorredeira s mais notaveis do Nioac, 
no Est:tdo de Matto G t· osso . Stlas mal'gens são a ltas de oi to a 
12 metros . 

J A.TOBÁS1NHO. llha elo ]l;s·taclo ela Bahia, no rio São 
Francisco, proxima ela ilha Gaivota e da villa ele Chiqlle
Cltique. 

JATUARA . Arroio do Estado elo R . G. elo Sul; aiT. ela 
margem clir . elo rio P it•n.t iny, trib. elo U r uguay. 

JATUARA.NA. Vislosa colli na na margem esq. elo ri o 
Amazonas, immecl iatame nte aba ixo elo t·io Negro . 

JATUARANA . Tgarapé al'f. ela maq:;em clir, elo rio Ptll'ú ' , 
trib. elo Amawnas (Dr. S. Cout inho) . 

JATUARANA. I garapé elo Estado elo Amazonas, aff. ela 
margem esq . elo Japurá. Com o m es mo nome o co nego An dré 
F e t• :taneles de Souza fez m enção, em su;cs Noticia,s Geog1·a
phica.s de~ Cc~pitc~nic~ elo Rio Neg?·o , ele uma al deia elo gentio 
.i\lut·a. 

JATUARANA. Rio do EsLaelo d o Pará, afl' . da margem 
dit· . do r io Nhamunclá . 

JATUARANA. L ago elo Estado elo A m azonas , no m uu . ela 
capital, na ma rgem esq. elo rio cla quelle n ome . 

.J ATUARANA . Lago elo Estttclo elo Amazonas, n a marge m 
du·. do l'io Madeira, entre Ar at·etama e o furo de 'l'llpinam
barana {Araujo Amazo nas) . 

JATUARANA. Cacho~i ra no rio Capncapú, a li'. elo Jatapú, 
qne o é do Atumá . · 

J ATU ARANA- PARANÁ . R io bri b. ela mat·gem di r. elo 
Irnbit·a, ail'. elo 'l'al'anaoá, qae o é elo Jurn:í,. Ve m da BJlivia . 

JATUARANAS . Gl' upo ele ilh as no •·in Mach it·a, nas imme
cl iações elo l ago que lhe d eu o nom e , no I.Dstado elo Amawnas . 

JATUBA.. Log. elo Estado ela B:1hia, no mun. ele Clliqtte-
Chiqtte . · 

J A U À. Pequena iagõa, csl l' ei \,a e ft111ela . junto do Jiltoral, a 
pouco mais ele seis kil.s . ela villa de Abt·antes , no Estado da 
Bahi a. 

J A U ACÀCA . Iga raré elo JJ: s t:1 clú cht Par á, na f r eg , d o Mos
qtteiro , no mun. ela capi tal. 

JAUANA. Nação indígena do Estado do Amazonas . lTI' 
d e !la que, segtmclo aiTl t·m a o capiLão -"tenente Amazonas , provém 
a pop . de 'l'eJTe e Para.uat·i. 

J AU ANÁS . Cabi lcla de syl vicolas qne h a l.Jitavam o Estado 
elo Pará. 

J AUANÉA. Vicle Jcmanéa,. 

JAUAPERY. Rio do gstado elo Amazonas, ail'. elo rio 
Neg t· o . O St·. B . Roclrigue3 ass im descr eve-o no sea tl'abalho 
~ob re os Clwichc&n ás . « S6 de nome, ele longa cbtta, é con h ~
cicl:t a t•eg ião do valle occuparla ho,i 9 p~ l os ineli os Ct·i ch a nas 
onde exist'-l m eapa l!taelas as suas malocas e onde desenrola
t·am- se tantas scenas de hor ror, rlepois ele ler ~ i r!o esse ponto 
um cel le it·o para o comme rc'1o, no t~mpo colonial. Nenhu m<t 
e'"ploraçã.o sei niilica ou regnl;cr fo i a hi f,' ita . Actue ll es que, no 
s~culo pac;sado, uhi JHtveg-a ram, con1 me L·ciando, não cleix:al!am 
cousa a lg~ma cs ct· ipta e muito menos pu !di cada, ele modo gtl0 
h oje, a na.o se r a lgtun pesca.clot· ou aqtte ll es que a hi tem 1do 
bater os inclio.>, ni ng 1e m póde conhecel-o . Ent retanto ex istem 
clous m anuscrip~o'l so bl'e o l'io Jauapet·y : um escrip to em 18 
ele a gos to el e 1787 ' por Pedro All'unso Ga to 1, pot· orde m elo 
gove t·na rlnr Manoe l t:ht Ga m a Lobo d' A lm ada, q ne e xis te ntt 
Bib li olh eca Naciona l, e outt·o ele 27 ele ago.<to ele 185'\ do cap itão 
Gabl'ie l At1lon io R ibe iro Guim r1.1'àes, na pres icle ncia elo Ot• . Ma
noel Go mes Cor reia rle lVl irancla e qne s e acha n o archivo ela 
presidenci·t da pi'Ovin çia el<J A.mazo ;tas . O pl' imeit·o é tão c·•r to 
que a q ni o tr a nscl'evo, completa ndo ass im e;;te L:r a balho :« F ica 
o ri o Jauapet'.)' ft·onteit•o ú villa de i\l o ul' a, indo-se p~r e!la 
ac ima co !'La ao n orte , e passadas duas c;~choe•ras v ira ao nas
cente. E' este: rio ele pot tco cabedal de agoas . A> suas cabe
ceiras vão acabn. t· em 11 m a perp.t e lla set•rtt. D a primeira cach oe it•a 
até tí. segunda são dons dins ele viagem; ela seguncbt (t ·i;e r c« it? 
é dia e meio ele viagem; da ter·ceH'a ;í. qt tft rl a menos ele me to 
d ia de v iage m; e pot· i sso consta o elilo t•io ele qna tt•o cachoe il'aB 
geancles , e o mai;; entt•e as m e~m as cach oeit·as co nstft de lflp;es 
cobel'tas ele m rü ponca porção d'ngna . 1\ão me cons ta fl' le ten h a 
commtwicnção a lguma co m outros ri os e só me cltzem que no 
temp o éle mni t.as ci"JL.tvas tem sabida pat·a o r io A na hná, por 
en~ r e pantanae.~. l!i tambem não cons la qt.te ·te nha co mmu•~t
cação com nação alguma es tr <tngei r a , fr ontei r a a est<t c apitan t:J.. 
'!'e m m uita n tnMrosiclacle ele gen ti o da n a(;ão At•ttaqui. Não 
t8m h ave t·es de qnali rlade alguma., qne me consie. E' d o m uito 
cloen ·tLO, pot· set·em as su as aguas pestilentas, pri nc ipa.lm eole n o 
mez ele a bt·d , elo qual me t• e Lil'ei no dito mez, e a li ás fnMece t•ia 
eu, ?omo succede n a 1-1 índ ios dc·s qlle me nco mputbavam; e 
eu ftque • em t_:ü ~staelo que cheguei a Lom a r o Sacramento ela 
E:dl'emo. Unçao . E ;'asou tn.nto no d i to mez c1 ne, r, i nãn me 
r et iro, me ser1a pt•ectRO esper ;n· pela outra en c h c n~e para o 
fazer. Navegue i p lo dito ri o acima o t, empo ele •10 d ias, com 
declar ação qne em barcado RÓ ser iam 2·1, até 25 d ins, c os mais 
p or te r ra, á p t• oc tH'a elo Gentio a que foi desti nada a m in lla 
clel'l·ota. " O segundo e um pect••en o relatado, antes nm clic~1 · io 
ela, vic~,qcm que fez o a •ttor qnan clo l'oi encal'regaclo ele um 
reconhecim en to par a. a abertnm ele uma es lrada ele co nclu cçiio 
ele gado elas faz ~ nclas elo l'io Bt·ni1CO pat·a a capi tal elo 
A.mazonn.s~ e que nã.o n os clá noticia al gnma geog raphlca, 
li m itando-se a oi.Jservações sol.J t•e as mat·gens, embocaclm·as de 
algtms affinentes e numel'o ele cach oei..as elo nffi ·ten'te q ne de
nonnnoa Mlt'aocla . O ITa bnlho, pois, qtte an-ol'a apresento em
bora incompl eto e deí'e i~n oso, é o unico Cjll~ v& a lu z ela pt tbli
ciclftcle, e possa elle , com todas as imperl'eições, s ervir ele g· ni(l 
a oulro Cj tie me l bor o comp lete. Não tendo sido o fim ele minhas 
excarsõe> o estudo elo r io sc ien tificarnen te, mas cham::tr ao 
g rem io soc~~ l os. fe r oz.es i nel ios Cr ichanás, CJ 'l9 infestavam su:ts 
margan$, n~to cle1xe1 ent retanto ele faz,e t• alg:ms P.s tnclos , semp1·e 
qne os .:~e l vage.ns Oll o tempo m'o pel'lniLI. iam, Apresente i a 
nanoaçao elos h1_ctos qne. n olle s~ el er:tm ; bo~que.i • i os que vfto 
c1.b111tlo no elom 1n1o ela lus~Ot'J;t : de~ crevi os us os dos sel vag- ns; 
Sl l'l'a agora. este capitu lo p ~ t·a tOt'llll r melhor CCl llllecido O citmpO 
onde elle;; tmpe•·am e onde se dentm ns perseg••ir,,ões e r elwc 
sa lvts Cll.J as clal:as viio m :ll'ca clas n a c~ !'ta. appen~a a esLe tm 
ln lho. Pt·es ntllO pelas in fo r mrrções elos indi os cp tc o >·io J~t•m
pary 2

, Jnnape•·y, .Jaun pa t:i, Hiaupit·i, Hyauápcr y , s ga,.,do a 
Ol'ihog-t• 1 pht a elos que o 'te m nomeado . nasce n as vertente~ tle 
SO. ele uma elas ram i ficaçõ ~s ela se t•t•a elo Ac::tl'ah v a -to 30' ma is 
ou menos ao N . ch m, ll'lflo r , descendo por en tre' SC l' t' a~ a enc::t · 
ch oei r ar- se até n Ja t : N. el e 20o, onrle entr f\ errt:lo um ri o 
m orto, vinrlo de Nill. pat'fl. SO, aprin ciplo, voltando depois ao 
S . até á confluen cia do ri o Miranda , dir ig inelo ·s3 ent:lo n ova-

1 No l!ci n. oc~t l n; t· fJue_ dou dos .' 'Í?S .Jn.nn.pct•y e CuJ'CL' ''' e rl o rio 
Aranacua por udot·m,tçoes que t1re1 dns moradores do Jo"'al' do 
Cnrvoeit·o

1 
etc. o 

~: 2 Ja hu, suio, ep i, c:tn~inho e Y agna, cnm in ho c1 1n.gun.s sujn.s , allu~fLO 
as aguas bn;1·rent<J.S do t'J O Bl'anco que nelle se i ntl'ome~te m· . 
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men ~e para SO .. a,te a 17: lat . S . em quJ . passa a dirigir-se 
s"m[)l'e n S . ate a sua for., em um Pamna elo l'i o Ne"'ro, no 
logrtr chamado !Vlarnka kà a l_o 28' lat. S. e 1,0 , 54' J o~1g . N. 
A pt·1ncipio cot·r e pat•a ll elo ao ri o Unaua l1 u ou Anauá , que 
nasc J na mesma serra e aillue no l'I O B t·auco, e depois tambem 
tnzlina- se a cone t· paralle lo a esLe r io, en lre io 55' e 2o lon" . 
O. cl ~.> Mauaos . Nas l' er te nles S. da mesma s e t'l'~ elo Aca t· ah"v 
qtte pelo N. cl i.. origem ao l~ssecjuibo n ascem os rios Uatunii 
e seu ,aflluo.nl.e J :tLa.pú, o J amunclá ~ o 'l'rombet<ts . Seu per 
c·1rso e ele WO Jegt~<ts ma is ou meno s, sendo 80 de r io morto . 
Da. c.o ofl~ 1 e n c1:t do r io Miranda, e xplora do polo capitão Ga bt·i e ~, 
~,te a pt' lllle tt· a cachoeit-a, distam 40 leguas e des ta á ilha elo 
Il'nunpho, na e nseada Mabaua, 22 . Do l'io Miran da, cujas 
agnas são cl :tt•as e pet'COl' t· ~ m uma r egi:i.o e ncachoe iracla de 
ll1UJs ele GO leguas a te á i Ih <\ do 'l'l' ;um plto, desaguam , po l' 
ot·d_e m geog L'aj lh i c a, na n1argem esqnet'da., o Lauah u, se is e 
l11 t' l ~t 1P.gn~ Fi aba ixo da c:t choe iea. , na m a t'genl cl i l' eita, e duas 
lcguas, .o Campina, na n1argem esquarda. a seis lrguas, o 
Bonaná, e , na ma l'gem cl i 1·eita '15 1eg uns abnl xo, o M.acucu ahn, 
ser;uindo-se , ntL margem cl it'eita, nove milhas ele d is tanc ia, o 
Uli ipa re uaua, e n :t mesma marge 11 o · C h i c !t i nahu , distante 
tt·es legtws. 0 maiot· allluento e o r io Mir anda. No ba ixo 
Jattnpeey r! i ve rsos yarnpés cl es ~ muocam em ambas as margens , 
e como percol'l'em u ma vargem mni :rJ exte nsa , formam pot· ex 
tra vasamento em <t m bas as marge ns grandes lagos, dos quaes 
a~gnn s seccam pelo ve t" ão , todos muito piscosos. Algu ns dclles 
sao d'ag:1as claras, pelo qtte teem o nom e cl 'aguas boas. Di
'Ve t·sns illms ma Lizam nuts aguas, t ot'ttanclo- se mais nume
r os.,s pat·a a loz, se ndo pot· orde m g~ograpbicn. a s maiot·es do 
Uatucurú, SltllHium~,, Gai,·o tae , Sapa, 'l' auak uer:t . A mais no
lave i , emb c>ra tle tees a c1u att·o mi lh as ele c ircuito , é a do 
'l'eiumplll, não só pol' l·el'-se dnclo nel b o banque te d a paz, 
como p .~ r s• r o cen ' r o on o ponto ele r euui<lo d os índios , que 
teem p ~ r Lo s uas mal ocas e occupam as J1 ot·eotas elo b;tixo 
J auaper y. S i no alto Ja 11B pC' ry o te t·reno é ·tod o pedregos o, 
appar o; cenclo l'Oc ll as ele qua rtzo pu :·o, ;!'!l e is e gTés, coree nclo 
pe las abas dM serl'as, na par te· baixa só as r och as app<ll'ecem 
e111 tt·ente á ilha elo Triumpho, na margem cl i t·ei ta , abaixo, 
nn es~[net·cl a ," e m r s mo no meio elo rio, na cachoeil'inha, no 
.Ayul'u, em I heoclo re to pol i8, a;l'ti"'a 'l'auakuera em Cana
C!n1ar~u\ e en1 Uirn.b iana. Suas n1a~·gens a rgi llos~s, de pn r a 
·tabatlllga , .cobertas ele pouco hum us, ora s3 ele vam a pt·nmo, 
ora se abanam e se este11clem em praia s, f'ol'm aclas p eht vat·
g m, não n..pparecenclo as terras fil'mes s~não etn i\l e rnitn, 
iVIa ha na e daJ;i pal'a cim a . A pouca quantidade ele hnmus faz 
com que :t vegetação , nfio podendo leva r suas ra izes ~' taba
tinga , pot• ser ingrata e rlu ro., se e>tenda hot·i so nta lmente, o 
q!te mot.iv a, nas enchentes, levado o lnuntts e as raizes clesco
bert~s . ca bire m as arvo res cal'l'ega nclo ás ,·ezeB pedaços clH 
bal'ran.ca>. Peht cheia muitas ilhas cl esapput'ece m e as propr ias 
barrancas se al'nn da m furm anclo gl'a.ncl es ya.pó> qu ~ se Li gam 
a l ng.)s . Esta e nchente cr;e va i ele ma rço a setembro mais ou 
m~nos, pl'iv n os indios , que t.ee m l)OIIcos meios de ~eanspot·te cle 
apparecer no ri o, porqu e, estan clo Loclas as a lde1as _em totl'a 
flt·m e , mni\o distantes das cabeceit·as el os y<tl'apés, uao podem 
V ti' a pé ~ nxnto ~·s margens. Nesse tempo se vêe m os pesca
dores n a r io, do t•minelo, ent r e tanto, nas cauOas, u'ag na ou nn s 
p equenas 1lhas a lagadas, onde fazem fogo pa ra os a li mentos 
sobl'e as arvores . A vegetaçã.o el as ll1 11 l'f!'ens é p ob t·e, com in
t l'ln cu.elo e nredo de plantas sa l' m€,n tosas e tt·e padeit•<.l s. Estas 
faze m as m;11'gens em algtms Jogares inacr.e ssive1s e aga rm m 
as ar vores que a ellas es tão p rox imas, atirando-as li. con ente . 
O le1to ele todo o rio é arenoso , J'o r n~a ndo banes movecli,,os 
que or a l'o r mam corôas , ora se Jig~m its praias nnindo muitas 
l ·e~es :una [ll' a Ja a outl·a , ele modo qn e , e n;bora o rto ·te n_ha boa 
,\J.g llla, depots ele me ta vazante. em algun s Jogar es , uao offe

r~ce calado para em ba rcações qtie nece3:> i t.em ele c inco pa lm os 
d ag ua · i'3 ua l arg·n l'a que re "'Ltla pouco rn<1is ou men os uma 
~11,ll~ a na foz, segundo a épocf.'t , ponco se estt·eiLa para cim n 
'lto Ma haua . o faz. endo só mente onde é dividido pnr 1lhas qne 
fol'lnam en tão pa r :~n:í.s. Qun.ndo as praias se eleva m, pot· entt·e 
e llas o r io s 1 es tre ita cavn canaes, f ormn.nclo ba rl'ancas de 
areia 1 COI'tad as a prun;o de mais el e C[ na tt·o m e tros, como ob 
sc•·ve ;. Nessas p:•ai as e qtte de SE.Lemb l'o a dezembro desovam 
n; ;lhal'e~ de tar~a l'u gas que aL~l'ahem os 1nch os , -tonwndo pe .. 
r; gosa a passagem, pois os sel vage 11s at ravessam de uma pat:a 
outm llla t·gem em ubás ou.cm· iara~, ou a ind a a nado . As gm 
' '?tas, os cona- agna, em gmncle quantidade, tum bem clejJO
Si tam os ,ovos pelas praias, fazendo os ninh os sobre a a reta , 
sem um so g raveto qu e os a mpar e e pwteja. O ri o se es treJla 

para as cabece iras, formando algumas cachoeiras e saltos 
pel'in-osos. A p r in cipal maloca, a de i\1ahaua, ftea ,ju stamente 
na Unba ertuato r ial na O. el e N. 1° 55'. Em 100 ann os, is to é, 
el e i7S7, a.s marge ns do rio Negro teem - se modificado . Isto 
pl'ova a obsel'vação que tenbo fe ito de que as agu as do Ama
zonas teem pa ul atinamen te diminuiclo,cle modo q ue n as g mndes 
uheias hoje não ch egam aos Joga res onde ontr'ol'a chegavam. 

· Essa mot.l i flcação . motivada pe la d iminui ção elas aguas , f~z 
com que <t foz do ·.l'io Ja~mpery, q n e outr'5H'"- fo i dis linctamente 
n o riu Nego t•o hote o seJa em um pal'aua que untclo a Otl lros 
faz ct·e t· que ~ na ·embocaclma é formada por um cle l!a . A for 
mação geo l o"' i c;~, el o terr e no, as cot't'eiJtes e a côt· elas aguas nos 
mos Lram c l a~·am e nte que antigas ilhas que estava m quas i no 
meio do r io Negro for a m r eunidas á tet•t· a f'i r me por tne10 elo 
alluv iões e i mmel'são elas mn r gens, de ixa ndo estr útos can aes , 
pot· onde com g t· ande velocidade co n ·em as aguas d.o rio Negl'o, 
confundidas com as do rio Bra nco, que descem sempt·e encos 
tn.d<ts á lllat·ge m esqn e1·d a . Nnm desses ca naes eles mboca o 
t· io Janap2ry, cuj as aguas se con i'undem com as dos rio ' Branco 
e Negro pat·a sahirem pouco ac inut de Ayt·ào. a 10 48' de Ja t. 
S. e 10 <H' ele long . O. de Manáos, ernq nau~o 'que a ,.el'darleil'a 
foz fica a t o 28' h L e 1° ·54' long . , como j á vimos . Algu mas 
mi lhas aba ixo ela foz elo r1o Bmnco, logo aba txo da foz do lago 
Cu it' e t·u, uma gr a n de, pot·ém es ll'e ita ilh a, de nominada do 
Mucui m. ~oda de tet• t·enos ele a !Ju viiio, forma o paraná ch a
mado elo· Marnur iab u po1· onde ent.r a m as agnas do rio Beanco . 
l!Jsse paran~t en contr a outro q ue term i na a ilha, o cl .. Ca la ngo , 
q ue leva as ag uas elo rio Ne,st·o, de fr on te ele i\10lu·a , a uni
t•em-se as elo rio Branco . Ass im con l'und iclas, se d ividem a 
format· a ilha elo Calango, cujo pamn[t sa be logo no ri o Neg ro, 
indo par ,t o N . as a.guas elo ri o B,·anco pe la con ti n nação do 
par auá elo Muri ua hu a fol'm a t· o elo i\lassoe iro, onde desem 
boca o J a napery . U nidas ass im as aguas, a l arp: a - ~e o pai'D. ná 
vu lga l'luente con becicl por Jau apet·y, e, fo rm ando lagos e ilhas 
di veesas, vae sah JL• em fren te a Ayrão . Em seu tmjecto, r ecebe 
pot• outros ca nae.s o U ra11á cup ichaua e um p ~ qtteno em ft·ente 
ao 1· io U n ini, q ue levam a in da agnas do r ;o Negr o, fazendo 
ass im com q11 e es te aug1~1.en te de vohu ne . As3 tm fot·mam-se 
g l',tn dçs ilh as como a anbtga do Cah1ngo, a do Apuhy, a do 
Mboia•açú, a elo Kup ichaua e a elo J aual'yku rua ... Todas estas 
ilhas são l'ormaclas de cascos elas antigas, menc tonadas por 
Lobo d'Alm ada, atwmentada~ de a ll uv ião moderna que as un iu 
ús mar gens, deixan~J o os cnnaes, <t lguns elos qnaes secca m p3lo 
Yerão. As pl'opt· ias ilha , p ela e nchente, em a lgun s lagares , 
ll' ansfo rmam -se em yapós q1.te n o tempo da secca de ixnm pe
q .. n ~ u~,~ lagos ~o ce1~t r o como os, P ue npuru, Apn hy, Tucn naré , 
Gmvo , a~ , Mbo1a- açu e outl'os . Sua corrente é, pouco mais ou 
menos, ele tt•as mtlhas pol' h ora, aug-m entando-se á medida que 
se eleva o tet-re no, ;,1proxJn1nndo- se ela reg ião das C(tchoe iras 
e torn a ndo-se rptas i nul la na ('oz, onde as agua ' são repellidas 
r elas do rio N'egt·o que, com uma ' 'el oc iclacle d e se is a oito 
m ilh M, a l gumas vezes, cone em um canal ele se te braças ele pro
fund idade na época ela vasante . Aba ixo cln pr aia do AytH·ú a. 
co ereut , ontle o le ito e ma1·ge ns s<lo t· och osos , esLI'eitando- se o 
canal , torna-se irope Lu osa, a ti mnclo -se em ~ i gma de L . para O. 
Sua tempera \ul' a du r ante o dia , qu ando não corre vi t•ação, na 
m edia, é ele 28° centigt· . , âs duas horas ela tat•cle, e ele 2 to centig- . 
á noite.l!;m geral as ma nhãs são enevoadas e sorob t·i as ,emq ua nt o 
q l\e as tardes são espl en cliclas . E' um ri o mon o tono e tl'i ste . 
Poucos ~ão os lega res que oH'erecem bonitns perspect ivas como 
U irabiana. , Cauac'l n:tma, Ayuni e Mah aua, pois q ue a hi o te t•
r e no não é accident,a clo e a vPget nção q ue cobt·e as mat·gens é 
sempre a mes ma. Felizmente não sofh·e-se a p raga elos ca ra
p n nás e p ium s, a ppal'ecenclo es tes uni ca mente nas prox imidades 
e nosyar 8pés conh ecidos por a,quas boas . Embora duas pessoas 
das que sempre me acompanluuam apan h asse m sezões, apenas, 
c! nas, tenho ce rteza que na época el a ench ente o rio é doentio, 
porqne' os inclios, como me re feriram, soff,·em f0br es inte r mi tl en
·tes que os diz ima, como aco nteceu em i SS,!, em abril, fa llecend o 
p ot· essa occasião mui tos meus conhecidos e o Yel11o'l'uchaunlque 
assim r ea lizoa o q :~e d isse no banqnete da paz: Ucuet·é tequetjJU 
mtl1 set·é cacoró, nabazé na uequy inequy a meren ·tquy pénatope . » 
Dam os em srgui cla o R.elat . ela exploraç~o elo eio J aupel'y ~prr
se ntado ao clr . p t•es ide n·te da pt·ov , Donuagos Mon te1ro Pe txoto 
pelo 1° t enente el a arm ada J oa'luim 'l'boma~ da Si l va Coel h0 . 
IJ!rn . e Exm . Sr. - Em cumprun ento ao off1cto de V. Ex. da
Lado de 9 d e ja.ne it·o . orde nando-me a exploração elo rio J a npet·y 
e mais rios de vasta dos pelos selvagens Janperys, segu i na tat·clc 
elo mesmo dia na la ncha u. 8 da fl o tilha elo Amazo na s com 10 
praças c]o ao bn.talhão de arti l har ia e o ito imperi aes m ar! -
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nheiros. Fundeei em Tauapessassú no dia H ás quatro horas ela 
manhã, tomei cornbusbivel necessa rio e ás cinco horas seg ui via
gem para Aüão. Tendo notici ts que os incl JOs cos tL!mavam fazer 
as SLHt.S corret·i as na praia do Jacat·é, sitllarla n'umn elas bocas 
elo r io Cnriuáú, atraq tei n es~a praia e ahi achei s ignaes re
cen·tes ela passage m clelles e como o rio não me pel'mettia ac
cesso por estat· vasio, cont inuei mi nha viagem para Ah·ão . Ahi 
tudo es tav·a em soce&'o ; não haven do novidade algnma, tom ei 
lenh t e segui para tVloura onde fundeei na tarde elo dia i2 . 
Nesta freg. encontrei bom acolhimento , não s6 elas autoridades, 
como dos h a.bs . , que esta\·am promptos a auxiliw-me em tudo 
o que estivesse ao a lcance cle lles . No dia 13 segui em duas mo n
tar ias tripo laclas por Ctnco h omens, cada uma dellas. acompa
nhado pel o commandante elo destacamento e i" machin ista ela 
lanch a Bruno e 2" João para o logar elo assassinato elas tres 
mulheres. E' esse logar a entrada ele dotts la<>os · um toma 
para a esq. e ontt·o para a clir., !'armando assin1 tre; pontas ele 
terras, as qtlaes eram occupa das pelos selvage ns, qlle sem cltt· 
v1cla ao claeem _ s tgnal ela canô~ que se a peox im ava , esten
deram - se no chao, occultttndo-se com as folhas seccas e troncos 
das at·vores, e qua ndo a canôa achou-se no cen Lr·o da áre't desse 
triangulo, cuj <ts veriicas dos angulos eeam as tres poo tas, co
me,· aram esses tigres a fl'eixaee m as pobt·es vicümas na clis 
ta ncia ele tres bt•aças, e pelos indicias c1ue achei, vi que depo is 
ele ft·eixaclas at·ra~taram- nas pa ra uma da~ potltas, onde ás 
duas moças cot·taram as pernas e as cabeças, deix ando intacta 
a velha . O tel'l'eno est1.va.Juncaclo de cabellos, bahús quebea rlos , 
r oupas em tiras e frexas partidas. Regressei a Moura, e no dia 
il seo; ui na lancha par a Carvoeiro, onde tudo e~tava em per
fe ito socego . Voltando a Moura, prepat·e i-me pa ra subir o 
Jaupery e no Llia 16 ele madrugada suspendi o ferro e sen-ui 
viagem. Desta prtmeira exploração, só direi, que Lendo ancl~do 
umas 50 milhas, não pude continuar por não haver agua snlli
ciente, e> que me contt·ariou extraordinariamente, visto ter e u 
atracado para pemoitar em uma praia, onde achei fogueiras 
e pegadas elos ge nt ios. que talvez na vespera tivesse m pot· ahi 
passado . De volta a Mou ra soube por uma canôa que desceu elo 
Rio B nt nco, que os sel vagens es tava m na boca elo di to rio , e que 
a tinham atacado. Jmmeclia tamen te no d ia seguinte suspendi o 
ferro e segtü para evit \). l' algum outro ataque para o mesmo r io, 
onde ~ouba que era fa lsa a no tic.ia. Vo ltando a Moura, SOLlbe 
que essa genle era da D. Cecilia, que subia para o Rio Bl'anco 
no seu batelão. Em Mont·a arranjei len ha sufficiente e tt•ate i de 
aproveitat· as chuvas que cab iam e1u ab11 nclancia pat·a subir se
gunda vez o Jaupery, e no dia 21 estando suspe nso o tempo e 
tendo 40 lib~·as ele pl'e~são segui para o J au1w r y. RW JAUPC:RY. 
Corre esse l'JO pa r a o N!!],[aE, va ri an do na stta la r gtJt•a até '100 
milhas do seu cul'so, ban h ando extensas .Ilhas na vasante tor
n a ndo-as igapós na sua enchente . Alimenta com suas aguas, 
immensos lagos e· recebe no seu Jeito igar;1 pés ele aguas tão 
crystallinas, qu e a quatl'o braças de fund o vê-se a arêa; vindo 
essas aguas confundirem-se com as ne:(ras aguas clelle . Na 
va~ante as sttas praias sêlo i m mensos pla tós a perderem ele 
vista, n inh os de mi.lhat·es ele tartarugas, pastos ele an imaes e 
aves ele todas as qmt.liclades que alli veem buscar o al imento 
que na enchente é tão escasso . As suas pl'aias osletttam as 
l'iqttezas com ~[ue a natureza dotou as terras que elle banha . 
Aht encontrara o commercto pa ra o futuro i nnume l'OS ge nel'OB 

. para a sua exportacão , e a i n dus tria elementos para o seu 
consumo. O seu leit.o alimenta inf:lnitas espec ies ele peixe, 
sobresahinclo o pe ixe-boi, o,pirat·ucú e a tarLa l'uga sobr·e Luclo, 
poi~ 6 fabulo sa a quantidade clellas ahi ex istente . No 1n ~ u tl'a
j ecto ~l e insLa nte a ins tan te e ncontr .t.va -se bandos ele lontras 
a ~travessa rem de uma margem para outra, sen do as pelles cl\') 
ronito apt•eço . Adro irando a. naiut·ezrt. cles.;e r io, não rne es 
quecia da minhrt. missão. No dia 2l fundee i na mesma praia 
que roe serviu ele a ncot•adouro a primeim vez. No dia 2.2 ás 
qu:1. Lro horas ela manhã continuei· a subi!' o rio, e ás oito horas 
passei um !ogar ela mat·gem que parecia set· porto ele a lg uma 
habitação e examinando bem, vi que 1aclar a um la go que chamam 
Sumaúma, cnja entt·acla era inacessiYel á lancha pot· es tar 
baixo o r io. A's duas horas da tarde atraquei a Lun grande tabo
lei ,·o de tartarng:ts, que achei todo r evi r ado e umft poeção ele 
galhos ele arvore espetarias no chão, tendo por traz gra ndes 
covas e signaes multo f't·escos ela passag-em dos gentios . F o t 
n esse tabo leiro que ava liB.i em pert.o ele 400 selvagens, qne 
tinham descido o rio, e immeclia tamente cmbarquPi-me e segu ~ 
J?ara.diante, encontra ndo nas praias vestig-ios delles. Funcleet 
as sets horas e 30 minutos numa illia, que dtvide a cachoeira em 
clolls braços e depois de ter perconido bem a ilha, atrac1u~ a 

lancha em tet•ra para faze r al .,.uma lenha no dia seguinte . No 
clia 23 emquanto corLavam leu'ha, eu e os dous pt'aticos puxando 
urna montaria pec1uena poL' cima ela cach oe ira , a prim eira co11Sa 
c1ue nos deu na vista foi um cam inho bem t r ilhado, que 
attentam , nte exam inado por n6s, deu-aos a co n hece r q ue os 
selvagens j á nos t inham passado, cleixauclo êm sua passagem 
galhos ele arvor es cort,tclos com machados ele peclt-as para a·tra
vancar o eaminho . Continuei a subir o t• io por espaço ele duas 
h ot·as, encontrando pelas marge ns castanhe iros em flôres, 
muita salsa, copahiha, etc . Ao meio- di ?. desci a cachoeira que 
é imponente; mas f[Lte o rio na enchente sobe aci ma meia 
braça . Aci ma de lla , torna-se e lle a ala rgar e apresenta um 
fuudo ele mais de oito braças, não podendo navegar mesmo na 
enchente vapores gt'lt.ndes, por causa das muit as ped ras, que ha 
em seu leito . i!]x.i;te perto da cachoeira um braço ou igarapé 
chamado Aclauaú que não pncle es:p lorll.r bem, porque, tendo 
aprove i tado as chuvas, para sllbir o Jaupery, notei que quando 
re~olvi-me a descer, o r io tinha vasaclo e m 24 ho ras dous pés, 
e a~ oh ttvas tinha m cessado . Não podendo com a gent.e que 
t inha intentar-me em busca elos selvagens, t•egr esse i enca lhando 
seis vezes e prOCllr ando eu mesmo cana l para a lancha, que 
para aili eetJ. levada qu :t.s i a hombt•os por fa l ta el e ag11a . Cheg t1ei 
á Mout'<t no dia 27 elep JiS de seis dias de exploração. Uma elas 
cousas que no t.e i no Janpery, foi o ter elle s ido cu l tivado em 
te mpos passados ; porque se encontt'a muitas clarezas na matta 
virgem, que h oj e são capoeiras, e mesmo por te t• eu indagado a 
alguns caboclos velhos existentes em Moura. Nada mais tendo 
que fazer no J anpery e tendo certeza que os genths habitavam 
as cabeceiras e náo os lagos visinbos a Moum, resolv i exp lorar 
o Curiaú . No d ia 3 ele fevereiro spgui viagem para Airão, onde 
aport~i no d ia 4, e ·tendo tomado l enha bastante e um pratico 
elo rio suspendi o fen·o e ás oito ho ras ela 1uanbã sulcava o l ago 
elo mesmo nome. Táo im pón ente é esse lago qtte a lancha fazendo 
sete mill1as pot· hora gastei mais de t t·es pat·a a lcançar a boca 
elo rio Amanaú confluente elo Cnriu aú, que aba ndo nei, vi s to 
tomar el l e pa l'a L. emqt.tanto seg!lia ao Nor norcleste)). 

J AUAPERYS . Se lvaget.ts q ne habi tam a margem esq. elo r io 
Neg t·o, no Estado elo Amazonas . São os gent ios mais dignos 
de menção claqLtel l as parage ns, e cl.e fe i to tudo ne lles despert<t 
a attenção daqnelles q tte teem a lgLtm in ter esse em estudar os 
costumes e <t. índole elos pl'imitivos senhot·es elo nosso paiz . De 
estatura giga n tesca, são clotaclos de força prodigiosa . Os arcos 
ele que se s rv~m, ordinariamente ele '12 e i3 palmos , são de 
uma macieira mui rija, a massa de armas ou ·tcvOCL1Je, de eura
orclinario p so, torna-se in teirameu te impt·estavel ncts mãos ele 
quaesqnel' outros se lvagens, man ejando-a ell es entreta n to com 
incrive l facilidade . Vivem nús, l'esgua t·claudo a penas as par tes 
se:waes, que cobrem com uma pequena tanga ele pennas ele vis 
tosas côt·es, most t·ando assim uma bel leza e per fe ição de fót·mas 
que se não encontL·a em nenh uma ou tea tr i bt t incligena . In imi
gos ~rrccon~\liavei,s ela l' aça _bt•a nca, ou antes ele toe!~ o homem 
ctvihsaclo, {a~em as populaçoes que lhes ltcam pt•o:omas, nnut. 
guer ra ele extern::i nio . i!Jm suas corre!'ias matam q ua n bos ca
hem- lhes nas maos ou passa m ao a lcance ele suas tlexas cer tet
.t•issimas. Após el les nada fic<t ; dest r·oem tudo qnan r o lh es não 
agrada ou náo podem concl u~ir .. Cer· ios pr ocluctos ela i nclustria, 
de ntlor ou não, qne ~anto tnc1tan.1 a cob1ça dos outros selva
gens, só l hes insp iram tetlio. Prefe rem a tudo o ferro, elo qual 
parece que tee m grande necessidade para seus trabalhos e cujo 
uso denot,tm conhecel'. Comqttanto ferocissimos, não são au
tropophagos. Depois elo combate, si sabem victorlosos, ahi 
~n~so;to iuhumam os mo.rtos com p iedoso reco lhim ento . Dos 
ltn m1gos e:êLrahem ot·cltnari amente os ossos ele que. ca t·ecem 
para suas tlexas . Pt•e f'er em o osso humano para esse m ister <l 
qualqttel' outt·o pela rigicler. que lhe é p r opl'ia. Conhecem a 
agricu l t•tra e com os productos desta alime n tam-se . Tal cit·
cum~ta ncia denota que, em t empós ma is remotos , tivet·am 
·tracto com os habita nteo civi lisados daquelle r io, e que de!les 
recebel'am as pri me i t·as noções desHa in cl uStl' ia., que ent t•etan to 
consel'vam uo s~u pl'i me it•n estado . Não sabem nadar ; teen; 
muito receio da agua e é essa a l' azão porque só na maior va
sante elo rio aventul'am-se em passa l-o em suas compL· iclas. mas 
frage is ubás, todas as vezes· qua ·tenc ion a m at·1car os povs. da 
margem clil·. Das s •tas m·tl ocas ou tabas nada se sabe porque 
l á ainda não pe nett·ou viv'al ma que conseg uisse v o i tat· pat·a 
cli~er o que vitt. Presume-se, porém, serem numerosas, porque 
é grande a região por e l~es occupacla e grande o numero de 
guerreiros que a -tribu poe em campo . Não desfeiam o cC'rpo 
com fals011 o1·natos, não pintam-se, nem furam os l abias e as 
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orelhas, como fazem outras t r ibus . Os hom ens aparam os ca~ 
bellos , as mulheres dei:s:am-os, ao contrario, crescet· á vonta
de. Comquanto ele càr ave r melhada, como quasi toeloB os sy l vi
colas do Brazil, seu typo não dei:<a ele ser· Ol' ig i nal. Não teem 
os olhos razos, nem o nariz achatado da quasi t talidade dos 
descendentes dos an tigos tapuyas. Os olhos são gt·andes e ras
gad os., o nnriz aq Lü liuo, a Les ta espaçosa , a boca a lgum tanto 
grande, porém, decorada de a i viss i mos dentes. Valentes até á 
terner idacle, professa m pela morLe o mais sol em ne desprezo, e 
pela escravidão in venci vel h ort"or. Por esse motivo, batem-se 
até o ul Lu110 a lento e, si pot• qnalquer even tualidacle cabem pri
shneiros, deixam -se morrer á fome ou matam-se sangrando as 
ar te r ias dos p L,lsos com os acet·ados den tes . São tambem deno
minad• s Uaimerys. Vide Chriohanás. 

JAUAPERYS. Nome com que os habs. designavam os indi os 
habs . elas mar g-ens elo rio Jauape t·y, no I!;staclo elo Amazon"s. 
Vet·illcou o Sr . Ba rbo~a Roclrigttes em uma ex pedição que lez 
em abril ele '1884 áq·ue lle rio com o pa trio•ico intento ele cate~h t
sar os sel vagens, que o verdade it•o nome clestes é Crtchanas e 
não \Va imirys , sendo que esta denom inação não é mats do que 
corr upção de Juaimirys, que por sua vez o é de Jauaperys . 

JAUARA (Cão). Ilha elo Estado do Amazonas, no rio Solimões. 
Vide Iauara. 

JAUARA . Igarapé elo Estado elo Pará, aff. do rio Apeú, no 
clis t. de Iuhanga py e mun. da capital. 

JAUARA. Lago elo Es taclo elo Amazonas, no mun . ele 
Silves. 

JAUARANA . Vide Joeirana. 
JAUARIPE (Latido ele cão). Regato do Estado do E . Santo, 

no mun. ele Nova A lme ida, entre o rio Preto e o de Nova Al
meida. Deram-lhe os incli os esse nome pot· ex istir um ;:t pedra 
ôca. e furada, p1·o xima ao regato, que o encontro das ondas faz 
ouvtt• um echo á imitação do latido ele um cão . 

JAUARIT;É. Alcleiameuto ele inclios Tariannas,nas margens 
do rio Waupés , l rib. do Negro, no Es tado do Amazonas . Seu 
orago e t·a San t' Anna . 

JAUARITÉ . Igarapé elo Estado do Pad., banha o mun. de 
Muan á e clesagna no rio deste nome . 

JAUARIUBA. Nome pelo qual é ·tambem des ig nada a 
ilha Grande de Gnrupâ, no mun. deste nome e Es·taclo elo 
Pará. 

JAUARY. Ilha elo Estado elo Amazonas,· n o mun . de Ita-
coatiara. 

JAUARY. Ilha do Estado elo Pará, no mun. ele Haituba. 

JAUARY. Ilha elo Estado do Pará, no mun. ele Alemquer 

JAUARY. E' ass im tambe m denominado o rio jylauichy ; 
aff. el a m<Lrgem esq . do SLn·umú, no Es·tado do Amazonas . 

JAUAX IM. Rio do Estado do Pará, atl. da margem dir . 
do rio Tapaj oz, com 100 mett·os ele bctl'l'a (F~.rr~ir _ P enna.-;
Chandless). O Sr. B. Rodrigues (Rw Tapa,?os . 187t>, p . '123) 
dt~ : « Jua.nxi1n, desagua pottco acima elo Boburé; é r to bas
t ante ri co em madeiras e serin uaes; é encachoeirado, ficando 
a pl'imeira. cachoe ira ele nome Bebal a duas legttas ela foz ; as 
on tras são, as chamadas Capão, Uapuh y, Ul'Ltbucnara, Pacú e 
Cahy » . A p. 10.2 elo mesmo trabalho l ê-se .hubn x~m e á p . 12-1 
htanxim . O 1° tenente R . Tavares, \0 Rio Ta,pa.joz . 1876, 
p. 6) esct·eve Joachim. 

J AUCOARA . E' u1u pequeno -tr ib. elo Allo Paraguay; 
nasce na serra das Ara t·as, cerca de 75 kils . a SSO . ela v1lla 
elo Diam a n·ti no e com uns 80 kils . ele curso faz barra á m a t·gem 
esq . claquelle rio, aos 44o 45' L at.; no Estado de Matto Gt·osso . 

. JAUCOARA . Cachoeir a no rio Cuyabá, entre as ela Rancha
r m e elo Sal to , no Estado ele Matto Gt·osso. 

JAUI. Nação indígena do Estado do Amazonas, no rio 
J apur à . 

JAUEBA. R io do Estado do E . San to , banha o mun ; de 
Anchieta e clesagua no rio Benevente. 

J AUOR ITE-TA PUIRA . 'rdb n indígena elo Estado elo 
Parà, antigamente estabelec ida no P acajá-Grande . Era a.nthro
Pophaga e promoveu encarniçada luta contra os Amambes, que 
foram coagidos a re·t ir al'-se para as cabeceiras elo rio Cururuhy, 
onde formal'am a a ldeia do Tauá. 
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JAÚRA . R io elo Estado da Bahia, banha o mun. do Co nde 
e clesagua no Itapecurú (In f. l oc.) . 

JAURACÚ. Ilha do Estado do Pará, no mun . de Macapá , 
pt·oxima das ilhas Cavianna e Br agança, no oceano. Vide 
Jana.ltoÚ . 

JAUROCA. Ilha elo Estado do Par á, no rio Tocantins . 
(Al ves da Cunha . Ob1· . cit .) 

JAURÚ. R io elo Estado de i\1atlo Gt•osso, nasce ele um con
traf'orte ela serra elo C~.yapó, pela Lat. S. de 1So; .corre ~o rumo 
de E. pa1·a O e clesagua na mat•gem cliP. do rw Coxrm, aff. 
ele Taquary . Dizem ser au r ifet·o e ter 180 kils. ele curso . O 
Dr. S. el a Fonseca diz desce r elle elas se l'l· as de Anbanvahy . 

JAURU. Rio do Estado de Matto Gt·osso, aff. da margem 
dir. elo Paraguay . Nasce nos campos Parecys, na lat . S . ele 
140 42', corre no rumo get·al de S ., corta o paralle lo 15°; 
ela h i toma a dü·ecção ele SE . , recebe o Aguapehy, que vem da 
se r·r·a do mesmo nome, e após um cut·so de 396 kils . vae 
desag uar no Parag·uay . « ill' no tavel, diz o engenheiro Ricardo 
Franco de Al meida Serra, não só pel o ma!'co ele limites qne, 
em 1754, a collocou na sun. foz, mas "tambem porque clella, 
segnndo o art. X do tratado prelimi nar de 1777 se devia 
continuar a fro1rteira em linh a recta até a margem elo Guaporé» 
Esse mat·co a i11cla e:ciste, posto que podesse ter s1clo r omov1do ou 
desLrtüclo desde que se publicou o tratado annullatorio de 1761. 
As inscrições desse marco são as seguintes ; 

Face par ~. o Paraguay : Face para a Hespanha : 
SUB 

JOANKl~ V 
L US!'l'ONOltul\i 

H.E G8 
FIDE LISSE\IO 

(Face para SO) : 
JU STI'l'IA 
E 'r. PAX: 

OSCU Lt\T<E 
SUi'\T 

SUB 
FEROI NAN DO V I 

HlPAN ICE 
REGE 

OA.TEIOLICO 

(Face para o Ja ut•ú) : 

MADRIDI IOI B . JANUAR . 
::<\IDCCL 

EX PA RTIS 

REGUNDORUM 
CONVENTlS 

O. B . ele Melgaço desct·evendo esse rio di~ : «Jaurú (Rio)
Nasce nos campo~ dos Pat·ecis, oito leguas a E . elo Guaporé . 
Cor re a S . e com 30 leguas em linha recta, passa no r eg istro 
elo mesmo nome, na estrada da Matto Grosso a Cuiabá. Duas 
l eguas acima recebe na margem direita o ribeirão dos Bagres 
e quatro abaixo o rio Agua pehy ; e a rumo ger al de ESE. vae 
enlrar no Paraguay com 30 l eguas, attenclendo ás voltas elo 
rio. Ha na v tzinl.tança do Regis tro u m jazigo cupl'ife r o (ma
l ach isto)>>. Diz o conde de Castelnau : «Übset·vámos nas i m
mediações elo registro u m calcareo pardo, elo que faz-se cal 
para cop.strucçõe~ ele casas . !'1. formaçâo 1 no meio ela qual corr e 
o Jauru, no R egtstt·o compoe-se ele sch1stos talcosos, que rer 
·teucem a éra elos sch is tos micaceos e outl'OS de trans1ção 
an·tio·a. E' do me io desse tetTellO que se tem descoberto , pro
cura0ndo ouro, a uma l egua a OSO. elo Registl'o, uma mina de 
cobre carbonato ver de, onde este metal acha-se qu as i sempre 
misturado a u ma massa talcosa e não apresenta si não raJ•a
men te pequenas Jaminas tt"ansparen tes, de um bello ver~ e . 
O lltão metallico t em como que uma pollegnda ele potenma; 
nos pontos onde pudemos obsel'val-o, mas a pt"esenta em o utro~ 
loO'a1·es in chações co!lsicle t·aveis. Con·e ele NE . a SO. e é quasr 
ve~·tical, pois seu pl a no forma com a ver tical um angulo de !8° 
e met'"tt lha a NO. Ao pé ela collina, em que se ach a o fitao , 
corre ~m ribeit•inho, que poderia ser· utili~ aclo para a lavagem 
do m i nera l , mas fõt·a p1·eciso, que o veeiro engrossasse, 
apartando da superfteie do solo, para que pudesse dar logar a 
·trabalhos lucrativos Algt1ns ensaios teem claclo cobre de boa 
qualidade. Pat·a ir-se do Registro á mina segue- se mera legua 
no caminho de Matto Grosso afastando-se clepo1s a SO. , e 
p assando uma série ele pequenas collinas, que se estendem entre 
0 cami nho e a mina . (Exped . a.ux pCliY'ties cent1·ales ~e 
l' Arner"ique clu Sud , tom . 3o, pag . 50.) «Um dos ma1s 
notaveis rios ela prov. comquanto ele terceu·a ou mesmo 
de qmuta ot·cl em . Nasce na chapachL dos Parecys, a os 
14o <12' Jat. e 15o 22' O .. uns 40 ki ls. a E do Guaporé, corre a 
s. a té 15o 44" 32' E (long . 62° Paris) Jogar do R egistro, e 
dahi a S . E . , com q uasi curso igmd, l ançando- se â margem 
dll·, do Pa1·aguay aos 16° 24' com uma barra de 1001ll, 



depois de unla extensão de 400 a 450 kilé. A e~tl'acla ele Matto 
Grosso a Cuyabá, poss ue ahi um regi.~ tro, estabelecido em 
abril de i762 (on 1772) não só para auxillo dos viandantes, 
como principalmente para a fiscalisação das minas e quintos 
ele ouro. Recebe varios tl"ibs.,entt·e elles os ribeirões Guacury sal 
P iquihy e Bagres, e 22 kils. abaixo o l"io Aguapehy, á dir. e á 
esq. o ribeil'iio do CoiLé, 36kils. abaixo elo Registro. Em 1754 
collocon- se meia milha abaixo ele sua foz um marco de limites 
de mar more, pyramicle quaclt·angular de 20 palmos ele ai to, 
e11cimaclo por uma cru~ de tres e meio palmos. Demolida po1· 
não ter razão ele existir, foi conduzida pat·a S. Luiz ele Caceres, 
onde consta que, ultimamente, um presidente mandou- a erigir 
como 1Jeça de otnato, no ce1üro ela principal praça . Os 
conquist;.tclores elo P:l.l'aguay, nas suas expedições em busca elo 
Peru foram até a sua foz. Nuflo ele Chaves ahi esteve em 1 ·~58 
e chamou o sHio Porto de Pe1·aba~ones. !11elgaço navegnn 
por umas 20 milhas, até o pol'Lo elas Onças. P el'to do Jamú, 
em ambas as ma1·gens, pt•inr.i palrnente a do Sul, ha vastas e 
copiOsas sa!tnas, exploradas clescle rneiaclos d0 se cu lo X VIII." 
(Dr. S. ela Fonseca. Dioc. cit.) 

JAURÚ. Cachoeüa elo rio Coxim, junto á J'oz elo rio elo 
mesmo nome, no Estado de Matto Grosso. Fica entre a das 
Canellas do André Alves e a ele Avanhanclavassú. 

JAURÚ(Sa liuas do). Vide Sc~l-inas. 
JAURÚ-MIRIM (Carrego elo). E' uma elas cabeceiras elo 

rio Jaut·ú, subsidiaria elo rio Coxim, no Estado de Matto 
Grosso . 

JAVARY. Ilha do Estado elo Amazonas, na parte elo rio 
Solimões, comprehenclicla entt•e a foz do Javar :r e a do Jun
diatiba, pt•oxima elas ilhas denominadas Ucaya.'le e Caldeirão 
(Costa Azevedo . Ccwta do Rio Amazonas). 

JAVARY. Ilha do Estado elo Amazonas, no rio Solimões 
defronte da foz do Içá (Costa Azevedo- Valioso Barreto) . ' 

JAVARY. Anti ga freg. assente na margem di r. elo rio Soli
mões, abaixo da contluencia elo rio de que toma o nome, em f'ren te 
ele Arnaniatuba . «Jaz, diz o capitão-tenente Amazonas, 222 leguas 
acima da confluencia elo rio Negro e 300 ela foz do Jumundá 
sob o parallelo 3° 32' S. cortado pelo meridiano 34° :1. 7' O. ele 
Olincla. Foi primitivamente a aldeia ele S. Paulo de Cam~ 
bebas, uma das seis fundadas pelo jesuiLa Samuel Frits em 
favot· ela corôa ela Hespanha, as quaes n o termo ele r enhida 
luta , res tauradas pelos portuguezes em 'l710, foram entren-ues 
á dir~cção d~s carmelitas. De sua importaucia, tomaran~ as 
demais l\'ltssoes o t ttulo c~e Ca~nbebas , comquanto compt·ehen
clessem muitas outras naçoe~. Em :1.817 foi erecta em vil la com 
o nome de Olivença pelo governador Povoas, preclicamento de 
que decahiu em 1833 pela divisão do t erritorio para execttção 
do Cocligo do Pt·ocesso, tomando o nome ele Javary. Foi sua 
primeira s ituação na mesma mat·gem elo Solimões, t r es legnas 
abaixo ela fo, elo Javary, a segunda na mesma margem 
acima ela foz ele Pacoty, a terceira na marge m opposta , a 
quar·_ta , na al_deia c~e S. Pedro, pot• occasião ele sua encorporação; 
a qmnta ma1s aba1xo ela actual, sexta e ultima. Foi a pov. 
mais populosa do Solimões , por excell encia chamada sua côrte, 
e ela famosa naçii.o Cambeba ; é aiuda a qtte mecliatlte algum 
empenh~ , pron1ette mais prompto progt·esso, pela natural' 
temlencia daquella nação para a civilisaçã o. Seus habs. 
provindos de Gambebas, Jm:is, Passés, Tecunas e Xomanas, em 
numero de 950 em 100 fogos, plantam e pescam para se Lt lJroprio 
sustento ; plantam a inda algodão, el e que tecem redes e pannos · 
pescam peixe-boi e extnthem salsa, cravo e oleo.» ' 

J A V AR Y. Rio que forma o limite entre o Brazil e a Repu
blica elo Perú. _E '_Iormaclo pe_lo Jaquirana e Javary-mirim e 
desagua no Sohmoes logo abalXo de '!.'abati ug a. De julho ele 
1891 a Jnlho ele 189.2 o Javary exportou 698.505 kilogs. ele bot·
racha de difr'erentes qual!clacles e de julho ele 1892 a 3l ele maio 
de 1893 a sua exporta,:ão foi ele 1.125 .313 kilogs- Ao rio 
Javary e seus aff.~. está reser vado um fntnro proximo ele enorme 
prosperidade. Devido á act ividade ele seus exploradores tornam
se constantemente conhecidos novos afl's. de incalculaveis 
riquezas ele procludos na·turaes. 

JAVARYTÊ (Santo Antonio de). Aldeiamento do Estado elo 
Amazonas, na Jreg . de S. Gabriel. Occupa uma área ele quatro 
\<-1ls_., a tnda nao mecl1da, mas toda aproveitada. Cons ta ele 402 
1nd1genas, sendo 184 homens e 2i8 mulheres . •rem uma capella 
(Relat, ela Agrio~tlt~wa, i886). 

JÁQ 

JAXIPAYAS. Inclio9 ~gricultores que povoam o 1ril'y , ali'. 
elo Xingú, no Estado elo Pat•á (In f. loc.) . 

JAYME (Bahia elo) . Lagôa que , segundo alguns, existe perto 
da Ubet·a ba, ã qual se r eun e nas grandes enchentes. Passam 
por anrif'et•os os tert•enos adjacentes. Em 1790 foi uma bandeira 
a dtscobril- a , porém inutilmente . 
· J A YMU. L ago do Estado elo Amazonas, ú margem do rio 
Juntá. 

J A YRÊ. Mono notavel á margem elo ·rio H.ibeiL'a ele Iguape, 
no Estado de S . P t,ulo. 

JEJUBA. Morro elo Estado ele S. P anlo, á margem. elo mar 
Pequeno, no contiüen te, entre Igunpe e ftapema . 

JEJUHY- ASSÚ. Rio elo Estado elo Paraná, aJL da mar~ 
gem esq . do rio des te nome. R ega terrenos ele ex lraorclinaria 
uberLlacle e em condições favoraveis ele recebet· nucleos co lonmes . 

JEM. Rio do Estado elo E. Santo, trib. do Oceano. Vide 
h 10Ú. 

JENIPAPD. Vide Gempctpo. 
JEQUI. Pov. elo Estado da Bahia, no mun. do B1·ejo 

Grande, com um a capella da in vocação ele Santo Antonio . 
.JEQUI. Rio elo Estado elo R. G. elo Norte, nasce no Olho 

d' Agtia ela Alegria, banha o mun. ele Touros e clesagua no mar, 
dep ois de um curso ca lcul ado em 33 ki lometros. 

JEQUI. Pequeno rio elo Estado de Minas Geraes, desagua 
na ma rgem esq. do rio Jequitinhonha , perto elas cabeceiras 
deste rio. 

JEQUI. Lago elo Es tado do R. G. elo Norte, n o rio Pi\imbü, 
E ' tambem denominado dos Tapuyos . 

JEQUI. Rio elo Estado da Bahia, nasce na serra elo Sincorá, 
no Palmita l, corre pat•a o N. e desagua no rio Una, trib. do 
Paraguassú. Vide Giq"i . 

JEQUI. Rio elo Estado ele Minas Get·aes, clesagua na margem 
esq . elo S . li' rancisco entre a fol. elos rios cl<t Picada e elos 
Po1·cos . 

JEQUIÁ. Pov. do Es tado elas Alogôas, sobre o rio ele seu 
nome. Vide Giq!;-iá . 

JEQUIÁ. H.io elo Estado das Alagôas,nasce per~o do monte 
elo Ouro, na Serra elo Lunga , no tet·mo ele Anadia, a travessa a 
l agôa ele Jequiú e clepoiti de um CLll'SO de 102 kils. clesagua. no 
Oceano abai:w ela po,·. elo mesmo nome, que lh e fica á esq., 
ficando a foz a 27 kils. ao S. da barra ele S. Miguel. E' nave· 
gavel a té uma parte elo seu curso por vapores apropriaclos . 
Recehe pela margem dit·. pequenos arroios entre os quaes o 
Caboatan e o Sa nta Luzia. 

JEQUIÁ. Lago::t. elo Estado das Alagôas, no num. ele S. Mi
gLtel elos Campos. 

JEQUIÀ DA PRAIA. Log. elo Estado elas Alagôas, no termo 
de S. Mi•>uel dos Campos, com uma esch. publ. de inst. pl'im. 
Fica ám~·gem da lagôa ele Jec1uiá, tem 300 e tantos fógos e cerca 
de 650 habs., cuja maxima parLe vive ela pesca. Houve ahi um 
importante estal e i•ro paro. co':'stnteção de na vios, o q11al desde 
muitos o,n nos acha-se quast que em completa inacti v idade , 
servindo apenas pat·a concertos ele barcaças . E ' a uunclante 
esta localidade em l'ructas ele di versas qualidades e delicado 
sabor, taos como: la ranjas l imas melões melancias a as de
li ciosas mangas, que em n~nhu:nÓ. outra 'parte se acham su~ 
perioxes, quel' e rn t <~ manho, quer em doçura e cheiro. 

JEQUIÁ DO SÁ. Arrai ::t.l elo Estado das Alagôas, no mun, 
ele Anadia . . 

JEQUIE. Arraial elo Es tado ela Bahia, 18 leguas a ENE. 
cl:J. vil la ele Poções, na mat•gêm clit•. cl u rio ele Cont:J.s .. Pot·. ello 
passa a estrada gera l, que commuoica a com. ela V!Ctona e 
·termo elos Poções com as ele Area, AmargoR a e Nazat·eth e pela 
qual se effec tua em g t·anele escala o sett commerc1u de !mporLa
ção e expot·tação. 

JEQUIE. Pequena pov. elo Estado da Bahia, no ~ermo ele 
Maracás. Foi et·eacla clist. pela Le1 Pt•ov. n. 2.078 ele 13 ele 
agosto de 1880. Tem uma esch ._ publ. ele inst. prim., et•eacla 
pela Lei Prov. n. 2.298 ele 7 de .JUnho ele 1882. 

JEQUIÉ . Rio do Estado da Bahia; clesagLta no braço de 
mar que communica e rio Una ele Valenç<t com Oceano. 
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JEQUIE. Rio que com o Giboia forma o Una, tl'ib . elo Pa
raguassú , no Estado ela Bahia. 

JEQUIÉ-MIRIM. Rio do E>tado ela Bahia, banha o mun . 
da Barr a do R io de Contas e clesagua no rio deste nom e. 

JEQUIQUÁ. P o,·. elo E>taclo do R . O. do Stll no mun, ele 
Uruguayannn. Haahi uma esch. Vide Jiquaquá e I aq1oa quá . 

JEQUIRIÇÁ . Villa e rn nn . do Estado da Bahia, creacl::l. 
pelo Dec . ele 3l ele j a neiro ele 180l, á mat'gem elo rio elo se u 
nome. 'l'em duas eschs . publicas. 

JEQUIRIÇÁ. Era ass im denom in ado o actual mun. de 
S. Vicente Ferrer d'Arêa, no Estado ela Bahia. Perde u aquella 
denom inação pelt~ Lei Prov . n. 1.6lt ele 113 de junho ele 1876. 

JEQUIRICÁ. Rio elo Estado ela Bahia : nasce na villa · de 
Maracás , depois el e r ecebet· peque nos afil s . entra no num. e t't·eg . 
da cidade da Arêa, qne banh a , e Tecebe o ria chão da Arêa e o 
Mucut·y á esq. Ma is adiante ' •e m-lhe o Boq ueirão , e entrando 
no mun. ela Capella Nova de Jequiri çá , a qual é por elle ba n
hada, abi recehe á dir. 0 rio das Velh as, que vem das f<ldeis 
mattas do SO. Mai s aba ixo recebe o Bom J es us, e em sllguida 
o J equiri çá- mil'im pela mat•ge m esq. Quas i em fr~ nte ao arra ial 
do Ca riry. s ituado sob t•e sua margem clit· . vem-l he o ribe i l'ão 
do Cot•ta Mão. que n elle se precipita de cima de um lageclo. 
Meia legua abaixo desta confl., b:tuha o Jequiri çá a pov. ela 
Lage, onde r ece be o riachão da .L:1ge e depois o de J oão Dias, 
que se para <t fl' eg . de S . Miguel da Est iva. Sna margem 
dir. clabi em diante pertence toda ao mun . de Valença, qtie 
l he envia uma serie de pequenos rios, dos quaes é o P a tipe o 
ele ma ior vul to, e o rio principa l, nesle decurso banha a anti ga 
villa ele Jequiriçá, h oje quasi clesappDreciela, e á. eaq. até o mat· 
o territol'io ela freg . el a Estiva que l11 ~ remette os rios Fran
c i ~co , 'l'iriry (qne at r avessa a l agôa do~ Sete Bt·~j os ), o Corta 
Mao na aldeia elos Prazeres , o rio dns Paus (refo t·çaclo pelo dos 
Angelins) e fin al men te, o rio do Crasto, pouco ::tntes de lanc;at·· se 
no occeano na pov. da Bart•a, fronteim ao Mort'o el e S . Paulo . 
A barra do J equiriçá é obstru icht por um b.:tnco . Della para 
cima o rio é fundo e navegavel até á a ntiga vil la elo seu nome, 
qu at.ro leguas ac1ma, e on rle o rio tem a s ua primeirJ cachoe ira . 
Daht pat·a. cima é .navegave l por canôas , e i sto mesmo s6 depo is 
ele benefic1aclo e hbertado ela nympha elo lago, que clell e se 
apodei'Ou em g1•auele extensão . Recebe aiuela á esq . o Pal 
meira, BreJÕes e Ferru~em, e á di r. o Cariry, 'l'ourinho, J aca ré, 
Tres Lagôas , Torres, u lhos d'Agua e o riach~ da Cruz. 

JEQUIRIÇÁ. Rio do Estado da Ba hia, ail'. do Vert·uga, 
que o é do rio Pardo (Inf. loc . ). 

JEQUIRIÇÁ-MIRIM . Rio elo Estado d:~. Bahia, a li'. da 
m argem esq. elo Jequiriçá. 

JEQUIRY. P a rochia do E stado ele Minas Gem es, n o mun . 
el a Ponte Nova . Omgo Sa nt'Anna e diocese de Marianna. Foi 
elevada {I clis~. peJo a r t. I § I da Lei Prov . n. 720 ele 16 ele 
maio ele '1855 e á ca tego ria ele freg. pelo at·t. I II ela el e n. 875 
tle. 4 de junho de 1858 . Sobre essa pov . escreveram-nos em 1886 
o seguinue : « Aos 3 ele dezembro de 1849 foram dados dez al· 
qu eires de tena por a lguns fnzendeiros , para pa trimonio de 
N. _S. Saot'Anna, . no Jogar denominado Vcw,qem Aleg,·e, que 
entao era matta virgem á marge m dir. elo ri o Casca e distante 
ela CJclacl e da Ponte Nova cinco leguas . No mesmo anno fez-se 
a derrubada , gas tando-se 350.'', e fez-se a dema rcação das r uas. 
P ot: se r a Jocali-claele mui agr~·clave l e cercada ele te r renos ferti
ltss tm os J?ara lavoura, começou o po"o a a ffluir para o novo 
patnmonw, ficando em breve tempo constituído o art·a ial, com 
g l' ande numero ele casas, embo t·a terreas e de feio aspecto. Os 
[H't metros habs Jttnlat·am ao titnlo ele Vargem Alepre a pa
lavra Constitu ição, ftcando o lo.,.ar conheciclo por Va,·gem Ale
.Q>"e ela Çons.titttição. Assim te r-~e -i a conservado, si o povo ma is 
tay cle nao ttvesse substituído ess::L denom inação pela de Jcqu i? ·y 
e ISSO pelo fac to seguinte : Vindo os r oceiros á missa conviela
' ' a.m . aos conhecidos para irem á unica tave rna, que então 
ex ts tia o perten ce nte a um ta l i\'Iin-uel J equit·y, dizendo-lhe 
VCt 11~os ao Jeq~tiry, d 'onde veio ag Jogar esta ultima denomi
naçao, tão sem poes ia q1\ão historica e elegaute era a pl'imHiva: 
- illm vasta planicie ce t· cacla ele montes corre um a rn a mut 
?ompr1da ele N. a S., a lém ele 011tl'D. (ele S. Jonqtnm) de menor 
lnlportancia e par allel a áq 11 ella, e de outras pequen~s. Ha 
ta n1bem !_lm be lliss imo l a rgo, tendo n o ce ntro a egre.Ja, cnJ a 
cnn sLrucçao é clévida principalmente ao padt·e Ma noel Gon
çalves, que conconeu com q•Ian tia snperior a 14:000$000 . Além 

ela matriz h a c! nas outras eg t•ejas em constl'\tcção, a de N. S, 
elo Rosario e a de Santo Antonio. - O clima é sanda1•el, em
bora até bem pouco t empo houvesse no fundo dos !juintaes ela 
r11 a principal uma lagôa, formada pelas aguas. el a chtt~a e s~m 
PScoameuto, tornando- se um vercladetro fo co ele tnfecçao . 
Graças aos miss iona rios ele S. Vicente ele PaulaJicamos sém 
esse f.ico ele putrielos miasmas, pot·quanto, em I8 t9, por occa
sião das missões nes ta ü·eg. , elles >.1 ppellnram para o po vo, que 
não se demorou em at tenelel-os, abrindo um ex tenso .e profundo 
r asgão , que leva as ~gnas da lagôa até a o rio,- Calcula-se a 
pop. em 8 . 000 habs . » Tem agencia elo correio e duas eschs: 
publs. ele inst. prim. Sobre suas cli vi%s vide art. IV ela Let 
t"r0v. n. 1.664 de 16 de se tembro de 1870 ; art. V da de n. 1.908 
de HJ ele jttlbo ele 1872 ; art. II da ele n. 2.7G3 ele '13 ele setem
bro ele ·ISS!; art. I da de n. 3.058 ele 28 de outubro de 1882. 
Vide Giqtàri, 

JEQUITAHY. Assim denomin ava-se a actual cidade ele 
Bocayuva, no Estado de Minas Geraes. 

JEQUITAHY . Rio elo Estado ele Minas Get•ae.s , atl'avessa o 
mua. ele Bocayuva e desagua na 1nargem dir. do rio S. Fran· 
cisco. '!'em 42 l eguas ele cur:iO: Volume d'agua 4.800 pa lmos 
cubicos. '!'em na barra 267 pa lm os de larg 11ra (Gerber). Recebe 
o Gua vamipa.m, S . Lamberto. corregos Ja tobá e Fundo. O en
ge nhe i t·o elo 5° dtst., Dr. C . Gomes_.Ta1·d tm, r espo ndendo a um 
questionaria, que dirig imos a.o pt·es iden te de Mlllas, cl tz o se
guinte ti. r espei to desse ri o : « O Jequitaby nasce nas sert"as ~e 
S. Dom ingos e Arrenegado.' re~e be o Cattngas pela ~1argem cltr. 
e que vem elos campos de Sant Ann a e elos cbapac1oes. da ft·cg . 
ele Olhos d' Agua e Bom Fim; r ecebe o Guavamipam, S. Lan~
berio e divet'õOS outt·os t.l'ibs., banh a a nova cidade do Jequt· 
t;\hy , onde r ecebe pela clir. o ri!Jeirão do Sitio e _vai lançar-se 
no 8 . Fra ncisco. com um curso de ma1 s ele 200 ktl s ., sendo 90 
da t· efe ricla cidade à stm fo~». «A 55 ki ls. ela cachoeira do Pira
pora. di z o engenheiro , T e ive e Argollo, es t·á sit11ada a foz do 
J equ1taby, que tem 250 kils . ele extensão, 59 m. ele largut·a .e 
cujo vo lum e é ele AS .m . cubicos pot• seguuclo . Nas aguas orclt
narias o J equttahy e na vegav~1 até i 6 lui s . acun :J._ d~ bart·a e 
no tempo das cheias até i54 klls . , onde a navegaçao fica lnt~r
r ompicla por cachoeiras.» 

JEQUITAIA. Fortaleza do Estado ela Bahia, ao S. do ca nal 
do Jequitaia. Está desarmada e ed ificada sobre~ praia do 
mes mo nome (Rela t. ela Gnert•a, 1886). « Forttficaçao estab~le
cicla na praia, perto de Monteserrate ; em tambem conh ec1cla 
por Novioiaclo. Em i863 possuia seis boccas de fogo, mas foi 
considerada como i o capaz ele r esistencia pela pouca elevaciio ; 
o que a arriscava a um facil bombardeamento (Dr. F . ele 
Sousa)'' · 

JEQUITAIA. Cachoeit·a no rio Coxim, trib. ela margem 
esq . do 'l.'aquary, afl'. do P araguay, no Estado de Matto Grosso . 
E' c i tacla nas - N ot·icias ela Gapitanu~ de S. Pa1tlo - escriptas 
em 1792 por Francisco. ele Oliv eira: Barbo.sa . O St·. barão de 
Mel.,.aço esct•eve Gtqtutata. «Cachoe ira no r tO Conm, nove luls. 
abaf.,;o da da Choradei r a e seis acima ela das Ilhas. As canôas 
póelem passar á meia carga. » (Dr. S . ela Fonseca Drcc. cit . ). 

JEQUITEUA. Igarapé do Estado cloPat•á, a ff, elo rioGuru
patnba, no mun. de Monte Alegre . 

JEQUITI. Pequeno pov. elo Eslacl0 do Minas Geraes . na 
ft· eg . ele S. Bartholomeu, periencente ao mun. de Ou t·o Preto, 

JEQUITIBÁ. Parochia do E stado de Minas Geraes, no 
muu. ele Sete Lagôas , na margem esq . elo rio elas Velha~ e 
banhacb pelo rio de seu nome . Lavo•1ra 9-e can na. Orago SS. 
Sacra mento e di ocese ele Mariai1na. Fot ct•eada parocbta elo 
mun. ele Santa Luzi a pel a Lei Pt·ov. n. 757 ele 2 de mat~ 
ele '1 857, incorporada ao mun. ele Sete Lagôas pela el e n. 1.39::> 
ele 24 ·de novemoro ele 1867, ao de Santa Luzia pelo ar~. Ifi da 
ele n . 1. 893 de 17 ele julho de f87.2 e ao ele Sete Lap;o:.ts pelo 
art. I ela ele n . 2.'185 de 9 ele novembro ele !1.?78 . Ism duas 
esc hs. publs. el~ inst. prim. Agencia elo . corretO: Sobre suas 
divisas vide Lm Pt·ov. n. 757 de 2 de matO ele 18::>7 e n. 2.928 
ele 6 de outubro de 1882 . Compmhencle o pov. Cambah tibas . 

JEQUITIBÁ . Um elos clis ts. do nucleo elo Porto cl~ Ca 
choeira pert.encente á colonia ele Santa Leopoldtna, no Estado 
elo E . s'anto. Occupa uma área de 9.000.000 braças qnadraclas, 
divididas em 144 lotes. 

JEQUITI BÁ. Pov . do Estado de Minas Geraes, na freg . de 
Ca.ttas Altas ela Noruega; com uma capella. 
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JEQUITIBÁ. Serra do Estado do Rio de Janeh·o, no mun. 
de CanL<~g::dlo. 

JEQUITIBÁ. Rio do Esto.clo ela Bahia, no mnn. •te Santo 
Antonio ele Jesus . Desag ua na margem clit· . elo Joguar ipe. 

JEQUITIBÁ. Rio do E~ taclo elo E. Sanlo, junta-se com o 
Caramurú e reunidos, vão desaguar no rio Farinhas, ali. elo 
:Santa Mal'i~. Sua extensão é ele cerca de 20 kilometros. 

JEQUITIBÁ. Ribeirão do Estado elo Rio ele Janeiro, a li'. 
do rio Preto, que o é elo Parahyb1ma. 

JEQUITIBÁ . Co1:rego elo Estado elo Rio de Janeiro, aff. 
do ribeirão da Cachoeira Grande . 

JJ:!:QUITIBÁ. Rio do Estado de S . Paulo, aff. elo Atibaia. 

JEQUITIBÁ. Rio do Est>1.do ele Minas Geraes, aff. elo 
ManhLtassú, que o é do rio Doce. Recebe e Jacutinga. 

JEQUITIBÁ. Rio do Estado ele Minas Geraes, t•ega o 
mun. ele SeLe Lagoas e desagua no rio das Velh as . Tem 14 
metros de largura na foz e é navega vel por meio de cani'>as até 
~. distancia de cin co l eguas. 

JEQUITIBIRA. Rio do Estado do Maranhão, na freg . ele 
Bacurytuba. Recebe o rio deõte nome (lnf. loc . ). 

JEQUITINHONHA. Antiga com. de primeil•a entr. do 
Estado de J\1i11as Gen,es , cread!L e classificada pelàs Leis P rovs. 
ns . 464 de 22 ele abril ele 1850, 7'19 ele 16 ele maio le 1855 e 
1. 740 ele 8 ele OLttubro de 1870 e Oecs . ns. 637 de 26. ele jttlho el e 
1851) e 5 .049 de H de agosto ele 1872. Comprehendta os termos 
de Minas Novas e Theophilo Ottoni. 

JEQUITINHONHA. Log. elo Estado elo E . Santo, no 
mun . elo C"lçado. 

JEQUITINHONHA . Rio dos Estados de Minas Geraes e 
Bahia . Nasce no primeiro, no mun . elo Serro, do lado ele O. 
ela serra ela Pedra Recloncla; r ecebe o corrego Quatro Vintena, 
Jequi, Mandioca], Boeaina, Bananeiras e 'rres Bat•ras; toma 
o nome de i\las'>angano, rece bendo cl'abi o riacho Fundo, 
Acaba Sacco, Galh iros e Barbas. D' ahL vat com o nome de 
rio elas Peclrns e depois ele receber os rios Capivary Lomba , ri· 
beirão elo Infer no e rio J eqnitinhon ha elo Campo, toma o nome 
de Jequitinhonha, nome que consel'Va aM perto da foz, o nele 
toma o ele Bel monte com que desagua no Oceano . Tem esse 
rio approximaclamente 900 ltils . ele curso , Sua bal'l'a, que não 
olferece, nas grandes marés, sinão 10 a 12 pés ele ag-ua, so!fre 
os inconvenientes ele todas as barras de at·eia. Rega importan
tes muns., taes como os elo Serro, Diamantina, S. Joii:o Bap
tista, Minas Novas, Grão Mogol, Arassttahy, em Minas Geraes, 
e Belmonte na Bahia. Entre os seus princ ipaes tribs. notam
se o Capivary, Pindahyba, Manso, Caeté-m1rim, Arassnaby, 
Piauhy, S . João, Anta Podre, Bom Jardim, S . Miguel, Ruhim 
do Norte e do Sul, illnchaclinha, Tabatinga, Enchaclão, Pia
banha, Itacambirussú, Vaccaria , Salinas e It inga . O então 
capitão do impet·ial cor po ele E11genbeiro~ , I. V. Peclel'neiras, 
no H.elatorio que escreveu como presidente ela commissão ele 
exploração elo Mucury e Jequi\inhonha d iz á pag, 25: «Como 
o Mucury, o Gequitinhonha e n ·1 turalmente dividido em duas 
partes: i{io de pedras e l'io ([e areia. O rio ele pedras se pode 

· subdiv idir em tres secções, ehstinctas principalmente por serem 
as Sitas extremidades occnpadas por povoações . A pal'te com
prehenclida ent t•e o Calháo e o arraia l ele S. Miguel é ele 18 
le~~'uas e meia em li11ha rec ta., pol'ém nella o rio sel'peote.ia no 
ca"minho de mais de 28 leguas, descendo 47 braças. Já se vê 
que não podem ser muitas as cachoeiras cles·ta parte elo rio, e 
com effe ito creio q11e a lém elo logar clenommaelo " Labyrinto » 
pet·to de S. Mig11Pl, e elo travessão no começo elo Arassu :1 hy, 
todas as mais clifficulclacles se red11zem a corre ntezas for ,eq alli 
designadas com o nome ele corrid!Ls. De S . . Miguel ao Salto
g rande vão pouco mats ele 21 leguas e1n hnha recta, 27 em 
desenvolvimento e 31 braças em desc1cla. Exceptuando a ca
choeira elo Inferno, pouco acima do Salto, a qual é uma vet•da
deira difficulclacle que obriga ao clescat·r go _tanto na snbida 
como na desc ida, os embaraços da navegaçao desta parte elo 
rio são antes efl'eito ela grande quantidade ele pécl1·as que atra
palham a mat•cha elas suaR aguas, elo que devidas á cl ill'erença 
ele nível. E' na extremidade inferior des ta parte do rio de 
p~clras que se acha a cdebl'e cachoeira denominada o Salto · 
Gr1nele, de onde tira o nome a pov. que lhe fica junto. No ca
minho de cerca de uma milha, o rio Gequitinhonha consome 
alli a altura de 21 a 22 b~·aças em favor ele sua navega bili-

clacle, a qual por oerto seria menos feliz sem esta ch•cums·tan
cia. Não é uma enorme mole cl'agua cahindo de altura mara
_. ilbosa, c11jos borrifos produz m um espesso n •·voeiro, e cujo 
fr ~ casso se faz ouvir desde a d istanc ia ele tres leguas, como 
exageraclamen·te se esct•eveu : da pov . que lhe fica a pouco mais 
ele 200 braças nunca vi nevoeiros e nem ouvi bem clistincta· 
mente o seu ruiclo. Gom tudo não deixa ele se L' meelonho o 
aspec to deste ponto do r io: são muitas as pancadas, porem 
sncceclem-se tres de 35 a 40 palmos cada uma, as quaes sup· 
ponho qtte, mesmo descendo, 11m peixe não a travessará com 
vida . As canôas descarregam no pot· lo da pov . , e, ou passa-se 
a carga para outras canôas do porto ele baixo, ou são ellas mes
mas arrastadas vasias ao mesmo porto. gste var adouro tem 
proximamente 900 braças, e a SLta e~traela é suscept ível de mui
tos melhoramentos . Segtre-se a terceit·a subd ivisão elo rio ele 
pedras que começa do porto ele baixo do Salto, onde se diz se L' 
a ex•rema desta prov.incia, a té á pov. ela Cachoeira, onde pl'in
cipia o rio ele areia. ill' a mais Cltrta e ao mesmo tempo aquella 
que mais clil:llculclades oppõe á navegação . Com efl'e ilo, em 
nove leguas em linha t•ecta, o rio desce naquella parte 22 bt·a
ças, e é cam inho que ~e faz em quatro hon~s e meia na desc ida . 
obl'iganclo a tres ou mais descarregos na subida, em que se em
penham dous dias . . . O rio ele areia de Gequi1inhonna avança 
15 leguas e meia pat•a a co sta em linha recta, 20 e meia em cl e
senvolvimen Lo , e desce apenas 120 palmos . Esta pouca incli
nação elo seu leilo, a qual climinuinclo a sua correnteza, faci· 
lita sua navagação a ponto de poder u.ma canôa, car t·egacla e 
guarneci da ele Ires h omens somente, subir até á Cacboei rinha 
em tres dias, isto é, pouco mais ou me o os a mesma distancia 
que no MllCUry uma eani'>a nas mesmas condições e guamecida 
ele cinco homens só vence em cin co dias, é i nfe lizmetl"te causa 
das mui tas corôas e baixos g ue fr eq1 tentemente a tranalham <t 
sua na v gação aos inexpe l'ieo tes, ass im como das d iffictddades 
da sua bart·a. Com e!l'eiLo sem um decl ive forte q •1e , apresaandn 
o movimento de suas aguas, lb es elE~ fot•ça para o transporte 
elas aTeias elo seu leito, este tende a obsl r Lli t·-se e por conse
qnencia a climinLlir· ele capac iclcde, e como o volume elas aguas 
se conserva se nsivelme:11e o mesmo, segue~se maior acção desta 
sobre as margees, c 11a argilla se cl.ilue e é fac il mente transpor
tada, e cuJa arem, nao obdecenclo a traca acção mecanica das 
aguas, vai augmentar a grande massa deste obs truente elo leito. 
Daq 1ü vem a largura ext raorclin a ria que nos ap t·esen·ta o Gequi
tinhon ha nesta parte, quas i toda occupada por vas\issimas co
rôas ele areia e numet•osos baixos, em que a cada passo enca
lham ag cani'>as, quando os seus conductores não são muito 
p1·aticos em reconhecer os canaes . Não sei si outras causas 
concorrem com esta para nos mostt·ar como é que a bart·a elo 
Gequ ilinhonha, rio de primeira ordem , ape nas o1fe rece um canal 
es~1·eito, inconstao·te e ele pouco fundo, a ponto ele nunca per
mittir entrada sinão a pequenos hi ates ou lanchas; mas é evi
dente que, si as aguas do ri o fossem locadas de maior ve loc -
dade, não só se não alarga t·ia ·tanto a sua fóz, ci r cumstancia 
que muito se oppõe á activielacle elas cot'L'etHes nos ca naes, 
s i não tambem muito ajudariam ell as o movimento ela maré no 
sen trabalho ele escavação» . Conclue o dest in ctoengenheiro seu 
consciencioso estndo com este sa lutar conselho : «que o 
gnverno, no e mpenho ele dat• podo aos m inei ros do norte, e me
lhm·ar a sua sorte, deve forçosamente pensar antes ele tudo no 
Geqnit inl1onha, . O engen heiro Crockatt ele Sá no sen ·trabalho 
A Estracla ele J.l'e·rro elo .Jeqttitinhonha, cl iz: « Atra vessanclo de 
NO . a Sill . a ~ona sepLemtl'ional cln, pro7incia ele Minas Geraes, 
e _s e n c~o a mais Impo r tante v1a fluvial, permit ti nclo as commu 
mcaçoes , as tl'ansacçi'> s comme rciaes dessa zona com o littoral, 
estava, o Jecgtitinhonha destinado a ser importante auxi liar ele 
seu desen1•ol~imento. lntelizmente, esse rio, que se impõe á 
aclm tração elos que o percorrem, não cor re semp 1·e em leilo 
factl, de suave clec livida le, em condições favor·aveis a uma na
vegação franca, sem embaraç,.,s, sem clilllculclades. Apenas em 
Ce11t0 e poucos kils, ela foz á freg. da Cachoeidnha, o leHo é 
de areia ; apenas n esse trecho faz-se a navegação ft•f1 ncamente. 
Da Cachoeirinha em diante, começa o Itio ele Pedra (como vul
garmen \e é conhecido) ; é a região das Corredeiras, das quedas 
bruscas, em que sempre é diJiicil quando não impossível a na
vegação . !];' l onga a serie de corredeiras; são mais noLaveis: 
a Descarrego, Rebojo, 'l'orce, Ilha rie Pedra. Palmeiras . Gan· 
gorras, G•mriba, Sincorá, Vacca Morta, Maribonclo, Cachoei ra 
:Secca, J;;scaclinha, Toracleira, Braça e Meia , Tira-gej um, Car
r eira comprida, Ita liano, ·rrabalhinbos, 'l'ra ba thos, Cinco 
'l'om bos, entre os q uaes o notavel Salto ele vinte e tantos me
tros de altura, conhecido pelo Tombo ela Fumaça, o Portão, a 
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Cruz, Sepultura, Inferno, Cabellos, Santa Anna, Farinhas, 
Ans-el im, Cança-Luca , Oratorio, Pane !las e Laby t'in to>> . Está 
proJecLacla e coucecliela pela assemblca provincial bahiana uma 
es tt•acla ele ferro que, partindo ela Cachoe iri nba, nas margens 
do Jequitinhonha , \et·mine na [t·onteira elo illstcldo ele Minas ; 
e pela assemblea mineira a continubçã0 ela mesma estrada a té 
acima ela pov. ele S . Miguel. O te rreno elas margens do J equi- . 
tiuhonha é uberrimo; na parte não encachoeiracla é quasi 
todo occu_pado por plantações ele cacáo . Por elle faz-se gra nde 
com~ercw ele sal com o Estado de Minas e i so desde o tem pus 
colomaes. No Rela.torio apresentado em f'evereü·o de 1866, ao Dr. 
iVI. P. de Souza Dantas, sobre a navegação ele divet·sos rios ela 
Bahia lê- se: «Rio Jequitinhonha ou Rio Grande ele Belmonte . 
Na lati tude ele :l5o 5:l' S. abre a s ua fo~ no oceano atlan tico, q ue 
parece querer engulir por tllll:1 guéla de quaRi tr es milhas de lar
gu t•a; arrojando- se sobre o mat·, com a correntPza de cerca de 
duas e meia milhas nas aguas baixa•, tem arrastado elo in Lerwr 
grandes massas de areias, qne deposita na foz, fot·mando o 
po ntal ele Belmonte , e as corôas da ba rra, que é fechada pot· 
um extenso ba nco em f6rma ele semi- circulo, o qua l é inevi
tavel a travessar. qu~l' nas entradas, quer nas sahiclas elo porto . 
Nas occasiões de brisas frescas do mar, e principalmente na~ 
vasa.ntes das marés, chocando-se as aguas do rio com as vag·as 
elo oceano em sen t1 do contrario, formam o escarcéo da bana, 
e se estabelece um cordão geral ele a rrebentação, que clif:ftculta 
r eco11 becer o canal. Estas difficnlelades e alguma exag-eração 
teem conservado um certo panico contra a barra de Bel monte, 
que considero tlanqueavel por vapores de seis a oito palmos, 
convindo não a Jfl'Ontal-a com menos de meia maré : tambem 
dá entrada e sabida a embarcações de maioL' calado' até iO e 
11 palm os, esperando as mat·és g randes ou de conjunc9ão. 
Na batxa mar elas aguas vivas prumei sobre o banco até c1nco 
J?almos. Um~ atalaia coll ocada co nvenienteme nte sob t·e para
lusos ou ' 'aroes de fert·o com um r eo- imento da s i ,.naes ap ro
pt'Jado, incl icaclor elos palmos d'agua no bane~. e omros 
n ec:ssanos para chamar á ba.rra, etc., um pratico diligente e 
per1to com obrigação d ter em sua companhia quatro bomr ns 
moranclo lodos na atalaia, e á sua disposição urna embat·cação 
propna pa ra H' pruma r e balisal' constantemente o banco e as 
corôas, são as providencias mais promptas e essenciaes, para 
segura nça da navegação. O rio J «qn i·tinbonha, que tem sua 
origem em .t.m·ranos diamantinos elo Es~aclo ele Minas, com um 
curso supenor a 100 leguas, con1 margens ubet•rimas, proprias 
ao plant.io do cacáo, a rroz , milho, mandioca, café, algodão, etc., 
conservando um a larg-•tra imp,nente e mages ·~osa em seu le ito, 
que assoberba nas enchentes, e não chega para enche t· nas 
vasantes, deixando á vista surprebendicla e che ia ele r espeito 
quando olha para o caminho ela massa enorme, que está reco
lhida no seio da natureza, se refazendo para emprebencler 
nova viagem, em cujo pel'iudo com o get·men, que suga nas 
entranhas da te rra, vem renovar a força e a fe r tilidade dos 
t errenos immensos, q ue ba nha quando se alat•ga como um 
oceano, conserva esta região como uma f'on te perenne ele pro
cluccão e riqueza. As corôas do ,Tequitinhonha são bordadas ele 
finos fragmen·tos ele traasparetltes crystaes matisaclos ~e 
crysoltthas e malacachêtas que excitam e prendem a attençao 
elo ~iajante . Ainda que o r{o s~ja, como disse , suje! to a grancl~s 
pertpecJas, estando ás vezes como um mar . e as vezes nao 
~enba. aguas pat·a e nch er o pl'oprio leito ; · não porque seja 
lns tg nd1ca n Le a _m ass a que existe, mas porque o leito tem 
gr_a ndes dJmen soes, e as aguas se espalham; co m tudo, tendo 
s tclo_ exam1naclo em uma das p~ io r es quaclt·as, offerece nave
gaçav em todo seu curso até a Cacboeirinha (cerca ele 25 leguas) 
para vapol'es de tres palmos ele calado, que o poderão navegar 
em qua lquer tempo. As margens elo Jequi tinhonha Ja apl'e
sen~am algl!ma cu Hul'a; veem- se al [.i no maiot• viço da vege
\açao o cacao, o milho, o ar ro z, o café, a canna de assucar, 
etc., as m at·gens a té certo ponto estão roçadas, ap resenta.nclo 
em alguns logat·es o tr ftba lbo do homem em perfeita harmonia 
com a natureza; a r oça de milho ou cacáo na fre nte, a floresta 
no fundo, e o rio na b~ se otferecem a vista ele paizagem do 
mais bel! o j ar dim orn ado ~om as fl ot·es da natureza. Im mensos 
'ter renos estão clesoccupaclos. outros poss •idos ou chamados á 
posse de individues inoapúes de os culLivar. Uma filen:a 
1 n:tm~nsa ele ca111bôas, collocadas á vontade sobre o p t· opt't? 
leito do rio, estão crcanclo, e j á crearam g randes. lropeços a 
naveg-ação; cada cambôa nova é um obstacul o a ev ttar, e um a 
corôa a fo,·mat· ; cada ca mbôa velha uma corôa pet·igosa . 
Muitos pontos com~erciaes e pt•ocluctores ele algodão e cereaes 
no Estado da Bah1a e no seu Jimitrophe de Minas achan am 
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na navegação a vapor elo rio Jequitin11onha um meio facil de 
tt•ansportar a esta capital as suas mercadol'ias, e permutai-as 
pot' ontras, que lhe enviassemos; como por exemplu : o sa l, as 
fazendas, de qu e se faz um i mpo rtante commet·cio. Ma.s a 
1· iqueza do Jequitinhonha consiste principalmente n a gt·ancle 
producção de ce reaes e s-ener os ele agricultura , que se pode m 
colher dos tenenos adJacentes, quando se fizer uma melhor 
d istt•ib uição de terras, e~tabelecel' colonos morallsados e labo
riosos nas margens, que com se11 exemplo convidem a um 
~l'abalbo pel'se,·eran·te. O rio Bú elesagua no J equitinhon ha na 
margem di r., pouco acima da foz. e passa por terras de gt·ande 
pl'oduccão e magnHica paizagem. Na margem e -q . , junto á foz, 
abrem-se tres pequenos canaes que partem do Jeqrt itinbonha, 
e ligando-se, formam o cana l do Pezo com um a peq ttena barre ta 
ao N. de Belmonte, circumclacla elos ba ixos ele areia elo Jeq Lli
·tinhonha, que até alll se estendem , 86 ela Genebra para cima 
se encontra m con·eg~s e riachos, que podem serv ir ele motores 
pat•a moverem machltlas agl'l~ol as. Cet·ca ele oito leguas acima 
da toz e xiste o cana l - Poassu- qus depois ele muitas volLas 
communica este l'io com o ela Salsa,.que lh e cot·re parallelo e 
Yae pot• Stla vez fazer confluencta no r1o Pardo; estabelecendo-se 
assim tlma commnnicação entre os do •ts rios. Cosia para o N . 
Do pontal elo N. ele Belm onte ou margem esq. elo J equiúialtonha 
estende- se uma vasta p lan icie, sujeita em muiLos lagares as 
enchentes elos rios. Percorrendo a costa cerca de uma legna, 
depois da barra do Pezo, um outro canal está a ber to, correndo 
parallelo ú costa vae c0mmunical'-se com a foz. do l'io Pardo 
na margem clit· . é o canal Mortinbeiro, que, quasi ao termi
n<•r-se par a o lado do Jequitinhonha, bifurca-se, e estende 
outro bntço - Jundyá- em procura de alguns mangues, que 
s comnmnicam com o canal elo P ezo. Por qualquet· destes 
canaes se poderiam estabe lecer novas communicações entre os 
rios Pardos e J equitinhonha; e tambem pelo Junclia hy, que é 
u m braço elo r io da Salsa, qne pt·ocut·a a margem do Jequiti
nhonha mais para o in terior . Todos esses canae são susceptíveis 
de navegação a vapor com maré, porq ue estão pt·oximo ela costa, 
e suje itos ao liLtxo e r eJ:lu:<eo» . 

JEQUITINHONHA DO CAMPO. Rio do Es·taclo ele Minas 
Geraes, nasce na se rt·a elo Itambé e desagua no l'io JequiLi
nhonba, AtravPssa a estr ada qu e de Diamantina se dirige a 
iVIat ta elo Seno p la serra do Gav ião . 

JERERAHÚ. H.iacbo elo Estado elo Ceará . E' um elos 
form aclo t·es do riacho lVIarano-uapinho. Desce ela serra ele 
iVIa ranguape . 0 

J ERERÊ. Ilha elo Estado elo Paraná na bahia de Para-
naguá. 1'ambem escrevem Gererê. ' 

JERIBATUBA. Nome porque é designada a actual ilha elos 
Coqueiros no H.otei?-o do Hrazil de Gabr iel Soares ele Souza . 
Jet'ibatL1ba quer dizer Coqueiral (ele Jeribás).A il tJa elos Coqueiro~ 
fica na bahü\ de Guanabara . Vide Jtwttbcttttba e Ge?·ybatyba . 

JERIOINÓ. Rio e serra elo Estado do Rio de Janeiro. 
Vide Geric·inó. 

JERICÓ. Pov, elo ]i;staclo do Parahyba do Norte, no termo 
de S . João; com uma capella e uma esch . DubL ele inst. 
prim., creada pela Lei Pl'Dv, n. 779 de 8 de outubro de 
188<!. Denominava- se antigamente Se?·?·a. B?·a.nca. O Dl'. Jo
flily menciona-o como pertencendo ao mun. ele Catolé elo 
Rocha e cllr. denominar-se an t.igamente Ccbipóras . 

JERICOACOARA. Enseada no Estado do Ceará, na Lat. 
ele 3o 'l O' e Long. ele 4.2o :34', em CUJO fmclo es~á, o monte elo 
mesmo nome que se av ista elo mar muito longe. Fica entre 
o porto ele Acnnthú e Gmnja. Dá ab rigo a navios ele alto 
bordo. Ne lla esteve a ncot·aclà a csctuadl'ilh a el e Jeronymo ele 
A, buquet·que, quando, em 1.613, foi expu lsa r os francez_:s elo 
Maranhão, o qual ahi l evantou uma pequena forLificaçao ele 
pau-a- pique com a ele nominação ele N, ::; . elo Ros~~rto. Eram 
nessa enseada e a ponta, que a limita de um elos l a dos, co 
nhecidas pelos nomes de Ttwtarugas. 

JERICOACOARA. Riacho do Estado elo Ceará, desagua 
na enseada elo mesmo nome. 

JERIMONGO. Sel't'a do Estado de P ernambuco, na com . 
do Bom Con~el bo (Iuf, l oc.). 

JER IMÚ. Nome que, sobretudo nos Estados do Norte, dão 
v. abobora amarella especie ele cucurbitacea de qlle existem 
muitas variedades . Etym. : E' voe. de origem tupi, que se 
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pronuncia diversamente segundo a~ localidades: Jirinu.í. , 
Jirimttn .. Ju,·umú, Juntm1tn. Gabriel Soares, tratando das 
vnriedacles indio·,mas desta plan~a, a chama GMumú . E' essa 
sem duvi da a 3rigem elo Gi,·omon elos francezes embora La· 
rousse a vá procut·at• no Japão. 

JERIVÁ (R. G. do Su l.) P:tlmeirado genero C~cos (C·. 
Martiana, Drude, Glaz1011). Etym. : 0l'lgma-se do tuplJ:wayba, 
n ome que ~ambem lhe davam, ou a a lg uma especte congenere 
os Guaranys do ParBguay. Entre nós h a quem lhe chame J"c~
rivá. No H.io de Janeiro é mais conhecido por Baba de bn . 
No Estado ele iVIatto Gr osso lhe chamam indilfet•entemente 
j"erivá ou ,itwttrá. 

JEROMENHA . Cidade e mun . elo Eg ~aclo elo Piauhy, sécle 
da com. de eeu nome . Orago San~o Antonio e diocese do Ma 
ranhão . Creada parochia com a i nvocação d tl Santo A nton io 
da Gurgtteia, foi, pela Carta R egia ele 19 ele j unho ele i 76l 
erecta em vill~, sendo installacla em 22 ele junho elo anuo se
gu inte por Joao Pere trn Caldas, qne deu-lhe o nome de Jero 
menba. Elevada á cidade p elo Dec. n. 12 de 15 de fevereiro 
de 1890. IJistá asgen te á margem die. elo rio Gurg11eia ceeca 
ele <!2 kils, aci ma ele sua foz no Parnahybn. Seu t erl'itori o é 
1·ega do pelo Gu rgueia, Pra~a, U russuhy, Es rolaelo, Itaueira e 
ou~ros rios. Tem cl11as eschs . publs . ele inst. prim., cre~clas 
pelo a rt. VIII ela Le i P ro v. de <1 de ou~ubro de 1845 e n. 262 
ele 12 ele agosto ele 1850 . Agenc ia elo cort·eio. !TI' com. de 
prim. cntr., ct•eacla e c lassificada pela Lei Prov . n . 850 de 18 
ele junlto ele tS74 e pelo Dec. n. 5. 716 de 26 ele ~.gosto 
elo 'mesmo anno . Foi ~el'mo da com. de Oeiras em vir
tude da Lei Pt·ov. n. 30 ds 25 de agosto ele 1836, e da com . 
ele S . Go açal o em virtude da de n. 126 ele 27 de setembr o de 
18.11. Sobt•e limites v ide : L~ is PL"ovs. n s . 330 ele 3 de agosto 
ele '1852. 3ll ele 2-1 ele agosto ele ·1853, 610 ele 14 de oulul)l'O ele 
1867,712 ele 30 ele ag.>sto de 1870, 799 de 4 ele dezembro de 
1872. O mun. compeehancle, além el a parochia ela cidade, 
ma is a de N. S. da Appareciela, creacla. pelo a rt. I da Lei 
Pl'ov . n. '1.053 de 7 de jllnho ele 1882 . A cid ade de Jel'omenha 
foi em sua origem um art·a ial de ittclios d omest icas ·trazidos ela 
Bah ia poe Franci sco Dias de A vila , nm d?s companbeit·os ele 
Ma rrense nns descobertas elas ter ra s elo Ptauhy, para a con
quista elos ~elv3;gens desse Estado, os quaes , em suas col'l'e· 
rias , tanto Jnqme~aYam os novos es';abelec trnerr tos ele cult11ra 
e cri ação foi se d esenvo lvendo consicleravelmenle, ele llHtneira 
que, pe lo~ annos de t740, já fol'mavn uma pov . mais ou menos 
imporlante, e ele f6rma a merecer n sua elevação á f 1·e"' . 
Em 1746 foi fundada a sua egreja nntri~, nm dos te mpl~s 
mni~ espaçosos e mais bem co ns~rniclos elo Estado. O mun . 
possue ri cas fazenclns ele criação ele g-ado, abundantes mattas 
em que se encon lram muitas v~lt•ieclacles ele madeiras de con
strucção e lintu:ll'ia, e su as tel'l'as são de uma fe rtilidade pro
cli"'iosa para todo o gene ro ele cnltttra, no entt•e tanto, nlé m ela 
la~oura da canna, fumo, a lgodão , legumes e cereaes, em peq11ena 
eSCFt1a, nada mais se cultiva no município. 

JERONYMA. Bairr o elo mun. ele Pouso Alto, no Es~ado 
ele Minas Get·aes, com um a esch. puhl. ele in s ~ . prim., creada 
pela Lei Prov, u. ::!.479 de 4 d e ou tubr o ele t 887. 

JERONYMA. Ribeirão d o l~stado elo Rio ele J aueü·o, nn. 
·fr eg. ela c idade rl e Rezende. Desa§tHI. na mat·gem elit· . elo rio 
Parahybn do Sul. 

JERONYMO. Bairro a 12 kils. p ouco mais ou menos ela 
ciclnele ele Pouso A.l~o. no Estado ele Minas Geraes . 

JERONYMO. Serrn elo Es~aclo dn Bahia, no murr . ele 
Monte S:tnto . Ex is te nell a uma gl'nta com tt·es comparti 
metltos, dos q~taes clous são vastos sa lões . O elo meio tem uma 
abobada bastante e levada. aprese ntando no cen~r0 um a. espe
cic ele cstrelln bl'ilhante , 1goora nclo·se si é i ·so produzido por 
alg uma fenda na pecll'a por onde ])3netre a cla ridade. O solo 
é coberto ele a.rêa fini ss im a e as parecle.s cobel'tas de cas tiçaes, 
altn.res, e outros obj ec tos al'tist ica mente feitos pela natureza 
(Inf. loc.) . 

JERONYMO. Carrego d o Estado ele Goyaz, hanha o mun. 
ele Santn Luzia e desagua n l margem cl ir. cio Cachoe it•a aff. 
elo ribeil'ào Samamb·t.ia, t rib. elo rio Corumbá (TnL Joc. ). 

JERONYMO (S.) . Vi !la e mnn . do Estado elo H.. G.clo Sul, ter
mo ela com. elo Triumpho, à margem dir. el o rio Jacuhy. Orago S. 
Jeronym o e diocese de S. P ed ro. Foi creada capella elo mun. 
elo T rinmpho no Jogar denominado Passo elo Novo 'l'rfumpho 

á m a t•gem dir. elo rio J acuh y pela Lei Prov . n. 90 ele 24 de no" 
vembt·o ele 1841. Elevada á puochia peln Lei Prov . n. 221 ele 
22 ele novembro ele 185 1, e á categoria de villa pela ele n. 457 
de 3 ele elezembt·o ele 1860 . Installada em 30 ele setembro ele 
18G l. Foi et·eacla tet·mo ela com. do lU o Pardo pe lo § IV art. I 
da Lei P ro v . n. 709 ele 25 ele on~ubro de 1872 e in corpor ada á 
com. do Triumpho pelo§ V art. III ela de n. i.I52 ele 21 ele 
maio ele 1878. O 1111111. além dn pat·oc hia da villa, comprebencle 
mai.s a ele San~n Therez<t do I-Ierval. Sobre limites v ide Le ts 
Pt•ovs. ns . 139 ele I5 de julho de I8·!8 , 2'1L cie 22 ele novembro 
de i852, 978 de 19 de a bt·il ele 1.875. O mun. é reg!tclo pelos ar
r oios Leão, elos Ralos e l'io Jacuhy . Nelle fi ca o pov. Bastianna. 

JERONYMO (S) .. Parochiaele i!:s'.a elo elo Parartá, no mun. 
ele Tibagy. Diocese de Cl!l·ityba . Foi ct·eacla pela Lei Prov. 
n. 709 ele 27 de novem bro ele 1882 . E t·a um alcle iam ento fuu
elaclo em ·t~ n·as elo Barão ele Antonina. T e m duas esc hs. pu bls . 
ele in s L. pt·im. « A pov. de S. Jeronyrno, esc revem -n os (l88i) 
desse mun., t em 128 fog-os com 752 almas, sendo '148 incl ios ela 
tribtt Dorin (coroados) e 604 el e nossa gente . Dista cln sécle clestn 
villa 13,) ,6 kils . e ela freg. elo Ja taby 79,2 » . 

JERONYMO (S.). Logs. tlo Estado elas Alagôas, na Victoria 
e Viçotia. 

JERONYMO (S.) A ldeame nto fundado em 1859 em uma 
ra~encl<~ doada ao Est.ado pelo finado BMão ele Antonina, na 
freg. de S . J eronymo, mun. de Tibagy e Estado de Pa raná. 
Mede 46 ki ls. quaclrnclos, doa quaes 19 são apl'Oveitaclos para 
cultut·a de diver sos gener os elo paiz. Conta 7i3 fogos não inclui
elos seis edilic ios p ttblicos , distinndos ao p essoal administrativo 
e clepo., ito3 . A s11 a poll . é ele 5)l) inclios coroados. iReiM. cb 
ilg•·. 1886) Do mun . de Tib~gy_ nos ~sc r e vem t887 . «O a l
deamento el e S. Jel'onxmo esta s ttnaclo a be 11·a da es trada que 
vai t e r dest ~t pov. á freg . elo JaLalty . Distn 138,6 kils . ela sécle 
desta vi lla; 66 ela colonia militat• elo J a tah y e 66,8 do aldea
mento el e S. Pedt·o de A lcan tat·a "· 

JERONYMO (S.) Alclea ele Uauper., no l'io elo mesmo nome 
acima da caeboeira do Pit·á, no E~taclo el o Amazonas (A~aujo 
Amazonas) . 

JERONYMO (3 .). E -J tracla de ferro elo IJ!stnclo do R . G. do 
Sul, ele bitol<l estreita, econom icame 11te consLl'llida. Serve ape
n as ao trafe.go par Licnlat· elas minas ele carvão ele peclrá elo 
nrroio elos Ratos, liga ndo-as ao pJ r to ele S. J er ony mo, no r io 
Jacuhy. Tem em trafego 13 kils . 6JOm. E' de pt·opriedade elo 
Rio G,·a.;tdc Collie1·!/ Limit~cl. 

JERONYMO (S.).Mon tanha no m11n. ele Santos elo Estado ele 
S. Pattlo, na parte central ela ilha ele S. Vicente . 

JERONYMO (S.) . Sert·n do Eslarlo ele Mat~o Grosso; ergue
se a46kils. a E. de Cuyabá em fórma de mut·alha, Uma de 
suas ramillcações , cenhecida pelo nome ele s erra de S. Lou 
r enço, serve ele con~rafor : e cli viso t· elas ag11 as elo S. Lo ttt·enço 
e elo rio Cuyab~. A a l titude dessa se t·t·a. tambem denomina.da 
Chapada, attinge a soom acima do nivel do mat·. o c li ma é 
excell ente . Entt·e e\ la e a sen-a Azul corre o rio Manso ou elas 
Mortes. De sna ver~enLc orientnl manam clivet·sos rios que 
vão ao rio Aragnaya e r'.o lnclo occidenia l descem outros 
que vão ao S. Lont·enço e ao Taquary. Prende-se áJ serras elo 
baynpó, de Amambahy e elos Parecys . Alguus tambem a cle
ll OIDilla Jn serra da Canastra. 

JERONYMO_(S.) .Ill!a do l~s~ado elo Puá, no r io Capim, 
actma elo rt!Jeirao Jaboty-matOr e abaixo ela ilha Nazareth. 

JERONYMO (S . ). ln~i gniHcanle riacho do Esb;:v1o el e 
Pel'llamb nc•', elesagua no riacho da Velha ee 'lte no rio Pajebú, 

JERONYMO (S . ). Rio elo Estnrlo de S. Paulo, clesagua no 
Tie te, abaixo elo sa l to ele Avanhan dava . 

J E RONYMO (S.). Rio elo Esta do elo P a raná; naR ce na sen•a 
elos Agudos e elesagua na maPgem dir . elo Pio 1'ibag-y . 

JERONYMO (8.). Arroio elo Estado elo R. G. elo Sul, nasce 
na Serra Geral e J'az ban·a no l'i o Jacuhy . 

JERONYMO (S. ). At•t•oio tlo Estado elo H.. G. elo Sul, 
nasce junto de LE.v ras, t·enne- se ao Salsa e jttntos vão ao 
Vaccacilohy. 

JERONYMO. Lag-o qne rlesa.g11a nn manoae m clit·. do rio 
Ut·ubú, aa·. elo Am1zonas, qnasi def't·onto cla

0 
foz elo igar apá 

Tem tem. (Garta Flyd,·o,q. do l"io UnGóú.) pelo primeiro teneute 
ela armada Antonio Madeir a. Shaw. 1883). 
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JERON'YMÚ (S.). Lago do Estado do Maranhão, á margem 
do r io 'l'u ry-as>ú. " · . . Su l~inclo pelo 1'ury a,o S . , diz o coronel 
~e rell'::t do Lago, a p r1 m~2ra fazend::t é Bom J ardim, depois o 
l,tgo S . Jeronymo, que sao as ~nesmas ag·uas elo rio 'l' ury, 
que se espra1am po t· logarcs ma1s ba1xos e que s conservam 
Se!1Jp.re alagados, o qua l ruo. tem meia leg ua e NS. 800 br aças , e 
sett fltnclo ele c1nco pal mos até uma braça ; m::Üti acima fica, a 
t res leguas , a pov . ele Sa nta Helena» . 

S JlRONYMO (S. ) . Peqllena lagóa situada entre os at'l'o ios 
· eronymo e Sa lso, no J!)stado do R. G. do Sul. 

R J ERONYMO (S.) . Passo no r io Vaccacahy, n o Estado do 
. G . elo Su l. 

. J ERONYMO COEL HO . Rio do Estado de Santa Catlta
r ma, a fl". elo Cubatão que o é do S. Fra'llc isco . 

J E RONYMO DE PANOR É (S .). Alclêamento elo Estado 
elo Amazonas, no r1 o Uaupez . Vide PMw1·é. 

J ERON Y MÓ ELIAS. Serr a el o Es tado ele Minas Ger aes , 
na freg. elo Parauoa e muo. ela Conceição ([nf. loc.) . 

JERONYMO M ESQUIT A . Estação ela E. ele F . Central 
elo Braz il , en t re Sapopemba e Maxambomba . 

J ERUBAHUBA. R io do Estado ele S . Paulo. Vide Pe-
?Htncl~tba, , · 

JER U MI R IM . E ncontra-se ass im escripta algum as vezes a 
palavra Juntmirim . No Atlc~s ele Robi 11 lê- se Jerwnidm (Vide 
Gat·tc~ ela pro v. elo Rio ele Janei ro) , No Mappa, d<\ prov. do 
R t? de Jane1t'O, ot•gan isado pelos eagenbe it·os Pedro ele Alcau
tara Bellegarclc e Co 11r:1clo J acob ele Niemeyet· enco ntra-se 
:pov . de Je .. ~tmi? · im e e n~eacht ele Jw1"1t»Úl'i>n . Na relação elas 
1lhas e nas ~l a vU!a ele Aagra elos R eis, e1ll'iacla em 23 ele 
outubro ~e 17<>3 pela respectiva camara a El-H.e i !&-se r io ele 
J IWU?ntnm (Mo nsenbor PiltH'l"O 1liem . JI-is t. vo l. li p. 89). Em 
var1os Re lats. elo Estado ele Minas, S. P::tulo e Rio ele Janeiro 
encontra- se ot·a Jenmúrim, ot·a Jw·wniTim . Nas informações 
qtte nos fot·a1n envi::tclas ele Angt·~. elos Reis lemos J!t?·um-io·im, 
pelo q tte segu1mos essa orthographia, 

J ERUSAL ri:M. Log. elo f~staclo elo Amazo nas á mar,em 
clir. elo rio Jamary, alf. elo Macleir;-. ' 0 

J ER USALEM . E' ass im denom inada uma elas cascatas que 
;~flluem ao rJO S. Pedro, pela margem esq. , n o ffistaclo do H. io 
ele Janei ro. P,tssa pela fazenda da Darra . 

JESUIN A. Log. do Estado elo E . San to , sobre o rio da 
P rala ao no !"te cl"' Sant.1 Maria, na pov. elo Cachoeiro ele Santa 
Leopoldi na. I-Ia ahi uma ponte . 

J ESUITAS . Nom 3 el e uo1 açude oxisteu·te n o ogur Mocambo 
do ri acho Gara rú, no illstaclo ele Se t·gipe . 

J E S US. Pequeno r io elo Es tado do Rio de Janeiro , sahe ela 
lagoa ele seu nome e vae te t• {, lagõa F eüt. A lagôa ele J es tLs é 
atravessada pelo ca na l ele Campos a Macahé . 

JESUS M ARI A J OSÉ DA EGREJ A N OVA . Paroch ia 
do Estado ela Bah ia . V ide lEgr·eia Nova . 

J E SUS M ARIA J OSÉ DE BEBERIBE. Parochia elo 
Es tado do Ceará . Vide f:Jebc?·ib,,, 

J ESUS MARIA J OSE DE QUIXADÁ . Parochia elo Es
t ado elo Ceará . Vide Quixculá. 

JESUS MA R IA JOSÉ DO ARANHA . Parocb ia elo · Es
tado de Minas Geraes, Vide A?·cmha . 

J ESU S MARI A JOSÉ DO PÉ DO BANCO. Parochi a 
elo Estado ele Sergipe . V ide Siri?·y . 

J ESU S, M ARIA E J OSE DO R I O PAR DO. Forte co n
st!'ludo dut·ante a clemal' Câ~ão ele 1752 na margem esq. desse 
l"lO, que, pe lo tratado ele 1750 era a nossa fronteira. U:m mar<;o 
e abl'i\ ele 1754 foi a tacado 1;elns Tapes, que são !"eC~\assaclo,s ; 
e clepoJS dtt ca mpanha ele Missões mor te do chefe I wr aytt e 
subm is;;ão elo pael t·e Lo urenço Ba l~la, Gomes Freire vol .a a 
esse fot·Le , encontra-o it merctl elo Conde ele Bobadel la e clahi 
yolta para o Rio ele J ane i ro. Em i773 D. João Josê ele Ve r tiz 
la com ·tenção ele atacar esse forte mltS não rea li za o intento 
po t· haver o sar g nto-mór Rafae l Pi'nto Bandeira batido a sua 
vangua rda, fazendo fugir o cot·po ele D. Bwoo Zabala, que ia 
r.cu nit·-se a elle, para juntos tenta rem a empreza (Fausto ele 
Souza). 

JETAE:YRA. Ponta na bahia ele S . Marcos, em Aicantara i 
EsLaclo elo ~faranhão, 

JIPUHUB A . Igarapé elo Estado elo Pará, na ilha Marajó e 
mu11 ele Bl'eves ; desagua no ri o elos Macacos . 

JIPURU . Fur o que communica o r io Anajás com o A ramá 
Grande e separa a il ha elo seu nome ela ele Japixaua, no Es
tado elo Pará. 'l'ambem escrevem G·ipw'Ú . 

JIQUAQU Á. Vide Ic•quc•qwí, , 
J IT'UBA . Ilha na costa elo Es tado elo P ará , ao S . ela ilha 

CotiJu ba, na pa r te ela costa comprehenclicla entre Mar ahú e 
Chapéo Virado . 

J ITY . Pov . elo Estado elo Piauhy no le rmo de Par naguá . 
Tem uma pequena capella . ' 

J OÁ : s . m . (Bahia e o~tt?·os Estados do N .) ft"uCla do Joa
zeuo, a rvo re elo gene t·o Zzzyplms (Z . joc~zei?"o) da familia elas 
Rhamnaceas . Tem o mesmo nome nos Estados elo Sul diversas 
fructas da fami lia das Solaneas . 

JOÁ . Log . do Estado do Piauhy, no mun. de S. João elo 
Piauhy . 

JOÁ: Log . elo Estado do Ceará, á pequena distancia do pov. 
da Cali fo n1ia, entre Batur ité e Qtti xaclá. 

JOÁ. Pov . do Estado elo Ceará, no mun . de S. F rancisco . 
J OÁ . Log . do Estado do Ce:1.rá, no mun. el o Ja rdim. 

J OÁ . Diot. do termo elo Piancó , no Es tado elo Parahyba do 
Nor te . 

JOÁ. Log. do Estado ele Pern::tmbuco, no mun . d o Limoe iro, 
com uma escb. p ublica . 

J OÁ . Log. elo Estado de Pernambuco, no rn un . elo Exú . 

JOÁ . Serra do Estado do lVluanhão , no m un . ele Lore to. 
JOÁ . Se rra elo Es tado elo Ceará, em ft·ente ele ~oure e pe r to 

elo seo-t·o te elo Gauhype, com 620m ele altu ra sobre o níve l do 
mar . E' separada do Cauhype pelo Boqueirão el as Araras . Das 
duas é a do Cauhype a que mais proximo íica elo l ittor al. 

J OÁ . Serra do Es tado elo Parahyba elo Norte, no mu ll . ele 
S. J1uão elo Ca riry . . 

JOÁ. R io elo Estado elo Pat•á , banha o mun . de Souzel e 
clesag~ut na margem .esq. elo ·rio Xiogú (In f, l oc . ) . 

JOA . R iacho elo Estado elo Ce:trá banha o mu n. de Santa 
Qtüteria, e desagna na margem esq.' elo rio JacuruLú. 

J OABA . Ilha do Estt~clo elo Pará, no r io Tocantins . 
JOACEMA . Cabo na costit elo Estado ela Bahüt, a qtta tro 

milhas ela foz elo rio do F rade. Mouchez s i túa a pequena pra ia, 
que Jica a O. desse cabo, na lat. S . de i ô0 44' e Long . 4.0 1' 12" 
(Rio ele Janeiro ) ou 41° 28' 03" (Pariz). 

J OACEMA . Gt·ancle e elevada campina, distan te cerca cl(O 
seis kils . do rio Camamuan, no Estado da Bahia. E' acces
sivel com grande clil!ic ulclacle peh1 Slla elevação . 

J OACE MA. Bahia comp reheuelicla en tre o c:tbo ele seu nome 
e a ponta de Cor llrnbá,. Tem oit:J mil b.::t~ ele extensão. Diante 
clella estende-se , em um espaço ele sete milhas ele extensão NS. 
e cinco de largura EO. o grande banco üos I tctcolomis. Esse 
bttnco e clous peqttenos agg rega dos de coraes , si tuados a meia 
milha e duas milhas no pr1 •longameoto do cabo, par·allela
mente ao fun clo ela bahia , fo t·mam abrigos detraz elos quaes 

.encontram-se bons ancoradouros, muito ma is segul'OS q1 te o de 
Porto Se<>nro, pot·quanto fica-se ah i abrigado em tocl11s as cl i
r ecç!)es . lvlouchez clét as segui ntes i nstr ucções para anco rar-se 
em Joacema : «Si fizer bom ~ernpo e si o navegante qtuze r . ter 
pottca demora no a 11coraclouro, pocler{t fica r iol'a dof3 rec1fes 
e fttnclear a seis ou sete amarras a SE . elo cabo Joacema , quas t 
<t en-ua1 distanc ia a JJ: . elo r ecife deste nome , em fnndos ele oito 
a 10 mett·os vasa, m11i ·to boa tença. S i a brisa , pot·em, est ive r 
fresca e si se quizer clemorar a lgum tempo, ancorar- se-ha entre 
0 r ecife Pitiassú e a costa·, passando, quer pelo_ Norte., q~er 
pelo Sul do recife. Na ba i:xa-mar a a1·reue nta7ao mcl!car<' a 
posição dos rochedos ; na 11rea-mar e1s o canunho a segutr 
para evitai-os: Col l ocar-se-ha a duas mil has ESE . ou SE. elo 
cabo Joacema, ele modo a reconhecer a O. a. barra'lca. vermelha 
isolada ela pon ta Juricllar a , depois a SO. a entrada elo r io Cr a
mintutn; desde então governar-se-fia conforme o ven to r einante 
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para passar quer ao N . quer ao S . do recife. Para passar a.o 
N . col!ocar -se-ha exactamente sobre o pat·all elo da ponta JurJ
cuara e se governa rá a 0 . , o que far á p:>.ssar a meio cana l 
entre os dous I"ecifes; caminhar- se-ha ao S . quando se encon 
trar f11nclos ele oi&o a nove metros a cinco ou seis amarras ela 
costa, e se funde•rá marcando aquelh ponta entre o N:-<0 . e 
N04N . a uma mil ha e um quarto PN' oito a nove me tros , lama. 
Para passar p lo Sul, collocar-se-ha sobre o parallelo da barra 
do Craminuan e se cli d gir[1. directamente a O para vi r a NNE. , 
desde que se marcar neste rumo a ponta ele Jul'icuara e fun
dea r como acabamos ele i ndicat·. I!:ste ancoradouro pa t·eceu-me 
perfeitamente abdgaclo ele todos os ventos, e é rlefenrliclo contra 
o vagalhão do SE. e elo S. pel o grande banco dos Itaco lomis, 
e contra o vagalhão de E. e do NJJ:. pelo rec tfe Pitiassú e a 
cos ta. E~se ancorarl <;mro é ele facil accesso , sendo igualmente 
fae1l a9 commllnJCaçoes com a terra, c1uet' se d ese mb<uque na 
praia por &raz do cabo, quer se entre no l'io, á hora favoravel 
da maré" · 

JO ACEMA. Peqneuo banco ele areia e coral situado a meia 
mil ha ao S . elo cabo Joacema. Sobre elle ha apenas Llm m etro 
cl'agua na baixa mar . No canal que elle forma com o cabo 
encon tr arn-s tres metr os cl'ag11a, entl'e o banco e a costa quatro 
a cinco, no cana l que elle forma com o recife Pitiassú sete 
a oito, e para fóra sete, a duas amanas . Fica aos 16o 45' 
de Lat. Su l. 

JOAIA. Ri o elo Estado de S::mta Ca Lhariua, aff. da mar
gem clir . elo rio Tijucas . 

.JOANISDORF . Colonia elo Estado elo Pat·aná, no mun . 
da Lfl.pa ; com uma esc h. publica. 

JOANNA. Log . elo Es·ta do ele Matto Grosso, na [reg . ele 
N. S. de Br olas, j un to á serra elas Ar aras e elo ribeirão elo 
Rettro. 

JOANNA. Ilha elo Estado da Bahia, na bahia de Ita 
pagipe . 

JOANNA. Ilha elo Estado elo R io de Janeiro , n o mun. ele 
Angra elos Reis. 

.JOANNA (Santa). Rio elo Estado elo E. San·to; clesagtta 
n a margem d ir. elo rio Doce, a ba ixo ela toz do Guanclú. 
Atravessa a estt•acla qae vae pa ra o Porto de Souza . Recebe 
o José Luciuclo e outros . 

JOANNA . R io elo DisLt-icto F ederal ; desagua no m ar 
p erto elo antigo Cortume. E' atravessado pela E. ele F . 
Central do B1·azil, no k il. 3 .095m . E' um braço do Ma
racanan. 

JOANNA. R ibeirão do Estado de Mi nas Ger aes, nasce no 
chapadão do Zagaia, atr avessa o mun . da cidade do SS. Sa
cramenlo e desagua no rio das Velhas, trib. do Paranahyba . 

JOANNA. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, banha a 
parochia elo Desemboque e clesagua no rio das Velhas . 

JOANNA. Porto uo Rio Gt•ande, freg. das Dores elo 
Aterrado e Estado ele Minas Geraes (Inf. loc .) . 
JOANNABI. Paranamirim e cach .. eiras (2) , na margem esq . 
dv rio Negro; no ·Estado elo Amazona~ . 

· JOANNABANI (Casa ela J oann a). Ilha no rio Negl'O, aff . 
do Amazonas, no Estado deste nome, p roximo á foz elo do 
Ma ri e e acima de S. José . 

JOANNA C<ELI. Log. elo Estado elo Pará, no mun. de 
Cametá. 

JOANNA DA SILVA. Cort•ego do Estado ele Goyaz, aff. 
do t•.ibeirão da Posse, que o é elo riO Vermelho do Pilar , it'ib. 
do rio da~ Almas . 

JOANNA LEITE. Coi" t·epo do Estado de S . Paulo, nas 
divisas do clist. do Sa lto ele Itu. 

JOANNA RAMOS . Riacho do Estado do Ceará, no mun. 
de S. Matheus. 

JOANNA VELHA. Ribeirão elo Estado ele i\fiDas Geraes, 
r ega o m un. elo Pará e desagua no rio deste nome. 

J OANNES . Ant iga parochia do E s tado elo P a rá , ex ti nctt1. 
pelo a r&. VII ela Lei P l'o v . n. 563 ele 23 ele outubro ele 1868, 
que incorporou seu territorio ao ele Monsarás e Salvate rra . 
ALeiProv . n . 907 de 5 de junho de 1878 creou ahi um a freg . 
com a denominação de Monl'ol·te. Fica situada na costa da 

bahia de Mar ajó, e em Jogai" bastante el evado . 'rem umas 
30 casas, q uas.i todas de palha, e um a eg reja em ruinaa. 
m· pov . antigo . 

JOANNES. E' ass im tambem denominada a ilha de Ma rajó, 
pe r tenceote ao Estado elo Pará. 

JOANNES. Rio elo l~staclo ela Bahü,; nasce nos panlanos e 
l agôa s ex istentes no engenho ele Gorgaya Grande , me.ia legua 
da antiga villa de S . Franc isco . Pouco depois atravessa a 
ft· eg . elo Monte, onde banha cliverRos enge nhos , divide o t ermo 
ela capital d~ ele Abra n t~s, sendo suhj •gado por um gr ande 
v taclu?to ela E. ele F . da Balna ao S. Francisco, na estação do 
P a raf uso, duas leguas aba1xo do qual cle sag~:a no ma r en tr e 
Itapoan. e Abrantes, a :1..750 braças ao S . des ta 'l'illa. E' cau
daloso . 

JOANNESIA. Paroch ia do l!]stado de Minas Ger aes, no mun. 
de S>Lnt ' .\una elos D'erros, banhada pelo rio Santo Anton io. 
Oeago S . Sebils ti ào e diocese ele iVIar ianna . De s im ples curato 
ela freg. ele Sa u t'Antta dos Fenos, foi elevada á pa r ochia elo 
mun . ele Itn.bira pela Lei Prov. n. 604 ele 21 ele ma.io de 1852. 
Tt•a nsferiela para o at•t•aial d~. Que ixadas com a denominação 
de freg . elo P<1.r ahy ba ele Matto Dentro, pelo a r t . II ela Le i Pro v. 
n . 1.20.2 cl 9 ele agoato ele 1864. Tomou o nome de J oan nesia 
pelo at·t . II da Lei P1·ov. n. 2.8-18 ele 25 ele outub~o de 1881. 
Desmembrada elo mun. de ltabira é an nexacla ao ele Ferros 
pe la ele n. 3.195 ele 23 de setembro ele 1884 . Tem duas eschs . 
publs . ele iuqtl'. prim. , 11ma elas quae.~ , a elo sexo feminino, 
creacla pP.1o a rt. I CÜ\ Lei P t• ov. n. 2. 164 de 20 ele novembro de 
1875 . Com pr~hencle o pov. CaraL inga. Sobre suas divisas vide 
art. XIV ela Lei P t· ov . n . 8 18 ele 4 ele j u lh o ele 1857, n. 896 de 8 
ele junho ele 1858 , n. 2 .76-L ele 12 de seiembt•o de 1881, ns . 2.906 
de 23 de sete mbro e 3.041 ele 23 ele oatubro, ambas de 1882 , 
n. 3 . .272 ele 30 de OLltubl'O de i884, n . 3.442 de 28 ele setembro 
de 1887 . 

J OANNESIA. Dist. elo Estado ele Minas Geraes, no mun. 
ele POllSO Alto . 

JOANNICA. Pequeno r io elo Estaclo ela Bahia, banha 0 
mun . ele Alcobaça e cot'l·e para o B a nhem ou Itanhaem . 

JOANNICO (San bo Anton io ele S .) . An! igo clist . elo muo. 
ele _Pttaoguy, no Es tado ele Mtn as Get·aes. Fo.i pelo a rt. JII ela 
Le1 P ro v . n . 2l'l de 7 ele auril ele 1841 dividido em clous : o da 
Ma ravilha e o de Pequi, separados pelo rio Vermelho, aff. do 
Paraopeba . 

JOANNICO (S . ). Serra do Estado ele Minas Geraes, no 
mun. do Pará . 

JOANNICO. Anoio elo Estado elo R . G. do Sul; desce da 
serm elo Hervd e conflue no rio Camaquan pela margem esq. 
No começo elo seu curso tem o nome ele arro io Palanque. 

.JOANNICO. R io elo Estado ele Min as Geraes , l'eune-se ao 
S . ~oão G1·a nde que desagaa no Jequitinhonh a , eutre S. Miguel 
e lttUga . 

JOANNICO (S . ). Ribeirão elo Estado ele Minas Geraes , aff. 
da nu,rgem esq. do rio Paraopeba . 

JOÃO . Cor rego do Estado ele ~li nas Geraes, banha o mun. 
.ele Minas Novas e desagua na margem clir. el o rio Areião, 
aff. do Fa nad inho . 

.J~ÃO (S.). P arochia doEstadodo Amazonas, no m un. da 
capital. Crearla no loga t· Anman pela Lei Prov. n . 265 ele 15 
ele mato ele 1873. D10cese do Amazonas . Vide Ariman. 

JOÃO (S.). Log. elo Estado elo Maranhão, no mun. de 
Mirit iba. 

JOÃO (S .). Log. do Estado elo Piatthy, no termo de S . João 
elo Piauhy. 

JOÃO (S.). Pov . do ·termo elo Limoeiro, n o Estaril.o do 
Ceat·á. O clist. ahi' ct•eaclo foi suppl'imido pelo Dec . n. 29 A de 
6 ele maio ele 1892 . 

JOÃO (S. ). Pov. elo mun, ele Caic6, no Estado do R. G. 
do Norte. 'l' em uma esch . publ. ele ins·t. prim ., crea,da p ela 
Lei Prov . n. 318 de 8 ele agosto ele 1855 . 

JOÃO (S . ) . Pov. no mun. ele Mamanguape elo Estado do 
Parahyba elo Norte. 

JOÃO (S.) . Pecttteno pov. no te rmo ele Garanhuos doEs
tado de Pernambuco . 

~3.051 
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JOÃO (S.). Log. do Estado das ~Alagôas, nos muns . de Vi
çosa e Victoria, 

JOÃO (S .). Pov. do Estado da Bahia, no mtm. de Vill a Bella 
das Palmeiras, com l avoura de café e cereaes, e mineração de 
eltarnan tes . 

JQ.ÃO . (S . ). Pov. na parochia ele Concleúba, no Estado ela 
Bahia . 

JoÃO (S.). Vide Ciclcbde ele P&lhcb. 

. JOÃO (S.). Log. elo Estado do E. Santo, no mun. elo Cacho
etro do Itapemirim e no alio Mu'lni do Norle. E' o antigo 
arraHI.l elos Lagartos. 

. JOÃO (S.). Log. elo Estaclo elo E. San to, no :dto Beneven te 
e mun. ele Anchieta . 

JOÃO (S.). Log. elo Estado elo E. Santo, n:o mun. de Gua
rapary. 

JOÃO (S.). Bairro do mun. de Itatiba, no Estado de São 
Paulo, com uma esch, publ. ele inst. primaria. · 

JOÃO (S.). Baino elo mun . do Rio No-vo, no Estado rle 
S. Paulo. 

JOÃO (S .). Bai tTO no m un. cl0 Casa Branca do EsLaelo ele 
S . Paulo; comeluas esch s . publs. eleinst. pt·im.,et·eaclaspela 
Lei Prov . n. 3 de 5 ele fevereiro ele 188"1. 

J.OÃO (S.) . Bairro elo Estado ele S. Paulo, junto da estação 
elo 1:nesmo nome eh~ estrada Sorocabana, com Úma esch . publ. 
ele m st. pnm., creaclll. pela Lei P1·ov. n. 238 de 8 ele n1arço 
bi~. . 

JOÃ,O (S .). Ba it•t·o elo mun. de Guaratuba, no Estaelo do 
Parana; com um a esch. publ. ele inst . pdm. , Cl'eacla pelo 
art. I § III ela Lei Pro v. n. -145 ele 21 de março ele 1876. 

separadas, com os nomes ele S. Mar·tin_ho, S. Dioijo, S. José e 
S. Theoclosio, a "todos sob a elenonunaçao de S. Joao. Desguar
necida ]JOl' ordem ele ~astl'O lYiot·aes em 17H, foi depois o·lhacl:.t 
com p a r~icular atle nçao pelos gov ernaclores Lmz de Almelcla, 
'l'homé ele Alvarenga, Mathias !Ia Cunha, Sebastião Caldas e 
os vice- re is. Desatrmacla pelo avJSO ele 2 el~ dezembro de 183~, 
apenas lhe foram conservados sete canboes na ba_lerJa ma1s 
baixa, mas sem pessoal qtw as · serVlsse . Em 1855 fot _fundada 
a escola ele applicação do exeycito nos terr~nos adjacen-tes, 
tt•ansferida em :1857 para a pra1a Vermelha, ilcanelo, porém, a 
forteleza como dependencia da escola e entregue a tres ~u 
q ua tro in validos, que huham o seu asylo perto da velJ;la ba·te l'la 
de S. Diogo. Elm 1863 tratou-se de armai-a, e foi all1 que, pro
cedendo-se a um exercício ele fogo em presença do ex-i mperador, 
fez explosão o canhão, causando alg·umas victimas. Reparadas 
suas mural·has, constr uiu- se uma serie de :17 casas-ma·Ltas e 
sobre es tas uma bate1·ia a barbetas no Jogar ela antigt~ S. José. 
Considerada fortal eza ele :(a classe por um aviso ele abri l ele 
1863, está ho·je armada com 41 canhões de grande alcance (um 
delles de calibre 550, Armstrong)? g narneciclos pelo corpo ele 
aprendizes art ilheüos que tem ah1 o seu aquarta lamén to. No 
fim elo seculo passado havia uma linha abaluartada na praia, 
entre o promontorio e o Pão ele A.ssucar, para obstar o desem
barque, mas já não restam della senão a lguns raros vea tigios. 

JOÃO. (8.). Forte do Estado de Santa Ca"tharina, no conti
nente em frente ao forte de Sant' Anna e elo Estreito . E' con
struido de alvenari a; tem uma grande á rea. ·No te rra pleno 
existe em ruinas a casato ela especaela que foi reconstruicla para 
resi.clencia do commanclante . Está desarmado e não conclu iclo. 
Parte elo terreno elo forte é occnpado por uma estação "telcgra
phica. Sob1•e f.lsse forte diz o Dr . Fausto ele Som.a : « BaLer ia 
!"ol'mada ele faxinll. na marge m oppo;;;ta do estreito, le vantll.cla 

G 
JOÃO (S.). Pov. no mun. do 'l'rlumpho do Estado elo R. • 
. do Sul. 

em 1793 e armada com .>e is canhões pelo sargento-mór Joaquim 
Corrêll. ela Serra, por ordem do governador João Alberto de 
Mir :.tnda; (oi depois demolida, servindo ele deposito ele polvora . 
Posteriormente foi pt·ojec laclo um fól'te nesse ponto, atte ucleoclo 

JOÃO (S.l:_ Pov. elo Estado de Minas Geraes, no mu1L 
ele S. Sebasttao ela Peclt·a Branca. Tem uma capella cleelicacla 
a San La Cruz e uma esc h. publ. ele il\st. prün. , creacla pela 
Le~ Prov. n. 3.1.15 de 6 de outubro ele 1883. 

JOÃO (S:l · Log. elo Estado ele Minas Geraes, no dist. de 
Dõres elo Rto José Pedro. 

JOÃO (S.). Pov. cio Estado de Minas Geraes, na ft·eg. do 
Retiro, a. NO. e distante cerca ele seis Jeg uas . Tem umas 20 casas. 

JOÃO (S.). l,ov . elo Estaelo de Mill3.s Geraes, no mun. do 
Rio Pa rdo. 

JOÃO (S.). Pov . elo Estado ele Minas Ge1•aes, no mttn .• clo 
Pess:J.llba. Tem segtulclo o ultimo recen seamento <1.007 hab i
tantes . 

JOÃO (S.). Log. elo Eslaclo de Matto Grosso, no num. ele 
Poconé. 

JOÃO (S.), Alclêa elo Estado de MaLto Gl'osso. Vidá Lamego. 
JOÃO (S.). ForLalel::l. elo Estado elo E. Santo. Sobre clla diz 

o Dr. F a usto de Sonza: «Fortaleza ele fót•ma hep·tago nal, con
stt•nJc\a em 1726 por ordem elo vice- l'ei conde ele Sabugosa, no 
começo ela. gal'g·n nta que faz a bahia acim::t ele Villa Velhll., 
def!·onte do Pão ele Assucal', em opti llla posi ção pfll'a gnarcl~. r 
a e11trada cl~ cap1tal. Em 184\ o general Elisiarío dizia, f[Ue 
sna arL1 lhal'J::t CO llStava ele 10 canh ões; mas o mapp~ onlcial, 
~lo 1817, dando-a em m{w estado, aLLri lmi a-lhe 25 boccas de 
ogo · O_ dese mbargador Luiz Thomaz de Naval'l'o em mnn. 

liie??_?Ona cscripta em 1808, diz. quo nesse m esmo anno se con 
sbruna uma grande bateria ~obre 0 morr jun tro C~ mesma for
taleza, no cume do qual ·Linha havido a11"tif)"amente nm reducto. 
~V. llfem. Hist., de Braz ela CosLa .R.ohim _::Nlem. cstcbtistioa, de 
'· Alberto .R.obim.- Dica. historiao do'Dr. Cesar Marques. 
M~m. elo desem bargador L. '1'. Na~:uTo .- B.ev. 1hm. 18<15) 
185G, 1861 e 1878. ~ Il-ist. G-e1•• elo B?'CH;il, i", secção XX IV . , 

JOÃO (S.) . Fortalpza sLLllad'l. no promont,nrio !"l'onteil'o, Oll f• 
esque:·e!n. ele quem entra a ba rra, da bahia de G_lt:.tnabaJ'a, em 
l11<1:g nJftca posição pa~·:~ a de[es:.t do canll. l, clonnoanclo o mar 
e~ter i o tr, parte da bahia e cruzando os tiros com oulros sobre o 
canal. Tove princip io na ass istencia de Es tacio ele S:í, r1ue em 
Sttas proximidades começou a antiga pov. trans feri la para o 
local em ((Ue hoje se ac lm . .A:.u.gmen~acla depois pot· o ut1~ os 
ISovel'Uadores, ficou composta ele quatro recluc tos ou bat l'H~s 
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á bondade que pócle ter para cru7.ar os fogo~ com o forte ele 
SanL'Anna defendendo efficazn:ente o es trelto.>> Sobre elle 
esc t·evem-J;os elo Estaelo; «Em frente a Sant' A nn a, sobt·e o 
mono ainda se veem as ruínas do forte ele S. Joii:o, construido 
ele !"ax'ina, o <1 ual foi desguarnecido da artilharia pelo pt•esi
clentc da província o brigadeiro João Carlos Pardal, na occas tao 
em que os republicanos do Rio Grande elo Sul invadiram a 
Lagttlla em 1839, tendo sido levantado pelo sll.rgento-m6t· en
ge nheiro Joaquim Corrêa de Lacerda em '1793, sendo gover
n ador da provincia o tenente coronel João Alberk> de Miranda 
Ribeiro., 

JOÃO (S.) . Gt;uta elo Estado de MatLo G1'c'sso. Uma ele duas 
gt•andes cavernas. uns 12 kils. dis tante ele S. Luiz ele Caceres; 
é graneliosa e ele "bem regular confi g m•n.çiio. No meio elevn-se 
como em zimborio. Um vigante, Roclo lpho Wachnetcl cles
creve-ll., assim: « Daas l eguas pouco mais ou m euos ele Villa 
Maria, perto elo riacho Pirapulanga, que nasce enLra as mOlJ-
1anhas de calcareo e grê1., no caminho pat·a as fazendas Qtli"' 
lombo e Jacob ina, eln uma sena calcarea, de cor po.rtla e 
gt•anulação fina, exis tem duas !;jrane~es g1· utas, com grandes 
quanLiclades el e terra salttrosa .. A mats pt·oxtma, ch_amada_ de 

, S. João, tem umae ntl'acla per(eltamenlearqueacb;egrn.nelwsa 
e de um ;l. confi gut•ação muito Tegnlar. Sua entrada., mletra
me n te abe t•ta·, es t,á na al turn méd.ia cb serra do lado ela planic1e 
de Vílla i\Iaria. E lla tem grande semelha nça com uma egt·eJa, 
com sua Ctl]Jol a . No meio elo (nnclo acha-se uma grande massa 
el e s tal actiLes em fót'lll::l ele aHar, por cima da qn:.tl uma pe
qnena ~. ber~nra conduz para a parte pos terior, escara, . ela 
g-rnta. Do mei o do ·tec to arqueado pende uma gt·ancle s ialact Jte, 
isolada, em J'órma ele luslre, e nos lados ha outras stalacllte0 que formam capella s cheias das mais aclmiravejs figura~ . 
cll.lcareo ele granu lação fi.na e cbr parda da gruta, contém Ü1~as 
veias vermelh as de oxido de ferro, assim como mu1tas vel~S 
br a ncas el e spll.Lho calca.reo, ]10clenclo este calcareo set· pcr(el
tam enle empregado como marmore, ao mesmo lempo qne ar~ 
numct·osas stalnctil.es em um bello a la bastro, Rev. do 
Inst. hist. T. XX VII. 

JOÃO (S .). Jlh a do Estado do Amazonas , no rio Japurá; 
pt·oxima das ilhas Cb a ta c ela Bahia. 

JOÃO (S.). Gt•upo de qu n. tt·o ilh as na cosla do Estll.do do 
l\Iaranbão. A maior clellas, que é t!LmGem a mais occiclental, 
tera seis kils, ele compl'imento. EllLt'e ellas e o continente 
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h a um canal estreito e profundo que poderá ter seis ki ls. de 
comprido. 

JOÃO (S.). Ilha no mun. ele S. João ela Bana elo Estado elo 
Ri c ele Jan eit·o, no rio Puahyba . 

JOÃO (S.). Ilhas (2) do Estado do Rio de Janeiro, na bahia 
de Angra elos R~is . 

JOÃO (S.). Ilha do Estado de Goyaz, na rio Gean cle, que com 
o Vermelho fôrma o Araguaya; entre as ilhas do E . Santo 
e ela Vüação. 

JOÃO (S.). Ilha do Estado ele Goyaz, no braço esquerdo elo 
rio Aragttaya, pouco acima ela boca do lago dos Chavantes . 

JOÃO (S.). Serra elo Estado de Pernambuco, no mun. ele 
Correntes. 

JOÃO (S.). Serra elo Estado elo Rio ele J aneiro, no mun. elo 
Parahyba do Sul. Nella ex is·te a pedra ela Mãe Joauna. 

JOÃO (S .). Morro elo Districto Federal, no Andarahy Gt·ancle. 
JOÃO (S.). Morro elo Estado ele S. Paulo, ao S. de Cananéa . 
JOÃO (S.). Morro no mun. ele Yporaoga do EsLaclo de 

S. Paulo (In f. loc.) , . 
JOÃO (S.). !vforl'o elo Estado elo Paraná, no num. ele Tibagy 

(Inf. loc.). 
JOÃO (S.). Sen·a do Estado ele Minas Geraes. Vide Jocb

g_~tim ele Souza . 
JOÃO (S.). Morl'o do EsLado ele Goyaz, no mun. da Palma. 
JOÃO (S.), Monte elo Estado de Goyaz , distante ela cidade 

do Pol'tO Nac ional 10 kils., E' notavel por sua altura. 
JOÃO (S.) . Ponta na ilha das Fontes, situada no bahia de 

Todos os Santos, 
JOÃO (S.). Igarapé do Estado do Pará, banha o mun. ela 

capital. E' um braço elo rio Apeú. 
JOÃO (S.). Riacho elo Estado de Pernambuco, no mun. de 

Flôl'es; clesagua no r io Pajehú. 
JOÃO (S.) . Riacho do Estado dás Alagôas, banha o mm1. 

ele Porto Calvo e desagua na margem esq. do rio Mang-uaba 
(Dr. Arroxellas Galvão) . 

JOÃO (S.) . Rio do Estado elas Alagôas, afl'. elo rio Ja
cuh!pe. 

JOÃO (8.). Ribeirão do Estado ela Bahia, afl'. do ribeirão 
ela Ladeira, que o é do rio Pardo (In f. loc.). 

JOÃO (S.). Ri6 do Estado ela. Bahia, reun e-se com o rio 
elas Antas e jllntos vão desaguar no Brumaclo, aff. do rio 
de Contas. 

JOÃO (8.). Rio elo EsLado da Bahia, all'. elo Verruga, que 
o é elo rio Pardo (Inf. loc.) . 

JOÃO (S .). Rio elo Estado ela Bahia; nasce na sel'l'a elo 
Caeteté, une-se ao rio Bonito e a outros que vertem da serra 
ele Macahubas para 0 ., c vae desaguar no rio S. Francisco 
aba1xo da v!lla do Urubú. 

- . JOÃO (S.). Pequeno rio do Estado de E. Santo, tl'ib. elo 
rLO do Castello, g_ue o é elo Ilapemidm. 

JOÃO (S.): Rio do Estado do E. Santo ; desagua n a mar-· 
gem esq. do r1o Doce entre a foz dos rios Mutum e Joãosinho. 

JOÃO (S.). Rie do Estado do E. Santo; desagua na mar
gem dir. elo Benevente, banha a ex-Colonia elo Rio Novo. 

JOÃO (S.). Rio que nasce em Minas Geraes na serra do 
Boi, une-se ao Preto e jun Los vão desaguar no Itabapoana, que 
sep;u·a o Estado do E . SauLo do do Rio ele Janeiro. Inform a-nos 
o viga rio de Tombos que aquell;t juncção ·tem Jogar nessa fre
gueúa. 

JOÃO (S .). Rio do Estado do Rio ele Janeiro; nasce no 
extt·emo N. elo mun. de Cap.tvary, atravesa esse mun . e o da 
Barra do ~ . João e lan ~~a - s c no Oceano pouco a baixo da villa 
deste nome. Of[(n·ec~ navegação desde a sna foz a~e á lagôa 
J.t:,turnahyba na extensão de 50 a 60 kils. Esse rio por occ~
Slao de uma grande enchente, mudou ele leito, nas proxJmi
dades claquel!a lagôa, que act11almente recebe as aguas do l'io. 
'l'rata-se ele mudar o curso desse rio. Seu porto alimenta um 
commercio importante com o Rio de Janei ro. Como todas as 

barra~ dos rios do Estado, é esta tambem cheia ele lJaixios 
que impedem a navegação de alto bordo. Por ella sal1em roi~ 
lhares de kils . de café, assucar, cereaes e madeiras diversas . 
A~ravessa a estrada ele Capivary a lYiacabé. 

JOÃO (S.). Ribeirão do Estado de S . Pau lo, ai-r. do rio 
Jahü. Recebe o carrego do Capim Fino . 

JOÃO (S.). Ribeirão tlo Es~ado de S. Paulo, all:'. da mar
gem esq. do rio Turvo, ·~rib. elo rio Grande. 

JO ÃO (S.). Ribeirão do Estado de S. Paulo; desagua na 
margem dit·. do rio Jacaré-guassú, atf. elo Tieté. 

JOÃO (S.). Carrego do Estado de S. Paulo, nasce na serra 
elo Alegre, banha ;x cidade ele S. João da Boa Visla e clesagna 
na margem elir. elo rio Jaguary. Tem uns '10 kils . ele curso. 

JOÃO (S.). Ribeirão elo Estado ele S. Paulo, 'no mun. ele 
SanLos. 

JOÃO (S .) . Carrego do Estado de S . Paulo, al:l'. do ribeirão 
elos Porcos , que o é do rio Mogy-gua$SÚ. 

JOÃO (S.). Ribeirão elo Estado dé S. Paulo, banha o mun. 
de Avaré e clesagua no rio Paranapanema (In f. loc. ). 

JOÃO (S.). Rio do Estado elo Paraná, ·~rib. ela bahia de 
Gnaratuba. Affirmam-nos ser navegavel alé á serra do Mar. 

JOÃO (S.). Rio do Estado do Paranii, afl'. do rio Pi languy. 
JOÃO (S.) . Rio aff. da margem esq . do rio NegL•o, trib. do 

Iguassú . 
JOÃO (S.). Ribeirão do Estado ele Santa Catbarina; eles~ 

agutt no rio do Braço, t rib . elo 'l'ijucas . Recebe o Fiuza. 

JOÃO (S.). Rio do Estado de Santa Ca~harina, corre a me · 
nos de se·te kils. da villa de Campos Novos e elesagua no rio 
do I11ferno, aif. do Canôas (Inf. loc.). 

JOÃO (S.). Arroio do Estado do R. G . do Sul, trib . da 
mal'gem esq. do ·rio Ibicuhy. Banha o mutl. de Alegrete. 

JOÃO (S.). Arroio do Estado do R. G. elo Sul; entra no 
arroio S . Joaquim 011 Bernardino José, perto de sua confluen
cia na margem esq. do Urnguay. 

JOÃO (S.) Rio elo Estado ele Minas Geraes; nasce na se n·a 
ele S. João do Batatal e jLmta-se com o ribeirão de Santa Bar
bara, que tambem · ~em sua nascente na mesma serra do !13;1La
tal, mais ao S. Fazem jnncção a menos de clous kils. do arraial 
ele Tombos e reunidos ' 'ão desaguar no rio Carangola pouco 
acima elo anaial (lnf. elo Vigar10 ele Tombos, 1885). 

JOÃO (S.). Ribeirão do Estado de Minas Geraes, banha o 
muu. ela Pedra Branca e desag ua no rio Lourenço Velho. 
(lnf. lo c.). 

JOÃO (S.). Ribeirão do Estado de Mina~ Geraes, banha a 
freg. ele S. João Evangelista elo Suassnhy e desagua no S . Ni
coláo Grande (Inf. loc .). 

JOÃO (S.). Conego elo Estado de Minas. Geraes, banha o 
mun. do Grão Mogol e desagna no Vaccar1a, trib. elo J equi
tinhonha. 

JOÃO (S.). Rio elo l~stado ele Minas Ge1·aes, banba o mun. 
elo 'Rio Preto e clesagua no rio do Peixe, aff. do Preto, que o é 
cio Parahybuna. 

JOÃO (S .). Ribeirão elo Estado de Minas Garaes, afl'. do 
Ur11;puca. Em suas margens ha bita m os Nakenenuks e Ma
cunJs, 

JOÃO (S.). Rio do Estado de Minas Ger aes , ali' . do rio ela 
Pra·ta, r1ue o é do Paraca·tú . 

JOÃO (S.). Ribeirão elo Estado ele Minas GeL·aes, banha a 
cidade do Mar ele Fiesprmha e desagua no l'io Kagaclo . 

JOÃO (S.). Rio c1o Estado de Minas Geraes, banha o mun. 
ele S. Sebastião do P<Vra;iso e clesagua na margem esq. do 
rio Grande . Recebe o 'l'res Barras, o Sant' Anna e alg·uns 
outros. 

JOÃO (S.). Corrego do Estado ele Minas Geraes, banha o 
llllln. ele Sete Lagôas e clesagna no Pal'aopeba. Serve de divisa 
á freg . de Inhaúma. 

JOÃO (S.). Col'l·ego elo Estado ele Minas Geraes banha o 
. mun . de Theopbilo Ottoni e desagua no S. Miguel.' 
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JOÃo (S.) . R ibeirão do Estado de Minas Geraas; n·asce 
da serra da Jacutin ga, banha o mun. de Campo Bello e desagua 
no rio Jaca ré, trib. do rio Gt•ande. Recebe os ribeirões S. Pe 
dro e Taboões . 

JOÃO (S .). Rio do EsladodeMinasGeraes; nascenaponta 
o~ciden~al da serra de Ita tiaiassú e desa.gua na ma1·gem di r . elo 
r10 Para . Recebe o carrego dos Guardas. 

JOÃO (S.). Corrego elo Estado ele Minas Geraes, alt' . el o Novo. 
B.anha o terrHorio da freg . ela Piedade do mun . da Leopol
dllla (In f . loc .) . Da freg . da Conceição da Boa Vist:t fazem
nos me~ção ele um rio S. João afl:'. elo Pomb~.. Da ft·eg . ela 
Leopolclmafazem-nos menção de um car rego S. Jo iio quo re
une- se ao Agua Limpa e jun~os vão desaguar no ribei rão elos 
Monos, aff. do Pomba . 

JOÃO (S. ). R ibeirão elo Es tado ele Minas Ge t·aes, banh a o 
mun . ele .lVIuriahé e clesagua no rio Glol'ia . Da fl'eg . de Dores 
da Victoria deram -nos noticia ele um. ribeirão S. J oão, a iL elo 
rio Muria hé . 

JOÃO (S . ). Rio do Estado ele Minas Geraes, aff. da margem 
dit•. elo rio Quebra Anzol, t rib. elo rio d as Velhas, que o é do 
Paranahyba. Entre esse rio e o d<\ Misericordia fica a ft•eg. ele 
S . Pedro ele Alcantara, pedeuce1rte ao mun. do Araxà. Re
cebe os rios dos F erreiros , Cuba, Borges ; nasc~ n a serra da 
Ma tta da Corda . 

JOÃO (S .) . Rio elo Estado de Minas Geraes; nasce na serra 
da Ferrugem proximo á cidade da Conceição, e, após um curso 
de. 30 kils., desagua no rio elo P eixe a baixo ela pov. de S . Do
mm gos . 
. JOÃO (S . ). P equeno rio do E s tado de Minas Geraes, aff. elo 

r to Preto, que o é do Arassuahy (Inf. loc.). 

JO~O ~S .). P eque no rio elo Es tado de Minas Geraes, banha 
o terrttorw ela freg . do Salto Grande e desag:ua n o rio .Tequiti
nhonh a pelarparg . clir. (Inf. loc.). 

JOÃO _(S.). Rio do Estado de Minas Geraes ,· nasce na cidade 
d: S. Joao Bapttsta e desagua noA t• assnahy . Recebe os ribe i
roes elo Bom J ard im, de S. Philippe, do Paiol e de Congo
nhas. 

JOÃO (S. ) . Ribeirão do E s tado de Minas Geraes, banha o 
nutn. ele Abaeté e desagua n a margem esq. do rio S. Ft·an 
cisco (Inf. loc.). 

JOÃO (.). ). Riacho do Estado de Minas Geraes; desagua na 
margem esq . do rio S. Francisco proximo â foz do rio Itaca
l'amby. 

JOÃO (S .). Carrego do Estado de Minas Geraes ; desagua na 
mat•gem dir. do rio S. Francisco, proximo a ilha das Marias . 
(Lia is). 

JOÃO (S. ). R io do Estado de Goyaz; nasce na sel'l'a elo P an 
tano ao N. ela villa do Rio Bonito; recebe pela dir . o ribeirão 
da A bobo r a e pela esq. o S. Domingos, tomando en·tão o nome 
de PHanhas , cerca de 48 kils. antes da foz e a 60 ela vill a : r e
cebe em seguida pela mesma. margem o Inda iá, Meia-I:'Ónte, 
Macaco e Panta no, que nas cabeceiras se chama Bom Jardim, 
Desag.ua no Cayapósinho pela margem esq. (O li'cw - TiJTest do 
B?·a;al). 

JOÃO (S.). Corrego do Estado de Goyaz, banha o mun . ele 
P yl'lnopoh s e clesagua no rio elas Almas ·. 

N 
JOÃO (S .). Ribeirão elo Estado de Goyaz, no mun . do Porto 

. ac1onal. 

P 
J OÃO (S.). R io tl'ib. da margem esq . do S. Marcos, aff. do 

a ranahyba . 

JOÃO (S.) . Corrego do Estado de Mat to Grosso; nasce na 
chapada dos Parecys, une-se ao Burity e i ncorporados a.1Uuem 
no Sararé. 

JOÃO (S.) . Ribeirão elo Estado de Matto Grosso, aff. di r. 
do rio dos Dourados . Rec-ebe ao-uas dos r iachos das Ouças e 
dos Mattos. 0 

d JOÃO (S .) . Ribeirão do Estado de Mat to Grosso. E ' uma 
as cabeceiras elo T aquary. 
.JOÃO (S.). Rio do Estado ele Matto Grosso, aff. da margem 

d11·. elo 'l'apajoz, entre o rio de Sant' Anna e S. Joaquim e o ele 
S. Thomé . Faz ba r l'a aos go S. e 15o 10' O. aproximadamente. 
A.hi sua largura é ele 80 met.ros. ' 

JOÃO (S .). Denominação dada po l' João Leme elo P rado, na 
sua exploração de 1776, ao rio h oje conhecido pela denomina
ção ele rio das Correntes ; no Estado ele Matto Grosso . 

JOÃO (S.). Nome dado, na a:-.:ploração de i 776, a um a das 
cabeceit·as do Mbotetei n ou Aquiclauana, no Estado ele Matto 
Grosso . Chama-se hoje r ibeirão da Cachoeira . 

JOÃO (S .). Pharol da ilha de S . J"oão, no Maranhão. Ac
cencleu-se este pharol no dia 1 ele maio de 1884. O apparelho 
ele luz é diopLrico, da .3a ot·dem e exhibe luz bt·a nca fixa, 
illumiu ando 200° elo hot•Jzonte nos quadra ntes ele NO ., NE . 
c SE . O plano focal eleva -se 25 01 ,90 (85 pés) no nivel das ma t· és 
e a luz é vis ível da distancia de i -± milhas com tempo cla ro. 
A torre elo pharol, que é toda ele fe rro e pintada ele vermelho, 
tem a fórma h exago na l, é do systema Mitchell , ou ele esteios 
de rosca e de columnas. A casa elos guardas pintada ele branco 
asse nta sob re a ·torre. Posição geographiea: Latitude io 17' 
•!O" S . Long. i " 42' 20 ' 0., R io ele J aneit·o . 4•Jn, 52', 40" O., 
Grw. 47• , 22', 50" O .. Pariz. 

JOÃO (S.) . Lago elo Estado elo A1uazonas , na mar?"em diL·. 
elo rio Urubü, proximo ao sitio ele S . João ela Bôa l i1sta (A. 
M. Shaw). 

JOÃO (S.) . Lag<)a elo Es tado elo Maranhão , n a vil! a de 
S . J oii.o elos Patos. E' perentie . 

JOÃO (S.) . Lagôa elo Estado elo R. G. elo Noi•te, no mun. 
de Eang· uare tam a (Inf. loc.) . 

JOÃO (S.). Enseada onde desag na o rio do mes mo nome, 
no Estado do Rio ele Janeiro, 12 milhas ao SO. ele Macahé . A 
enseada termina no cabo dos Buzios . 

JOÃO ACIMA (S .). Vide Rio ele S. João Acima. 
JOÃO AFFONSO. Riacho do Estado ele P ernam buco , a li'. 

elo rio Goitá. Co rre só mente cluran le o inverno. 
JOÃO ALBANO ('l'uchaua elos J ut·ys). E' ass im denomi

nado um si·tio que se encontra á margem esq. do Japurá, um 
potteo abaixo aa boca elo lago 'l'ucaya. Subi ndo esse rio, en 
con tl'a-se um outro sitio com identica denominação. situado 
n a margem dir . , um pottco acima elas barreiras Aritéauinim. 
Em ft·ente elo p1·imeiro si ti o as aguas elo J apurá são esverdea
das e de 29°, '1 ele temperatura. 

JOÃO ALFREDO. Nucleo colonial fundado em julho de 
1888 no Estado .do Paraná, á margem esq . elo r ibeiri'io ~assa 
'l'res , e a tres klls. da villa do Rio Ne<>l'o . Pela fe rtilidade 
das terras prome tt e ter auspicioso futut•g, 

JOÃO ALVES. Riachão do E stado elo Ceará atl'. do Ba
nabuihú . Rega o mun. de Benjam in Constant.' 

JOÃO ALVES . Rio do Dis tricto F ederal, t rib. ·da lagôa 
ele J aca r epaguá . · 

JOÃO ALVES . Lagôa no num. elo BJm Successo e Estado 
de Minas Geraes . E ' formada pelo Pirapetinga, 

JOÃO AMARO. Parochia do Estado ela Bahia, no mun. 
da T aper a, 11:1 margem di r. do ri o Paraguassú. Foi creacla 
clis t. pel a Lei Prov . n. 898 de 22 ele maio ele 1862, e elevada 
á cate()'ori a ele parochia pela ele n . 2.189 ele 28 de junho de 
'l8S1. S ua pop. é muito sujeita a febres intermittentes e per
niciosas, que a bi se desenvolvem periodicamente . Pa1·ece que 
foi villa em outt•o te mpo , pois o mestre ele campo de engenb eil'Os 
Mig·nel Pereira ela Costa, em seu Relat. da viagem qtle fi.ze1·a 
ao dist. do R io de Co11tas, diz ao vice-rei Vasco Fernandes 
Cesat• : «Es ta villa (a de João Amaro) foi de João Amaro, pau
lista , seu primeiro er~cto r e possuidor ; deste passou por venda 
ao corone l Manoel ele Araujo e Aragão, por antonomasia o 
Bangala. >>Tem clt1as eschs. publs. de primeiras let1 r as. E ' l1 gada 
a T apera por um trecho da E . d e F. Centra l na ex·tensão ele 96 
kils. Foi esse ·trecho inaugura do a 15 ele ontubro de 1883 . 

JOÃO AMARO. Es tação da 1!:. ele F. da Bahin, no kil. i SO, 
distante 500 metros ela pov . p ar a a qual ·tem sua fachada prin
cipal. 

JOÃO ARAUJO. Ilha do Es tado do R io ele J aneiro, no 
mun. e enseada ele Pal'aLy, d efronte da foz elo rio Perequê . 

JOÃO ARTETINO. Log- . elo Estado de S . Paulo, sobre o 
rio elo C..:hapéo, que ah i tem uma ponte . 

JOÃO A Y RES. Estação da E . de li' . Centt·a l do Brazil, 
no Estado ele Minas Geraes, entr e as estações ela Mant iqueira 
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e do SiLio, a 351k,500 da Capital Feder al e a 1.115111 ,418 de 
altura sobre o nível do mar. Entt•e João Ayres e Mantiqueir a 
ha quatro tunneis. Agencia do cot·reio. Foi inaugurada a 16 de 
junho de 1878. Estação telegraphica, 

JOÃO A YRES . Garganta na gerra da Manti11n~ira e Estado 
de Minas Geraes. O códe dessa garganta é considerado como 
uma das mais no·taveis obras da E. de F. Central do Brazil. 
'l'em esse cót•te 518m de compri mento e 24m,4 de altura maxima, 
as muralhas do revestimento teem 310m de compri mento, 5m de 
al tura maxima acima da sapata, 3m,5 de espessut·a na base e 
2111,5 na parte superior. 

J OÃO A YRES Ribeirão. do Estado dê Goyaz, banha a com. 
do Porto Nac ional e desagua na margem esq. do rio Tocantins 
pouco ac ima do Manoel Alves. 

JOÃO BAPTISTA, Carrego elo Estado de Goyaz , banha 
o mun . de Santa Luzia e desagua no ribeirão da Cachoeira, 
aa·. elo Samambaia, que o é do rio Corumbá (lnf. loc. ). 

JOÃO BAPTISTA (S.). Cidade e muu. elo Estado de Minas 
Geraes, na com. de seu nome. Diocese de Diamantina. Simples 
curato da parochia ela Penha, foi desta desmembrado e ele
vado a matriz pelo !'i X do art. I da Lei Pt•ov . n. 184 de 3 de 
ab1·il de 1840. Elevada á villa pela Lei P rov. n. 1 .'136 de 24 
de setembro de 1862, fo i installada em 19 de março de 1865. 
Foi elevada á cidade pela Lei P t•ov. n. 1. 780 de 21 de setembro 
de 1871. Até 1886 o mnn. comprehendia, além da parochia da 
cidade, mais as de N. S. da Penha de F r a nca e SS. Coração 
(le Jesus das Baneiras , A cidade tem duas eschs . publs . de 
inst. prim. E ' essa cidade ligada ao arraial de Barreiras por 
uma estrada cortada pelo rio Arassuahy e á villa do Rio Doce 
e a rr a ial de S. José elo Jacury por uma ouLra cortada 
pelo rio Suassuhy . Sobre limites vide a Lei Prov: n. 2 .132 de 
25 ele outubro de 1875; § Vl da de n. 2.761 de 12 de setembro 
e n. 2. 826 de 24 de outubro, ambas de 188'1 ; n. 3. 084 de 6 de 
novembro ele 1882. O mun. é regado por dill'erentes rios, ent l'e 
os quaes o Arassuahy, Itacaramby, ltamar andiba, _San·to An
tonio, S . João, Tap1rapuan, carrego Mo·tta,. nbe t~·ao_ elo Cur
ralinho. A lavoura consiste no plantio de m1lho, fei,JaO, arroz, 
mamona mandioca e algumas a r vores fructi feras, cujos pro
duetos sKo levados aos mercados ela Diamantina. A industria, 
ainda incipien te, é a do ferro, de que ha quatro Otl cinco 
fab ricas mal montadas. A pop. ela cidade é ele 1.000 e a da 
freg. do mais ele 5 .000 babs . O clima é temperado; a tempera
·tura nunca excede de 29o centigrados; é por demais saudavel 
pelo que muitos inclivicluos attingem ahi a 90, 100 e mais ann0s. 
Foi classificada com . ele primeit•a eutt·. pol' Acto de 22 ele 
fevereit·o ele 1892. 

JOÃO 'BAPTISTA (S .). Parochia do Estado e diocese do 
Maranhão, no mun. ela Capital. Foi creacla pela Lei P rov. 
n . 402 ele 27 de agosto ele 1856. Tem por flli aes o convento ele 
Santo Antonio, a capell a de Santa Anninha e a ele N. S. dos 
Remedio s tão celebre pelas suas pomposas festas de ou·tubro. 
Tem duas eschs . publs. ele insl:. primaria. 

JOÃO B APTISTA (S .) . Parochia do Estado de Minas 
Geraes, no mun. do Bom Successo . Diocese ele Marianna. I<' oi 
ct•eada parochia do mun. ele Oliveira pela Lei P rov . n. 1.784 
de 22 de setembro de 187'1 ; anuexada ao mun. do Bom Succes~o 
l)e]a de n. 1.883 ele 15 ele julho de 1872 . Tem duas eschs . 
pubs. de inst. prim., uma das quaes creada pelo § I art. I ela 
Lei Prov. n. 2 .72'1 ele 18 de dezembro de 1880. Sobre limites 
vide§ lX art. I ela Lei Prov. n. 2 . 685 ele 30 ele noyembro 
de i SSO . 

JOÃO BAPTISTA (S.). Taper a ele um posto militar hespa~ 
nhol na foz do rio Iclumé, que, tomado ele assalto pelos portugue
zes f~i por estes clestruido,e seu a rm amento tl'aziclo a completl\r 
o da fo rta leza ele S. Joaquim elo Rio Bra nco (At•aujo Ama
zonas). 

JOÃO BAPTISTA (S .). Alelêamento s ituado nas margens 
do rio Uaupez, trib. do Negro, no Estado do Amazonas . 

JOÃO BAPTISTA (S.). Aldéamento situado em uma elas 
margens do rio Içana, no Estado do Amazonas. 

JOÃO BAPTISTA (S.). Pov . do Estado do Pará. Deno
minava-se San ta Isabel elo Pinheiro, denominação que foi 
subshituida pel a acLual em vit'Lude da Lei Prov . n. 1.1.67 de 
16 de abrll de 1883. Ha uma empreza ele navegação a vapor 
entra essa pov., Balem e Be m fi ca, 

JOÃ O BAPTISTA (S .) . Aldeamento do Estado ele São 
Paulo, no mun. ele ILapeva da Faxina . E' habitado por 
índios Cayuás e é o mais importante ele todos os aldeamentos 
elo Estado. Foi fund ado em 1845 com índios claquella tribu, 
occupanclo o tet•ritorio corn prehe ndiclo en tre os rios Vet•cle e 
e I tara ré, com 30 a 36 kils . ele eüensão e 18 ele largura. P ros
perou de algum modo até 1862, a nuo em que contava 80 fógos 
e 478 indios ele ambos os sexos. Em 1871 esses fógos redu· 
ziram .. se a 77 e o numero de habs . a 306. Depois foram os 
índios se afastando do aldêamento , de sorte que em 1880 só 
havia na aldeia 60. Mais tarde voltaram , havendo em 1885, o 
numero de 306. <I As causas ela decadencia do alclêamento, 
diz o ex-senador João Alfredo, são a falta de missionarios e de 
estabelecimentos de educação e ins trucçiio .Os in di os ·tr a balhavam 
por contl propria, nas terras que pot· s i ou seus antepassados 
possuíam. Nunca teve a a lclêa org-anisaç[o regular para ca
techese e civlli saçã'o elos indios, os quaes fol'am se a l'l'anch ando 
a lli e se entt'eganclo á pequena lavoura . As terras elo patri
monio da aldêa não são apro veitados pelos poucos i udigenas 
que occupam apenas pade clellas , os quaes s6 trabalham para 
s ua alimentação . Ent!'etanlo essas te l'!'as presLam-se muito á. 
cultura elo café e a outros proclJ.lCtos; e convil'ia arl'enclar as 
que os índios não podem cultivar, ou estabe lecei' nellas uma 
colonia agl'icola , conforme j á indicou a respectiva camara 
municipal. » 

JOAO BAPTISTA (S .). Capella Cl'eada na villa de S. J osé 
elos P inhaes , elo Estado do Paraná ~ elo art. I da Lei Pt·ov . 
n. 614 de 22 de abril de 1880. 

JOÃO BAPTISTA (S.) . Pov. elo Estado de Minas Get•aes, 
na ft·eg. de Guaraciaba. 

JOÃO BAPTISTA (S. ). Sevr a elo Es taclo de Minas Get·aes 
separa aa aguas do Pará elas elo rio Gra nde. Nella es tá situado 
o arraial do mesmo nom e . 

JOÃO BAPTISTA (S .). Rio do Es·taclo ele Minas Ge t•aes ; 
desagua no t•io Cul'l'al, aJf. da margem esq. elo rio Pará . 

JOÃO BAPTISTA. Lagôa elo Estado ele Minas Geraes na 
cidade ele Sete Lagôas. E' tambem denominada elo Mataclo1~ro. 

JOÃO BAPTISTA DO DOURADO (S.). Baiq·o elo mun. ele 
Bro·tas, no Estado de S. Paulo; com uma esch . publ. ele int . 
prim. creacla pela Lei Prov . n. 52 de 30 ele março de 1876 . 

JOÃO BAPTISTA DO FARIA (S .). Pov. elo t el'mo ele 
S. Mi~ue~ de Gu anhã~Jl. no Estado ele Minas Geraes. Foi ele
vada a dtst. pela Le1 Prov. n. 3 .077 ele 6 de no vembr o de 
1882 . Vide Fada . 

JOÃO BA??TISTA DO PRES~DIO (S.). Ant iga villa elo 
Estado ele i\1lnas Geraes, elevada a cJdacle com o nome ele Vis· 
co nde elo Rio B!·anco pela Lei Prov. n . 2 .995 de 19 ele outubro 
ele 1882. 

JOÃO BAPTISTA DOS PASSOS (S.). Dist. crendo no 
muu. de S . Sebastião do Pat•aizo, no Elstaclo ele Minas Ger aes, 
pelo Dec . n. 152 ele 22 de julho ela 1890. 

JOÃO BEHEM. Lago aíl'. da ma l'gem esq . do rio Made ira, 
tnb . do Amazonas . EaLre elle e o de Conikaim entra no Ma
deira o rio Mirary. 

JOÃO BELLO . Bahia no Guapol'é 24 kils . a ba ixo ela fo z elo 
Capivary; no Estado ele Matto Gr osso . 

JOÃO BENTO. Laguna no mun . da Amarração e Estado elo 
Pianhy (In f. loc.). 

JOÃO BERNARDO. Log. do Es tado · de Minas Geraes, 
sobre o rio Bagagem, no clist . ela Es trella elo Sul ela cidade ela 
Bagagem. 

JOÃO BICUDO. Rio do Estado ele Matto Grosso, aff. esq . 
do Coxim, entre os da Figueira e o Taqua ry- mil'lm . 

JOÃO BICUDO . Cachoeira no rio Coxim, fronleil'a ao rio 
do mesmo no:ne e entre as cachoeiras elas Anhumas e do 
Guaimy-canga; no Estado de Ma tto Grosso. 

JOÃO BONIFACIO. Carrego elo Estado de S. Paulo · des
agua na margem esq. elo rio .Tieté entl'e o podo de Le11çÓes e o 
salto ele Avanohandava, proxtmo elo t•ibeirão ela Volba Grande e 
do Dons Oorregos . 

JOÃO BRAZ. Igarapé do Estado do P ará, no mtU1. ele 
Obldos, 
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JOÃO BUENO. Nucleo colonial do Es ~ado el e S . Paulo, 
no mun . da Conceição dos Guarulhos . As terras que o cons ti
t~em foram doadas p~lo Dr. João Alvar es ele Siqueira Bueno. 
E habitado p~r fanulJ as all emães . T em uma esch. pttbl . 
cr eada pela Le1 Pro v. n. 8 de 15 de feveveit·o ele 1884 . 

:rqÃo CANCIO. Corrego do Estado ele Minas Geraes, aff, 
do no elas V e! has . Em frente a foz desse cor rego é o l'ld elas 
Velh as bas tante espraiado . 

JOÃO CARPINTEIRO. Rio elo Estado elo Paraná, a!l'. do 
l vahy . 

JOÃO COELHO .. Ilh a elo Estado do Parahyba do No r te, 
entre os n os Gar gahu, T il'iry e Parahyba . Jllm a la umas Cartas 
fi gura com o nome de Paclre João Coelho. 

0 

JOÃO COELHO. R iacho elo Est ado elo Rio ele J a neiro, rega 
a freg . ele Merity e desag ua no rio deste nome. 

JOÃO CONGO. Serra elo Estado de Pernambuco, no mun. 
do Bom Ja rdim. 

JOÃO CONGO. R io elo l~s taelo do R io ele J anei ro, r ega o 
mun . elo Pirahy e clesagua na margem elit·. elo I at"ah yba 
elo Sul. 

JOÃO CONGO. R ibeirão do Es tado de Minas Geraes , no 
tll un . de Sa nta Bar bara . Atravessa a estrada do Sel'l'o. 

JOÃO CORDEIRO . Pequena il h<t do Es tado de Matto 
Grosso, no r io I v inheima . 

JOÃO CORRÊA. P ov . elo Es tado da Bahia , no mun. de 
Santa lzabel, á margem esq . do rio de Con tas ; com um esch . 
publ. de int . pri m . creaela pela Lei Prov . n. 2 .296 ele 7 de 
j ttnho de 1882 . 

JOÃO CORRÊ A . Morro elo Es tado de Matto Grosso , 
aos 15° 40' e 16o 53' 15", alguns k il$. a E. do morro das 
Salinas. 

JOÃO CORRÊA . Lagôa no mun . do Apody elo Estado elo 
R . G. elo Nor te . 

J.OÃO COSTA. Corrego elo Estado ele Minas Geraes, ba nh a o 
mun. de Abaeté e desagua na margem dir . elo 1·io deste nome . 
(In f. lo c.). 

JOÃO CURSINO. Rio elo Jils teclo de S. P aulo; elesagua no 
l'io Parahyba, entre a foz dos rios Sapé e Tatetuya. E' a tra 
vessaélo pela E. de F'. de S . P aulo ao Rio ele Ja neiro . 

JOÃO DA B ARRA (S . ) Cidade e mun. do Estado do R io 
de Janeiro , séde da com. de seu nome , á margem clir . do rio 
P a rabyba do Sul , a elous kils. de sua foz e a41 pouco mais on 
menos daciclade ele Campos, na Lat . S. de2i 0 38' . O Almanah 
elas P1·ovinaias do Braz il (1883) publicou o seguinte a r espeito 
dessa cidade : « Tem 804 casas, en tre as c1uaes 46 ele sobrado 
de um e dous a ndar es; destas casas são h abitadas 758, divi
didas pot• 19 rttas , 39 beccos e t ravessas e seis praças. Tem 
1! . 7~0 .habs ., elos qu aes 2 .623 elo sexo m asculino e 2 .167 do sexo 
femmmo. A matriz foi qtte imacla na noite ele 14 de agos·to 
de 1882 e tt•a ta-se de sua reedificação. T em cadêa e casa ela 
Cam:wa, eddlcada no seculo passado, e um hospita l ele Miseri
C?l'dm. A. matn z está na praça Municipal, em frenle á Muni
crpahda;le ; tem duas gr andes capellas la·tter aes além ela ca
pell a;:-mor, Pos~ ue a tnda as egrejas de S . Benedicto, de N. S . 
da Boa Mo:··be , ele S . Pedro, e uma capella ele N . S . ela Penha , 
na foz do r10 Pat·ahyba . F oi cidade muito florescen te em com
mercJO. Da clecaclencia em que se achava pela a bertura da E. 
de F · de. Macahé, h oje vac-se erguendo com a Cl'eação ele duas 
companhras de navegação e com a fundação ele um enge nho 
cen tral ~ . 'l' e'!?- t.res eschs. publs. de instr. prim. , agencia el o 
c.o r~·e10 , es t~ çao telegraphica , sociedades ele beneficeocia e de 
recre ro, mu1tas casas d e commercio e grande numero de faze n
~as . ~na egre.J a matnz, com a invocação ele S . João Baptista , 
Ja ex rs tta em 1630, sendo elevada á ca tegori a de par ochia 
em 1644 co m o ·titulo ele S . João Bapti sta da Barra, unida ao 
~un. ele Campos e com elle passou a pertencer á então capi ta
tlla do E . Santo pol' Dec. de 1 de junho ele 1753 . F oi creada 
Vllla com o nom e de Para hyba elo Sul em 1676, perdendo depois 
aquella denominação pela ele S. J oão da Praia e mais tarde 
perde11clo esta pela ~ue actualmente conserva . Deixou de f11ze r 
po,rte do Es Lado de u;. Sa1\to pela Lei de 31 ele agosto ele 1832 , 
lf?t elevada á cidade por Lei Pt·ov . n . 534 de 17 ele junho de 1850. 
E com. ele segunda eu tr., creada e classiOcada pelos Decs . 
n. 1. 780 ele 13 de dezembro ele 1872 e a . 5 .193 de 11 de ja neiro 

ele 1873. O muu,, a lém ela par ochia da cidade, comprehende 
mais a de S . F r ancisco de Paul a da Bar1·a Secca , S . Sebastião 
do Ita bapoaoa, N. S . elo Amparo do 'l'ahy e S . Luiz Gonzan-a 
e os povs . Bananeiras, Limeir·a, Imbury, 'l'ah y, Gargahú, Ca::U
po cl ' Arêa, P ipeit'a , Por to Escuro, Campos Novos, P onto, Ca
cimbas, todos co m eschs . pu bis . Nessa cidade nasceu a poetisa 
Nar cisa Amalia . Dessa cidade nos escrevem: « Da banda orLen
tal ê o mun. ba nhado pelo mar , o!l'erecenclo ao commercio um 
por to regular, cujo inconveni ente u nico é o da exig uiclade ela 
agua da barl'a , que de ordioar io uão a ltinge a mais de sete pés , 
e cujo leiLo varia com as ventanias impetuosas que deslocam 
con tinl!amente as arêas . Além deste por to , ha o de Gargahú e 
o de Ma nguinhos . - Não é conhecida a época ela cl'eação ela 
ft·eg . ele S. J oão ela B~rra, julga -se q ue alguns colonos p~rtu
g ue2es , apor tando aqut em 1630, edi lica ram a egr eJ.a matrlz .
Cultura ele. ca noa? café, .mandioca , mi lho, feij ão . Cri ação de 
gado. A m dustr1a fa br1l consiste em arruardente e assucar 
fabricados em varios engenhos e na "Tande Us in a Barcellos ~ 
em fumo, fa rinh a de ma nclioc't e obl'as ele ol aria.- Tem t;es 
trapic~1es >> . (Vide H'ist elo descobrimento e Po v. ela cidade de 
S . Joao da Ba rra e dos Campos elos Goy tacazes po1· F. I . 
M. 1868). ' 

JOÃ O DA B ARRA (S .) Por to form ado pelo rio Parahyba, 
no muu. de S . João ela Barra do Estaclo da Rio ele J a neiro . 
Affirmam ter uma bar ra má e vari avel, o qne .todav ia não im
pede que a navegação seja ahi i mportante _ E' o escoadouro de 
milhares de kilos ele assucar, cafe, fe ijão, milho e fa rinha, 
além ele outr os generos e especial mente de macleiras que e le
vam-se a u ma quan tidade mui avultada . 

, JOÃO _DA BARRA (S .) Rio a tl. cl ir . do T apajoz , em ft·ente 
a cachoea·a elo mesmo nome . Stw. la rgur a é ele 66 m. ; des:~.gua 
perto de clous g t·ancles boqt1eirões . 
. J OÃO DA B ARRA (S .) Cachoeira no Tapajoz, em frente ao 

n o elo mesmo nome . Fica ac ima elo Salto Augusto . E' a pri
mei ra CJUe se encontra no curso claquelle rio e uma das mais 
temiveis . Junto a el la teve sepultura um dos mais esfor
çad os exploradore~ elo T!tpnjoz, Mi gue l João de Cas tro, o 
mesmo que a 1i de outubro ele i8 li det·a- lb e es,ga denomi
nação . 

JOÃO DA BÔA VISTA (S. ) Cidade elo Estado de S. Paulo. 
Vide Bóa Vista. 

JOÃO DA BOCAINA (S .) Rio, a Jl'. esq. do Pa t•anat inga, 
50 l<tls . aba1xo do Sal lo 'l'a,•ares . Segundo Peixoto de Azevedo , 
vem e ncanado de SO ., entre as serras que mn.rn-ea m aquelle 
rio. T em 14 m. de largut·a na foz ; no Est aclo de Matto Gross o. 

J OÃO DA BOGAINA (S . ) Riacho elo Es tado de Matto 
Grosso , a!l'. elo ribeirão ela Conceição da Serra. Nasce nas · 
ma ttas elo mesmo nome , 70 a 80 kils. ~ o N . da villa elo Dia
mantino . Ahi descobriu em 1814 abunda ntes min as de ouro o 
paclt'ê F r ancisco Lopes ele S[t. 

JOÃO DA COSTA. Ribeir ão do Es tado de Minas Ger aes ; 
rega a par ochia do Desemboque e desagna no rio elas velh as. 

JOÃO DA COSTINHA. Lago do Es tado do R . G. do Norte, 
no mun. da cap. E' assim denominado por ter ahi morado, ha 
longos annos, um individuo desse nome . 

JOÃO DA CUNHA. Ba ixo na cos ta do Estado do R . G . elo 
Norte, en lre as pon tas elo Mel e Redonda . «Por muito t e.mpo, diz 
VHal de Oliveit•a, foi contestada a excellencia elo baixo de 
João ela Cunh a e por autoridades conhecedoras de nossa costa ; 
felizmente hoje está l'Bconhecicla s ua posição. Por 25° NO. ela 
po nta do Mel, na distancia ele 12 milhas , e, na ele noYe mil has 
pot' 5° NO. ela R edonda, pr incipia ell e a apparecer . Occupa 
um espaço ele pet·tn ele milb a e meia em quadro, sendo sua 
conltgu ração , pelo lado elo mar semi-circular. E' .uma ngglo
m.er ação ~e pedras sol tas (pech·a molle, que clenOIUJUa m cabeça 
ele aa>·n et>·o), sendo ma is seccas ou que ma ta emergem as que 
ficam pelo lado ele O. Nestas encontra-se apenas qua tro e seis 
palmos el 'ag na, existindo uns dous cabaços, q ue na ba ixa- mar 
elas marés das syúgias elos eq uinoxios, ftcam descobertos . 
Muito variado é o fundo em cima des tas pedras, ao passo que 
se p1·uma em '10, 1.5 e 20 palmos passa-s& rap~damente pa!'a 64 
e 72 palmos, fu ndo de la ma, encon trando-se 1gual mente fundo 
ele pedra com 24 e 32 palmos . Por te rra do b•uxo se encont ra 
72, 80 e 96 palmos , hraa ; fundo este que vae gradualmen te di
minuindo par a a costa , e pelo lado elo m ar passa o fundo com 
r apidez das pedras par a 95 a 110 palmos, augmeutaudo depois 
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successi vnmente. Ve lej ando-se ela ponta ela Redonda se irá 
demandar este ba 1xo navegando-se ao N +NO. cerca de nove 
mtlll e~s e , tendo- se a t tençào q uando clemot·a r a po nta elo Mel 
por .1':5° SE . , se estará com elle; ve r -se- b a então o morro elo 
T ibaú pt·ojectado no meio ela enseada ele Mossor ó, e a pml"ta ela 
Redonda quasi alagada; ponta C1Ue , es tando-se po r ró t•a elo 
ba ixo já. não é visive l. No tempo elas cal mas ê ve ntos bo·· 
nanç;s (de feverei ro a principies ele maio), fica o ba ixo muito 
manso e sem a me nor flor eação . As embarcações ele pesca 
crusarn - n'o por se r elle muito piscoso, e ne.lsa quadra se po· 
clerá fundear por terra ou ao S. clelle. Com as bri sas, por ém, 
do NE. a a n ebentação é muito forte . Os extremos deste baixo 
são limitados pe los seguintes rumos: "Extremo E. Ponta da 
Reclonda ao S . e a do Mel aos 22° SE. ; ext remo O. ponta da 
Redonda aos 10° S~ . e a do Mel aos 32o SE.; ex tremo N . pon
ta da Redonda aos 6° SE. e a elo Mel aos 27o SE . : e::o:t t·em o S . 
ponta ela Redonda aos 2° SE . e a do Mel aos 26o· SG; obten
do-se para estas pedras, la t. mais N . 4o 'H' 13" S ., long . , mais 
L . 6° 8' 50" E., e long . mais OE. 50 7' 18 '1 E . , sendo as var ia
ções da ag 11 lh a 5° 45' NO.». O prat ico P hilippe, no se u Rotr•i?'O 
ela Costa No?·te elo Bm.zil diz : « Este baixo (o de João ela 
Cu nha) é uma agg!omeração ele cabaços de pedra molle seme
lhante ao g i ~, o que pot• isso lhes chamam - Ca.beça ele Ca r
neiro - e sua la t . é el e 110 441 e 30" e loog. O. ele 36° 5S' elo me
ridia no ele G t'ee nw ich. Os cabeços mais seccos são os elo O. , 
nos quaes, ainda me•mo n as marés ele quarto, enconLra-se t res 
a quat t· o pés, e a lgumas vezes es tão descobe r tos, o que se dá 
nas 3.guas dos equinoxios, conservando-se pate n~e s nas demats 
com a d ifl'erençn. ele não [Lppa t·e.!erem f6ra d 'agua . O ftm clo 
e m ci 1_11 :1. clellas é variacl iss im o, po t·qne, do qtte ac ima inclica
,r,os, passa-se morne n taneamen l;e de tt·es a rtua Lro metro s a 11 e 13 
('i + a 2 braças e 5 "} a 6 4- bt•aças), so nda l ama " . l!:tltre esse 
ba ixo e os cabeços da. ponta do mel pass<l um canal que t em 
u m funel•J ele 13 a 15 me lr os, que gradualme nte vae augmenta ndo 
á propor ção q •1e o naveganie app rox imar-se do t•eferlelo baixo. 
"!Dntretaoto, cliz o pnttico Phelippe, convé m advert ir CJlle não 
obstante ter asse cana l a la t·gu t·a de ci nco mi l has, quem por 
ell e navegat· não eleve p ;~ ssa r pa ra menos ele H m . (54- braçS:s. ) 
nem pa ra mais ele 15 (7l ), pa ra seguir com segurança em r azao 
elos ca beças que, quer ele um quar de ouLro lado, se e ncontram, 
devendo, portan·to , eles.preza;·- se qua lqu3t' pr orund iclacle supe
rior á u ltim a esta belec1cla,. 

JOÃO DA IMPERATRIZ (S . ) Antigo cl is t. elo mun. ela 
Impera·triz, no Est~. eloclo Ceará. Com o nome ele S . João elo Ar
ra i ~.l foi incorporado ao mun, ele S . I•\·a ncisco pela Le i Pro v. 
n. 1 . 632 ele 5 ele r.etembJ·ocle 1874 : reincot·porado ao el a Impe
ratr iz pelo ar L li ela ele n. 1.155 ele 2 ele agosto ele 1865 e 
n . i. 77t ele 19 de novembt·o ele 1878 . F ica ao pé ela serra ele 
Uruburetama, elo lado ele E ., á margem cU r. ela abunda n te cor
r ente Mundahú . Sobre snas divisas vide: Leis P rovs . ns. 1. 839 
ele t7 de se tembro ele 1879 e 1.155 de 2 de agosto ele 1865 . T em 
um a esch. pllbl, de in st. prim. , creaéh~ pe la Lei Prov. n. 783 
de 3 d" se Lembro de 1856 . Foi elevado á parochia pela Lei 
Prov. n. 2. 1'12 cl-l 15 ele dezembro ele 1885 . 

JOÃO D A GRACIOSA (S .) Pov. elo Estado do Paraná, com 
cl.uas eschs. publs . ele ins t. prim ., creaclas pelas Le is P r ovs . 
n s . 286 Cle '15 ([ ., alJr il e n. 323 ele 12 ele maio, ambas ele 187L 
Fica no mun. elo Porto ele Cima, n:t es trada ela Gr aciosn., ás 
marge ns do rio Mãe- Cathyra . 

JOÃO DA MA TTA (S). A L ei P rov. n , 241 de 15 ele 
abril de 1846 extinguia a então villa ele Ab r anLes e creou ouLra 
na Ma lta ele S . Joii.o com a cle nom inação ele S. João ela Matta; 
no Estado da Ba llia . Essa Le i, foi porém, re roga cla pela ele 
n. 310 de 3 de julho ele 1848 . 

JOÃO DA MATTA (S). Alcleallíe nto el e incl ios no JEstaclo 
de Minas Gemes. Em virtttcle ele auto t•isação elo ministe rio da 
agricultut·r. , commer cio ~ obras J)Ltblicas , fo i em 6 de junho ele 
ele 'l 877 co ns iclet·aclo e:d111ClO esse a lcleamen to; fica ndo a t•es
pectiva pov. sujeita ús d isposições da l egislação commum . 

J OÃO DA MATT A (S). H.io do Estado de Min as Ge t· aes , 
nos li mites elo el is L1·. ele Santa Rita el e Malacaxeta, 

JOÃO DA PEDRA ALVA (S). Era ass im clenomina cla a 
actual colonia Sinimbú; no Est>tclo elo R . G. elo Sul. 

~ JOÃO DA PONTE. (S). Ba ir ro no mun . ele J acarehy do 
li.s~a.do ele S . Paulo . 

JOÃO DA PONTE (S). Arraial elo Estado ele Minas 
Ge t•aes, no nmn . ele Contendas. PMa a hi a Lei Prov. n. 3.266 

dê 30 de outubro ele 188,1 removeu a sécle da fr eg . ela Bàa 
Vista, Vide Hôa Vista. Foi desmembraclo elo mun . el e Mon tes 
Clar os e incorporado a o ele Contendas pelo Dec . n. 299 ele 26 
de clezem bt·o de 1890. 

JOÃO DA PRAIA (S). Rio n as divisas elos Estados elo 
Ceará e Pi:J.uby . Vae pa ra o Timonha ou Caj tJeil•o. 

JOÃO DA RO CHEIRA (S). Log. elo EsLado elas Alagôas, 
no Poxim. 

JOÃO DA SAPUCAIA (S) . L og . do Estado das Alagôas , 
na Branca . 

J OÃO DA SILVA · Porto no l'io Paran apa nema, defl·onte 
ela ba rra elo rio Tibagy . 

JOÃO DA SIMÔA (S) . Log . elo Esta do das Alagoae , na 
Branca . 

JOÃ O DAS MISSÕES (S) . Antigo distr. do termo da 
J anuaria , no Estado de Minas Get·aes. Foi r estaurado pelo 
a rt. II el a Lei Pro v. n . 1.187 ele 21 ele julho de 1864 e incor
póraclo á ftoeg . de N. S. elo Rosario elo Mucambo pela ele 
n. 1. 379 ele 14 ele novembl'o de 1866 . 

JOÃO DAS VELHAS Corrego elo Estado de S . Paulo, 
afl'. elo rio Ja bú. 

JOÃ O DA VEIGA (S). Pov. do Estado dé Minas Geraes, 
no termo de Arassuahy. ~levada à di s t. pela L ei Pro v. n. 2.702 
de 30 de n o vem bro de 1880. 

JOÃ O DE BAETAS (S). Antiga denominação ela pa roclJ ia 
de N . S . cla,g Dores ele Manicoré ; no ITis tado elo Amazonas . 

JOÃO DE CÔRTES (S). Paroc hia elo Estado e diocese elo 
Maranhão, no mun . ele Alcauta ra, ba nhada pelo rio elo seu 
nome . Foi creacla pel a L ei Prov . n. 73 de 23 de julho ele 1838. 
Acha- se ass~nte na margem esquerda do igar apé Piraú-assú, 
confl . do P ericuman . Conta pouco ma is ele 1.000 h abs. T e m 
duas eschs . publs de ins tr. prim. «Esta pov. ele índios, dizi a 
em 1820 o r.o ronel A. B. P ere ira elo Lago, é muito a nti ga, 
constava ele 2.2 fogos e co usa ele 90 a 1.00 a l mas: tem capella. 
P lantam só m a ndioca p ot•que pm·a n ada mais serve o te rt•e no: 
daqui se atravessa para G1lirna rães na ba hia ele Cuman , » «Es ta 
ft·eg. está collocacla a beit·a mar do gr a nde rio - Mo ray - que 
communica com a bahia do Cumam. O por to ele desembarque 
é enchu to e de toda a maré e apr ese nGa agraclavel vis ta; mas 
seus h abita ntes são poucos labor iosos, pot· se t· o Joga r muito 
cloeutio, pl'inclpa lmente nos mezes de fever eil'o, mar~o , agos lo 
e setembro em que ele ordin a rio a ppo1·ecem as sezões e ca t· nei
raclas . Os moradores dessa l ocal ida de são a nem icos, paliclos, e 
a mortalidade é cresc ida». ( Jllm ana,oh elo Nf arcmhão, 1860) . 

JOÃO DE DEUS . Igarap6 e igapó elo Estado elo Amazonas, 
no mun . de Canutama . 

JOÃO DE FARIA (S) , Pov, elo Estado de Minas Ger aes , 
no termo de S. Miguel ele Guanhães ; elevada "' clistr, pela L ei 
Prov n . 3 .077 de 6 ele novembro ele 1882 . 

JOÃO DE ITAHIPE (S) . P ov . no mun , ele Ilhéos elo 
Estado da Bahia. Tinh a um a esch. publ. el e i ns lt·. prim., que 
·a L ei P rov . n. 2 .332 ele 14 de .J Ulho ele 1882 transfe ria para o 
anaia1 de Arataguá ou Aritaguá . 

JOÃO DE LEÃO, Sen·a elo JTistv do ela Bahia, nos limi tei 
dos m uns . do Prado e Vil! a Verde. '!'em di vers os picos cl e 
fórma pyramidal e denomin ados montes do Pescoço, Coroado 
e el a J anella . 

JOÃO D 'EL-REI (S.). Cidade e mu n. elo Eslaclo ele Minas 
Geraes, na com. do set1nom e, a21° 7 1 '1'' ele Lat. S. e 1o 6 ' ele 
Long . Occ. elo meridiano do R io de J a neiro; a 86 l m, ac ima do 
nivel elo mat•, na f ra lda ela serra elo Leuheiro, cortada pelos 
conegos 'l'ij tlCO e Agua L impa , a pouco mais de elous k ils. ela 
margem esq. elo rio das M01·tes ; elivid icla em deus ba irros, o ela 
Matdz e o de S . Francisco, pelo col'l'ego elo Tijuco, eng rossado 
pelos das Gamelleit·as e elas Barre iras. Communicam -se o~ 
dot!S baitTos pot· duas soberbas pontes de cantaria, cada um~ 
com t l'es a rcadas. Em se us .Apon'tamcntos sobre o nnm . de 
S . João-d'El- Rci, d tz o Sr·. Aure li ano Pereir a Corrêa Pimen
tel: «A situação da c ida de é m uito a praz ive l. Edificada em 
um valle, ao pé da serra ào Lenheiro e elos montes do Bomfim, 
estende-se sobre declives suaves entl'e as duas cot•das daquell a 
e cles~es mon·tes, que são al'l·eclonda clos e pouco el evados, assás 
coo.veniente á. cultlll'a ela v inha , elas pomaceas e de outras arvo~ 
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res. As monta nhas opposlas são escarpadas acima elas encos
·tas, mas cobet· ta.s ele gt·am ineas e cryptogamicas e ele sub-ar
bustos, pela mó t· pat·te da familia das melastomaceas e syllan
lh et•eas sempre verdes. Nenhum serro aqui é escalvaclo. Desde 
as fraldas elo Lenh eiro, que, como o verlice ele um triangulo, 
~e ajunta com a cord a elos montes do Bomfim , ao S . ela cidtl
de; es tende-sa uma planicie para o N . , a qual é perpellCli - . 
cular ao rio elas Mortes e con tinúa a lém des te até o Caranda
hy. Esta pla nicie, cuja maior largura é de quasi clous kils. e 
a menor ele 250 metros, tem 10 kils . de comprimento. e, portan
to, uma á rea de 6.250.000 metros, capaz de conter 300.000 habs. 
Eate g ~·ande valle ou planicie divicle-!e em duas partes, uma do 
Lenheu·o ao rio das Mol'les e a outra da h i ao rio Car andahy. 
~sta segunda parte se chama Vargem elo Ma t·çal, cuja paisagem 
tao ptttot·esca enlevou o grande natut·alista e viajante A. de 
Saint l-Iilaire. A es te cedemo~ a palavra, para que se não diga. 
qne um Jllho, faze ndo o retr::tLo ele sua mãi, não poude deixar 
de favorecei-o . Ouçamos, pois, o insuspeito esLra ugeü·o: « P our 
me rendre i:L. S . João , je continuai à travet·se t· la pla ine, oi:t es t 
siLué le Rancho do Marçal, et j 'arri va i à une vallé que se pt·o
longe perpencliculairement à ceLte plainé. Là Je .JOlllS de la vue 
la plns ria nte que s ~ J'Ctt oflerle lt moi, clepuis que je voyageais 
dans la province eles Mines . Sou vent j'y a. vais aclmit'e das be<w
l.és magestue ttses, mais ·toujours âpres et sauyages; pom la pt·e
JUtere fo1s peut être depm s de quLUze mo1s, J eu, enfin , sous les 
yeux un paysage qui a qnalque chose ele cet a ir de ga:i té au 
quel ceux ele la France do·iven t tant ele charmes . » De'"e stta 
fttndação ás minas ele ouro ali descobed <IS e apezar ele esgota• 
elas estas proclucções aurifer as conseguiu m<l nte t· sua importau
eta, tornando-se o inteq Jos to dos fo r nectmentos ~e generos ,e 
faze ndas saccas do Rio de J aneiro par a todo o sel'tao elo Ar:.U<L, 
Patrocinio, etc . ; e ele Goyaz e Matto Grosso. Sua posição no 
caminho mais directo entl' e a capita l elo impel'io e Goyaz torna
va-apropria para es te Jim. Em 1842, pot·ém, começando os 
compradores a directamcnte vir á côrte, o commercio ela cidade 
dec rescett até i 8,18, anoo em que de novo melhor ou considera
velmente, estabelece ndo-se o emporio elo sal, em troca do qtt3.l 
fazta-se ac tiviss imo comme l'cio com os municipios vis inhos, e 
exportava-se pa ra o R io ele J a neiru gra nele quantid ade ele lec i
clos gt·ossos de algodão, solas, couros de veado, etc . Com a aber
tura ela estrada União e I11clustria e o abando11o do projecto da 
eskaela de rodagem pelo Bom Jardim perdeu a cidade o negocio 
do sal, limitando o seu commercio a generos de consumo e á 
venda de objectos de ferragens e fazen das seccas ás di versas 
ft•egs . do mun . Actua lmente com a~ - ele F . Oes te ele Minas 
muito outro deve de ser o fu tut·o dessa 1mportanLe ctelade ». !11on
senho t• Pizar ro em suas ll{ems . Hists . elo R 'io ele Jc~neiro, 'l' . IX, 
p. 120, cliz: « ' .•• a villa de S. João d 'El-:Rei deveu ao govet·
nador conde de Assumar o seu es tabelec tmen to no cl1a 19 de 
janeiro de 1718. Descobl'indo 'l'homé Por tez cl'illl-Rei, tauba
ttla no, essas mil1as mar avilhosas, não só pe l<L abu oclanc i ~ de 
faisqueiras t•icas, mas pela fac ilidade com q~e se extrah1a ? 
ouro ; procedeu clahi que os indi ge uas elo pa1z, opponclo-se éL 
nova bandeira elos noYos povoadores paulistas , defe nclenclo-lh~s 
os traba lhos da mineração, se armaram contt·a elles; por CUJO 
facto soffreram uns e outros os effeitos ele uma batalha renhtcla, 
donde teve origem o nome de Rio das Mortes, clat.lo ao ri o, 
em que acon teceu essa mortandade . e ao tel'l'ilol'io cit·cttm vis t
Sho . .. i\ egreja matriz da vi lia. et·ect a sob a dedicação elo N. 

· do_ PJ!a r a n tes do anuo 1711 e construída a pl'in cip io de 
madetra em lo gat· elill'et•ente do 'primeiro, com Pt·ov isão ele 12 
ele setem_b1•o ele ,:1721 passada pelo Ca bi do s~de vacan te elo Rio 
de JaneHo, esta collor.ada da parte elo N ., e seLL frontespicio 
entre duas torres se acha em ree dificaçã o com pot· tacl as e j a11el
las de pedra azu l. 11. capella mór dom•aela com riqueza, é uma 
da~ mais p lansiv_eis do bispado, ' e os para mentos des tinados 
P·'·'a os ?ffic10s clt vu1 os são de cus to» . Segttndo o R dett .. ela 
Dtreclo n a Geral ele Estatistica fo i a ma tl'iz ele N. S . do Pilar 
creada f reg. pelo Alvará de t6 de feve1·eiro de 172<1 e Cat·ta Reg ia 
de _18 _de maio ele 1758 . Sobre a data em que S. J oão el'El 
ltel fot elevada ú vill a as opiniões siio divergentes : Ay res 
de Casa.lremonla-a a 17i2 · mon senhor Pizarro a 19 ele Ja ncu o 
de 1713 ; Claudio Mano~ ! da Cost<l , em s ua Mem . l.Iist · 
pubhcada no Patriotc~ ele 1813 clã <I c! ata el e 19 ele ,1 a ne1t'O de 
1?19 ;_ J osé Joaquim da Rocha: em stta Hist . Choro,q1·.- da Ca
pl tama de Minas Geraes. assever a qn o governador D. Braz 
Balthazar ela S ilveira a· leva ntara em 8 ele der.e mbt·o ele i713, 
sen~lo presente o desembargador ouv idot' da co m. Go nçalo de 
r<:reLtas Bat•acho; Millie t de Saint Adolphe a ffirma ter prev~l e
Cldo ger a lmente a opinião que a verdadeira daLa da creaçao é 

a 19 de j:ttleiro de -1713; o Relc~t . da EstaLislica, d{L a data de 
29 ele janeit·o de ·171-1; o D1· . 'l' P. ixe it'<l ele Mello, nas suas E1Jhe
???.e?'Úles (4 de seiemb ro) diz Let· o conde de AssLtmar, D. Peclt·o 
ele Almeida Por·tugal , fundado as vilh1s de S . João d'El-Rei e 
S. José do Rio elas Mones . Quanlo a nós fo i S. João d'El-B.ei 
elevafla à vi lla não pelo co nde ele Assu tl1a t· , mas por D. Braz 
B<llthazar cltl Silveira . Com efl'e ito, ao passo qn e monsenhor 
Pizarrocl iz a pl'inc ipiu que D . Bt·a" d iviclitt em 1714 as Min as 
em quatt•o co ms . sen do uma cl rJllas a. elo Rio cla.s Mo r tes, as
severa clahi a pouco qlle o conclA ele Assurnar , que succeele•t 
àquelle em 1717, fLtnclon as villas· cle S . João cl'~l-H.ei e S. J ose 
elo R io das Mot·tes. Ot·a, como m uito cl'itel"iosamente observa 
Saiot Hilai t·e, niio se po elenclo c t·ea t• uma com. no te rritol'io elo 
Rio elas Mortes sem nel le ct·ear-se nm "- vill a para sêde dessa 
com. é i ncon t.estavel que a vi lia c t·eada pelo co nde de Assu
mar foi a de S. J osé em 1\J de j a.n~ iro de 1718 (cuja creação foi 
~pp•· ::.vada pela Ordem ele 12 de Janeit·o de i719) , se ndo a ele 
i:) . Joao Cl"eatla por D. Braz em 8 ele d ezembt·o ele 1713. C:!m
pra aineh1 noLa l' que D. Bra~ d ividindo as Minas em qua tt'O 
coms. ("1714) deu- lhe por sécle as villas R ica , do Sa bará de São 
João e do Pt•inctpe (Set•t·o Fr io), es ta ult im a c t·eada pot-' elle em 
29 de janeit•o de I'7H. Que S . João foi creada vila an tes de São 
,Tosé não h a duvidar, poeqtulnto pot· occasi<'io elo con de de As
snmar cl'ea e a v illa cl S. José, co ntt·a essa c t·eação representa 
ra m o ouvidor ela com . e a Camarada villa de S . João d'El 
Re i, o que determinou a expedição da Ordem de i<1 de novembro 
de 1719, mandando ouvi r sobre o caso o mesmo g-overnado r. 
O equivoco parece-nos, po is, se1• pt•ocede nte do fac to de ter -se 
dado á vil! a d3 S . J osé elo R io das Mol'tes o titulo ele cl'El-Re i, 
titu lo que havia. sido ante t•iot•m ente da do a S. J oão, em homa 
ele D. João V. Segun do a legislação pt•ov . foi a villa de S. J oão 
elevada ~i categori a de ciclacle pe la Le i n. 93 ele 6 ele ma t· ço de 
1838. Eccles iasticamente rlepencle ela diocese de Maria nn a . Suas 
principaes egrejus são: a makiz, a de N. S . das Mercês, a de 
N. S. do Carm o, a de N. S. do Rosario , a ele S. Gonça lo Gat·
cia, a de S. Francisco de Ass is, a elo Senhor Bom Jesus ele 
Ma ttosinhos, a elo Senhot' Bom J esus do Monte e ti ele N . S. elas 
Dores . Posoue o hospíL;Ü cl Nossa Senhora elas Dores, fundado 
em 18-J7 pelo ermitão Manoel ele Jesus; o paço da Camar a Mlt
nicipa l e cade ia; um thea teo, etc. Stta cultura é de cereaes , 
canoa el e assttcar , fumo, algodão e café. Criação de gado vac
cnm, cavallar e suino. A inclustL:ia Ú\bril cons ts te em assncar, 
aguat•de nte, fal'i nh fl. de mandioca e de milho, tecidos ele lã e 
algodão e alguns outt·os productos . A. e xportação limita-se a 
fumo, algodão, café, qtleij os , toucinho, fe ijão , gado vaccum e 
cavallar . O mun . é em ger a l , salubre , E' banhado pelos rios 
Grande, das Mortes , Elvas, riachos Mataclom·o J\. o-ua Limpa, 
a lém ele outr os . E' li::tada á Lag-ôa Dourada, It<tpe';:e ri ca e a 
out l'OS pontos do Estado por es tradas . A pop . el a parochiv, da 
ciclacle é de '10.000 ha b~ . e a elo mun. de 25. 000. O mun., 
a lém ela paroch ia da cidaelc, comprehendc wais a de Santo 
An lon io do R io das Modes, a de N . S. da Conceição ela 
Ba n·a . a de N . S . ele Nazarelh, a de S . Gonçalo de Ibitu
runa, a de S. Miguel do Cajmú, S . Francisco do Onça e a de 
Santa Ritado Rio Abaixo e o cli s L de S. Gonçalo do Bt·u
maclo . Tem agencia do correio e estação telegraphica . Por 
occas iã da inaug-m ação da estrada de fel'l'o Oeste fa lleceu 
nessa cidade o d ist i neto ministro ela agr icu ltura co nselhe iro 
Manoe l Buat·qne ele lviaceclo, a 29 ele agosto de -1 881. A cidade 
ele S . Joã o L() m di vet·sas eschs. pat·l iculares de inst. prim. , 
enLre as qttaes nota - se a denominada Jc:io dos Sa ntos. fun· 
dada pelo Dt·. João Baptis ta elos Santos, barão ele Ibi tmll 
na, e ina11gnrada pelo Imperador em 2 de abr il ele 18SL 
Possue ainda eschs . p•tbls. de prims . le L!ras e algumas partt 
culares de e11 s ino ele hum a nidades . P or occas ião da visita que 
SS. M .l'l. Impet·i aes ftzeram a essa cidade em a bril de 1881 , j or
n<les da cô r te en via ra m correspondentes, q tte com entbusJaswo 
se man ifes taram a respeito de S. João d'J~l - Rei. O do Jontal 
elo Commeroio assim se expr esn em s ua carta ele 24 de ab1;d: 
«Esta cidade, a nteriorme nte a rl'a ia l do Rio das i'I'Io rtes , es ttl a 
86 1 mett•os ac im a elo nivel elo ma r, 24 1eguas clis ~'tn te ele Ouro 
Preto e :ll el e Ba1·bacena . Pat·ec e que a fun daçao desta pov. 
teve começo em 1684 com a en .. ·acla elos ex pluradores Bartho
Jom eu BlJeno, Antonio Rodrigues, Fet·não Dias Paes, Manoel 
de Bol'ba GaLo, 'l'homé Pontes e outl'os, que, em diversas _epo
chas se clid g; .. a m a S . Paulo em busca das celebres mLD as 
elas ~smera lcl as , descober tas em 1573 por Sebastião F ernandes 
Tourinho, e elo OLH'O qu9 em abnnclancia pt'oduzi:.t o pai ~ que 
que se ch ama h oje prov . de Minas Geraes. Esses a yentn
reiros assenta ra m nestas paragens suas barracas a 24 de JUnho, 
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dia de S. João, donclo proveio o nome. Em 1712, D. João V 
deu-lhe o fõ ro ele villa, concedendo-lhe o titulo que hoje con
~erva, tomando posse nesse anno o primcito ouvidor Dr. Gon
çalo de F't·eitas Ba r·acho em 17l5, sendo governador D. Br·az 
Balthazar da S ilveira. A meia l eguR ela cidade passa o sobe t'iJo 
no elas Mor tes, sobre o qual atravessa uma ponte denominada 
elo Pol'to construidos ele arroeira os esteios. E' pena que r io 

. tão bonit~ tenha nome tão feio! Provem i so de Ler sido elle 
theatro ele uma guerra , que rebentou em 1708 entre os primeiros 
descobridores paulistas e tauba teanos, Juntos aos forastell'OS ou 
emboabas como se chamavam então os eni'Opeus. Das n vallcla
cles occasi

1
onadas pela ambição elo ouro surg iram od ios e discor

dias r enhidas e clahi, para satisfazer vinganças , uma guerra 
civil. Ass im, no meio ele terr;1.s sem fim a aproveita r, mas nãeí 
havendo eapit·ito ele tolera ncia, e pot·que os h omens, como disse 
0 finado visconde ele Por to Seguro, sem medo elas penas Jazem 
]oO'o se ntir quanto a obed ienc ia á auto rida de é indispensavel 
pa~·a seu pl'Oprio bem, tive~a>U o ~rimeil'o r ompimento nas mar
gens daquelle l'JO , onde os 1orastorros ftcar am debarxo, so!rrendo 
nessa occasi.ão horrível matança á 'Lt•aiçiio em um capão ou pe~ 
queno ma tto, denominado então pelos l'oras t;e it·os Capilo ela 'l'r ~.i
ção. Hoj e a ll i está situado o aprazivel al'l'a ia l ele J\llattos inhos, 
ele que ac im a. f ali ei. Os paulistas foram cl~pois venc i.~os pelo 
chefe dos emboabas, Manoel Nunes Viann a , de que Ja fallet 
na minha carta ele Sabará, que despoti ca mente mTogott-se 
de autoridade, ct·eou lagares, deu postos e procedeu a taes 
a rbitrariedades que denotavam querer elle sómenté o domí
nio. 'forno u-se por · esse modo tão temido, qtw o gove l'llaclor 
D. Fernando Mfl.rLins foi obr·ig.ado a re tirar-se ele Minas. 
Aftnal a Corô;:t indultou aos su blevados e Vianna preston obe
tlien.cia ao gover naclo t· po t~ meio de uma Lt'nnsacçã.o. Foran1 as 
minas elo rio das Mortes as pt·i meiraR em rtue se eneonlt•oa 
bastante ouro, cuja qttantielaele era tn l qne se d~sprezou "' 
a"' ricul tura a ponto ele pagar-se pot' um alf[ueü·e de m ilho 68 
oitavas de ouro (hoje 272$! ), por um boi ou cavallo sendeit·o 
100 oi tavas, alqueire de fa rinha 40 e o mais á proporção .... 
Grtarda S. João d'El·Rei a gl ol'ia ele ter sido escolh ida para 
capital ela projec tacb repub li cfl. ele '1' i t·aclen tes e seus curo pli
ces. Em t 8.29, o Sl' . D. Pedro I aqui esteve hospedado na casa 
do commendaclo t• Jo[io ·saptisLa Machado, avô ela senhora elo 
St•. co nselheit·o Lima Duarte . Po t• essa occasião vendo a 
ex te nsa e aclmiravel Varzea elo iVIar çal, que é att·avessacla pelo 
viaj'ante para chegat~ a es,ta cid~de , pt·enunc~on que, em fttturo 
não remoto, S. Joao c! E l-Re1, co mo capttal ela prov., es
tenderia por aquellas soberbas planícies suai fundações e col
locar-sc-hia entre as pl'imeiras cidades elo BmsiJ. Por minha 
parte, ufano-me ele dizer que j ií. o é incontestavelmente. Em 
1833, ·tendo rebentado ttma rcbellião na capital, como .i<.i. lhe 
disse na cat·la ele SaiJará, mudou-se ·temporariame nte para 
S. João cl 'El-rei a séclé elo gJvet·no provincia l. 1Çm 184.2, quando 
a revolução minei ra, ateou-se em toda a pro v., a ~ssem
bléa provincial, convocada pelos rebeldes, celeb t·on ses~oes em 
S . João cl 'E l-Rei. De então para cá, S. Joil:o ei 'E I-re1 tomou 
grande impulso com ;1. mineração, de qtte em geral se encar
r eg-a ram particnlares e a celebre companhüt i ngleza S . John 
cl:ll:l-Rei Mining Cn, hoje fnncciona nclo no morro Velh o . ... . 
Hoje é S. João d ' U:l-rei urna cidade ele primeira ordem, s ituada 
. n as fl'ald as ela Serra do Lenhe!ro e cortada pelos corregos 
'rijnco e Agna Limpa. Ha aqui limpeza cl ignn. ele not01., r uas 
bem al inhadas e ca lçadas regu lares, attenta a cond ição de uma 
ciclacle elo interiol'. Ha oito praças e 28 ruas, disting-u indo-se 
en-rejas, elas q naes fallarc i na carla elo amnnhã. Verm-se pre
di'os qne não sãu inferiores aos do Pc io ele .Taneiro " · l~m data 
ele 25 ele abri l o mes mo cor r·esponclentc descreve a ma tei r. e 
as cgl'cjas elo Carmo, e S. Francisco. « A primeira tem sele 
altares emmolclul'ados com o mel hot· g·osLo, pendendo ele 
cada um uma lampacla ele prata. A obt·a ela cap.;lla-mó t· é 
aclm iravel e passa por se1· uma elas melhores elo I rnpel'io. 
O ecli fi cio é ele cons tt·ncção antiga, á excep~.ão elo f'eonte sp1 cio, 
obl'a moderna, todo cons Lrn i elo ele peclt'<O . ele cctnltu·.i a, Lendo 
duas torres quadradas ele ma1s l e 90 pós elo allut·a, ':anelo-se 
:í. dir. elo eSJlCC Larlor o bonito t•clogJO pLLblrco, em Cu.JO mo~
tt·aclor duas serpenLes clour:ulas mar·cam as lroms. A Cff''ejo,. elo 
Ca-1·mo é um tem plo m agestoso, todo ele.canLat· ia, frontesp rcJO 
de peclr~. azuiada com duas torres cy ltncl t·rcas de 90 pés ele 
a ltura . A stta orn amentação inlerna é um lJrimot· neste gene ro 
ele eonstrucções. A egreja ele S . .li'?·anaisoo, ergue-se na pPaç::i 
elo mesmo nome . A constl'lteção ó toda ele canLa1·ia e bas ta 
dizer 'llle a'l escadas qne se elevam aos vulpiLos s5o a!Jerlas 
çlen-tro ck1s paredes, dando assim passo.gem a 1NUa pessoo, 1~or 

não ser o corredor maior ele tres pal mos de la rgura. O fron· 
te!p icio é ela mes ma pedra awlada e polida, vendo-se <1.lli 
esc ttlpidas varias imagens. No alto ela porta prin cipal estão 
g ravados os ins·trumentos el os martyrios ele Christc>, as armns 
cl.e S. F'r;rncisco, vendo-se em cima a imagem ela Vit·gem ro
deada ele seraphins, e represenlacl tt entre nu\'ens. Desfralda-se 
desse con,i uncto uma fita na qual se lê as segui ntes pa.lavras: 
Tota 1Julcra es Nláricb et macu.la o1·iginalis non est in te. Con
vém obse l' va r que es te ·tr ll!balho é todo em peclt·a . As to rres 
são em fól'roa cylindl'ica , com uma varanda que lhe~ circumd:J. 
a ab.obacla, exi1tíndo nel las qnatl'o sino:~, dos quaes, o que te m 
a çlecla1:ac;ão ele ter sido feibo em '1850 e qué pes:t 80 a r ro bas, 
é o matot: de toda a cidade. O i nterior ela egreja é t•eputaclo 
uma perfe1çiio nesse· genel'o ; ela abobada pinLacla de bl'anco 
pende um lus tre ele c1· ystal esmaltado, de reg r.tlat· tamanho; "" 
cimalha , que circumcla o corpo da egrejtt, é s u~te n!o.cla pot· co
lumnas unidas [ts paredes, cujos pedes taes são de peclt·a im i
tando ma rmore. O côro que é susten ~a elo por um a escada ele 
peclt·a, <1.brangenclo a largura da egreja, clescança nas pal'ecles 
lateraes. Em baixo da escacl:1 v&-se o tapavento, formado em 
se micurva, obra ele João A ntonio Gonçalves ele Lima, e el o 
qual niio farei clescripção por me julgar incompe tente . Tudo 
quanto pudesse dizer desse prim oroso Lrabalho era ponco. A 
capella-mó t· é espaçosa e clara, a moldura que J'órma a fachada 
elo throno é riquissirna, sendo os nichos l ateraes su~tentaclos 
por col umnas r eto rcidas e ri came nte l avradas . O tecbo é todo 
lavrado , com as sa lienci as douradas , tra ba lho do a rtista 
são-joannense Ernesto Coelho. Nesta egreja h a grande numero 
de imagens do tamanho natural e mni p~rre i ta&. :U::' ele justiça 
citar entre ·todas, a do Bom Jesns ele MonLe Alve rne .. ,., 
Denbt·c muitas Leis P rovs. qu se rderc m ús d ivisas nilo 
só ela cid:\ cle como elo m nn. de S . João cl' l~l-t· c i vide a.s segnin 
t es : n . 2.242 ele 26 de junho de 1876; n. 2.405 de G ele no
vembro ele i 877 ( a rt. I§§ VI e XV ) ; n. 2.480 de O ele no
vembro ele i877 ( a rt. II); ns. 2.685 ( a.l't. I § IH ) e 2.697 ele 
30 de novembro de iSSO: n . 2 .938 ele 23 ele s0Lembt·o ele 1882 
( art.s . I e li); n. 3 .058 ele 28 ele outubro de 1882 (ar~ . li 
§ lli ) ; n. 3 .2i 9 ele H ele outttbt·o ele 188-1. A cidade tem 
se is esr hs. p ubl s. ele inst. pr im. , sendo uma n oturna c uma 
na cadeia. Fo i class ificada com. ele te t·cei racnLr. por Acto rio 
22 ele J'evereiro ele 1892 . O illttstrado Dr. Carlos d Laet, 
assim descreve u essa cidade: « S . Joi1o cl'Jm-H.ey é nma ci
dade que já flor esceu em época não mui r emota .:...._ quando a 
exploração elo ou ro chamava para os ·territorios de Minas os 
aven tnreiros p<1.nli stanos. Depois clecahio desse esplendor, uma 
vez abandonados os trabalhos ele mineração nas coll in as cir
cumvisinh as . Mais Larde, íi nal mcntc, S. João reergne-sc, a ni 
ma-se com a E. de F'_ ele Oeste e adquüe 1• icla n ova com 
os elementos ele progresso que contém, rJniçá mais futurosos 
elo que o fulvo metal que lh e enriquece as cordi lheiras. Este 
resumo ela histo ri ;1. san-joa nnenses explica as contt•aclições da 
sua ed ifi cação. Alti notaes templos que, como o ele S. l<'r an
cisco, em primor archi tectonico lntam com os mel h ores do 
Rio . Bem notar ia é a pieda de dos nossos maio1·os, porém 
certo ' qne ass im niio edificariam em centro menos populoso. 
O p ~ t· ioclo decadente está representado na~ v iellas com !Jabi
tações panperrimas, de1xaclas no prun r t 1 vo estado, e em 
al ;rum as constrttcçÕt's mais modernas e de pess im o efl'eito . 
E elo. <J.Ilarlt·o. elo modet•n o renascim ento dão tes tomunl1o e le
gan tes cnsas, soli rlas. e v~stosas, nas rJrlaes log.J se reconl1ece 
o bom go~Lo cJnsorcraclo as lat•n·ner.aa ria forLnn a. Ontra nfio 
é a li ção d8. ltisLor·in senão esta ~1ue em r~picl;:t olhatltt poclel'ia 
~panhaT qn::tlrp1er obseevad0r rncclianamon!e pet•spicav.. ~. João 
c um asLl'o rtr tc tem t.iclo iulcrmitlenc i ~~ ele !'n lgo t·: e aincl;1. 
bem qne v::tmos conte mpla i-o qua ndo ma is se apresta a re· 
brrlhar no ftrmame!ILO mineiro! D ~r as pequenas, mas inter~:>s
santes monogmphias ex istem sobre essa c iclacle : uma, 0scripta 
pot· .Tosé Antonio Rocl l'i gues, em 1.859; e outra, em 1881, pe lo 
erucllto prolessor Au reliano Poreira Corrêa PimenLel, eximi o 
.l aúin isLa e cnllot• da I in g na pa tria., ex- t•eilot• elo unta elas 
cas ~s elo Collcgio el e Peclt·o li o, duran le alguns annos, orna· 
rnento elo sen ntan- ist.el'io. EncosLando-nos a fonLes Lii:o anto• 
ri sadas, !'eCOPCla~emos qtte J'oi 'fhomé Portes ti'El-Rey o 
clesco bt·idor elas miuas :url'ifet•as que pt· rmei t·o encaminhar:1m 
pa.m as tenas ele S. João :1 (wne~ ato?"-i elos ba.nrlei r·anl;es . Do 
iGS!, segundo opinião accit:tvel, ~lata o começo <l·o povoado. 
Sanguinosas contonclas cntl'e l!nd1genas o aventnl'eiros patt 
lislas deram ol'igem, co~1forme pensa Pi ~arro, ao nome elo Rio 
elas l\Iol'Lo'A, per Lo ele rtlla Jllargem ~s-q. se ncha a c: itl atle elo 
qne bra tamos. }!; o temlem otltl'OS que assim foi o rio clenomi~ 

~3 . iaHl 



,TOA ~97 

nado por ter sido o theatro da luta que em 1708 se travou 
entt·e os primitivos descobridores paulistanos e mui tos recem
chegaclos ele Taubaté, com os quaes se t in ham reun ido eUl'o
peus ou Emboabas . Os p ~· imeir os combates, em que toda a 
van·tagem coube aos prunttt vos occupantes deram -se em um 
mato chamado o Cctpão da Tra·ição, loca l ~nde ora se acha o 
arr!).balde ele Mattosinhos . Não é nosso intuito aabbatinar a 
histori a. do Bra~il, e dest'arte só muito por alto l embraremos 
as fet·o c1dacles perpetradas cotl&ra os fm·astci?·os (o uativismo 
azedo é velho corno a maldade dos homens!) e igualmente a 
tremenda desforra tira da pelos Emboa,bas, sob a direcção de 
Manoel Nunes Vian na, cujo a udaz predomín io foi até ào 
pont~ de supplantar a a utot·idade do governador O. Fernando 
~artms, apenas se obtendo a pac ificação mediante indulto aos 
tnsurg·eutes em uma transacção de onde não pouco an·anha,do, 
sahio a dignidade governamental. Abundantissimo éra o ouro 
nas minas el o Rio das Mo t·tes; e facilmente se imagina com 
I.Jtte alact•idacle se povoara m as privilegiadas paragens . Re
latamos a tal r espeito um livrinho não mui conhecido, ele 
~imão Fenelra l\1n.chado, o Opusculo Ettcharistico, que se 
1mprinliu em Lisboa no a nuo de 1734 : " A exuberante cópia 
de ouro dest.as minas - diz o autor referindo-se, em geral, ás 
elas se rt•anias mineiras-deu logo u m es trondoso brado cujosécos 
soaram nos ma is distantes e recouclitos seios ele toda a Ame
rica : a lteraram a muitos mot·aclo res elo Brazil a cultura elos 
cam1ios ; fi zeram outros vacillantes; a muitos, nos cabedaes 
Infe;·iot•es, e outros opprimiclos ela necessidade fizeram subi r a 
este zenith ela riq Lwza; convidando a uns com esperanca de 
m~lhoras, a outros com principio ele prosperidade; e porque os 
l?~'J.meil'os habitadores do caminho elo trabalho passaram logo 
a felicidade ela fo rtuna , quasi ao mesmo terrlpo, ou com pouco 
1nterva llo, vendo e h abitando a terra e possuindo a affi.uencta 
elo ou~o, ~m breve tempo das cidades e lagares maritimos so
hreveto mnumeravel multidão; uns com cobiça de facil 
fortuuá, outros anhe lando remedio á necess idade» . As conse· 
quenc1as rhnHo não se ftz eram esperar. O a bandono da agri
cultura enc!l-receu ex trab rdinariamen te o pt•eço dos generos, 
ele sorte que se chegou a paga t· pot· um alqueire de milho não 
meno? ele 68 oitavas ele ouro; e pm.· um boi Oll sendeiro até 
109 ottavas .' O nome de arraia l do Rio elas Mortes, pet:elurou 
ate 1712, .epoca em que o povoado assumiu, com o foro ele 
vllla, _o tt tu lo ele S. João cl'El-Rey:, em homenagem a 
D. Joao V. Em 8 ele dezembro do anno seauinte D . Braz 
Baltbazar ela Si! veira, go vernador e capi~ão-general ele 
S. Pau lo ( capttama a qtte pel'tencia a localidade, pois só em 
1720 é que Minas constituiu-se capitania independente) em
possou o primeiro governador Dr. Gonçalo ele Freitas Baracho. 
Já um anno antes solemnemente se affirmara o patriotismo 
elo povoado e ele suas cercanias, guanclo solicites occor rer am 
seus babilanles para. alistar-se debaixo elas bandeiras de An
tonio ele Albuquerctue, governador de Minas, qtte, em 17H, 
deliberou accuclil·. a cidade elo R io, cr uelmente bombardeada 
e Lo mata ele assaito pelos fr ancezes ele Dnguay-Trouin . Sabe
s:; que tardio chegou este soccorro, pois desgraçadamente se 
ftrmara o vergonhoso tratado que ao es·traugeiro invasor con
cedia ex traorclinarias vantagens; mas não menos exacto é 
que os denodados mineiros bem mereceram ela patria, demons
trando qua ntojá então se extremava o sentimento da solida
l'ledade na:cional nas grandes crises políticas. Hsgistrado se 
acha este facto na COPJmunicação ela Camara elo Rio ele Ja
neu·o ao governo de Lisboa, documento que o Sr. Aut•eliauo 
~ unentel encontrou na l\1emoria; ele D. José ele Azeredo Cou
tinho, apt•esentacla á Academ ia Heal elas Sciencias. A exten
são teni~ori al sobre qLIIJ se estendia a jul'isdicção do ouvidor 
deS . Joao, erigida em cabeça ele comarca, excedia em super
fi~Je Lodo o •:eiuo de Ponugal. Em S. João havia clous re
gimentos ele cavallaria e 28 companhias ele ordenanças . 
O l~lbttno cap!t~o-mór , conforme lemos nos. Aponta??~entos 
sob> e o ?nltntct1no de S . João d'El-Rey, fo i o pat do seu lllus
tt•aclo auto r : chamava· se João Pereira Pimentel, gosou ele 
Influencia , el e folgada fortuna e pobre mas rodeado de est ima 
P)lblica, fal!eceu em 1832 . bata ele 6 ele março ele 1838 a 
elevação ele S . João á categoria ele. cidade. ( L_ei Prov. 
n . 93 ) . Em 1842, na celebre revolta l tberal , S. Joao desem
penhou. papel não secunclario. Nos documentos ela época 1 

1 His•romA. DA REVOLUÇÃO D& MINAS GGRAES EM 1~42, exposta . e'!l 
llln qtladro cbt·onologico organ isado de peças offictaes das aut_orl
do.des legitimas , dos ac tos revolucionarios da liga facc iosa, de arttgos 
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repetidas vezes occorre o nome d13; S~ João d'El-Rey , que com' 
as villas de Lavras, S . José e Ohveu·a, ela comarca elo R io 
elas i\1ortes, reconheceu o governo rebelde e o sustentou 
alguns dias. Quarenta e cinco durou o regimen ela insurrei
ção em S . João d' El-Rey, isto é, ele 1.7 de junho a i ele 
agosto. Percorrendo esses vestígios elas paixões poli bicas ele 
nossos maiores, encontramos log·o na data ele 17 de Junho a 
proclamação ele José Feliciano Pinto Coelho da Cunha, collo
caclo á testa do movimento insul'l'eC'cional, pela revolta ele 
Barbacena em 1.0 desse mez . ~ O meu coração, diz José Feli
ciano endereçando -se aos San-Joannenses, exultou ele jubilo 
quando se me annunciou que vós havieis sacudido esse jugo. 
e fe ito ouvir com estrondo a voz ela maioria poucas horas 
antes, e que eu poderia esta!' pacilicamente na cidade, como 
desejava, sustentado tão sómeute pelo voto .livre de seus 
habs . Vôs f~stes, talvez, a pat•te dos mineiros sobre quem 
mats p_esou o JU.go da escravidão, que maiores vexames e per
seg!l tçoes exper1mentou, etc ., etc . » . E a mesma proclamação 
ass1guala o car~cter paClftco. e cavalheü·oso elo pronuncia
mento ele S., Joao: « U~a s~ gotta de sangue não foi derra
mada ! um so msulto nao fot fe1to aos nossos perseguidores 
no mew do m~10r enthustasmo ~ · A r evolta, a liás nada pre• 
tenclta, como e uotorto, no senttclo ele mudar as instituições. 
A camara municipal de S. João, no officio em que a José 
Feliciano declarou reconhecei-o po1· presicle u te interino ela 
prov., tet·miuantemente dizia que o mo vimento tinha pol' 
fim - « suste;nta1· o throno elo Sr. D. Pedro II e as liberdades 
patrias » - convencid a a mesma camara de que o «pai 
·commum elos brazíleirbs faria cessar as causas que art'lt.s
taram o seu bom po vo a esta dura necessidade » ( a ela re
vo l ta ) . No 1o de julho José Feliciano, na impossibilidade de 
fazer reunir-se a assembléa legislativa provincial na capital 
ela prov . , convocou a mesma assembléa, extraordina r ia
mente, para uma sessão em S. João d'El-R.ey no dia 17 elo 
mez então fl uente. A's H hot·as ela manhã, no dia fixado, 
congt•egaram-se no paço munic ipal ele S . João 13 depu
tados provinciaes, dentre os q uaes sobresahem os nomes de 
Theophilo Benedic to Ot"toui, José Pedt·o Dias ele Carvalho e o 
conego José Antonio Marinho. Presidiu a sessão o deputado 
Antonio Fernandes Moreira e nella se votou uma indicação 
elo bonego Ma!'inho para que' os deputado~ present~s se clil'i
glBsem ao presidente iutermo (José Fehc1ano) faze ndo-lh e 
ver que não era possivel a reuqião ela assembléa e assegura~
do-lhe a sua franca, leal e cleciclicla cooperação e approvaçao 
ele todos os actos qu e tivesse praticado e houvesse de praticar
~ p~ra salvar a Constituição e o throno " · Entre os signa
tanos ela mensagem que em ta l sentido foi dirigida ao presi
clen_te elos . rebeldes, um, Oliveira P enna, desadhcrio (pedimos 
vema para o ve rbp, talvez necessario) e lavrou posteriol·
meute um protes to, dando-se como illudiclo quanto aos fins 
ela rebellião . Sabe- se como findou o tentamen liberal, em 20 
de agosto ele 1842, no arraial de Santa Luzia. Ah i as tropas 
commandaelas pelo então barão, e depois duque de Caxias, 
bateram os rebeldes, cuja bravura e pericia cheganm, por 
momentos, a comprometter o bom exito ela causa legal. Dos 
gevernistas, sahiram nove officiaes feridos e quatro con tusos, 
tendo havido clous cabos e 16 soldados mortos, e 64 soldados 
fer idos . Os libet·aes tiveram, segundo a ordem do dia do 
barão de Caxias relatando o combate, 49 mortos, muitos fe
riclos e 300 prisioneiros ; mas em officio poste1•iormeute clüi
giclo pelo mesmo general ao ministerio ela guerra, em 25 ~e 
agosto, diz·se que o numero ele revoltosos mortos na acçao 
·tal vez houvesse sido o elo bro do enunciado na ordem elo dta, 
por isso que, tendo cabido a noute logo depois da acção, não 
se houvera ·tornado possivel a exploração ele todo o campo ele 
batalha, sendo certo que depois se descobriram muitos cada
veres nos bosques vlsinhos. Ent1·e os prisioneiros figuraram 
Theophilo OtLoni e Dias de Carvalho, que depois foram ~eua
dores elo imperio . Assim acabou essa r evolta, filha a;ntes_ elo 
euthusiasmo ele momento, que de bem planeadas combwa9oes ; 
e logo se debandaram os que não fo1·am mo1·tos ou fer1dos. 
Em 21 de agosto, cerca ele uma hora da tal.'cle, appareceu em 
Mattosinhos um força de 700 homens a1·mados; comrnauclados 
por Antonio Nunes Galvão e Francisco José de Alvarenga; 

publicados n"s folhas periodicas, tanto. da legalid"de con~o do partido 
tnsurgente, e de outros documentos 1mpo~tantes e .curwsos ~obre a 
mesma revolução ; com o re~rato do Bar>LD de C"xtas e a planta do 
o.rraial de Santa Luzia. - Rio de Janeiro, 1843 . 
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protestaram ao subdelegado não continn ar mais na revolução 
e dispersaramn. ~ua gente ás quatro horas dfl. ta1·de. Cóp ia elo pro
testo fo1 ao barao ele Caxias remett1ela pelo subdelegado ele 
Mattosinhos, allegando a impossibilidade ele prender tantn. 
gente. O Sr. v isconde de Tocan•tins que, tn.lvez ma1s elo que 
seu it·mão, o immot·tal Duque ele Caxias . conlribuio paira a 
victoria ele 20 de a"'osto de i842 ', aJUcla encontrou, quando 
h a tempos esteve 

0
em S. João cl'El-Rey, um velho de côr 

parda, corneta elos rebeldes e que _por pouco nã~ introduzi LI 
a confusão no exerctlo lega l, em tao celebt·e pelep. Chama
va-se Martinbo esse homem e mo t'l'eLt ma1s que octogenar1o. 
Ao St·. visconde ele Tocantins contou elle por miudo n traça 
as tuciosa de que lançara mão para perturbar as tlleiras 
adversas. ~mboscon-se em um buraco ele fo1·migas, coberto 
de ramagens, e dalli ouvindo os toques ele commanclo elas 
forças legaes, logo depois com a sua Lt·ombeta executava 
outros, contramandanclo os primeit·os, e que os inimigos 
reputavam seus pela situação elo local, donde vinham. Offi
ciaes e sol~aclos hesitantes nada comprehendiam; e como em 
combate mmtas vezes o exito só depende ele uma matwbt·a 
be.m execut~cla, comprehencle-se o damno que elo se u esconde
riJO poder1a caLtsar o ardiloso corneta . Q.uanclo passou pol' 
S. João, o ve nceclot· de Sn.nta Luzia pergLtntou por varias ele 
seus ant igos companheiros de armas. .. ~stavam quasi todos 
a dormir nas catacumbas ... O Sr . visconde foi ahí visital-os 
e refere- Sc1 que com abundantes lagrimits terminotl a sua pie
dosa pe l'egrinação. Depois que a sorte elas armas aniqui lou 
as velleidacles revolucionarias do~ liberaes, S. João entrou 
com o resto ela prov. na maia perfeita tranquillíclacle; 
mas sempre decah indo, como já dissemos, pelo acabameu·to 
dos trabalhos de mineração. Finalmente o anno ele i88i deve 
ficar registrado nos seus annaes por ser o da inauguração da 
via....fet•rea, a linha de Oeste, que se propõe estabelecer o mais 
curto dos caminhos entre o Rio e Goyaz. A estrada de ferro 
do Oeste luta com difficuldades : mas é certamente uma elas 
de maior futuro em nosso paiz. Prendendo- se á Central, na 
estação elo Sitio, esta linha se eles tina a servir os v alies do 
Rio Grande e os do alto S. Francisco, dando sahida aos 
productos de nLtmerosos e l'icoa muna.: Bal'l)acena, S. José 
d'El-Rey ou 1'iradentes, S . João d'El- .R.e·y, Lavras, Piumhy, 
Formigá, Itapecerica, ( ~ntigo Tamanduá), Oliveira, Entre
Rio~, Pará, Santo Anton•o do Monte, Pltanguy, Abaeté, Bom
fim, Bom Successo e muito outros. Apezar de contratempos ele 
diversas naturezas, tem-se augmentaclo o tt·afego. Em 1892 
transitaram 84. 75l passageiros, quando a menos de metade 
subira o algarismo ele 1890. Naquel!e anno transportaram-se 
1.157.127 kilos de bagagens e encommenclas , 37.934 an i maes 
e 34 .280.029 kilos de mercadorias . Dados fidedignos accusam 
om i892 sobre i891 um augment.o em todas as verbas da 
l'eceita, sendo, desprezadas as fracções, 58 °/o em passa
gens, 43 em mercadorias e 185 em animaes. úa Companh~a, 
autorisada pela Carta Imperial de 20 de julho de i878 e CU,lOB 
primi"Livos estatutos tem n. mesma data e foram approvados 
pelo Dec. n. 5 .87"7, depetlde outra linha que, partindo da 
Barra Mansa, no Estado do Rio ele Janeiro, deve ir tet· a Ca
talão, cidade proxima do rio Paranahyba, em Goyaz. Assim 
ficarão ligadas ao littoral os ~randes centros de criação goya
nos; altamente futurosos e Infelizmente desapt·oveitados. O 
'total das litlhas estudadas, neste ramo complemen'tar ela 
Oeste, ascende a 647 kils . Partindo da Barra Mansa, 
como dissemos, o traçado, não mais com a bitoh~ ele Om,76, 
porém sim com a de um metro, a travessa o rio Parahyba, 
cuja margem esq. acompanha, passando depois a ma r gear o 
Ttirvo, que tambem a·tr avessa, passando igualmente pelo rio 
Preto. Desenvolvendo-se pelo valle deste e pelo elo Bananal, 
a linha attioge, na serra da Mantiqueira, uma . alt itude cl~ 
1.299 me·tros, donde desce pat·a o Rio Grande, a lcançando -o 
em uma elevação ele i.1i8 metros . Naturalmente ha ele ser 
esta a parte mais sinuosa e difficil. Não sera tambAm fac il, 
pela aspe reza elos con traf~r~es e n um(rosos r'iachõcs, o trecho 
q11e elo Rio Grande vae <t serra da rralttt?a, ende a cota d.e 
nivel maximo é ele i.iOO metros. Vem depOis o valle de Capt
vary, dirigindo-se o tt·açado para a cidade e a estação de 
Lavras. Desta procura o clivort·iwn a.q1ta.r~11n elo Rio Grande 
e elo S. Francisco. Em ·tal percurso se acha a garganta de 

• 1 « E' a elle, sem duvida, que so deve a gloria dest~ dia~ Onlam do 
<ha contendo os pormenot·es do combate de Santa Luz1a. -· Op., Cit., 
P· )!~7). 

Maria J uliana, na Se1•ra das Candeias, na altitude ele 960 
m~tl'Os. Da Sel'l'a das Vertentes desce a linha por cabeceira,s 
do S. Domingos até a sua foz no S . Francisco, e sobe em se
guida a cordilheira ela Mata da Corda, na altura elo 993 
metros, marg·eando di versos ribeirões e perconeoclo depois o 
valle do rio Qttebra Anzol. Ahi param os 647 kils. j á estu
dados; mas indicações techn icas nos indicam o prosegui~ 
menta ela via pel a Serm ele Macahubas, mar!l'ens do RIO 
Bagagem até á sua foz no Paranahyba, que sera atravessado 
i ndo fmdar em Catalão . Deste á Barra Mansa computa-se a 
extensão Lo ta i em 1.040 kils. ~Desde Barra Mansa até o valle 
elo Quebra t\.nzol, pondera em seu ultimo Relat.' o Sr . Dr. 
Toscano de Br ito, . e.ngenheiro chefe encanegado da constru
cção, a zona servida pela E. ele F. Oeste de Minas, offe
rtlce magnilicas co ndições ele sn.lu briclade, clima ameno e 
t emperado ... Os terrenos, ora de campo, ora de matta virgem, 
ou capoeíriio, são em geral fHteis, mas pouco cultivados. 
Dentre elles são notaveis os elo valie do l'io Capivary, os do 
mun. de Candeias , as maltas denominadas dos Pains, e na 
Serra da Mata ela Co1•da , as vertentes de S. Francisco. A sua 
proelucção consiste de cereaes, gado vaccum cavallar e suino; 
mas, além elo café, q11e j i\. pl'Oelttz e cuja exponação seriÍ. con
aideravcl dentro ele a lg11ns a nnos , o1ttras culturas serão com 
facilidade introd uzidas e acc limaelas . 03 caracteres da zona 
r econ heciela desde o rio Queura Anzol até o Paranahy ba são 
sensivelmente iguaes aos da parte es ~nclacla do traçado. 
Quanto aoe terrenos, são justametlle afamados os denomi
nados ela J\llata da Bagagam e os elas maltas do Paranahyba. 
Debaixo elo ponto ele vtsta elas n•lações commerciaes e ac·ttJaes 
vias ele cornmnnic!lção, a zona comprehend icla entre Barra 
Mansa e Catalão está natLtralmente d ividida em clnas grandes 
partes, das q1taes é marco commum a Serra da Mata da 
Corda : a pdmeit·a, dd Ban·a Mat1sa a esta serra, faz as 
suas importações e expo t·tações por intermeclio elas estradas 
Minas e Rio, Oesbe de t\Jinas ( pa rte em trafego ) e Cenll'al; 
a segunda, da Ma·ta da Cor•da a Cata l ão , communica-se com o 
li ttot·al pela E. de F. Mogyana ~. Quando ao seu in·teiro desenvol
vimento tiver, pois, chegado a estrada elo Oeste, Goyaz deixará de 
ser um quasi incognoscivelpara o clescm·ioso hab. do littora l e 
COID: l aços,de prosperafratemiclacle se abr~ça rão quatro importa'n
'ttSBllllO~ ll;s taclos . Asstm Deus propr1cie tao patrioticos designios! 
Quem desembarca na estação, vasta, asseiacla, comquanto apre
sentando o a specto vulgaríssimo dessa especie ele ediftcios, dá 
com a vista no col'l'ego que atravesstt a cidade e a cliv icl~ em 
duas partes bem distinctas -o !mirro ela Matriz e o ele São 
Francisco. Esse riacho, a que uns chamam elo Tijuco e outt·os 
elo Lenhe.iro, denominação tit•acla ela sena de que elle desce, 
corre de N. a S . e é "trib . do rio das Mortes. As aguas que 
os ean-j oannenses vem deslisa;· sou seus olhos, vão te1· ao 
Oceano no es l.uario do P t·ata,. 'l'res pontes communicam os ci
tados bairros: uma em frente ela estação, economicamente lei ta 
de trilhos da es tracla, mas solid a , bem acabada, e duas an
tigas, de cantaria, cada qual com tt·es arcos e ele apparencia 
monumental. Quem olha pat·a o riacho, mingoaclo em aguas , 
mal comprehende por que tão elevadas se fizet•am essas arcarias ; 
po1·ém mal raciocinada c1 uetn condemnasse por in util a luxuosa 
cautela elos conskuctores. O ribe il'O, por occasião elas enxur
radas, faz-se ·to!'l'ente e mesmo l'io . Em sua cart'eira ver·tig i
nosa arrebatar ia obs taculos que com menos resistencia lhe 
<~;ffrontassem o impetu ... ~mag·em verdadeira ele um povo paci
!tco, cuJa força mal se cl ellCa suspei ta•·, mas contra quem, nos 
seus grandes momentos ele colel'a, todas as precauções não 
podem ser clemas~aclas! Ao lo~go elo rincho, cujas ribeiras são 
chamadas a P?"Cbtób col'l·e um caes com paredão e passeio cimen
tados, _desde a estação da .~és te até á Camar a Municipal, na 
exLensao ~e 340 m? lt·os . J~ obnL moderna, que deve ser cotHi
n uaela , e a CJ ual so temos que obJecLat·, bem como a outras cal
C'!:_clas rec~ntemen te fe!Las, o em [)l·ego elo cimento, qne de todo 
nao substttue com vantagem a excelle nte pedra azul das serras 
proximas. Adiante ela estaç.:Io encont t·amos ecliftcios rela,tiva
mente notaveis : o lh ealt·o, fe ito h;.t poucos annos, e com capa
cidade superior a 500 espectadores ; a casa de r esiclenci a, elo Sr . 
Dr. I-Ie rmillo Alves, distinc Lo enge nhe it·o e hoje pt·esidente do 
conselho elistricLal; o hoLe l Oés te, v<ts Lo predio ele um só andar 
P. com ja r dim á frente, oll'e reca llclo na fachada oito janellas 
separadas por larga porta enl'idt•:tçatla, e lateralmente não 
menos ele i5 j :wellas, seoclo o es ta balecimen to dirigido pelo 
zeloso Sr. Domingo Santi ago, gne empenha esforços para ele
val-o á a ltura elos melhores ; e finalmente a Camara Muni
cipal com dous pavimento; e fachada adorn&da de riços rele-
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vos. Neste paço municipal, que conta 22 metros de frente sobre 
26m,40 de fundo, e depara em sua ft· ontaria cinco portas com 
varanda ele feno na parte superior, tambem se acham a cadêa 
e a bibliotheca publica, constituida por cel'ca de 6.000 volumes, 
dos_ quaes gt•aude numero pel'tenceu ao finado senadol' elo im
peno Gabl'iel Mendes. Occupam as pt·isões o pa.vimen to terreo 
que. assim lica afeiaclo pelas grades qne guarnecem as jane llas ~ 
pelas quaes, sedentos ele li bet•clacle , enüam as cabeças algutlS 
P:esos. Nenhum delles, in ror111a m- nos, pertence á locali dade, e 
v:_m ele oult·as comarcas propinquas, Otl mesmo remotas, onde 
nao podem ser. guardados corn n. necessaria segurança. Tra
balham os pl'tswnetros fabl'tcanclo pc~netl'as, cestas e umas fat'i
nhctl'as de chtfre, em que uiio deixam ele revelar pel'icia. Da 
venda ele taes productos encanega -se uma notabilida de ela rua, 
certo velhote a quem parece l'allecer o jui zo, que aliás tão pouco 
possu1mos na sua integriclacl . Uma elas aspirações dos san
Joannenses é, segundo ouvimos a muitos, a remoção ela caclêa 
para logar menos em· ev idencia ; e sem duvida muito com is·to 
Ittcrarà o bom aspecto ela ll11 tni cipa liclacle. Contíguo, e fazendo 
fren·te para a rua Municipal, está o met·caclo , inaugurado no i 0 

ele novembro do anno corrente. Nada tem de notavel, e as 
i2 bancas que o compoem ap?mts offerecem carne e os legu
mes que vêm da colon ia italiana. Saint-Hilaire (Auguste) diz 
qtte em S. João encontrou gl'nmixameiras, bananeiras, man
gueiras, jaboticabeiras, maceei ras, pés ele romã, amexeil'as , par
reiras e damasqueiros. Nada m::t.is ex::t.cto; nos jal'dins e po
mares ela localidade exhibem-se nulllel'osos exemplares da mais 
varmcla flora: mas nenhum fl'ucto chega ao mercado, com 
llxc_epção ele bananas, laranjas e jaboticabas .. . E estas, o melhor 
mew de havel-as graúdas e sabol'osissimas é buscai-as, não 
nos taboleiros da praça, porém nas arvo res, em alguma das 
aprazíveis chacaras dos an·abalcles . Sigamos pela ru11. Muni
ctpal, e nella veremos a elegante casa onde se l'ealizam os saráos 
mensaes do« Club San- Joannens&» amenas reuniões anele em 
licita diversão se comprazem as ftl~ i li as ela localidade, e nas 
quae~ a s.tngelez~ cl~s trajes em nada prejudica. e 11.ntes realça , 
a louçama das i·ormosas senhoras e o garbo do g·alha l'clos ca
valhett•os. Ma~s a:clianLe1 n~t esq nina , a typographia e reclacção 
ela _Ga,zetc! 1\únc~? 'Cb, pr1nc1pal fo lh a ela cidade, habilmente re
cltgJda pelos Srs. Drs. João Salustiano e Francisco Mourão e 
na q~al s~ publicam conceitttosas chronicas elo joven Dr. ~d.a
galha_es de Azereclo, que ausptctosamente se eslreou na imprensa 
elo Rt?· J?eJYando a rua Municipal e quebrando em angulo 
rec~o ~ cltr,, vamos ter a um formoso largo, onde se notam 
bellisstmas casas, entl'e as quaes se distinguem a ela residencia 
ela vene t·ancla Sea. baroneza de S. João cl'El-Rei e a que foi 
coostntida, com requintado gosto, pelo Sr . barão ele It<lihype, 
de quem conserva o monogramma, mas que hoje per·tence ao 
Sr. Dr . Castro, seu sobrinho. Não destoam essas apraz iveis 
vivendas das que embeller.am as Laraugeiras ou o Rio Com
prido. No fundo, precedida ele um jardim com alte rosas pal
meiras, está a egr eja de S. Francisco ele Assis, que principiou 
a ser edificada em {774. E' de canLal'ia e mede 53 metros ele 
comp1·imento sobre 14 ele l a1·gur a . Para clescrevel-a só· um com
petente e, portanto, cedamos aq ui a palavra ao respeitavel 
autot· elos citados A1Jontamentos: «O frontespicio, explica-nos 
elle, é de pedra azulacl<t e polida como o elo Carmo ; bel\issimos 
relevos e cleco1·ações l'Ocleiam as imagens ele Nosso Senhor Jesus 
Christo. e do Santo pouco abaixo elo pedestal da cruz collocada 
~o verttce; e acima ela pol'La principal, ent t•e duas grandes 
.Janel l?s1 está esculpida a effigie ela Vil'gem da Immaculada 
Conce1çao, ladeada de set•aphins . As lorre3 são cylindricas com 
balaustrada em tol'no elas cupolas. Da vasa á cornija tem cada 
uma 33 met1•os ele altura . Com o exterior harmoniza o interiol' 
A C.5'l.pella-mór é clara e espaçosa; suas la~.arias e mais deco
l'açoes, columnas helicoicles e coloreticas, cin~idas ele festões 
dourados, os artesões da abobada, as figuras Cle !'elevo, throno 
aun-~ntalhaclo com a ima"em elo Senhor ele Moa t' AI verne no 
albo, são outra~ tantas ma~avilhas da arte.» Interrompamos, 
neste ponto, o douto escripto r, para alguma causa intercahw 
com relação a esta bellissima imagem . Quem se der ao trabalho 
ele s~tbir, pm· dentro, até ao throno,_ ou, melhol', que'n a dis
taucla conveniente, elo meio ela igreJa, contemplar a fifl'Ut'a do 
Ct'llcificaclo mediante o au"ilio elas boas l entes de um bl!loculo, 
tet•á, mesclado com o raspeitoso temor da religião, o sentimento 
est):te tico que pl'ocluzem as verdadeiras obras ele ar~e . Como f01 
alh ter a S. João de Ea-Rei um artista capaz ele ta:> accul'acla 
e~ecução 1 Diante desta interrogação formou-se uma-legenda. 
D1z-scl que a Ordem necessitava de um esculptor na altura do 
trabalho que tencionava commetter-lhe, e que nenhum se 

apl'esan·tava. Emflm, apparece um homem, que exige avultado 
pt·eço, mas só querendo por antecipação o material para a obra 
e lon-ar accommoclado em que trabalhasse. Fechou-se o a r tis la . 
ninguem mais o vio sahir senã-o para apresentar concluída à 
sua obra prima ; e logo clesappareceu, coo'lo por encanto, sem 
que já mais alguem lograsse revêl-o ! IT:is a lend<t, em toda a sua 
primitiva singeleza, como ainda hoje a conta este povo emi
nentemente conservador elas suas tradições ... Retome agora a 
palavra o autor da descripção interrompida. «A nave elo templo 
é notavel pelos seis altares . Jateraes de talha mui val'iada, os 
quae~ depois ele clonraclos ficarão sendo os mais bellos daqui. 
No centro elo tecto todo branqueado e abobadado avulta um 
grande artes:Io alcachofraclo, elo qual pende um clonoso lustre 
esmaltado e com prismas de crystal. A cimalha que guarnece 
o tecto é sustentada por columnas de madeira embebidas nas 
pal'edes, e cujos pe_clestaes são de pedra azuL A espessura elas 
paredes ela egreJa e tal que comporta em si as escadas de pedra 
dos pulpitos, l argas cêrcas ele um metro. A tribuna ela musica 
ten;t um supporte mui merecedor de atteução, que é um al'co 
elltpbtco abattclo ou ele sarapanel, o qual abrange a larg11ra ela 
nave, ft·onte1ro ao alt_ar-mor. _Logo abaixo es·tá o guarda-vento 
ele ma~letras ele prJmeu•a q uahelade, formando especiosa mar
chetar ta. O arco-cruzen·o é tambem ele cantada e ele viRtoso 
lavol'. O acl t•o é digno elo templo, tendo balaustl'aelas de mar
more branco sobre as cimalbas e maineis elas escadas em zig
zague com espaçosos patamares, bem como sobre o paredão 
intermedio ás escadas, o qual é decorado de bem lavrados 
a rabescos e delicadas fiôres de pedra azul, qne é a ma teria elas 
partes salientes out·esaltaclas elo frontespicio elo celebt• t-~ templo 
e dos clegráos e ft•ontaria do adro, á excepção dos balaustres. 
Em summa,- conclue o Sl'. Pimentel,- a egreja ele S. Fran
cisco em seu todo harmonico exprime um pensamento archi
iectonico: é como um a epopéa ele pecll'a." Da parte esq. do 
·templo ergue-se nma encosta, que faz lembrar <t do Castello, 
no Rio de Janeiro. Logo no principio es·tá um hem cencei
tuado collegio para o sexo feminino, dirigido pela Exma. S1·a. 
D. Augusta Elisa ela Costa MoreiPa . A ladeira conduz a uma 
das collinas que estão a cavalleiro sobre a cidade. E' o antio-o 
morro ela Forca, cuja triste denominação procede ele havet· el'ie 
sido o. lugu~l'e t~eat1·o ele execuções cl'iminaes em ·tempos idos 
- nome lioJe fe lizmente commutado no ele morro elo Bomfim, 
em homenagem á invocação sob a qual é adorado o Reclempt~r 
em uma capellinha assentada na crista ela eminencia. "Ulti
mamente - dizia o monographista Rodrigues, h a 34 annos -:- os 
patriotas a escolheram para o festejo ela inclepenclencia do lm
perio,· pelo seu logar clesafl'rontaclo,,. Ahi retumbam, no dia 
7 ele setem?ro, os instrumentos musicos, fogos que se erguem ao 
ar, annunc1a~ a reunião da Sociedade Ypiranga; e a voz elo 
sacerdote entoa o hymno sagt·aclo, Te-Dettm Laudamus.» O 
local é povoado e risonho. A' medida que c'aminha o ascen
sionisla, aos olhos se lhe vae desdobrando encantador pano· 
rama. Na cumiada pócle ele umlauce cl'olhos abranger toda a . 
vista elo valle. Entl'e comoros, não cobedos de basto arvoredo, 
mas tapizados de vegetação rasteira, afunda- se a baixada onde 
se plantou e floresceu a cidade . Alvejam as casas e do meio 
deltas gravemente emergem as tol'res das egrejas. A grande 
transparencia do ar, propria elos climas seccos, deixa ver em 
seus mais pec1 uenos pormenores os ultimas planos ela admi
r:J.vel perspectiva. E ao longe, mais ao longe, a mort•er nas 
collinas azuladas que fecham o horisonte, div isa- se a grande 
varzea elo Marcai, onde se pl'ojecLa collocar a futura capital 
mineira . . . O cat•actel' geral ela paisagem é o ele uma risonha 
sel'enidade, que impressionou a Saint-Hilaire (Augusta), quando 
depois ele tet· con~emplado as alpestres bellezas elas sert'as 
mineir<ts, saudou nesta sorridente campina uma reproducção 
elo alegre scenat'io ele sua :patria. Subamos, sem gt' ande esforco, 
a lacleira e só pa l'emos Junto da ermida para exclama1·mos 
tl'i\lmphan tes : Hic tctnclem stetimus, ttbi no bis defuit orbis! 
Está fechada a igrejinha. Alguem ahi nos informa que so 
a os clomingo3 _se diz missa, e assim mesmo nem sempre; 
Ha em S. Joao mais templos do que sacerdotes , Mas a 
beira do telhado chilra uma orchestra ele passarmhos; e da 
vegetação batida pelos primeiros raios elo sol sobe aos céos 
um aroma penetl'ante, balsamico e saudava!... E' a natureza 
qLte a seu modo alça um cantico matinal ao Creador! 
Ainda no largo de S. Francisco demora uma Escola Normal 
no preclio que faz canto com a rua da Pt•ata. Não tivemos oc
casião ele apreciar os trabalhos escolares po1· se r ele férias o 
tempo ela nossa estacla. Vet·clade é que assistimos a uns exames 
e a outt·os pode riamos ter assistido, mas estes, por via de regra; 
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não chegam para aval iar a excellencia dos me~hoclos, que só 
se aquilaGam a ttvinclo as lições. No q uo r-recede, claro es tá, 
pouco modestamente no3 attribuimos compeGencia e criberio em 
ma terias de ensino; e bom foi que em p1·ova não se houvessem 
posto as nossas hypotheticas hahilita~ões. Funcciona":a a Escola 
Normal na antig~t casa da Int~ndenc ta, de que. Já !aliaremos. 
Ho je com frequencia, que nos mformaram mechar entre iOO e 
20Ô alumnos e a lumnas, encluiclas as c t·iancas da esvh. 
anne:ta o edillcio não 'tem, evidentemente, as necessarias por 
porções'. Está para chegar mobilia escolar adapta~a ; a existen_te 
mtlito deixa que deseJar . A antiga acommoclaçao da esc h. fo1 
em um grande pt·edio, anele em ·tempos coloniaes ·teve séde a 
Inte tldcncla e moraram os ouvidores . Em tambem ah i que se 
det· retia e pesava o ouro; e da quantidade deste a i!lcla até 
bem pottco tempo davam te3temunho grandes braços ele [erro, 
q ue sab ião ele pare ele, e ele cujas enormes dimensões facilmente 
se cleprenhendem as das balanças que el les sustinh<J,m-se e que 
se destinavam ás pesadas. Em algum tempo ahi se achou esta
belecido um grande col legio, fundado por R . J. Dt!Val. Depois 
arre?-dou-se. par te elo. pt·edio .a um pt·ofessol' e de outra se fez 
quartel de fo rça poltctal. HoJe não ha soldados, nem se quet• 
ele policia, em S. João cl'El-i.•ei; mas esta propriedade nacional 
está sendo reconstru icla e modemisada para aloj at• o batal hão 
31° ele l inha. Babcnt sua. {ata reclifioic~. Proxi:no se vê a egreja 
ele S. Gonc;alo Garcia, cuj<t confraria er a, e ignoramos r,i ainda 
é, aggrcgada ao Convento ele Santo Antonio, elo Rio de Janeit•o 
sem a clenominação cte ·conft·aria episcopal de 8. Francisco e de 
S. Gonçal o. Ainda não se concluio a obra elo fr ontespicio. Con
·tinuando em nosso passeio pela rua lVIatola, que occidental mente 
CO l'l'e parallela á mal' geada pelo Lenheiro, mui to não andaremos 
sem achat· o hospital ele Nossa Senhora elas Dores, f ttndac\o pot· 
er~mitão castelhano, JYianoel ele J us us, ~om 20$ ele fundos, qu e 
hoJe ascendem a quas1 200 contos ele t'eiB. De então para cá 
esc t•evia em i859 o intell igente monogt·aphista José Amonio 
Rodr igues- clespencleu a Santa Gasa mais ele 500: 000.~ . O 
edilicio tem clous pavimentos e accommoclações separadas para 
loucos e mol'pheticos. Cont iguo se nota o Recolhimento das 
Expostos, administrado pelos mesarios ela Misel' icordia. Aos 
cuidados elos benemeritos irmãos de S. Vicente de Paulo foram 
confiados o tratamento dos enfermos e a educação elas orpbãs, 
e tanto vale dizer que assim em uma como em outra dessas espi
n hosas ta refas revelam os santos operarias da caridade o inexce
cli\·el zel o e dedicação ele que dão provas em toclo o mundo. Uni
da ao hospital , como para indicar que sem christianis mo não 
pó de h a ver caridade, vê -se a capella ele Nossa Senhora das Do
res, peguena, mas com um bello alta!' de talha clalll·ada . Ah i 
pela prt mei t•a vez se nos deparou, sobre peanha lateral, á en
t t•ada elo arco ct·uzeiro , tu:t;ta imagem do Bem a ventm•ado João 
PerlJoyre, o mar tyr l azal'ista recentemente beatiltcado pela 
Santa Sé, e a cuja vida e soifrimentos, em p rol da fé que e~pa
l hoLt nas long inquas regiões ela China, rep l'acluzem, na segtm cla 
me lado deste sectllo mater ialista, os valorosos prodígios do apos
to lo 'l'hom~ e de S. F t·anc isco Xav.ier . Deft·oute da Santa Gasa 
sobre porta constanteme1lle fechacla, lê-se um dístico, em ~rego 
modemo, e ele invenção do nosso amigo Sr . viaconcle de rau
nay: « Necroterio ». Lembt•a -nos ·ter v isto, em artigo, crê mos 
que do St:- Ar thur Azevedo, esta curiosa observação: que 
os passage1_ros dos bnods ela Carris Urbanos, lá no R io, mos
tr~m-se enfadados q·tando ao passarem pelo fttnebre eclificio 
nao a v tstam algum cada ver sobre as tristes mesas ele marmore .. . 
Por toda a parte o povo é ávido de espectacn los que sacudam os 
11ervos. Em S. João não ha sensação elo necroterio : mas, em 
compensação, safl'l'egas se apin ham as tarbas, acotove llando-se 
ju11to às catacmnbas em occasiões ele cntet'l'a. O asylo ele S . 
Francisco eslá pouco mais adiante em magn ifico tel'l'eno, que 
pet·tettccu ao fi11aclo Bastos, pai elo St•. Dt•. José Bastos, illus
t l'aclissimo e sympathatico medico san-:jo:mncnse . Infe li zmen te 
a casa 11ào cal'l·esponcle {L chacara . . . O asylo, obra ele inicia
t iva particular, dá instrucção e educação gratuita a meninos 
desva lidos da [ortllna. Tem-se mantido penosamente, graças a 
donativos particulares e aos esforços dos Srs. paclt·es João ele 
Castro e João do Sacramento e Drs. Anton io Costa, Xavier, 
Carlos Cunha c talvez ouLros benemerltos, cujos nomes não nos 
tenham ficado. Da uliliclacle, mats dit•emos, ela santidade da 
mstitu ição não ha disputar. Si ma is alli não se faz é que os 
me io3 escasseiam .. . JJ: a inda ass.im não se faz panca . Com 
as lttzes da instrucção atira-se {ta intelligencias juvenis a pa
lavra fertilisante da cloutt·ina christã ... Nem são clescat•aclas 
<~s ":l'tes : a banda elo Asylo é· uma elas melhores da cidade . 
Sahlllclo ç1a chacara deste caridoso estabelecimento, a q Lle 

não chamamos ph ilan trop ico par a não enxovalhar com este 
ep itheto, tão a sabot• de philosophantes, a memoria do orago que 
para si tomou ét sublime divisa da CARIDADE , descemos pela rua 
das Mangueiras e vamos cla l' na linh a fe rrea, onde o tt·a nsito 
não é pl'ohibido. E11tre essa rua e a sua homonyma elo Rw , 
hoje chrismada em r ua do Visconde ele Ma ranguape, ha esl~t 
dilferenca cap ital : uma tem , e a outra não Gem mangtteit·as · 
A a lameda san -joannense, bem t ratada e g LLa rnecicla de bancos 
seda, com os ter t· enos particula res acljacenLes, excellenle come
ço para um jardim publico . Para anele iremos agora? Não 
muito afastados nos achamos ele um elos mais aprazíve is s u~ 
bur bios ele São João. Vamos alé l\'La ttosin bos, porém ele vagar 
como quem anela pa1•a apt•ender . A' be ira da es tl' acla topa-se 
com um telhei ro. E' o matadouro . P rocessos prim itivos e às 
escancaras. Um bando ele ut· ubús subst itue economicamente a 
legião ele f unccionarios municipaes qtte co r verjam em Sa nta 
Cruz . Como a carniça é pouca, os u r ubús de S . J oão curtem 
fome e são obrigados a pescar lambarys nas aguas elo Le nheiro 
Si é verdade a theoria ele Dar win, daqui a milhares ele an nos 
esses feios rapinantes se tsr ão evoJuido em cys nes pt·eLos . . : 
Passemos adiante e vejamos algu ns estabelecimentos que, s t 
não rept·esentam plena llorescencia i ndustrial, todavia accusam 
louvavel espil'i to ele in ic.iat iva. Entre elles Jlgura uma f<L brJca 
de telhas . T udo mu ito singelo . , . Um burro, pNso á sua al
maojat'l' a, amassa argilla, camioh~.ndo ci rcula r e l as ttmosa
meme, como os soph is~as em torno do seu er r o. 'l'res ou qua
tro operari as afl'eiçoam te lhas e as clei tam no cbão. All i mes mo 
um forno as espet•a para cosel- as . Pertence esta fa brica inci
piente á Companhia Agrícola e I nclt!stt·i al. Dos Srs. D~·s. 
F rancisco Mourã.o e Hermilclo Al ves é a te nta tt va elo fahrtco 
ele lo'.lça . O kaolin, ele que nos d isseram haver pr9ximas jazi
elas, é exce llenGe , e bem t ratado pócle produzir optunos. a r ter<t
ctos . Ensaiam-se agora os ver nizes, c1ue tudo mais % ta r esol· 

·vido. J á t rabalha e com algum resultado outra runelação fa br tl 
de tec idos ele ~~ lgodão, s ita á margem esq11 . elo Lenhei ro. 
Recebe da Europa o fio e o t rabalha em clezenas ele teares, 
parte elos quaes i oac tivos pol' clefi c iencia ele p ssoal. Por Mi
nas, ninguem o ignot·a , já eldstem grandes ftações ; as fabr icas 
Mascarenhas , ele J u iz ele F óra e elo Curvello. entt'e outras l a n
çam ao mercado gt'aJ;tde cópia _de procluctos . Diamaot~na possue 
tambem grande fabriCa . Oxaht possa com es tas reah zar a ele 
S. João . Regt·essemos, porém, a outra ri beü·a elo col'l'égo e em 
poucos minitos elo socegaclo cam inho chegaremos á solida paute 
sob re o ribeirão Agua Li ma, que hem merece o noma pela J2.e r
feita transpat'encia de sua lympha , que, como là d iz o Camoes, 
-«por e11tre a l vas pedrin!tas se deriva. )) Subito ah1 n os s or~ 
prehellClo um borborinho ele vozes joviaea. Dir-se-h ia algum ban
do de aves ribeirinh as que rapidamente se aproximassem. E' 
uma pa1·tida ele estttda n tes que vem banhar•se no cor eego . 
Passam a co rrer , travesos mol'l'endo pot· se at.ira'l'em ao r iacho, 
Resp iram saucle e al egria ... E temos-lhes inveja , não dessa qtte 
lastima a ventura ele outrem, mas a ntes a doce mela ncho!ta 
com que a gente se lem bra ela j uventude, par a sempre abysmacla 
no golfão elo passado. Da h i a meio kil. está a p1·a~a ele 
Mattosi uhos, onde se ach a a eg1•eja , n ão pequena e quas t sem~ 
pre fechada, isolamento de qtte se compensa nas testas do 
Espíri to Santo, quando par a Já se dirigem alegres r omarias. 
No me io da praça o cruzeiro t racliccional , uma gra nde cruz 
'de madeira preta , com o seu sudario e outros symbolos elo ma
x imo cl l' ama ela n ossa Reclem pção. Em t0rno, casas ele pobre 
apparenc ta e os longos muros que cercam vastos pomares . 
Pastam na relva alguns bo is mansos, em cujos grandes olhos 
pe11sattvos se espelha a tranquilla i magem do local. Não ve
mos OLttros traseu n'tos e, não obstan Ge a solidilo da parag·em, 
Lemos _o sent imento ela vida q ne palpi ta nas visinh ancas 
u'!la Vlcla ca lma, serena, cujas mais vivas pf>.ixões não !lesaü
nao da nota buco lica, e cujas asp irações supremas tomam natu
ralmente o cami nho elo céo, apontado pela cruz elo tem plo cam· 
pez i11o. Um elos attractivos ele Ma t tosi nhes esLá n as su a,s j a bo
ticabas. O leitor flum inense enganar-se- hia r edo ndamente se 
pot· essa pal avra ente ndesse as fructinh as agt•idoces produzidas 
pe las jaboticaheiras de sua chacara . E m Minas a arvore clí1 
umas esphe ,·as roxo-negras que crescem, crescem até competir 
em taman ho com graúdos limões azedos . lJentt•o es tá n ma 
polpa refrigerante e cleliciosamen·te assucarada. Guardadas as 
d ividas catttelas, podem ser impunemen le chupadas quantida
des incríveis dessa muci lagem . Em var ias l u tas que travamos, 
a ver quem ma is ing-er ia, fomos sé iUpre vencidos pelos natu
raes ela ·terra, apezar de todo o vigor com que porfiámos pot· 
clesbancal-os . A ar vore, sem esp in hos e dando fruda pegada ao 
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caule, par ece otr.n·ecel-a a os gulosos . Demais esgalha-se quasi 
]unto do solo, como que convidando a subit·. Verdadeira ten
tação, de que se pode sahir indigesto, mas não arrepend ido ! 
Uma vez saciados, occor re-n os ser já tempo de regressat•; mas 
abort•ece-nos o termos sem pre lido que a cidade s~ acha perto 
d0er io das Mol'bes. e não chegarmos a vel-o nesta digressão .. 
Adiante ele Mattosinhos logramos divisai-o em um sit io deno
minado Porto. J á farto de aguas se mostra o rio , atravessado 
p or. exte nsa ponte, toda d e aroeira do sertão, e uma elas 
m awt:es ela comar ca. Trislonha se nos aflgura a app:1rencia 
do SitiO ..• Dtr-se-hta c1ue tmpressa naquellas ribanceirae ficou 
eternamente a memori a das lutas sanguinosas que preseu.cia
r am . Dommaclos pot· es·ta recot·clação litamos a t t ento a corren
teza, como para examinar si a inda nella boiavam cacl aver es 
de emboabas ou de paulistas ... E eis que desta comtemplação 
nos tü·a o app roximar-se de um carro, ptu::ado a 12 jun tas 
de bois, e que com o enorme peso faz termer a ponte . 
Olha-nos de sos laio o carreil'o, talvez admirado da 
nossa pasmaceira . - Quel'iamos descobrir, dizemos- lhe sor
rindo, s i nestas aguas vinha l'Olanclo a lgum morto . . . -
Não, senhor replica- nos elle cortezmente . Isto ac1u i é 
muito socegaclo .. . Agor a lá no Rio é que está o diacho! 
Para e n tt•armos no bairro da Matriz tomaremos o prolonga
mento da r ua Municipal , em uma ele cujas esquit1as er gue- se 
gr a nde precl io, talvez o maior da cidade. Foi construido pelo 
ulttmo capitão-mór de S. João d'lfll-Rey, João Per eit·:t Pimentel. 
Quando o propagandista republicano Silva Ja1·dim tentou faze r 
uma conferencia nesta cidade, alojou-se na casa ele que nos 
oc~upamos e que en tão era um hotel, e dahi a rengou ao povo. 
F_ol Ytvamente apech·ejaclo, e dizem-nos que por pessoas que ora 
sao d1st i~Jc tos pt·ocet·es republicanos. Hoje ahi se acha o grande 
estabelec1men·to ele fazendas e modas da ac reditada firma 
Marça~ & Pimentel. O bairro entre a margem esq . do 
Lenheu·o e a serra deste nome é o mais antio·o dos dous em 
gue se ~ivide a cida~e . Ao em vez do que s~ observa no de 
S · Fr2-nc1sco, as ruas sao tortuosas e as ca sas poucc el egan·tes . 
S_. Joao tem H egrejas. Dellas já mencionámos cinco: S. Fran
ctsc?.' S . Gonçalo Garcia e N . S . elas Dores, pt•opriamente no 
bau1o de S . Franctsco; Bom fim, no morro assim denomina.do, 
e a capclla do Senhor Bom J esus em Mattosinbos. Quatro 
templos_se encontram no centro commercia l : a matriz. sob a 
mvocaçao ele N. S . do I;'ilar; a egreja elas Mercês; a de N . S. 
do Carmo e a do Rosario. Duas Otlt r as es tão mais afastadas: 
Santo An~onio, n à rua ele ig11al denominação e Bom Jesus do 
Monte em um morro f:·onteiro ás eminencias elo Bomfim. Data 
de 190 annos a construccão da parte interna da matriz. O exte
l'ior fo i mocleruamente construido e apresenta dttas torres 
quadrangula res de 30 metros ele altura. Frontes;Jic io com cinco 
portas e outras tantas janellas envidraçadas. Empena trian
gular . Testada da frontaria lageada. elevada ele 12 palmos e 
circulada por g radil de fen·o. Escada· de cantaria com degráos 
largos e curvos. Ha n as torres sete s inos e um relogio, aliás 
sempre em d esaccordo com o da estação. No intet·iot· é para 
notar a douradura. «Fica- se deslumbrado, diz Saint-Hilaire, 
pela profusão de d ourados que ornam os seis altues lateraes e 
sobretudo a capella-mór . , Não menos a clmü·avel é a riqueza 
ela prataria no Cruci!ho, nos castiçaes e nas lampadas pendentes 
dean te ele cada altar. No sopé ela serra do L enheüo, ao fttnclo 
de uma praça p~r traz da matriz, está a egreja da Confmria de 
~: S. elas Me1·ces . E' de cantaria, não passa de pequenas dimen
soes e apenas possue uma torre. Dentt•o, o a! tar-mót• e dous 
la tei:aes . ~ esta egreja chega- se por uma escada de 50 metros, 
pouco m;us ou menos . A confraria, na sua genet•alidade, ê 
c~mpos t~ de h o)nens de côr, e não se per ca de vista qne a 
r.tstmcçao de l:acas é mais accentuada no interi or elo que no 
. lLtoral do Braztl . Contal'am-nos a. historia de um preto que, 
te_nclo n o R10 professado como i rmão ter ceiro do Carmo, aqui 
l ao poucl~ envergar o habito em solem niclade religiosa. O la1·go 
c as Merces é o que antigamente se chamava da Camara, por
que nelle demorava o paço municipal. Era na casa h oje 
occupada pelo collegio de meninos do St·. Maciel, e ahi em 
1842 se r eumu a assembléa p1•ovincial convocada pelo prest
clebte r evolucionado . O templo da ordem ter ceir a do Carmo ih l'esahe .Pela belleza da fachada, toda ot•namentada tle cima-

, as e m ews. r elevos de pedra azul. Sobre a porta. principal 
ve-se hesculp1da a imagem da Santíssima Virgem, l'Odeada de 
:efhP ~.s. As torres são oc togonaes. O intet·i or lem obra ele 

a a 1gna de atten ção. Ao la do esq. do templo :Ctca o 
cem1ter10 ela ordem. E' quadrado e com as suas catacumbas 
çhsposlas em quatro ordens. Costuma-se mostrar o portão ele 

ferro, obra muito bem acabada. Foi neste cemiterio que pela 
primeira vez assist illlos a um enterro em S. João . Era de 
creança. O re pt·esentante da fam ilia veiu, ·em meia caleça d e 
a luguel , acolchoada e ch eia ele flores, e ·Lraziot co ms igo o f un eb1·e 
ca ixãosito e mais q ttat l'O me nin as, de ctnco a seis annos de 
idade, com a t t•aclicioilal ves time o ta dos anj in bos de p~·ocissão : 
Os coJwiclaclos para a cerimonia agua rdavam o sah1mento a 
porta da egreja, e com tochas accesas receber am o feretro, que 
elo c:tt•ro foi conduzido á mão pelas quatro creanças aié ao 
inter ior elo templo, onde foi deposto sobre uma eça toda 
enliot·acla . Celebrou-se a encommendação com orcheslra e 
cail'ticos, e em seguida se p.t·ocedeu ao deposito na catacumba. 
Confessamos que este ce l'l monial , onde tão piedosamen\e se 
aproximav am os vividos aonisos da inf'<1.ncia e a gelidez da 
mode, o horror ela separa ção e a cr ença na immortaliclade, 
coitSLitue um dos episod ios que mais nos teem impressionado. 
O Rosario é templo de appar encia modesta e em t t·abalh os do 
r econstrucção. A torre em que estavam os sinos foi demolida 
porque ameaçava ruína. 'l'res são os ::tltares . A ümandade é 
geralmente compos ta de pretos. Optimamente s ituado está o 
seu cemitet·io. A capella do Senhor Bom Jesus d o Monte é de 
medíocre g ran deza ; tem um só altar e acha-se collocada , 
como acima dissemos, no albo de mon·o <ie não facil accesso . 
Em 3 de ma io, qt1ando a Egrej a Catholica festej a a invenção 
da Sa nta Ceu z, que, un ica, teve a honra de carregar o t•esga·te 
tlo mundo- q~wt sola f!tit digna 2JOI·ta?·e tale?~t1t?n 'tmtndi 
a capellinha elo Bom Jesus enche- se ele fieis em uma inces
sante r omaria . Na rua de Santo Antonio acha-se a capella 
desta invocação, lá para os lados do 'l'ijuco. Si ngel a appa
rencia exterior e um só altar . Além elos 1i temp los de que 
temos !'alh1.do, outt·o a inda ex ist ia em 1859 quando J. A . 
Roclt• igues esc reveu a sua descl'i pção. El'a a capella de São 
Caetano, em cuja ecliftcação occorreu ç uriosa celebreit·a. Homem 
caprichoso e que não admit\ia contraclictas foi quem a erigi11: 
a lguma cousa ass im como o capi tão-mór ela J11o,·gadinha ele 
Valflor, o qual não tolerava que os sonetoR feitos á mana 
tivessem versos que não enchessem o papel todo. Ordenou, 
pois, o nosso manda-chuva que na egreja a capella- mór fosse 
mais a lta do que o cor po elo edificio.-Mas, senhot·, isto é 
cousa 9,ne nunca se v iu , objectou medrosamente o mestre da 
obr a . H: e potentado, já meio ir.ascive]:- Não me diga asnei
r as ! Tudo que é mó1· é maiol', is to é, mais grande. Faça a 
capella-mór mais alta do que o resto. E a ssim se executou. 
Como prova da altivez desse homem conta -se que, na mesma 
eg.t'eJa, em ce1•to repos te1ro, na .!?arte lateral que da va pa ra um a 
tnbt:na, m~ndou bordar o segumte let tre iro: « O 1·ei depende 
ele nos, e nao nós deJle,,, Era guarda-mór o edi fi cado!.' da capella 
ele S . Caetano e talvez por isso entrou a eonsicler a r-se maio1· do 
que o soberano. Em todo caso n ão é para desprezar este fac·to 
na quadt'a de absolut ismo da metropole, Mais livremente não 
se haviam com Hugo Cape to os seus condes, que o tinham feito 
rei. De espaço a espaço divisam-se nas ruas umas altas poi·tas 
com pesados baten·tes de macleira, mysteriosamente trancados 
e enci mado tudo por cruzes. Enleiou-nos aqu i !lo . . . Para igrejas 
eram muito acanhados os taes vãos. Aftnal explicaram-nos 
que são oratorios, onde estão figur ados os Passos elo Senhor, e 
deante dos quaes param as procissões, commemoranclo os soJfri
mento~ do Homem-Deus:. No Rio de Janeiro tambem jíi. vi gor ou 
esse p1edoso costume. Nao sabemos se ensttram grandes nichos 
com o feitio dos de S. João, mas pequen os oratorios certamente 
houve, e ainda permanece um na rna ela Alfanclega, esqnina 
da do Regente, tanto que a loj a nesse angulo durante muitos 
annos se disse elo 01·ato•·io de Pedrc~. E' no bail'l'o d a Matri •t. 
q tte se Ctlcontram o commercio e a inclustr ia san-joannenses, 
bem r ept•esen tados por g randes a t·mazens de comestíveis, talhos 
Otl aç.ougues, pharmacias, ferragis·tas, marcenarias, l ojas de 
fazendas e moelas, pho·tographias, relojoeiros e ourives, a lfa la
·tes, sapateiros, distilladores e rertnad~res, barbei~·o~ e cabellei
reiros, etc. A vl(la comme t'Cla l é aqm murto ma1s wtensa que 
a ele Bar bacena, estendendo-se a á rea das permutas a toda a 
zona do Oeste em Minas, ao Rio de J a neiro e a S. P a ulo . Os 
boteis Martinelli e Ass umpção, nesta parte da cidade, ab1•em 
concurrencia aos do Oeste e ela Estação, situados á margem 
dir. elo riacho ; e só fa llamos dos maiores. Já, no correr deste 
li o-eiro t r abalho, ti vemos occasião de I'eferir-nos a varias casas 
d~ ensino- a Escola Normal, um collegio de meninas e outro 
para o sexo masculino. Ma~ pelo seu carac~er especial pedimos 
venia para espemal mente c1tar 3: escola Joc~o dos Sa,ntos. E ll a 
foi fundada pelo venerando Sr. VIScon de de Ib ituruna (Dr. João 
Baptista dos Santos) e inaugurada em 2 de abril de i881 pelo 
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finado imperador. O fundador fez doação do predio e !Jem ass im 
acode a todas as despezas com os honorarios elo pl·ofessor, 
livros e mais objectos . Ahi se leccionam a~ ~uateri as de instruc
ção primada, e o illustrado e zelcso pad re Gustavo Ernesto 
Coelh o, efficazmen te auxiliado por seu digno irmão, não clesc ura 
o ensino religioso,_ ass im prcpara':'clo ao mesmo tempo a in telli
gencia e o cot·açao dos pequenwos. O facto ele nesta escola 
haver um curso de doutrina cbrislã, desgraçadamente excluicla 
dos collegios publicos , !'az com que para l á se encaminhe ct·es
cido numero ele candidatos á matt·ictü a . Primeiro havia duas 
turmas de almu nos : uma elo sexo masculino e outra do femi
nino· mas, como depois as irm ãs do S . Vicente d e Paulo 
comecar am a educal' meninas pobres, hoje só se r ecebem meni
nos, augm ell·tanclo o n.nmeeo de lagares, que sobe a 50 . E não 
se dá vaga qúe não SeJa logo preenchid a . Ass is li mos a uma elas 
festas escolares , os exames que peececlem ás ferias. Na sala, 
rnoclestamente guarnecida de moveis e orn ada de Jlot·es e cria n
ças, h av ia um gra nde Cl'ucillxo . Al li, hoclos ele fr onte erguida , 
confessavamos a Jesus Chrislo . J.i:m out t•a pa rede um r etra·to, 
o de João elos Santos, honrado pae do Sr . visconde ele Ibitn
runa. Foi para parpetuar com um beneficio a memo ria elo seu 
pr ogenitor qtte o St· . visconde instituiu a escola . Icléa feliz e 
que, mais viva do que no marmol'e ou no b1•onze, deixará escul
pida nos espíri tos a memoria do pae, tão nobremente conLinuada 
no filho! Pot· ultimo, e dando por tel'lninada a n ossa excm são 
no trecho á esq . do Lenheiro, i amos batendo em retil·ada, 
quando algnem, sabeckr de particularidade, não mtü conhecicb 
em S . João, nos infor mou ele que, a pequena d istancia, nas 
collinas que fot'Inam o ultimo d0-gt·áo da serra, vi virt em compa
nhia ele seu mal'ido octogenario uma senhora, ele 67 annos, 
sobrinha-nela do celebre Tiradentes, cuja commemoração é 
entre nós dia ele festa naciona l. In traduzidos pelo nosso amigo 
tivemos occasião de comprimen'tiar o Sr . Es tevão de Escobar: 
que logo nos_ apresentou sua esposa, D . Maria, enun
ciando a t•elaçao de parentesco que nos aguçara a curios idade : 
-Esta é minha mulher, sobrinha elo Tiradentes . A cal
lateral elo fam oso e mal logrado Tnco nftclen te mos tra no sem
blante traços que !'azem lembral' os perfis de algu ns Ces::tl'es 
em medalhas romanas. Devia ler sido fo rmosa . E' no·tavel a 
flxidez do seu olh a r qne, combinada com a recticlão. ela com
missura labial, dão-lbe ares imperativos e au torit1tr1os, rara
mente interrompidos por benevolo sorriso. Fallou-nos ali ás 
com a mais perfeita polidez . Não conheceu pessoalmente, 
claro está, o tio-avô j ust icado ha mais de 100 annos , nem 
~ iquet· tem retra;to ele família que o r epresentasse . Ass im se 
fmstrou o nosso desejo de ap ta·a r qual l1ouvera sido o verda
deiro typo physionomico de Joaqu im José ela Silva Xavier, ·tão 
diversamen te imaginado pelos nossos pinto1·es e desenhistas . 
Sem ·transcender as raias elo aca'tamen to que t odo homem de 
hom·a deve ao lar onde foi bem acolb i do, ac recl i ta mos poder 
divulgar que em honrada pobreza tem vivido esta pt•oxima 
parente do homem hoje tão festejado em todo o Brazil. Como 
tivesse a conve1·sação rolado sobre a fazenda do Pombal, onde 
nasceu o Tiradentes, pl'oxima á cidade ele S . João ci'El-Rey e 
ribeirinha do rio elas Mor tes, disseram-nos que dessa proxima 
situação, que ·teve :mtigamente grande casa ele vivenda, hoje 
não 1·esta ma is pedra sobt·e pech·a . Os mesmos materiaes foram 
tit•ados par a servirem a outras edificações. O mato invadiu 

- Luclo, nem deixa o caminheiro suspeitar ele que pisa terreno 
ouk'ora <'Ulto e celelJrtsaclo pelo nascimento de b1·n.zileiro mui · 
famoso.- Uma l embrança, dissemos en tão : os poderes pulJli
cos deviam ~alvez r es taurar a fazenda e oJier lal-a áqnelles em 
cujas veias corre o sangue de Tiradentes. - Estamos remedia
dos e vamos vivendo, contestou com dist incção e altivez um 
dos circumsLantes, genro ele Escobar e ele stm senh ora; e, si 
tivessem ele a ltender a i sso, deveriam a ntes olhar para 
outros .. . Ha, por exemplo, aq ui perto mais um parente ele 
Tiradentes, bem doentinho, coitado ! e que, não podendo 
ti·abalhar, está muito mais precisado qne n6s. Comprehen
clemos que ha delicacl ez.as que cumpre ni'io melindra:·, e julga
mos ter dito o necessar1o para os enth us taslas elo T1raclentes. 
Mettida no angulo que formam a serra elo Lenheit•o e os mor
r etas do Bomfim S . João cl'El-Rey não ftcará bem conhecida 
por quem se lfmitar a estuda i-a nesses estreitos limi tes . 
Os suburbios ele uma pov . !'ar.em parte ela sua entidade. Como 
apreciará o Rio ele Janeir o quem não ti ver subido ao Corco
vado ou baixado á C opaca bana? Comnosco já !'oi o leitot· a 
um dos arraba ldes ele S. João, iVlattosinhos, aonde ! ac'ilmente 
se chega em digeessão pedestre. Agora pedimos-lhe que com 
nosco tome direcção oppos ta. A manhã está. fresca e bem 

con viela ao passeio . Nosso ob,iectivo são as Gamelleiras. 
O cotTego assim chamado é um a fi. elo T ij uco . ProYem o 
nome elo aspecto de cer tas excavações cit·cula res, que n o solo 
pedregoso praticaram as agnas, G·tvtta octvcvt lapiclem . Tomamos 
o cominho do Tijnco. Breve a estrada se faz ·trilha, beira ndo 
um despenhade iro. A vegetação , que pobremente se nntre ela 
est reita camada de humus, ma l chega para vestir as ·collin as, 
Nas rochas circumvizinhas , que não ra ro se desnudam , dão-se 
a conhecer ardosias e talcoschisbos . Em outros lagares exhibe-se 
um a silica de grão extremamente fino, que a inda aos menos 
prollssionaes se denuncia como excellente malerial para a 
fabricação do vidro. I-Ia no local duas fontes di gnas ele exame. 
Uma evide ntemente con tem ferro . Outr a nos é assignalacla 
como gazosa e, com .effeito, brota elo solo des pl'endendo bolh as . 
O papel ele ·to~wne-sol de um ele nossos companheil·os não 
denunciou a presença elo aciclo carbonico . Fica par a os c1ümLcos 
outra analyse menos rapida. (A nossa fez-se em meio segundo). 
Chegados á excavação ou garnella, prin cipal, fomos obr igados 
n eles v in r os olhos ... Dotts cavalleiros a lli tomavam ba nho n.J 
teajo eden ico elo Adão a ntes ele tentado . Com a incli.IJer~~ ç.a 
pt·opria elas ingenuidades peimitivas ou elas rematadas c tvdt
sações, continua ram a lavat· - se como si tão perto não es ttves
semos . Esta apparição, fundamenta l mente di versa cl <\ que 
transviou os companheiros do Gama ao desembarcarem na 
ilha dos Amores, não nos podia ser mttito agt·aclavel. Com
quanto ni'ío verdadeiro, rito a1.ttiguo, como lá diz o poeta_ elos 
Luziaclas. comprehenclemos que o sitio era vo·taclo nao a 
n ymphas , mas a faunos, e çliscretamen te nos a rastamos. 
A varzea elo Marçal - é outro passeio pceclilecto dos san
joa nneses, e que elles cons·tanteme nte precOT'lisam <~;o s recem
chegados . Essa localiclacle tem ultlmamenl~ aclCJ,Utl'lclo fam a. 
e não pec1uena, por ser um dos pontos mdJgttados para o 
assen tam ento ela fu ·tura capital elo Estado de Minas . Sabe-_:!e 
que o a rt. 13 das disposições transitarias ela Co ns tJtutçao 
Mineira ( 15 de junho ele 1891) clect·e·tou a mudança ela. capital 
para localidade que, otferecendo ~ts pt·ecisas condições bygie
nicas, s·1 prestasse á conslrncção de uma grande ciclttde . 
Des te modo os legis ladores constitucion aes ele Mina.s, expres
samen te determinando qtte o seu futuro centro pol itico e 
adm inist ra ti v o será tam~bem um g rande nucleo ele pop . 
p uze ra m·se em contracl icção flagrante com a exp~riencia d": 
grande União Norte-Americana, que, ao contrario disso, quast 
sempt•e elege para capital· de es tado cidades ele segunda ou 
de tercei ra ot•dem quan to á pop . e clesenvol vin:~ento com
mercial. Cinco foram os Jogares mdicados pela Le1 de 28 de 
outttbro de 1891, em observancia elo ci ·ta clo artigo ela Consti· 
t.uição : Juiz ele Fóra , na r egião da Matta; Barbacen,a e 
Varzea do Marçal, na do Campo; e Bello Horizonte e P a ra una, 
no sertão. Um:1 commissão mtmerosa e competente, tendo por 
ch efe o St·. D1:. Aarão Reis, clistribuic-se pelas cinco p aragens 
e longamente as es tudou no tocante ás suas condições naturaes 
ele salubrida de , abastecimento ele agua po·Lavel, esgoto elas 
fezes e aguas servidas, ch·enagem elo solo, facilidade ele 
edificação , recursos ele viela, illuminação, meios de viação e 
despeza minima que ex igir á a execução .elos tr~balhos por 
faze r. O resulta elo ele todos esses estudos fo1 colllgtdo em um 
livro - daquelles que o St· . F erreit·a Vianna diz q tte são muito 
compridos, mui·to largos e murto grossos - e nesse vasto 
repositorio fartamen~ poder~o beber os estudiosos . das co usas 
mineiras.Em conclusao, e feita a classili.cacão elos meritos das 
localidades concurrentes, obteve primazia a· Val'zea do Nbt•çal, 
e, á hot·a em que traçamos esLas linhas o Congresso :Mineiro, 
reu nido em Barbace na , deliber a sobre 'o assumpto, que .traz 
suspensa a attenç5.o publi ca em Lodo o EsLado. A pla nura do 
te.u eno per mi lte que á Varzea se vá ele carro. Um hom em 
cancloso pres ta- se a alugar vehicul os que, mediante 20$ 
transportam a té ás Aguas Santas, ponlo terminal orclinario 
dessas excursões. E' Pealmen·te uma bella e vasta pla nicie , a 
Var~ea do Marçal. A át·ea elos lel'renos comprehendiclos debaixo 
desta denominação e es·buclados pelo Se. D1·. Jose ele Carvalho 
Almeida, engenheit·o ela referida commissão, abrange não 
menos de 26 .943 .017 metros quadrados ', elos qnaes 14.301. 809 
são elo Es tado e 12 .19!.208 ele propriedade particular. Em cinco 
partes divide o Sl'. Dt·. Alme ida essa immensa pla nice : i" a 
Varzea de iVlatLosinhos, de que já. nos occupamos e que cons-

' São mais de )a6 ki!s . qs. O principado de Monaco, estado illdepen• 
den te , tem )li. 
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~iiue proximo suburbio de S. João; 2"' a Varzea do Porto 
lig1\da a ele Mattosinho_s _pel a ponte ond.e topamos com aquell~ 
carreu·o ftnamente m ahcwso; 3" a Vat·zea elo Jvlarçal propl"ia
l)lente dita, que do sopé da seua de S . José suavemente desce 
(declive de 1 °/o ) , pa ra os rios das Mortes e Carandahy 
terminando ao norte por um contraforte de serra d1{ 
altihtde de 50 metros i. 4• os terrenos. do Estado qu e , por sua. 
conhec1da uberdade, ·tmham s1clo cleslgnaclos para as co lonias 
Carandahy e F ell zardo; e 5• os terrenos elevados que se 
a~ham a lém_ do contraforte ao norte da V nrzea do Marçal e que 
v?-o at~ ao rw. Can:ndahy. 'rudo isto, excepção feita de Mat"to
smhos, que ahás uao tem muita geuLe, está quasi deshabitaclo. 
~penas_20 fogos contaram os engenheiros em áreas de tamanhas 
d1mensoes! Raros co lonos cultivam a lgumas hot·taliças ou 
entregam-se á destruição elo matto para fazerem lenha . A 
sol idão é quasi completa, e a q uem vae entrando por aquella 
enorme planura invade a mesma sensação que salteia o nave
gante quando lhe fol\'e a terra e começa o alto mar. Para 
altitude da varzea da o S1·. D1·. Cal'Valho Almeida 903 metros, 
modificada para 899 me Lros a altitude ele S. João d'El-Rey, em 
vez de 360, que officialmente se lhe attribue, e de 892 que lhe 
assignou o chefe da commissão geographica do Estado de 
Minas. Av.ctores tttráqt~e trahunt. Mas não adm ira que em 
compu·tos pot· sua natureza delicados e r esultan tes ele obser
v~ções difficeis divirjam profissionaes tão babeis, quando no 
me~mo ~el«t. da commissão achamos elemento para grandes 
osctllaçoes elo nosso espil'ito, naturalmente avesso á d uvida. 
Ora, imaginemos que, emquanto o carro vae rodando pela, 
varzea, assalt a-nos a curiosidade de saber si no sub-solo 
ex!s te algum lençol de agua, como aquelle a que no Rio se 
d~ltam as culpas ela sua pretensa insalubridade. Supponhamos 
amda que, sem receio de augmentar o peso ao carro, trou
xemos comnosco o volumoso Relat. da commissão .. . Não 
ex iste lençol de agua, diz terminantemente o Sr. Dr. Carvalho 
Almeida, á p. S do seu bello estudo . Mas já o Sr. Dr. Pires 
de Almeida, á pag. 12 do seu não menos inter essante tl'abalho 
e,ntend~ que lençol _de agua existe, e até muito superllcial. 
Mandal'la a pt·udencia que, em caso de duvida nos abst ives
sem?s .. I n clubii~ abstine . Mas, em que pe~e ao Sr . Dr . 
hyg1emsta, j:lreferJmos encostarmos ao Sr. Dr. engenheil'o, que 
prattcou va_r1as sondagens, não sendo provavel que as houvesse 
fe t to o d1stmcto medico . Foi ao percorrer a Varzea elo Marçal 
que ·tanto se enlevou Augusto ele Saint-Hilaire reo-istrando a 
sua admiração em palavras, a que j a allucliO::os, "e que con
trapoem ás t• ude~ _paisagens das co~clilheiras a. delicJOsa p~t· 
spectiva ela planiCLe . E) certo que nao sem moL1vo se extastou 
o viajante francez. Indo fenecer na serra ele S . Jos~, o campo 
verdejante semelha a um immenso tapete e com branda incli
nação desce at~ o rio das Mortes, gigantesco riacho elo colossal 
jardim ; bafeja-nos o rosto um~1. brisa fresca, e que natural
meu te já tinha molhado as azas na conente dos proxiruos 
rios; e, par a onde q tter que espraiassemos a vista, sempre a 
lhanura a abater·se e a pin·tar-se com os v::ll' iaclos matizes 
que lhe empres tavam as mutações de luz, em um dia ora 
nublado ora cles.lumbraclo. Temos notado que das montanhas 
ha mais enthusiasticas clescripções que das terras chans. Assim 
tambem, no mundo mol'al, os feitos sublimes e terl'iveis, 
combates~ as~a. l tos de cidades ou destruição ele esquadras, de 
pt•e[erencta occupam a penna elos escriptores que se dedigna
r tam de encomia r a viL·tucle humilde e bboriosa, Mas as 
varzeas tambem, posto que não muitos, teem tido seus poetas, e 
a.. d~ Marçal merece encontrar o seu. Quer até parecer-nos que, 
S I a1~da em Minas não se empunhou a lyra para docantal-a, 
1em s1do po r louvavel escrupulo, para não pt•evenir a sentença 

0 areopag·o de Barbacena ... De espaço a espa1·o eucon tram-se 
pontes de cascalho. ~são produzidos- escrevia ha pouco pa m o 

hcwol, _de Juiz de F6ra, e Sr . Dr. Augusto de Lacerda, dig no 
engenheiro-chefe da commissão geographica - são pt·ocluziclos 
~e~as antigas explot•ações de ouro, que deipuam exca v ações 

0Je cobertas de agua formando l agôas de fundo fu·me e 
ll.l·enoso . .. Esses montes de cascalho deveriam set· apt·ovei
ta.d_os pela municipalidade ]Jara o mac·adam das estradas J1Zlnhas.» Pot· todos os lados os vestigios elo homem, seqmoso 

e ouro! A parte norte que se vae elevando conduz ás Aguas 
~antas · O cor rego deste nome tem propriedades mecliciuaes. 

11
as fontes que lhe dão origem uma é ferrea, e as outras 

t ennaes, na •tetuperatura constante de 29° centigraclos. Di,-se 
que . contem a!'senico · e sincer amente lamentamos que o 
medtco hygienista da ~ommissão de estudo dos lagares indi
caclos pat·a a, captial, com toda a sua competenci.a, n ão tives se 

escripto sobre a natureza e efficacia das Aguas Santas. O rio 
Caranclahy, afliuen te do elas Mm·tes, forma ao nordeste ela 
varzea uma grande cachoeira,_ tã? importante pela ~ua face 
esthetica quanto pelas applLcaçoes 1nclus~naes de que e s_uscep
ti vel. A ex tenoão encachoetrada regula por me10 ktl. se 
·tanto, e encerra quatl'O quedas succesoivas. A primeira é 
antes um rapido, vindo as aguas lançar-se em uma espec1e de 
l agôa formosíssima. Em menos de me·tade do percurso . en~re 
as extremas J•upturas do nível, cabe o rio, que despeJaum 
mínimo de 4.000 litros de agua por segundo, em estreitisstmo 
canal de clous a tt·es mett·os de larg ura , e do qual se escapa, 
como de mesquinha prisão impetuoso captivo, para it• tombar 
na quarta e derradeira guecla . A differença de nivelna grande 
cachoeira é de ce1·ca de 35 metros ( na de Paulo Affonso 80 e 
na do N_iagar~ 50 ) ; mas, não tendo a pretenção de eclipsar 
as formtdavels cascatas de outros rios de primeira ordem, 
nem l?Ot'. 1sso a . do Caranctaby cansa menos impt•essão ao 
excurswmsta apanon!ldo por bellezas naturaes. O r io , atiran
do-se de alto l'OCI!cdo, espuma raivoso, trovejando e alvini
tente. Cattsa vert1gens cont_:mplar-lhe a carreira elas aguas, 
e, entretan·to, dessa attracçao do abysmo custa á gente alon
gar-se! A fo t•ça motriz da catadupa, que pot· minuto vasa, 
em tempos de secca, 240 toneladas de Iiquiclo, não necessita 
de encarecimet1'to para os leitores , homens de seu seculo e 

. con hececlores da ·trausm issão da força por meio da el ectrici
dade. Si na varzea do Marçal vier a r ealizar-se o desejo do 
St· . Dt• . Aarão Reis - e edificação, dentro de t?·es annos, 
da primeira cidade da America elo Sul -a cachoeira do 
Carandahy mui breve terá onde applique a puja n ça com que 
a dotou o Creaclor . Resta-nos falia r ele um terceira digr essão, 
á ma iot· curiosidade elas vizinhancas de S. João d'El - Rey, a 
Casa ele Pedra ,como a denominão ,isto é,uma gruta que demora 
a pouca d istancia da linh a elo Oeste, entre ::3. J oão e S. Jos~ 
d'gJ-Rey. F ica a legua e meia, pouco mais ou menos, daquella 
cidade, no extt·emo ela cordilheira do Bomflm e á margem 
esq. do rio Elvas, tambet~l ~JL do das Mortes. O t erreno 
~ ahi calcareo, e a excavaçao ~<LO vas~<\ que, uod1zer dos habs. 
das immediações, poder-se-hia an:lar um dia inteiro e sem
pre a descobri L' novas commumcaçoes e a posentos .. T odas as 
auroras se assemelham - ouvimos d1zer a um pt•egmcoso, que 
des t'arte se desculpava de ter ficado a roncar na cama, quando 
todos os outl'Os se erguiam ptwa assistir a esplendida alvorad~. 
O mesmo se poderia objectar ás maravilhas das grutas : sao 
quasi SerJ?pre as mesmas. E' verdade ; más nem por isso ~me
nos aclm1ravel o trabalho da natureza, ·tão caprichoso que ex
cede as mais a treviclas pban tas ias do homem. Das abobadas 
de vastos salões descem concreções stalactiticas, figurando cor
tinas. Em t.al reca nto a formação calcarea simulou um pul
pito. As gale rias de communicação a:pertam- se em varios Jo
gares, obriga ndo o~ visitanbes a camtnhar d_? gatinhas, o _que 
não deixa ele sel' p1c1nte SL 110 bando folgazao ha cavalheiros 
obesos e senhoras •.. de avantajada corpulencia . Os incom
modos, por ém , e mesmo os terro_L·es de al guns mais tímidos 
calam- se espontaneos qua11do o gma (que sempre é bom levai-o 
para esse l abyrin\ho) sacode o a rchote e com seus rellexps 
avermelhados explora as profundezas da caverna. Melbot· 
ainda , si próvido passeiante está munido de uma fita de alu
minium e de t'epente a faz arder. Illuminam- se então de gala 
aqne llas soturn as paragens: dansam festivos clarões em arca· 
rias que ning uem suspeitara; revelam-se, imprevisbos, grupo11 
onde '' imag inação completa fórmas apenas lobrigadas ; cres
cem as sombt·as, desmesuradas, afundando- se nas rein ·trancias; 
e r ebri lham nas at·est as e saliencias faxas e es"trellas otfus
ca ntes . . . Pat•a que multip!i."ca t· phrases que não podem dar 
a sensação do que nttnca se vio, e apenas valeram como pai
l ida r eminiscencia. do C(Ue j á se tenha visto? Leitot·es amigos, 
e m ma.teria ele gl'lltas .1 a tendes apreciado a do Grande 1\lan
mouth na União Amel'icana, on a elo Inferno em Matto Grosso 1 
Pois neste caso sêde complacentes pa ra com o n~sso enthu
sias•no, que não contemplou taes prodíg ios. Mas somente co
uheceis a "'l'Uta de cimento do Jardim elo Campo? Oh ! nesse 
caso, permftti que vol- o d :ga, a Casa de Pedra tem _muito _mais 
que mostrar- vos e tudo com a orig inalidade e mag~1ficenc1a ela 
uatut·eza . A' beira da linha ferrea, no começo da tnlha que leva 
á "' ruta, estão oa fol'llos onde se queima a pedra das cel'canias 
pa~a recluzil-~t a op tim a cal. No tl'em que tomaramos aventou-se 
a icléru, de que, sendo a Casa de Pedra propriedade da compa
nhi1t a que pertencem os fornos, ·tempo chegana em que por 
elles passasse m as l.incUss imas stalactites, os mimosos festões e 
as grand iosas arcarias daq uelle assombroso palacio •.. 'l'al idéa 
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gelou-nos de horror. Ao mun. de S. João d'El- Rey compete, 
quanto antes, adquirir e cautelosamente zélfl.r essa obra prima, 
que é uma das maiores e mais fulgidas gerr.mas da sua corôa. 
Tendo Jongàmente dissertado sobre a cidade de S. João, 
r evolvido seus annaes, estudado a sua ferro- via, visitado seus 
monumentos e percorrido suas principaes ci r ctuujacencias , 
resta-nos tratar deste optimo ramo ela família mineira, e 
accentuar alguns lineamentos que o caracterisam. Em J,Jrimeiro 
luo-ar registremos o sentimento religioso da pop. O clero 
é ~inceramente acataclo. São concorridíssimas as festas ca
·bholicas e em nenhumas dellas se podera censurar distracção 
ou peio't· ainda, falta de respeito ás causas santas . No 1i1ineiro, 
co~o no bretão francez, a icléa da r eligião está inclissoluvel-
111ente liga_da á ela patria. A sua constituição política é, de 
todas as do Brazii, a unica pr omulgada em nome de DetlS 
On1nipotente. Mais do quo n inguem os habs. de Minas 
parecem ter meditado no dizer do psalmista: Nisi .Domim;s 
cer.lifi.oavel"it clomum, in vc;num laborant gui oodifi.cant eam . 
Se o senhor não edificar a casa, em vão tt"abn.lhão os que a 
c9nst~oem . E Deus, effectivamenbe, olhou beni

8
o-no para piedade 

tao stncera, mantendo em paz esses homens e bôa vontade . 
Ora, S .. João cl'El-Rei é uma das mais piedo~as, e, portanto, 
elas ma1s pacificas e felizes cidades mineit·as. A sua índole 
ordeira ni.io l.eme confl"onto com a ele qualquer outt·a po.J?. 
Enchem-se de gente as ruas em dias de publico regoziJO, 
agglomeram-se 500, 600 pessoas no theatro i\1unicipal, 
e, comtudo, nem uma rixa, nem uma vozeria crue pbr 
n10mentos sequer perturbe a ordem ! E isto, note- se, em uma 
cidade a que se dão entre 10 e 15000 habs., e onde t:iio 
ha um soldado nem um agente de see-Ut"ança I Ao digno dele
gado de policia, Sr. Guadelnpe, é lictlo repetir o que aos reis 
ele Portugal assegurava Sá de Miranda: 

« Com duas cn.nnas cliante, 
« Is amado e is temido. ,. 

No ente nder dos tt•aosviados que infelizmente menosprezam a 
luz do Evangelho, espíri to relig ioso é synonymo de obsc~ran
tísmo. A este absurdo enca!•regam- se de responder os san-Joan
nenses, que amam a insLruccão, freq11entam as suas eschs. _ e 
têm fornecido á. h isto ria i ntellectual do nosso pa1z cr esctdo 
numero ele cidadãos hotaveis em diversas províncias cl0 saber 
humano. Não citamos nomes porque aos dos mortos seria 
indispensave l reunir os elos vivos, e com isso iríamos offencler 
modestias, affigu1'anclo - se aos mal in tencionados que para as 
raias ela lisonj a clescahia o elog io merecido. Em geral todo o 
brazileiro iguala ao arabe no que entende com a hospitalidade . 
Mas nem Lodos somos igualmente atraveis. O pernambtlcano, 
por E)Xemplo, é mais retrahido q qe o bahiano. Em Minas a 
affabiliclacle é maior do qoe em S. Paulo ; e a qualcp1er outt·a 
localidade dispu ta S. João essa amavel qualidade que vae ao 
encontro elo recem- víndo, supprime-lhe às hesitações, conforta
o na Umidez elo se u affecto e logo lhe faz sentir que vive em 
terra ele irmãos. Diz-se que o mineiro é desconfiado . Sem 
duvida que ba cer ta prevenção contra as tenclencías escar
?inhas de alguns zombadores de máo goslo; mas, quando 
J~stirtcada não se torne tal st1speita, ninguem h a mais con
tiante do gue o mineiro, e p:.rticularmente o san-.ioannense. 
Nas relaçoes commerciaes é clifficil iman-iuar maior bôa-fé. 
Com a clifficuldade ele t1·ocos fazem as co~pras diarias quasi 
todas fiadas, e pequenos mercadores, qtte mal vos conhecem,· 
entt·egam-vos assim a melhor parte · ela far.encla . Como t odos 
temos o nosso defeito, pensamos que o principal dos san
joannenses es-tá. no amor elo descanso tal vez levado a exaggera
ção. Assim é que com sorpresa vim os fechada as lojas até 
seis e meia e sPte ela manhã , em dias de ver·ão, quando o sol nasce 
pouco depois das cinco. Nem acertal'ia quem a precedenbes noi
tadas attribuisse tanto descansar pela manhá a dentro, pois 
que quando são 10 da noite já S . João esta dormindo a somno 
solto. Igualmente eleve ser apiJntacla com censura uma 
rol~ ta onde se joga Corbe, e onde se perde em uma noite o que 
com trabalho n"ão se poderá reconquistar em muitos annos. 
Mas neste pon·to sentimo-nos l"racos para, o vituperio, não porque 
SeJamos inclinados ao JOgo, que abominamos, mas por sermos 
filhos de uma capital onde a lo teda, as tavolagena sumpluosas, 
as espeluncas perseguidas, as poules das corridas bippicas, 
dos f?·ontõcs e dos bellocl?·omos, em fim ·todas as especíes possive.ts 
de jogatina têm feito elo nosso bello Rio a Grancle Monaco 
americana. Somos imitados ..• em ponto pequeno. Além elos 
passeios, das particlas mensaes do OI ub e das representações 
theatraes, annunciadas com es\ampiclos de bombas, que soJJl·e-

saltam os flumin~nses agora recem-chegaclos, não ha em S. João 
outras diversões. O instincto ele sociabilidade fixou como ponto 
diario ele reunião a estação do Oeste para esperar o tt•em do 
Sitio que chega ás sete horas com as noticias, cartas e jornaes 
do Rio. Não ha jardim publico; nem nos consta a existencia 
de um divertimento accessivel a todas as classes populares, 
exceptuadas as romarias em car tas festas religiosas. O sari
j oanne nse vive muito em família e , assim, frequentemehte se 
encontram fechadas as casas particulares. Acredita-se que estão 
desertas, mas é que os moradores se isolam. Entretanto, de dia, 
tem a cidade aspecto assás jovial. Contribue paro isso a activi
clade do comrne1•cio . Vehiculos puxados por cavallos ou muares 
são meia cluzía, s i tanto; mas a cada passo ehcotitram-se 
carros de bois, tirado.s por muitas juntas, perfazendo até 24 
desses vagarosos animaes. Todo esse gado - um rebanho 
adiante de mesqumha carroça -não é demais para vingar as 
1ngremes ladeiras. E com o gu incho monstro produz ido pelo 
attricto do eixo, lá se vão bois e carreta, caminho elas mon-
1anhas pedregosas. Perguntámbs a um dos carreiras poi· que 
não punha sebo ao eixd, impeqlndo-lhe o chio; ao que elle 
no3 contestou immecliatamente: - Não, sénhor.. . Elu até 
ponho carvão para elle guinchar mais... Isto adiverte os 
animaes e consola a gen te . E não deixou de ter r azão ; é uma 
no·ta aguda, e talvez neceasaria na aymphonia campesina. De 
noite, a cidade é soturna, por mui to mal illnminacht. Quando a 
folhinha marca lua, a municipalidade h1anda que n ão se 
accendám os lampeões, de sorte que, sobrevin clo espessas nuvens 
ficam as ruas allumiaclas apenas por essa lua ofhcial, isto é, 
completamente ás escuras. A sah1briclade de S . João d'El-Rey, 
está fóra ele toda a duvida ; mas antes resulta das condições 
climatol ogicas gue do esforço do Iiomem. O ;:>r. Dr. Carvalho 
Almeida, a CUJ O Relat. sobre a varzea l\Iarcal mais uma 
vez nos x·efariremos, não t repida .em affirmar que na cidade hà 
- c0mpleta audencí~ elos preceitos mais elementares da hy
gien~,- sob"resahinclo na postergação ele taes pi•eceitos d arrojo 
das fezes, por conductos imperfeitissímds, ao ribeirão quedes
coberto atravessa a cidade . ~E no emlanbo, accrescenta lo o-o 
S. João d'El-Rey é eminentemente salubre; seu clima, com~ ~ 
de Barbacena, é procurado pelos que cluranle o verão ahi se 
refugiam cor:trs. o calor e a~ epideJ~ias qu~ assdlam as reg iões 
de serra abalXo ; ou a suanclade elo seu ambiente e uso elas 
aguas Santas, reputnda,s medicinaes, pedem o restabelecimenLo 
ela saude compromettida e a restauração das fo r ças depaupera
das por outros climas. » Quanto aos t•ecursos para a vid~t, em 
abundancia os possuem os san-joanoenses, posto que em gt·ancle 
parte deeaproveitadbs. A agua encanada para os predios sem 
que seja de má q ualidacle, cl~sj:mlnde boll inhas gazosas e fre
q uen·temente se turva. Existe n ão obstante, fontes limpiclis
simas, entre as q,uaes nos occorre a elo Paé!Jre Faustino, 
sempre clara e saudavel . Contra o que fô r a de e>perar, a 
carne verde de vacca é infel'ior á do Rio ele Janeiro ; mas, em 
compensação, o l eite não tem rival e até parece liquido muito 
outro do que lá no Rio se imjjinge com esse nome. Pena é que, 
com tão boa mataria prima, estacionarifl. se ache a industr ia 
elos queijos e incipiente o fab rico da :tnan teiga ! No que se 
r efere á constí·uccão excellen·tes maleriaes foi·necem as pe
clreíras e matas visi"l\has. Carandahy tem greiss; no morro 
do Candonga ha o silicato magnesíano azulado que vimos tra
balhado na fachada de alguns temJ?lds; até marmore se en
contra nns abas da serra do LenheH'O . E 64 specimens de 
madeiras colle~cionou a commissão ele estudos para escolha ela 
capl\1;1:!. Em semelhantes condições q1ml sei·á o poi•vil• de 
S. Joao, effectuacla a tràslaclação ela capital de Minas para a 
varzea elo Marçal 'I S . João licará senclb um suburbio d~' novo 
cen bro. Como os pais qlle, chegados :i. honrada velhice podem 
sem vexame, e antes com orgulho, rever-se · lla fortaleza e no 
brio dos filhos que os excedem, a velha cíâaele miheira assis
tiEá com bons olhos ao levantamehto cl~ que seria sua ért:mla se 
nao fôra prole sua. Na varzea crear-se-hão palacibs e fabrica..s, 
sumptuosos edíficios que bem alto prdclamem a . riqueza do 
es tado aurífero e diaman·tino. . . Mas, 11uando em meio dá 
opulencia surgir um pensàmento d<J gratidão para com o 
passado, ela planice volver-se-hão os olhos pai· a .o angulo dhde 
entre collinas pela vez primeir a pararàm 03 bandeirantes, e 
elas en tranl:ias de pedra fizeram brotar, não tanto ó metal que 
desejavàm, como a bivilisação que consorciou esses homens 
errantes e que tanto aprbveHou a dutras gerações. Mas aonde 
vamos com as nossas previsões I Quem póéle hoje fallar elo dia 
de amanhã 1 Aproveit~mos o presente, segundo o cliscr e·to 
conselho do vate venúsmo: Gá1•pe cliem ••. Emquanto não se 
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edificar a futura capital, de que S . João será futuro saburbio, 
a esta compele o diadema, que cinge como r ainha elo Oeste . 
SalVe, pots , hospttaletra soberana ! Quando ele ti nos afnstare m 
os venclavaes ela sorte, saudoso contempiat"emos as tuas colli~ 
nas, os teus campanarios, e, perdidos que p ara n ós sejam, e 
tal vez para sempre, comtigo ficará uma parte do nosso 
col'ação, subnü sso pela gratidão e re·ticlo pela sauda de ! ,, 
A{}a,:::eta ele Noticicbs pubhcou a i 8 de julho ele 1886,o seguinte a 
r espe1 to dessa c tclacle «Nes ta CM·ta pretendo clizet· o que é a c i_; 
dade, e mun. de S. João d'illl-Rei, conforme as irn pressões e 
~pontam entos qu~ ·tive . I-Ia deta lhes que passarei em claro , por 
Ja se te1· esta folha occupado delles em outras occasiões. Vamos 
á cidade. Quem entra em S. J oão d'El-Rei atraveõsa um pequeno, 
mas lindo submbio a que chamam 1.1atlosinhos, ist0 vindo do 
sitio . Viuclo ela La&'ôa Domada, atraves&a o su blll'bio de Porto 
Refi I, assim chamaao por ter s ido propriedade régia, e gal ga uma 
ponte que une as duas margens elo Rio el as Mortes . Be lla e fo t·· 
mos a, a cidade de S. João cl ' ~!~ Rei tem a elegancia ondulosa das 
fi lhas ela Amet·i ca. Bo,·cla cl a :í. falda claserra do Lgnheiro, re
clina-se como •una odal isctt pela encosta ac ima e parece con
vidar ao v iajante en tl'isteciclo, pelo agt·este ela 1•erspect i v a que 
percorreu, a vir dormir nos setts seios, os sonhos côt• de rosa, 
perfumados pelas brisa s elo seu j a rdi m . A' primeira .- ista pa ~ 
rece uma cidade ol'ieutal, ao vêr-se de lonja as elegantes. to rt•es 
elos seus templo~ , semelhando miradouros para o esplenclido 
azu I do céu, a pla uura elas suas t•uas, ele um lado e ele ou bt'O 
bordadas ele casas chies e elo fundo de UtlS quadros fi. cles ta-
. carem-se os verdejantes j ardin s. Da fundação desta cidade nada 
ele certo se sabe e nem, segundo os h ome ns illustrados que de 
h a muito alli vivem, documentos cl'itel'iosos ex istem donde se 
possa certificar qual a sua O!' igem ; no ent reta nto, cHz-se que 
no anno ele i684, época das g randes mi grações pau listas através 
da prov. de Minas, 'l'hom é l<'orles cl'El-1-tei fi ncara a 24 ele .i •tnho 
as suas tendas e d'ahi lheveiuonome de S. João cl'El ~R~i, j á 
elo nome elo santo que n esse dia se festejava, já do nome elo 
axploraclor paulista . A cid ade ele dia para dia se engL"anclece 
cada vez ma i ~ e com a est t·acla de fen o está talhada a ser a pri~ 
meira cida·cle da prov. e para isso co ncorrem mil circum
s~anctas , se ndo o seLt clima o ma is ameno e salubre possível. 
.s. João d'El-Be i, no ponlu em que esbá collocada , dev ia ser 
~ capital ela prov.; tem ·todas as condições requeridas p J t'a 
!SSO e ha ele ser dentro em poucos annos o emporio commercia l , 
ele maior fttture e importancla, não só da pro v. ele Minas. como 
de Goyaz, porque a E. ele F. c!' Oeste vae levar áquella 
pro v. o pr.:>gresso e em parte a civilisação. Es ta cidade t em 
eleme ntos para acliantar~s e tanto como a de S. !'aulo,. empol'iO 
commer·cial ela prov . elo mesmo nome, onde a- !DJCtat1va tnclt
viclual mais se pronuncia, e cl 'ahi o sétt progl'esso. Em S. João 
tambem ba iniciativa, e a prova está. em que todos os São
joanenses pobres e ricos são acciouistas ela companh ia, na pro~ 
porção elos seus have1•es . 'l'em a cidade ecli fic ios cltgnos ele nota 
e entre elles citarei o velho templo ele S. Fra:ncisco, a matl•iz, 
o Carmo, primores nas suas architecturas, a Camara Municipal 

·e a cadeia, a Casa elos Expostos, a Misericorclia, fundada por 
esmolas, o Externa·to Normal e grande ntunero de predios pat:
tteulat·es, que muito concorrem para o embellezamento da ct
clade com as suas construcções de gos to modert;to, como yor 
exemplo o eclHicio da Philarmonica, elega nte in teriOr e exte rtot·~ 
mente, e collocado na rua principal. A pop .ela cidade é 
ele mais de 1i .000 a lmas, sendo a do mun. superior a 30.000, 
sendo m~ior o numero de mu)h eres que ele homens. A cidade 
ele S . Joao d'E l- Rei é com toda a jtts\iça clenomiuacla Est•·ella, 
da, p1•ov. ele 111inas, e eu não lhe nego o titulo porque é bella 
·Cotno a noiva aos olhos do amante estrem ecido; ella contém 
no seu seio todas as sed uções c1t1e prendem e arrebatam os 
l1omens por mais misanthropos ou inclifl'ere.ntes que sejam . 
Fendida ao centro por um t"io, que a divide em duas partes, 
ostenta na belleza e solidez elo cáêS o goato e persiste.ncia 
elos seus l aboriosos .h abs. crue , t rabalhadores e Jnstrtuclos, 
comprehenclet·am que a grand'eza material ele uma otclacle é o . 
espelho reflector ela gt·andeza moral aos q.ue a habitam. Le-

. -yado j)elo meu espír ito demasiadamente curiOSO, phantasJsta e 
lllvestigador, lembrei-me de subir ao a l to das torres do velho 
templo de S. Francisco e clahi a mel!ls pés, collo.cados em al
tura superiot• a 200 metros, estendi a vista pelo horisonle e 
desdobrou-se diante elos meus olhos a cidade em toda a S<la, 
extensão. Espectaculo deslumbrante. Devia ler sido aquelle o 
ponto ele vista, que, segundo a b·iblia, Sat~naz mostron~s e aos 
ol.hos ele Christo para tental-o. Da tor re fu t , em companhia elo 
chrector, o Sr. N1'anoel Guilherme da Silveira, ao alto elo 
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Bomfuu, onde h a ti ma cape)liuha, e dahi descortiua mos ao 
por do sol, o mais p,aetico e deslumbrante panora ma gue a ~ a 
tureza, no que ella pôde ter de mais granclioso, ofi'e1·ece aos 
olhos elo obset•vaclor. Por a lli se pócle dizer o que foi a gr an
deza ela cid ade de S. João cl'll;J-Rei, a sua clecaclencia, é ago~·a 
:1 am·ora elo se u eng t•ancleJimento que, com as lições do passado 
se rá mais !'apiclo e mais segu~·o . Do alto daque lla emj.nencia 
se contemplam as grandes escavações qtte fizeram os explo
!'aclores do ouro ; gargantas normes, abismos que horrorisarn, 
serras iutermina veis cortando o es12aço, tudo is to com o sett 
cortejo el e fealdades , mostt·a a grandeza passada e a gra ndeza 
fu tu ra ela E st,·ella de Mina,s. Aqui preclio:; enormes contor 
naudo as ruas os len~am~se com tocht a sua alvura e destacam-se 
elo verde neg t·o da folhagem elos j ar dius maLiza clos de fl ores: 
acolá pon tes elega ntes dominam o do rso dos rios, c1ue em vão 
f•J t'CeJam pat·a assobe rbal~as ; al em as ch acaras , verclade i1•os 
pomares europaus, mos tram por entee a côr clont•acla das. la
ranjas as côt•es avinha clas elas uvas em uma orchestra ha t•mo
ni~sa ~~~ la manhas e cas·tas ; ao fttndo a grande se l'l'a de S. 
Joao cl jjj J~R~ ! tem todos os tons quentes e·aJe,.res elas naturezas 
tt·opicaes, na e.x bub'eranci a ela fl or a e no 
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pincaros. Atravessam o az ul dos cêos as pontas a<>uclas dos 
ca mpa.narios e ao longa o clor;;o elas est t•aclas scinliUarn como 
can•ei t•os ele açafrão moido feridos pelas luze.o; elos candel ab ros 
em banquetes nocLurnos. Tudo aqui é grandioso e sorprendente, 
e não é nos limiLes ele um a corresponclencia apressada e ~:e
sumida que se pócle, por falta ele espaço para mais, d izer tudo 
quant? ha de bello e grotesco nesta n a turezA. pl'ivilegiada . 
Passo agora a o:ttros asmmptos . A inst r ucção está muito di~ 
ftmclicla pela pop. em toclo o mun. Só na cidade existem 
seis escb s. publs., tres par a cada sexo, oi lo eschs. particulares, 
um ex tet•o ato norm a l e uma escola para ambos os sexos , 
mantida pelo Sr. barão ele Ibiinruna. Tanto esta como as 
outras eschs. pttbls . e particul ares são ft· eque ntaclas pelas 
crianças em eclacle escolat· e com gt·ancle applicação, com.o ti
vemos occasião ele obs at•var, vis itanclo aquell e estabelecimento. 
O mun. de S . João cl' ill l ~Re i n ão é o que pos·ue mais escravos 
na prov., por isso que s6be a 1.800 o se :1 num ero, tendo sLdo 
a lfort·iados, em virtude ela lei ele 28 de sete)llbra ele i885, 2,70 
sexagenarios . E' um a cidade muito indttstrial .e emiuenteme~te 
agt•icola . Ainda ha bem poucos ann.o~, cons ts~a a sua mawr 
inclustrla no fall rico de qu eijos para a expor taçao e a salga ele 
carne de porco: hoje os l avraclqres estão convencidos ele que é 
preciso fazer mr is a lguma coisa e (tpezar ele se dizer que a 
z0na não se prestava ao plantio elo cale, elle foi te ntado e as 
primeiras colheitas. deste an no deram os tn.eLbores r es ultados, 
como attestam os Srs . coronel José RezenC.:e ela Costa, que 
colheu 2.000 arrobas , e o Sr . José da Costa 800 arrobas, al ém 
ele outros fazendeiros que fizeram boas colheitas. Não sà o cate, 
mas tambem a canna ele ass uoar, prome ~te ~er uma lavour·a de 
bous r esull.aclos, e a Exma. Sra . D. F rancisca ele Almeida, 
qne tem em sua fazenda , no logar denominado Conceição, u>m 
enaenho, fez es te anuo boa safra ele cann a , e o assttcar pro
elu~ielo dá esperanças para melhores vantagens no futuro. I-Ia. 
outra~ pequenas inclustrias agricolas ele que não me occuparei, 
mas que não deixam de te r certa importancia. A pop. 
sustenba tres jornaes, habilme[!te r edi gidos e impot· tantes, que 
são: Gazeta Mineira, S. João d'El -Bei e o Am!tto, cujo 
edifficjo é lindiss imo e fica collocado no melhor po nto da ci
dade . ll. exportação ele carne de porco salga da, lombo e tou~ 
cinho ê gt•ande e a ele queijos produz iu cerca de SOO:OOO' o anno 
passado. As fazendas de criação ele gado, de cal'é e cereaes 
são innumeras . O commercio é grande e importante, e mawr 
se tornou depois da i[!a ugu ração da vi a- ferrea, que facilitou.<} 
transporte elas mercadorias . Visitando di versos estabelect
mentos publicas e particulares, "tive occasião ele nobat· que 
l.oGlos são das mais modernas construcções. O eclificio da Ca
mar.a Municipal é u m elos ma is soliclos e elegantes . No paVl
men to superiot· fttnccionam a C amara e o Jury, e ha u1na 
bibliotheca com cerca ela 5,000 vo lumes de clifl'erentes obr!ls, 
a lgumas raras e importantes . No paviqtento terreo esta a 
cadeia, que é a tercei ra cl.a proV',, peia, s.u~ segnrança e 
con1mocl.idade, é a pl'imeira em lil'lllpeza. Esta cl!ncltcla em qua!Lro 
compa!· timeutos com 24 presos . Nesta cadeia encontrei algl\'nS 
cl'iminosos celebres, e entre elles um mfeltz ma.maco, q:ue 
as>assinou, por influencia elo espil'Ítismo, o sen protector e 
amigo, o vigario do Turvo. Ao commandante do destacamento 
e delegado de policia, o Sr . capitãio Cwrl~s de Ca-mpos, de,ve-se 
o estado de aceio em qu e se acha a cacleta. Os g.eneros forne
cidos aos presos são ele prime ira qualidade. Para que não estejam 
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aque lles infelizes sem fazer co usa alauma , o Sr. capi tão 
Campos permite que elles ganhem elin'heiro, empregando as 
suas actividaeles em inelustrias leves, é verdade , mas que os 
distrahem . Na cadeia; ha uma fabricat de cachimbos ele bat·ro 
preto, manu factura de cestos, samburás, es teiras , etc . E' um 
estabelecimento qne preenche os seus fins. A Santa Casa ele 
Misericordia fundada por esmolas no seculo passado, é tambem 
uma insti tuil;ão que presta t•ele'la ntes ser viços a os indigen tes 
que recorrem á caridade por ~ai ta de .me.ios. Neste estabele
cimento, li mpo, em boas conch çoes hyg1entcas, e onde se 0lha 
pelo proximo, h o. actnalmente em tt·atamento cerca ele 70 do
entes . Neste numet•o eslãn incluídos 46 doidos, 23 homens e 
23 mulheres . Para os doidos h a um hospital, á parte, um 
grande pateo e uma enorme chacar a, on de elles, ded icanclo -s 
a serviços ele hor ta, passam os dias distrah inclo-se, sob a 
g·uarda não só ele um empt·egado, como ele um preto maniaco, 
que leva todo o dia a dizer: - Agua para baixo, agua para 
cima . A Santa Cas11 SLIStenta tambem, co m o auxilio da prov. 
uma casa para expostos, onde ex istem oito meninas con
fiadas á Sra. D. Francisca Leopoldina ele Paiva, qne tt·at,a-as 
como si mãi foss e de t odos aquell as infel izes , a quem a mi
serJa ou os preconceitos . seciaes atiraram aos cuidados ela 
caridade. Poderia ainda clescrevet· muitos outros ediftcios, mas 
a escassez de te mpo e espaço obrigam-m e a pôr ponto Hoa l nes ta 
corresponclencia. Não o fare i sem fallar em uma elas mat·a
vilhas elo mun ele S . J oão cl'El-Rei - "1 Case~ ele Peeka .
uma gl'llta, qúe Hca dista nte ela cidade cerca de 12 ki ls . 
Esta gruta, que of't'C! rece aos olhos elo es pectador intelligente e 
investigador um elos mais b3llo~ espetacu los, qae a n a tm·eza 
se compraz ele mostrat· ao homem, como Cj lle para ensin~ r-l be 
as regras e os delineamentos at•cbitectonicos, é digna ele es 
tlldos , ele larga e desenvolv ida descripção. Não pócle , porém, 
fazel- o quem esc reve estas linhas, porque não tem tempo para 
isso . Entra-se ua grtüa pOL' um pot•lico ogiva!, aberto em rocha 
viva e para um e outro lado ba galel'ias enor mes, alll miacla s 
pela l uz elo dia, que se escoa pe las frestas que se estendem em 
todos os sentidos . Por Lodos os l ados, s·ta lactites e stalagm ites, 
rendilhados e agglomeraclos. Em um ponto , parece ver- se um 
pulpito. e está collocado em um lagar destacado e am plo. 
Chama~se a esse Jogar a se~ la elo lntlp ito, Ha dentro da gnlta 
um sa lão, a que chama m do l~tst?·e e que tem suspenso ela 
aboboda formado por s taglamites um verdadeiro lustre. O salão 
é sustentado por colum nas de stal agmites, que suatentam a abo
bada . E' uma verdacleir d maravi lha, que~into não poçler des
crever fielmente para dar icléa de quanto é bella aquella gt•uta, 
que, ao se r p~netracla, faz recordar ·todos estes contos di ve rtidos 
elas 1\tl il e ~tma noites ou ela Lampo,da mm·e~vilhosa ele Alaclino . » 

JOÃO D'EL-REI (S.) . Estação ela E. de F. Oeste, no Es
tado ele Minas Geraes, na cidade ele S. J oão cl'El- R ei , clis
tante 15 kils. ela estação ele S. J osé, 18 da de Santa Rita e 100 
da do Sitio ; a 860 metros sobr e o ni ve l elo ma1·. 

JOÃO DE MATT OS. Log . elo E stado ele i\II inaa Geraes, no 
mun. ele Queluz, sobre o rio Pit•aoga . 

_JOÃO DE MATTOS . Log . elo Estado ele Ma tto Grosso, no 
.. d1st . ~e Santo Antollio elo Rio Abaixo, á marg·em esq . do rio 

Guyab<t . 

· JOÃO DE MOURA. Serra do Estado de Minas Geraes , no 
nnm. de Goromandel. Cunha Mattos , que dell a faz ma nsão em 
seu Itinenwio, diz denominar- se ella tambem Gh"J,Jaclão ele~ 
Jit[ esa e dar origem ao ribeirão de João de Moura que vai ter 
ao l'Ío-Douraclos. O nome J oão ele Mom·a é o ele um in.clivicluo 
possuidor ele uma faze nda, on de hospedou-se o noticioso via
jante . 

JOÃO .DA CRUZ (S.). Villa e m un . elo Estad1J elo R. G. 
do Sul, n a com. ele seu nome . Orago S . João de Santa Cruz e 
diocese ele S . P edro elo Rio Grande. De simples pov. do mun. 
do Rio Pardo foi elevada á parochia pelo a t't. I ela Lei Prov . 
n. 432 de 8 ele janeiro de 1859; e á categoria de vil! a pela ele 
n. i.079 ele 31 de março ele 1877; ins tallada em 30 ele setemb ro 
de 1878 . Suapop . é estimada ~m 8.000 habs . 1'em duas eschs . 
publs . de inst. pl'im . Sob;·e lunites vide Lei Pt·ov. n. 1.079 ele 
31. de março ele 1877; o. 1.147 de 7 de maio de -1878; n.1. 21.9 
de -14 de ma io de 1879; a rt. II ela ele n . 1.2-!') de 5 ele junho de 
1880. O mun. além ela parocbia ela vi lia , comprehencle mais, 
a da Vi !la Thereza. Foi Cl'eacla com. pela Lei Pt•ov. n. 1.877 
de 18 de julho de 1.889 class ificada ele 1" entr. pelo Dec. n. 147 
ele 13 de janeiro de 1890, 

JOAO DE PIRABAS (S .). Pov. do E s tado el o P ará , á 
mat·gem dit·. elo rio Pirabas; com um a esch. publ. c t•eacla 
pela Lei Pt·ov . n . 039 ele 6 ele agosto de 1879. 

JOÃO DE S. DOMINGOS (S .). Dis t. creaelo no mun . ele 
Lençóes elo Estado eleS . PaLllo pelo Dec. n. 182 de 29 de maio 
ele 1891 . 

JOÃO DE SENDE (S.). Missão creacla a 8 ele novembt·o ele 
1768, n o Estado do Püwhy, sob a dir0cção espiri tua l dP. F I'·: 
Manoel ele Santa Cathal'ina, rei igioso de Santo Anto nio. Fot 
ext incta em 1766 , em consecru ancia ela tt·ansferencia elos se lva- · 
gens, que a habitavam. para a missã o ele S. Gonçalo do Ama
rante , funclacl c\ em '1771 nas margens elo rio Mula to. 

JOÃO DE TIBA .. R io elo Estado da Ba tlia, na villa ele San ta 
Cruz . Nasce na ser ra do.> Aymorés e recabe o Camorogy, Mutum, 
Ma lacacheto., T icopaby, Larnpadoza e muitos riach os . 

JOI!AO DIAS . Log- . elo Estado elo llhranhão, n o mun. ele 
Cax ias . 

JOÃO DIAS. Pont<t no Es tado de Santa Cath al'ina, na ilha 
de S. Francisco, no ext t·emo orienta l elo ln·aço o u canal elo 
Norte . Deve se L\ nome ao celebre na veg-aute hespa,nhol João 
Dias ele Solis que p0 t' ahi passou em 1516. 

JOÃO DIAS. Riachão elo EsLado ela Ba hi a, atf. elo J equi
riçá. 

JOAO DIAS. RibeiL·ã o do Estado ele i\ia t to Grosso, afr. elo 
Aquidauana . 

JOÃO DO ARAGUA YA (S.). Colonia mili ta r , assente na 
j Llncção dos rios Arag·Ltaya e 'l'ocanl ins. Tem um preelio nacio
nal , c1ue abra nge a casa ela direc toria, o a lmoxal'ifaclo, qtlartel 
e pl'isões; cape! la e esch. publ. A pop . e ele 285 a lmas. A agri
cultm·1, limita-se ao pla ntio ela mancliuca em pequ ena quan ti~ 
el a de e mui pouco mil !..to, ar r oz, canna. A pesca é a unic1. in
dustria e essa bastan te escassa, apezac· ele ser o t•io abunnclante 
de peixe . 

JOÃO DO CARIRY (S .). Villa e mlln. elo E stado do Pa
rahyba elo Norte, na com . elo seu nome, na marg-em esq. do rio 
1'aper oá, em terreno rochoso e elevado, sete l eguas ele Cabacei
ras e 18 a O. ele Campma. Orago N. S. elos Milao-res e diocese 
cl? Parahyba_. Monsenhor Pizal'l'o diz o seguinte a ~espeito dessa 
vllla : « _A_v llla r~al ele S . J oão, que fô ra um julgado intitLllaclo 
elos Ke~J' ~?'2S ele (o1·a (nome ela aua povoação), tem origem nas 
repr esentações dos povos pouco contentes pela elevação da 
Campina Grande ao fôt•o ele villa , por cujo motivo, sendo go
vernador Fern ando Del ~·ado Freire ele Gas Lilb.o foi o · ou Y iclor 
geral da com. o Desemoargador Gregorio José ela Silva Cou
tinh o erigit· tambem a hi a villa no anno de 1800. Eslá situada 
a O. ela Campina Grande em distancia de 17leg uas, mais ou 
menos, sobre uma colina rodeada de outras semelhantes e pe ~ 
clragosas , cujo terreno a.riclo e secco é mui ven toso e ficando 
sobranceiro na margem esq . elo rio S . J oão, umd das cabe
ce iras do rio P ar ahyba, otferece a soberba vis ta de llm amphi
theatt·o pelas diversas colinas e serras c1ue se seguem . E' pois 
o ·territorio. des ta villa cpasi todo montuoso, e as serras que o 
circumdam são fL·alclas da grande Borborema que dista da villa 
a O_. pouco mais de 13 leguas . To~lo este paiz é co nhecido pot• 
mutbo m1moso e _Propt'lO para cl'lar 15aclo, em que cons iste o 
seu _negoc10 lJt:~nClpa l. Em, a lguns hreJOS cultiva- se o algodão, 
o m tlho, o fetJao,etc . , e noutros lo"'ares vari as fructas como 

. as melancias mui excellentes etc . Q~asi todas as ribeil:as são 
co~·tadas, e pela maior parte do anuo seccas. A Í""re ja n1aLl'iz 
c,uJO orago é N. ~:..elo s Mila~t·es, foi fundada pel~s jes~i~as . ,: 
Segundo a trachçao, essa vtlla teve começo em prtnctpto elo 
seculo passado, com a denominação ele pov, ela 'rt•avess ia. ])lo i 
creada free- . em 3 ele abril ele 1750. Por alvará ele 17 de abril 
ele 1776 fo1 elevada a julgado, com a denominação elo Cari?·y 
de Fóra. Por ou tt·o de 3 ele abr il ele -1798 foi e levada á vi ll a, 
com a denominação ele s. Pei?•o, em a; ttenção ao n ome elo re
gente então em Portugal. Em 5 de maio de 1803 o ouvidor 
ger al da capitania, insta llanclo a Yilla, deu-lhe a denominação 
de ViUa Real de S. João elo Ca1·i1·!/., em honra do D. João VI. 
Sendo o Relat . da Repartição de Estatística, foi S . João e l e ~ 
vacla á villa pela Carta Régia ele 22 ele julho ele 17fi6, e ordem 
do governador geral de Peyna mbtJco de 16 ele março ele 1799, 
e do governador des ta cap1 ta ma de 26 ele março ele 1800. O 
mun. _é _percorrido pelas _serras da Carneira, Almas , Neg t•as, 
Conce1çao, J atobá, Matllloré ou Branca, Angieo, Jacara rá, 
Acahy, Juá, Costell a , Barriguda, Pará, Coró, Engabell ada , 
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Cot•õa Bnwca, E scurinha, Maniçovn, Cabeça ele Cavallo e 
Pico; e t·egado pelos rios 'l'aperoá, Bom Successo, 'l'imbaúba, 
Bata lhão, C1:1Jmpo Gra nde e l\1atinoré . A lavou ra do mun . 
cons iste em mandioca , fumo, canna , algodão, feijão, a r t•oz etc . ; 
e a in dn~tria fn,bril em qtte. ijos , co rtumes ele pelles , fttmo em 
rôlo, rapadura, aguardente , farinha de m<~ndioca, louça de 
ban·o , telhas e "tij ollos, fa brico ele redes etc. Criação ele gado . 
'l'e rs: os seguin tes povoados : Timbaüha a 24 kils. , Soleclacle a 72, 
Pombas a 24 com uma Casa de Caridade, S, José a 42, Cara
huba s, Jer icó, antigam ente Serra Branca a 2-1, Gongo a 84 . 
W com. ele prim eira en t. r. , creacla pela L ei P t•ov. o . 27 ele 6 de 
Julh o de 1854 e classificada pelos Decrs. ns. 1.645 ele 29 de se
tem ht·o ele 1855 e 5 . 079 ele 4 ele se lem br o de 1872. Tem duas 
e~ch s . publs . de ens ino prim. Agencia do correio. Sob t·e suas 
d t visas l'icle en tt·e outras as Leis Provs . ns . 189 elA 31 de agosto 
ele 18135,380 de 20 de ab ril ele 1870, GS8 de 16 de outubro de 1879 
7513 de 4 ele dezembro de t883 e 791 ele 24 ele setembro ele 1885: 

JOÃO DO DESERTO (S .) . Log·. elo Estado do R . G. do Sul, 
no mun. de S. Leopol do. 

JOÃO DO JAGU ARIBE (S .) . Ant iga villa do Es tado do 
Cear á. Orago S. João Baptista . Foi creada pelo a r t . I ela Lei 
Pt·o.-. n. 1.255 ele 28 ele dezembro ele 1868 e supprimida pela ele 
n . 1. 402 ele 2.2 de .j ulh o ~e 1871. Era paroch. en~ 186~ em con
·sequencla ela ·teanslerencw ela séde ela ft·eg . do LtmoeH'O para a 
pov. ele S. João, trausferencia autorisacla pela Lei Prov . n. 1. H8 
ele 8 ele novem bro desse a n no e re voga da pe la de n. 1.358 ele 4 ele 
novembro ele 1870 . P er tence ao mun. do Limoeiro. Tem uma 
esch . publ. mi:x ta ele ins . prim., creacla pelo art. lii da Lei 
Pro v. n . 2.005 ele 6 de setembro ele 1 82 . 

JOÃO DO LAME GO (S .). Alelea. Vide Lw?1ego. 
JOÃO D<? MANHUASSÚ (S.). Pov . elo Estaclode Minas 

Ge raes, nn freg . ele Saot~t Mm·garicl a elo mu n . de Manhuassú. 

JOÃO DO MATIPOÓ (S.). Pó v. elo Estado de Minas Geraes, 
no nHm. ele Ponte Nova, com uma esch. publ. ele i nst. pri
n1aria . 

JOÃO DO MONTE . R.ibeirão elo E.stado ele i\•Iin as Geraes, 
1RlO mun. de S . Paulo do l\Iuriahé . Desagun no rio deste nome. 

ecebe dtversos tl'lbuta l'ios . 
JOÃO DO NORTE (S .). Rio que , com o S. João elo Sul e o 

Pre to, fó rma o Itabopoana que separa o Es tado elo EspirHo
Sa nto elo do Rio de J a neiro . . 

JOÃO DO PARAGUASSÚ . Cidade e muu. elo Estado ela 
Bahi a , na com . do Paragttassú, á margem esq. elo rio Mu~~gê . 
em uma pequena planí cie, cujos terrenos são ele alluv1ao e 
ent re se n as ele natme.za vulcanica cuja dureza é muito var ia vel 
O engenh eiro Man oel da Silva P ereira, descrevendo a natureza 
geologica dos terrenos desse mun . diz: « BJuconh•am-se tamhem 
rochas de grés rouge mais ou menos duras, sendo algumas de 
consideravel 1:egielez , Até uma zona em circum fere ncia ele cl ua ~ 
leguas e uma milh a (3 .000 braças a l egua) de l'aJé>, o terr eno e 
semeado de rochas ou sel'l·as des ta natureza mais ou menos 
agglome.r adas, havendo com-tudo a lguns in lervallos de terrenos 
ele alluvião em que ell as se torn am rar as ou acha~-se cobertas 
pelos mesmos terrenos . ,, O mesmo engenben·o asstm se expres
sava e m 1862, a respeito dessa villa: « Para da r a V. Ex . um::t 
1cléa do esta do las·timoso em que se ach a este lugar , hasta dt zer 
que, em meu trajecto pat· ~, esta capital, encon·trei mais de 400 
cargas qtte iam pat•a os Leoçóes e Andarahy, em qu:~nto que 
apenas quatro animaes seO'ui am carregados caminh o de Santa 
! zabel. O pt·incipalmal q~e a:ffiige esta villa, n_ão foicet·tamet~te 
.a secca, qu" ultim amente appat•ecera no sertao _ela provlllma, 
nem tambem a escassez e difllcttlclade da miner aç;w , mas a fa lta 
absoluta ele l avoura , q ne , como V. Ex. não ignora, é a fonte prin
Cipal das rir1uezas publica e particul ar . \.ntes do cataclysmo h~t·
r,o roso porque pDssDram es la localidade e ou·tt·as do nosso sertao, 
Ja a 111iser1a e decadencia i am apparecendo em ~anta I~ a bel, 
~anto assi m q ue os principaes elo lugar delle se havtam retu·ado, 
Jnelo uns para os Lenr.óes, outl'os para o -A~dat·ahy e_Mucambo, 
e alguns até pa ra essa capita l: a secc_a nao fez ma1s. do q_ue 
apressat• a su a queda. Num ponto de simples e_ pura Il!meraçao, 
s~m terrenos ap ropt,iaclos á agl'ic ulLm~a, sem mdustrm fabr1l, 
chstante elos grandes fócos ele populaçao , é evHlente ~u e, ttt·audo 
el!e o seu grande e apparente . desenvolvimento umc~m:nte ~~ 
nHner ação. escasseando esta, Já pe1a rar tclade ~o mm eral , J<t 
pela eliJ:Jicnlclacle ele sua extracção, q ue aht nao compensa os 
gastos ou despesas feil.as , terá elle necessariamen te ele definhar 

e ele todo clecahir: foi precisamen,te o q:te aconteceu á vill a de 
Santa Izabel, que preciza e rigorosamen te a ch a- se nestas cir
cumstancias . Verdadeiramente fa llando, os bons ter r enos 
a"'ricolas distam ele Santa Iza bel 20 leguas , .. » Orago S . João 
e

0
dioce ;;e archiep isco pal de S . Salvador . Em 1847 a Lei Prov . 

n. 271 ele 17 ele maio , no art. I, creou a freg. de S. João elo Pa
r aguassú, no l ugar denom inado lVItlCngê ela Chap11;_cl~ !Jiama.n
t.ina • e no a t·t. lU elevou a msema pov. do i\Iucuge a •:tlla com 
a de;1ominação de Santa Izabel do P araguassü . Foi in~tallada 
em 7 ele fevereiro ele -1848. Foi elevada á cidade com o nome 
ele S. João ele Paraguassú em 8 ele outnbro ele 1890: Pertenceu 
a com. elo Rio de Contas, sendo incot·porada á ele Lavras 
Diamantinas pelo a t·t. I el a Le1 Pro·1 . n . 1.149 de 18 de abl'll 
de 1871 e á de Paragu asst't por Acto ele 3 ele a.gosto ele t892 . 
T em duas eschs. publs. de inst . pl'im. O mun., além da parochia 
rla cidade, comprehe nde as povs. denominadas Brejo ele Cima, 
João Cort·êa, Guiné , Cap::~ Bodes , Beiçudo, Cascavel, Barahunas , 
Roça ele Ctma , além ele outras. O mun . e atr ,wessado pelos 
r ios Parag uassü ,. Mttc ngê, Cor:1bucas , Preto e Alpargata. A 
ctdacle fi ca a 913 klls . da es Laçao Baitdeit·a de Mel lo a 72 de 
el e Lençóes, 36 elo A r.daraby e 70 ela Vill a Bell a elas P~lmeiras . 
Alem da egreja matri z tem a capella de N . S. da Conceição . 
Lavoura ele café , cereaes e criação ele gado . 

JOÃO DO P ARAISO (S . ) . Pov . elo Estado elo Rio de J a
ne iro, na freg. elo Senhot· Bom Jesus elo Monte Ver de el o mun. 
ele S . Ficlelis. 

JOÃO DO P I A UHY rS . ). Villa e mun . do Estado do 
Pia uhy, sécle el a com . elo seu nome, assente em terreno plano e 
soliclo, á margem esc1. elo rio Piauhy, que corre juncto á villa 
pelos lados elo Nascente e do Norte, sobre o começo da planicie 
que acompanh a uma gra nde extensão do valle do mesmo rio, 
tenel•J ~ o s·, l e Sudoes te catingas e sen as com acciclentes mais 
ou men os acce ntuaclos, bem com o a Leste e Norte. A villa 
conta uma população ele 800 ha bs .. iu cl uindo a de seus arra
baldes. Tem bõas condições de salubridade . A pov. consta de 
umas 130 casas ele telha e ()5 de palha ; tem um bello témplo, 
que serve de matl'iz, um cemitet·io publ ico . e um elegante edi
Jicio do paço mu nicipal , em que tam bem ftmcc iona o tl'ibunal 
do jury e tem l ugar aa aucli~ nc ias do J;tho, o qua~ f01 constrtudo 
em 1879 pelos imm igean tes elo Ceara, a ll t es tactOn~clos e soe
co rridos pelo gover no . «Nos snburbios da villa ex1stem l'lcas 
jazidas ele sal que, apezar de mal exploradas consti tuem u ma 
industria pt·oveitosa, e que chega pat· a a bastecer a com. e a Yl
sinha de S . Itaymundo Nonato; a car nahn ba que o.II'erece abun
clan·te colheita ele cêra para o fabrico ele vellas · a criação do 
gado ; e o peixe que em abuuda ncia forn ecem a~ suas lagoas ; 
e apesat· de todas estas vantage ns e ~·ecursos , o s<lu commercio 
é insigni (ican t.e, e a sua incl11stria e agl'icultura comple·tamente 
nullas. »A vi lla de S. J oão elo Piauhy foi outr'or a a pov. de 
J atobá, com um a pequena capella dedicada a S . João . Foi 
elevada á cm·ato pelo arL. li el a Lei Prov. n . 308 de H de se
tembt·o ele 1851 ; á f reg . pela de n. 335 de 1i ele agos lo de 1853; 
á categor ia de v ill a pela de n . 749 de 26 ele agos to de ! 871, 
sendo installada a 17 de março ele 1872: e á ele com . pela ele 
n. 850 de 18 de junho de 1874, classificada ele primeira intr. pelo 
Dec . n . 5. 716 ele 26 de agosto de 187-1 e ins ta llacla a 113 de de
zembro elo mesm o anno . T em duas eschs . publs . ele inst . prim . 
Agencia do coneio, Sob1·e suas divisas vi de entre outras : as 
Leis P rovs . n. 529 ele 6 ele junho ele 186<1, n . 721 de 8 ele setembro 
ele 1870: n . 749 ele 26 de agosto ele 187 1; n . 774 de 28 ele no
vembro ele 1872 ; n . 872 ele 20 ele j tllho ele 1874; n. 912 de 23 
ele julho de 1875 . 

JOÃO DO PRINOIPE (S.) . Ass im üenom in1va-se a villa de 
Inhamuns, no Estado elo Cear á . 

JOÃO DO PRINCIPE (S .). Assim denomi.nava-se ant~ga
mente a cidade de S . João Marcos no Estado do Rio de J anell·o . 

JOÃO DO R I O DO PEIXE (S .). Villa e mun. do Es tado elo 
P arahyba elo Norte, na com. do Souza; banhada pelo do ele seu 
nome. entre as cidades de Souza e Cajazeiras . Orago N . S . do 
Rozario e diocese do P arahyba. Foi creadn, parocbia pela Lei 
Prov. n 96 de 28 ele novembro de 1863 e elevada á categoria 
de vil! a 'pe1o art. I da de n. 727 de 8 ele outub~·o de 1881. Foi 
creado fôro c ivil nesse mun. por Acto de 26 cleJaneit•o de 1883 . 
T em duas eschs. p :bls. Sobre suas divisas vide Lei Pro v. n. 752 
de 27 de novembro de 1883 . Neste mun. está situada a Fazenda 
das Freiras, notavel pelas suas fontes de aguas ther maes e 
sulfurosas; e as povs . Barra do Juá e Umary. 
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JOÃO DO RODEIO tS .). Gl'upia l'as descobertas em 1819 
no a lto Paraguay, otto kils. distante elo DiamantulO, n o Es 
tada ele Matto Gt· osso . 

JOÃO DO SABUGI (S. ). Ex:-parochia do Estado elo R . G . 
do Nol'te no mun. da Sel'l'a Negra; com uma esc.h . pu.bl. ~e 
i nsi. pl'im., creada pe la Lei Prov. n . 9:35 de 21 de.rnarço de 188;). 
Foi creada f1·eg . pela Lei Pro v, u . 979 ele 7 de Ju nlw de ·1886 . 
Denominava- se S. Jo iio do Príncipe. Foi r eba txada dessa ca
ego l'ia pelo art. 1I Lia L~ i P t'O\' , n. 1.006 de 30 de novembro 
183 8 . 
JOÃO DOS B OSQUES (S.). Pov. elo E stado da Bahia, no 

mun. de San La Cl'u z. 
JOÃO DOS GERAES (S .). AnLiga pov. elo Estado ela Bah ia, 

elevada á paroch ia pela Lei P1·ov. n. 2.098 de ·18 ele agos·to de 
1880, Vide Geraes , 

JOÃO DOS PATOS (S.). V illa e mnn. elo Estado do Ma
ramb ão , na ecm. elo Alto Ita pecurü. Foi creacla por Decl'eto 
n. •130 de 19 de março ele 1892. Foi elevada á dist., pela Le i 
n. 1.266 ele 23 de maio ele 1882 . O mttn. é regado pelo ribei rão 
Riachão, que tem sua origem nos valles que descem elas mon
tanhas visin has á villa e vai hnçat·-se no Parnahyba. T em as 
lagôas de S. J oão e elos PáLos. Pt·ocluz cereaes, canna ele assucat· , 
tabaco, café em p1quena quant idade, sendo a sua maior pro
ducção a ele a lgodão . Di s ta elo i\Iirador 20 legttas, ele P astos 
Bons 10, ele Nova York 12. 

JOÃO DOS PINH E IROS (S .). Bairro do mun. tio E . Santo 
do Pinhal , no Estado de S. Paulo com uma esch. pub l. cr eaela 
pela Lei n . '101 de 24 de se tembro de '1892. 

JOÃO DOS POMBOS (S .). Pov. do E sLaclo de Pet·nambuco, 
ná com . da V ictoria; cnm uma esch. publ. de inst. prim., 
m·eacla pelo art . 1l da LeiProv . n . 1. 3132ule Sele abrilde1879 . 
Orago N. Seuhorn. elos Impossiveis. Agencia do correio , Cl'eacla 
por Po1·tal'ia cle 13 ele agosto ele 1884-. 

JOÃO DOS POMBOS (S.). l~stFtçãoclaE.de F.cloCa r uarú 
no Estado ele Pernambuco , a 13 kils . da Vic tor ia. F oi inau 
gurada a 8 ele maio de 1886 . 

JOÃO DOS RIOS (S .) . Riacho do Estado das Alag-ôas, 
banha o mun. ele Porto Calvo e desagua na margem esq. do rJO 
111anguaba. 

JOÃO DOS SANTOS. Lagoa elo mu n . elo Rem anso do Estado 
da Bahia. 

JOÃO DOS THOMAZES (S ,) , Log . elo Esta elo do Rio de 
J aneiro, no mnn. elo Pirahy; com nma esch. !;)llbl. de in.;t . 
prim., creaela peJa Lei Pro v. n . 1. 988 ele 1873 . 

JOÃO DOS TOM BOS (S.) . Log. no n1un . de Ca t•a ngola, 
Estado de Minas Geraes . E' v ulgarmente denominaclo Socca. 
Tabaco . (In f. lo c. ) 

JOÃO DOS TUCANOS (S.). Pequeno pov. que já houve no 
Aquidauana, no começo do varadouro que de sua margem esq. 
ia ter ao Nhandu h y Grande; no Esta;do ele Matto Grosso, 

JOÃO DO SUASSUHY (S.) . Parvchia elo mun. de Suas
suhy do Estado ele Minas Geraes . P assou a denominar -se 
S . João Evangelista p~la Lei P rov. n. 2.995 de '19 ele outu br o 
de 1882. 

JOÃO D J SUL (S.). R io qua, com o S. J oão elo Norte e o 
Pre~o t'ór ma o Habapoana, que serve de divisa ent re os E$tados 
do Ri~ ele J anei ro o elo E. Santo . 

JOÃO DO VALLE Senado E9taclo do R. G. do Norte, no 
mnn. elo Triu mpho. Parece ass im clenominal'-tie pot· te1· sido 
João elo Valle Bezerl'a seu p $SU tclor. 

JOÃO ESTEVAM. Regato no mun . de S. Selnstião elo 
Els tado de S . Paulo . 

JOÃO EUFRASINO . Log . el o Es·taclo de Mí t1as Get·aes, na 
freg . da Conceição ela Es Lí va e mun. de Pou so Alegre. 

JOÃOEUFRASIO. Morro elo Estado de San La Catbarina, 
entre. Pescaria Bmva e Piedade do Tuba rão . 

JOÃO EVANGE LISTA (S .). Parochia elo mun. ele SuM
sully, no Estado de Minas Geraes . Diocese ele Diama ntin a. Foi 
creada com o nome ele S . J oão elo Suassuhy pel a Let Prov. 
n. 2 .654 ele 4 ele novembro de 1880. Passou a denom ina r-se 
S. João Evangelista pelo :u·t. 11! da de n . 2.995 ele •19 de outubro 

de 1882. Sobre snasclivisas vide, entt•e outra a Lei Prov . n. 2.775 
de f@ ele sebembl'o de 188 1 (at·t. I § V). T em duas eschs. publs. 
ele inst. prim. 

JOÃO EVANGELISTA (S. ). Capella cu,·acl'l creada na: 
ilha elos Mar inhei r o~, clis t. ela cidade do Rio Grande, pela Le1 
Pro v. n. 179 ele 16 ele ou Lubro de 1850; no Es~aclo elo R. G. elo 
Sul . 

JOÃO EVANGELISTA (S.). 1lha na costa, do Estado do 
Maranhão. Na sua face elo SE. pa ra o NO. ap resenta comoros 
de areia, em parte co ber tos de r elva ; na ponta elo NE . é ·toda 
coberta ele ma tto, fo rm ando quebt·adas que, \' is tas do mar á 
distancia ele 10 milhas, semelham-se a ilh ote~ . Sua exte nsão elo 
SE. para NO. é ele t~es milhas e a ela ponta elo NE. para SO. 
de 9. Por 67o Nill . e á d istancia ele 50 milhas dessa ilha fic am 
os cabeços de pedra d enominados - baixios do Manoel Luiz. 

JOÃO FAUSTINO. Por to n o rio Corttmbá, mun. ele Entre· 
Rios e Estado de Goyaz. 

JOÃO FE.LICIANO . Pequeno rio do Estado ele Minas Geraes, 
banh a o mun. rlo Abaeté e clesagtta n a maugem esq. do ri o 
deste nome (In!'. loc.). 

JOÃO FELICIANO (Dt• , ). Cot•t·egv do Estado ele Minas 
Geraes, aff . do rio S. Dom in gos, q na o ê elo rio José Pedro . 

JOÃO FELIX . Lago do Estado do Amazo\1as, no mtttl. da 
Villa Nova de Bar t·ei rinba . 

JOÃO FELI X. Lagôa no mun . do Remanso do Es tado da 
Bahia . 

JOÃO FERNANDES. Riacho elo Estado elo Rio de Janei ro. 
Liga-se ao Gual'aby. 

JOÃO FERREIRA. Pot·to no rio Mogy- guassú; n o Estado 
ele S. Paulo. 

JOÃO FERREIRA. Rio cl 0 Estado elo R io de J anei l'o, uo 
mun . da Barra Mansa . Desagua na margem elir . elo P rur a 
hyba ent r e os riog Cach oeira e Lagoinha, 

JOÃO FERREIRA. Ribeirão d0 Estado ele S . P attlo, aiT. 
ela margem clir. do l'io It:t peti ninga . 

JOÃO FRANCISCO . Campo no sn burbio ela cidade ele 
Goyaz, Estado des te nome. Ha a hi um deposito ele polvot·a. 

JOÃO FRANCISCO. Ponta n o lit \oral do Estado de Santa 
Catharina, na en tt·ada do sacco da Armação. 

JOÃO FRANCISCO. Ribúrão .do Estado de Minas Geraes, 
banha; o mun. ele Entre R ios e desagua no rio Pará. 

JOÃO GAGO. Log . do Estado do Rio de Janeil·o, na freg. 
de Itacurussá elo mun. ele Mangaratiba. 

JOÃO GALLO . Serra elo Es~aelo do E. Santo, n ó mun. ele 
Gual'apa ry, á ma.rge m L . elo rio Fazenda . 

JOÃO GOMES. Antiga paroclü.a do mun. ele Barbacena,. 
no Estado ele Minas Ge L' aes, Foi el evada á villa com o nom~ 
ele Palmil'a pela Lei P t'O\' , n. 3.71.2 ele 27 ele julho ele !1889 . 
Vide Palmira. 

JOÃO GOMES . Es ta~ão da E._ ele F . Ce tltl'a l do Bt·az il, entre· 
as ele Cbapéo d'U vas e Ma ntiquen·a, distante 32,1k,175 ela Ca-

, pital Fe ·Jeral e ::t 831'" ,443 de !'\lt ura sobre o nível elo ma 1· . 
Delta pa r te um a esbt·ada qtle vae ter a i\:fet·cês do Pomba. 
Agencia do Correio . Foi i naugul'acla a 1 ele feve reiro de 1877 . 
A pa rte dessa e>trtcl<L de João Gomes ao Sitio (39k,227) foi 
waugurada a 2 L de março de 1878 . 

JOÃO GOMES. Ilha do Estado ela Bahia, no mun. de 
Be!moa·te. 

JOÃO GOMES. Ribeirão elo Estado ele Minas Geraes, no 
muo._de Mo 'lt"s Cla l'0S, Rece b ~ o corregJ elo B a ta lh ão . 

JOAO GOMES. Porto no rio Pi l'ahy, no m tm . de S . João. 
Marcos e Estado do Rio ele Janeit·o, 

J OÃO GOMES, Lagôa do Estado da Bahia, no mun. Gla 
Victoria , um:\ legua dis tante da villa . E' muito profunda, com 
agua permanente e muito abunclanLe ele peixes. Tem ele no
lave i o S3"'ll inte: nos primeiros t empos, affi1'111am diversos 
ve·terenos, 

0
fàL·a o sa11 local g rande planície, sobre a qual se 

col'l'ia a cavallo, campeou-s~ antmaes e vaquejOll-se o gado: 
hoje é um grande manA.ncnü ele agua para a secca. Não 
sabemos explicar C(ttal a causa desta depressão do ·terr eno.
(Franq·uilino Leovigilelo TOl'l'es) . 
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JOÃO GONÇALVES. Set•ra do Estado do Parahyba elo 
Norte, no mun. de Fagundes . 

JOÃO GONÇALVES. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, 
ali. do rio Pt·eto, que o é elo Parabybn·na. · 

JOÃO "GONÇALVES. Corogo' clo Estado de ll!inas Geraes, 
ba n·ha o te rrit~ rio ela f reg. de Dat.las e elesagu.a na mm·gem 
dh·. do rio Treme . (Inf. loc.). 

JOÃO GONÇALVES. Ribeirão do Estado de Goyaz, banha 
o mtm. de Santa L ttzia e dasagu.a na margem di r. elo rio S. 
Bertholomeu. Nasce na chapa da da Saia Velha e rece be á dir. 
o Vallada t·es . (Inf. loc.). 

JOÃO GONÇALVES. P or to no rio Grande, mun . de Ube
raba ; no Es tado ele Minas Geraes, a 12 ki ls., da parocb ia do 
Fr ttctal. Ahi vem ter uma est rada que elo p~ t·to ele Santa Rita 
do Paranabyba , n o mun. de Monte Alegre, passa p~lo mnn. do 
Pmta e uma outra qne parte de ArMaquat·a (S. Paulo). 

JOÃO GRANDE. iHOl'l'O do Estado !!lo Rio de Janeiro , na 
ft•eg. da Encrwlilhacla . 

JOÃO GRANDE. Rio elo Estado de Minas Geraes, de 3-
agua no J equitinhonha entre os al'l'aiaes de S. n'figuel e da 
Hin ga . Recebe o S. Joannico. 

JOÃO GRANDE (S.). Riacb.o do Estado de iVIatto Grosso· 
clesagua á. margem dit•. elo rio elas Vertentes Gra ndes . Cort~ 
a est ra da de Cuyabá á Goyaz, nove kils . clistante deste rio, 
entre os rtbeirões das Pontinhas e de S . Joãos inho, ad ia nte 
da set·ra elas Lavri nhas (Dr. S . da Fonseca . D·icc. cit.). 

JOÃO GUED ES. Pov . do Estado de Sergipe, D.o mun. do 
Lagarto. 

JOÃO ISIDORO. Ilha do Est11clo ele S. Paulo, no rio Gt•ancle 
e mun. do Carmo da F ranca . 

JOÃO LEITE. Serra do Estado das Alagôas, no mun. do 
Pão ele Assucar. 

JOÃO LEITE. Corrego elo Estado de Goyaz, a li'. do Meia 
Ponte, nas divisas ela freg. de Sa nt'1...nna das Anta.s . 

d 
JCOÃO, LOBO. Lago a seis kils. ela cidade do Ipú, no Estado 

o earu . . 

JOÃO LOPES. Log . do Estado ele Mi nas Geraes, na freg. 
do Bi•umado e mun . de Santa Barbara . 

JOÃO LUIZ. Ilh a do Est:1.do de Matto Grosso, no rio Bri
lha nte, acima ela foz elo rio Dourados . 

JOÃO LUIZ. P orto no rio das Velhas, mtm . de Arax á e Es
tado de Minas Geraes . 

JOÃO MACHADO . Cor rego do Estado ele i\linas Geraes, aff. 
ela méll'gem dir. do rio Andt•ec!nicé, trib. elo Pa \·auna 
(Inf. l oc. ). 

JOÃO MANOEL. Col't'eao do Estado elo R io de Janeiro , nas 
divisas da freg. ele N. S . da Conceição do Frade ; clesagu1. na 
margem esq. elo rio Macahé . 

JOÃO MARCOS (S .). Cidade e mun. do Estada do Rio de 
J aneu·oL sede da com . elo seu nome. ·Sua egreJa ma t.rt z, tem a 
m_vocaçao de S. João Marcos e depende ela clwcese elo 
Rw d~ Janeiro. Foi creada villa p?lo Alvará de 21 de 
fevererro de iSl-1 e ins ta llacla em 12 ele fevereiro de 1813. E' 
c~ marca de primeira entt• ., creada pela Lei Pro v. n. 720 de 
2o ele outubro de 1854 e classificada pelos Decs . os . 1.469 de 4 
de novembro de '18.54 e 4.868 de 19 de janeit·o de 1?72. Tem duas 
escbs: publs. de mst. prim . Agencia do correio . O mun. é 
co!ls_tituido pelas parochias de S. João Marcos e N . S. da Con
c8ew.::o do P assa 'l'res e comprehencle os povs denominados: 

er taiJ, Ca•·á, Poço A-ml e Mon·o Azul. Do cidadão Luiz de Sá 
Cherem recebemos ('1886) a 8egtLinte informação : «Este mtm. teve 
ortgem (a freg . de S. João Marcos) em uma capella conslt'u icla 
em 1739 por João Machado Pereira em stta fazenda. Em 1742 
~e;:_e provimento de curada e pelo Alvará de 12 de j~neiro de 
17,5 fot et·acta em parochi11. tt·ansfet·inclo-se a matnz para o 
Dclua\ templo em 1801. A Yi'ua tem '10 ruas (Imperio, Flôt·es, 

r· Cer~uei ra Lima, Cadêa , Commenclador Rocha1 ~e11eral 
OsJrio, tspo, Capitão At•aujo, Gramma ~ S . Joaqutm_), _quast 
to as ca_J çadas; tre' travessas (do Ca.pitao-.m or, Mumet,p<:l e 
Nova), ttes la rgos (ela Matriz, Duque de CaXIas e da Estaçao), 
dous beccos (elo Modesto e da Matriz). Tem no-ve sobrados e 
algumas casas aesobradadas; uma bonita matriz, com uma ca-

pella contigua do SS. Sacra,mento; u-ma e!l' reja ele N. S . do 
Rosario e S. Benedteto com um cem1Ler10 • esq. bem ajat•di
nado; e um elegante. theatriuho. Sua pop. ~ de 14 .000 habs. 
Sua a"ricultm·a cous1 s Le na Ntl'tura do cafe, a lg uma ca no a 
arroz, 

0
feijão e mandioca,, Foi elevada á categoria de ci;lacl~ 

com a denominação ele S. João Marcos pelo Dec. n. H5 de 15 
de agosto de 1890. Denomin ava- se antigamente S. !João do 
Principe . 

JOÃO MARCOS (S. ). Parochia do Estado do Rio de Janeiro, no 
mun. de seu nome . Dioce3e elo Rio da .Ja nei ro. Teve principio em 
urna capella fundada por João Mach ado Pet•eira em sua propria 
faze nda e dedicada a S. João ~1a r cos . Por Alra rá ele 12 de 
janeiro ele 1755, entrou e~sa capella n a classe elas egrejas per
petuas e o parocho Antomo Fernandes, que a paroch ia ra desde 
17-42 foi o seu pr1me1ro propriPtario por apresentação ele 15 ele 
janeiro de I755. Como s~ achasse arruinada a capella e não 
fosse suffic1ente para os lt•eguezes, cujo numero h avia augmen
taclo, começou-se a conslrucção de uma oulra egreja; porém 
pouco. clepots ficott a obt·a parada, e concet·Lou-se e a ugmentou-se 
a anttga capel\ a em 1760, o~de se continuou a dizer missa 
«Como entre os freguez.es, clt z P1~ary~ subsi stiu sempre boa 
vontade em ultimar o mtento prtoctptado, que frivolos pt·e
lextos haviam impedido, com facdidade cedeu ·tudo á Missão elo 
padre F t• . Francisco Antonio cl' Alba Pompeia, capuchinho ita
liano, que na era de 1796 passou áqnelle clis trlcto, e ·tendo -se 
escolhido o sitio das Panellas para o assento do novo templo 
alli se traçaram os prim eiros alice J"Ce .~, a 8 ele janeiro ele 1798 :' 
e constr tticlas as paredes ele g rossa taipa, prin cipiou a nova 
Matriz a ter uso e ex~rc icio no dia 1. de nove mbro de i80l. , 
Tem duas eschs . publs. de instt• . pt• imaria . 

JOÃO MENDES . Riacho do Estado do Rio de Ja neiro n a 
freg . ele Itaipú, do mun. ele Nyte t·õi . ' 

JOÃO MIRIM (S.) . Log. do Estado do R . G. elo Sul no 
mun. de S . Borja . ' 

JOÃO MIRIM. Ilha situada na parte da cost:~ elo Estado 
do Maranhão , comprebendicl a entre a ilha Ma ng unsa e a 
S. João Evangel ista . E' cob3rta de mangues e destitnícla ele 
importanc ia. 

JOÃO MULATO. Riacho elo Estado de P ernambuco, no 
termo ele Elarre nt·os. 

JOÃO NEPOMUCENO (S.).' Cidade· .e rnun. do Elstado de 
Minas Geraes, séda d11. com . elo seu nome, sobre o rio Novo . 
O terreno da cidade é constituído por pequenas elevações, que 
não excedem de 40. met1·os. E' banhada por dous corregos, nas
cendo um a tres lnls. e conenelo de S . a N., e outro na base 
da ramificação da cordilheira em cpte ella está collc•cacla e cor
r enclo SE; . a NO. Divide-se em cidade b:tixa e a lta; nesta estão 
co\locaclos o Forum e a Matriz e á pectuena distanc ia de8ta o 
cemiterio; naquella a Cadeia , o Q11artel de Policia, a casa de 
instrucçii:o municipal p ~ ra ambos os sexos e a Estação ela E. ele 
F. Leopolclina (antiga Un ião Mineira). Tem a cidacle uma pop. 
de 2.000 habs. O rn uu. é banh ado pelos rios Novo, "Pom ba , Santa 
Barbam, Descoberto, Roça Grande e clivet·sos outros; e [oercor,
rido pe:a serra da Piedade. O muu. é fer til em café, pt•ospe 
l'ando a ca.nna, o fum o e os cet• eaes . Limita-se com os muns . 
elo Pomba, i'llar de Hespan ha , Juiz ele Fóra, Leopoldin a, Cata
guazes e Rio Novo. Dista el a. cidade do Pom ba 48 kils., ela do 
Mar ele Hespaub.a 48, da Leopoldina 54, de Cataguazes 42 e do 
Rio Novo 18. Foi. em principio um simples cta·at') , elevado á 
cate[oria de parochia elo mun . do P om ba tnlo § io, a t·t . I da 
Lei 1Jrov. n . 209 de 7 de abri\ de 1841. R~bai>racl a dessn ca,te 
goria pela Lei Pr <> v. n. 5-!2 de 9 de outubro ele 1851, q ne incor
porou seu tet•t•itorio á fr eg . do Rio Novo. Restaurada parochia 
elo termo do Mar de Hespanha pela Lei Prov. n. 1.033 de 6 de 
j ulho ele '1859, foi em 1868 pelo a r t . I da Lei Pro v. n . 1.600 ele
vada á villa . Em 1870 a Lei P t•ov. n. 1.6!4 de 13 ele setembro, 
em seu art. IV, tt·ansferiu a séde do mun. para a pov. elo Rio 
Novo, que foi elevada ;i villa . Em 1880 a Lei Prov. n. 2.677 de 
30 ele novem•bro, em seu art. I elevou de novoS. João Nepomu
ceno á vil\a, constitu indo o novo mun. com a parochia de 
S . João Nepomuce110, clist. ele Sann Barbara e parochias ela 
s.S . Trindade elo Descobert:> e Dôt·es de Monte Alegre. Estatniu 
ainda a mesma Lei que o novo mun. ficasse per tencendo á com . 
do Rio Novo. Foi insta llado o mun. em 7 ele janeiro de '1882. 
Foi elevada á cat3goria ele cidade pelo at·t. L Ja Lei Prov. 
n . 2.848 ele 25 de out ttbro ele i8ill ; e á de com. pela Lei n . 1.1 
de 1.3 de nove m\Jro de 1.891. Foi classificacla com . de prim eira 
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entr. po r Acto de 22 de fevereiro de · 1892 . «Foi este lagar, 
escreve- nos o vigario de S. João, em te mpos idos c0mprado pelo 
guarcla- mót· Fut·taclo, o qual deu o te rreno occupado pot· es ta 
pov. e com seus companheil·os Henriques, Feneira Marques e 
outros , fizeram aqui u ma capella. a que deram o nome de 
Capella elo Rio Novo de Baixo, tendo vor padroeiro S . João 
Nepomuceno». Coube~ _9amat:a Municipal de ssa cidade iniciar 
a sua primeira e'pos tçao regwnal a 21 ele se·tembro de 1884 , 
apr esentante 170 a mostras ele café . A 20 ele se tembro ele 1885 
r ealizou a sna segunda, mais completa que a primeira, e a 3 ele 
outubro de 188ô a terceit•a, muito mais completa que as ante
r iOl'es. T em eschs. publs . e uma bibliotheca. E' uma elas 
cidades ele Mina> que mais progt·essos tem feito ultimame nte . 

JOÃO NEPOMU CENO (S . ). Parochia do Estado de Minas 
Ge r aes no mu n . de Lavras do qua l dista 30. ki ls . Sobre ella 
encon t~amos o segui n te no Almanc~h Sul lliineir·o (1884) : 
!' Data elo fim elo secu lo pa ssado o começo da fu nd ação deste 
lon-a.r realizada pelos fi nados cidadãos Manoel Pereil'a de Car
v~lhd e filh os, ca pi tão Ma lheus Lui z Garcia e filhos, Francisco 
da Silva Teixeira e filho s, José Simões de Aguia t' e J:ll hos , 
segui ndo-se a estes os tambem já fa llecidos cidadiiJos cap i tão 
Manoel Joaquim ela Costa e filhos, all'eres José Antonio ele 
Li ma. al fet·es João Antonio Gomes, alfet·es Flavio Antonio ele 
Moraés e João Ignacio Dias ... Tem o l og~ r tres egrejas, sendo 
a ela matriz, com duas torres, actualmente em reconst r ucção, 
dedicada no pad roeiro S João Nepomuce no, ou tr a con sa~racla 
a N. s. do Rosario e uma capell a de S . 1\liguel, s ituada no 
centro do cemiterio, possuindo um elegante to rreão , e cuja 
constwcção é devida á dist incta e impo1·tante família Lima., 
qne tem pt•eslado ao legar serviyos ela ma is alta v a lia. Nos 
ultimas lO annos tem s tdo constrmdas na pov. cerca ele 30 casas 
sttbiudo hoje a. q•msi '1 30 o 1:umero c1ellas. No largo principal 
ela loca!tclade ha um chafar tz publiCo ele anttga constrncção e 
que ·tem agua sufficiente par a abastecer parte da f reg. , ha ven'clo 
em diversos otlt t· os pontoB do Jogar abunda ntes fontes>>. Diocese 
ele Mat·ia nn <L . Foi.ct·eacla parochia pela Lei Prov. n . 209 ele 7 
ele abril de •lS,H. Sua extensão ele E. a O. é de 48 kils e ele N. a 
S . ele 2'1. Os ten enos são, em geral, mon·tanhosos, cober tos de 
matt[ls e sujei tos a algt!_ma geada . Cull.~u·a de ca nna, café, 
cereaes e alaodã.o ; criaçao de gado, p rwc1palmente smno. Seu 
·tenitot·io é "ban hado pelos rios Grande, Co ng-o nha l e pot· di
versos riachos. Tem duas eschs . ,)nbls. de inst. prim . e urna 
pop. a.,·ali ada. em 4.000 habs . Al m da matr tz possue a capella 
de S. Sebas tião da Bôa Vista . Sobre s uas divisas vide, entre 
outras, as Leis P t·ovs . ns . 1.999 de 14 ele novembro de 1873 
(art . IV); 3.081 de 7 de novembro de 1882 (art. II) ; 3.170 ele 18 
de outubro ele 1883 (art. III) e 3A42 ele 28 de setembro de 1887. 

JOÃO NEPOMUCENO (S.). Peq neno rio do Estado ele 
Minas Geraes, banha o mun. de seu nome e clesagua no rio 
Novo. Nasce na serra elas Bicas. 

JOÃO NICO. Rio do Estado ele Minas Geraes, atf. ela margem 
elir. do Parabyb:tna . 

JOÃO NUNES. Rio do E stado de Ser gi pe, aff. da marg-em 
esq . do Vaza Barris . Nasce ao S. ela Serra Negra . « l ei,\ 
direcção des te rio deve passar a lin ha divisaria entre a. Bahia 
e Set'gipe , traçada ela bat•ra elo Xingá as cabece iras do rio 
.Real> . 

JOÃO PAULO. Rio do Estado de S. Paulo, r eune- se com o 
Vermelho proximo da cidade ele Arêas . Sobre elle ba duas 
pontes. 

JOÃO PAULO. R io elo Estado de San ta Cathar ina, at ra
vessa a estrada ele Lages ent1·e os campos do F iglle ireclo e a 
colonia ele Sant<c 'rhereza . 

JOÃO PAULO. Ccirrego elo Estado ele Minas Geraes, banha 
o mu n. ele Baepe ncly e clesagua no rio S. P edro. 

JOÃO PAULO. Ribei rão elo Estado de Goyaz, entt·e Ca va l
cant i e J!'ormosa. R enne·S } ao rio elas Brancas ou Bt·anco . 

JOÃO PEDRO. Riacho elo Estado de Minas Geraes, ban ha a 
ft·ag . de Santa Rita ela Ibitipoca . 

JOÃO PEDRO . Ribeirão do Estado de Min as Geraes, nasce 
na serra de J.\!lombaça (no morro Cavado, segundo outros) banha 
o muo, de Baependy e clesagua no rio deste nom e pela margem 
esquerda. Recebe o Bengó e o corr·ego do Rosario. 

JO.ÃO PEDRO. Lagôa elo Estado elo R . G . elo Sul, com
muntca com a lagôa elo Barros. 

JOÃO PEDRO. Lagôa elo Esta elo de Minas Geraes , na ft·eg . 
ele Santa Rita ele Jacutinga . 

JOÃO PEQUENO (S.) . Vide Joiio Gn1-nde (S .) . 
JOÃO PEREIRA . Ponta no it1te rior ela bahia de Todos 

os Santos, no Es tado da Bahia, defront3 cl:t ilha da Maré. 
. JOÃO PEREIRA , Co n·ego do Es tado de S. P aulo, afL elo 

l'lbeirão Bo ni to, tl'ib . do Mogy-guassú. 
JOÃO PEREIRA_. Ribeirão d_o Estado ele Goyaz, clesagua 

no no das Antas, aíl . el o Cot·umb a. 
JOÃO PEREIRA. L ago do Estado de Minas Geraes na 

freg. ela Conceição da Esti va emun. ele P ouso Alegre . ' 
JOÃO PINTO. Senado Estado do Ma ranhão, no mun. de 

Sa nta Helena, do lado do N . 
JOÃO PINTO. Serrote elo l!~staclo do Cear:i, no mu n. de 

Santa Qui ter ia. 
JOÃO PINTO. Cachoeira no Estado do Rio ele Janeiro, 

fó r ma com a doRegis tro o rio do · Couto ou Cberem , trib . do 
Pilar. 

JO ÃO PINTO GRANDE . Rio do Estado de Minas Ger aes, 
desag·ua na mart;ielll dir . elo r io Doce , ent re a foz do Cuiethé e 
a do Manh uassu . 

JOÃO PINTO PEQUENO. R iu do Estado de Minas Geraes 
desagua na margem di t•. do rio Doce, entre a foz elo Cuietbe e 
a elo Manhuassú . 

JOÃO PIRES . Se n a elo Estado ele Minas Geraes, no mun. 
de Carangola , logo abaixo ela cachoeira dos Tombos (lnf. loc.). 

JOÃO PIRES. Entre muitas lagoas abundan tes el e peixe, 
ctue tem a fre_p. ele Arayozes do Es tado do Ma ranhão, prima o 
famoso lago João Pires, que mede quatro leguas de comprido. 
Con·tém em si tão grande a iJUnda ncia ele peixe que, no inver no, 
quando elle desce em enot·mes cardumes para a Tatoya e Pa.r
nahyba, fó rm a nm es trondo que se ouve ao lon o-e. Nessa 
occ'!_s ião os habs. rib eirin~os arm ados ele ban a fa,, 

0 
esvinheis , 

a rpoes , flechas e oukos metas de pe.sca , fazem abundantissima 
colheita . Tem mais este lago a propri edade de cria r em suas 
margens e i lhas o gado e engorda!-o despropositadamente bem 
como as aves ele qui ntal. Os porcos só com o aguapé e o~ttra.s 
babugens, que lhes proporciona o lago, tor nam-se grandes e 
mui gordos cevados ( Alnumaok elo Mc~rc~nhão . 1860) . 

, JOÃ O PIRES. Lagôa elo Estado do Geat·â, no mun . de 
Sant'Anna do Acarahú . 

JOÃO RA YMUNDO. igarapé do Estado elo P ar á, no clist. 
elo Mosqueiro e mun. da capital . 

JOÃO REGO. Serra na freg. de Inhauma elo Districto Fe
deral. 

JOÃO RIBEIRO. Log. e riacho elo Es tad o do Ceará , n o 
mun . do P er eira. 

JOÃO RIBEIRO . Serra elo Estado do Mar anhão , a 36 kils. 
distante da cidade de Caxias . 

JOÃO RIBEIRO. Mon·o do E,;taelo de Minas Geraes, na 
freg. da. cidade do Piranga . 

JOAO RITA. Ribeirão elo Estado ele S . Paulo banha o 
mun. ele Guara·Linguetá e clesagua no rio Parahyba' pela mar
ge m esq. Nasce no Joga r P apagaio, em ten•as de Francisco 
Lourenço ele Mello (Inf. Joc. ). 

JOÃO RODRIGUES. Uma elas estações ela E. ele F . de 
Porto Alegre a Uru guayana. ; no Estado do R. G. elo Sul. 

JOÃO RODRIGUES. Ilh a elo Es tado da Bahia, no mun. da 
Bana elo Rio de Co ntas . 

JOÃO R ') DRIGUES. Ar t•oio elo Estado elo R . G . do Sul, 
· banha o mun. elo Rio P ardo e clesagua na margem esq . elo rio 

J ac uhy. 
JOÃO ROQUE. CachoeÍl'a no r io Pa r anapanema, na barra 

elo ribeirão das Anhumas . 
JOÃOSINHO (S. ) Ilha si tua da ao N. da bahia de P ero

caua e ao S. da fez do Gmupy . Entre a ilha e a t ahia fica a 
ilha elo Guará , que carece de importancia . 

JOÃOSINHO . Ilha no m nn. do Remanso do Estado da Bahia, 
no t•io S. l!, r anc isco . . 
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JOÃOSINHO (S.) . Rio do Estado do E. Santo, aff. ela mar
getl1 esq. do rio Doce. Na Pl~nta de parte da Prov. do E. 
Santo. organ1sada pelos engenhen•os Cintra e Riviere. acha-se 
mencwu aclo um outw rio com o mesmo nome ele JÓãosi nho 
atf. tambem da ma t·gem esq. elo rio Doce. Na Carta da Prov.' 
do E. Sau to do engenheiro Herm illo Alves acha -se apenas men
cionado o primeiro desses rios. 

~JOÃOSINHO (S .) . Rio elo Estado elo Paraná ; banha o mun : 
de Guaratuba e clesagua na marge m esq . ela bahia deste 
nome (In f. loc.). 

JOÃOSINHO. Riacho do Es tado de Matto Grosso; passa na 
estrad~ de Cu yabá a Goyaz, 1,5 k il. a E. do S. João Grande e 
nove ktls . a O. elo Vertentes Grande (Dr. S. da Fonseca. 
Dicc. cil..). 

JOÃO SOARES. Ilha elo Es tado do Amazonas, no r io 
J apura . E' t•o l eado pelas ilhas Ará-Suquit•a, QuMi ·p~u·ú, Nova 
Aracapi e Aracapi . 

JOÃO VAQUEIRO. Lagôa elo Es tado do Mara nhão, na freg. 
de Bacurytuba. 

JOÃO VASCALHAU (S .). Bahia na costa elo Estado elo 
Maranhão, entre o pbarol de Itacolomi e a bahia elo Cabello ele 
Velh n . Não a :lm itte emba t·cações ele mais ele sete pés de callaelo 
por ser Circulada cl ~ cor ôas . que deixa m en tre si um estreito e 
pessimo canal. · 

JOÃO VELHO. Log . do Estado de Min as Ger aes, no num. 
de Sabará . 

JOÃO VELHO . Rio elo Es tado elas Alagôas, 'banha o mun . 
de Penedo e cl e s~.gua no rio Pia uhy. 

JOÃO VELHO. Pequeno rio do !Estado do Ri o ele Ja neiro, 
no muu. ele Magé . 

JOÃO VELHO. Lagôa no mnn. elo Remanso elo Es tado da 
Bahia. 

JOÃO VENANCIO. Serra elo Estado ele Minas Geeaes, no 
mun. de P assos, nas divisas da freg. ele S. Sebas tião ela 
Ventan i11. . 

JOÃO VIEIRA. Pov. do Estado ela Bahia, no mun . do 
Raso. 

JOÃO VIEIRA. Log . do m~m . elo 1' rinmpho elo Es·taclo elo 
R . G. elo Sul. A Lei Pl'OI'. n . 1.545 de 17 de dezembro ele 1885 
creou ahi uma esch. publ. mixt11. de inst. primaria. 

JôÃO VIEIRA . Ilha no m un. ele Chique-Chique e Estado 
ela Bahia, no l'io S. l<,ntncisco (In f. loc.). 

JOAQUIM (S .). P arochiado Es tado elo Rio de Janeil'O, n o 
muu. ele Ba rra Mansa, ligada a Volta Redonda (estação), Am
paro, Quatis e Divisa pot• estradas, Sua egre ja matr iz tem a 
invocação elo Patrüwcha S. Joaquim e depende ela diocese elo 
Rio ele J aneiro. Sobre sua fttnclação informam-nos do soguinte : 
« Tres irmãos Diogo Alves Perait•a, Boaventura Alves Pereira 
e Joaqnim Alves Pereira , reunidos, marcaram a hora ela sahida 
de casa e convencionaram que onde se encontrassem ao meio 
d1a, sel'i~ estabelecida a séde da f reg . e assim o fizeram dando 
começo a capella de S . Joaq uim.» Foi creada cm·ato pela Lei 
P1·ov. n . 485 de 30 ele maio ele 1849 e ele vada á categoria éle 
par och1a pela ele n.573 ele 9 ele outubt·o ele 1851 . Tem duas eschs. 
pu~ls. de ius t. prim ., egTeja matriz a elo Rosario e dons cemi
tenos. Lavoura ele café e can na. Con;prehende o pov. elo Falcão. 

JOAQUIM (S .). Pov. ao abrigo da fortaleza deste nome, 
no Estado elo Ama~onas, Seus habs . em numero ele 200, em 
30 ffogos-(1852), plantam e pescam para seu sustenLo, e gua t·dam 
as azendas ele gado do rio Branco (Araujo Amazonas). • 

d 
J'BOAQUIM (S.) . Log. elo Estado de S. Paulo, no mun. 

o ananal. 

JOAQUIM (S.) . Looo. no mun . da Lagôa Vet·melha do 
Es.tado do R. G. elo Sul; com uma esc h. publ. mixta ele inst. 
Pdnm., creada pela Lei ProY. 11-. 1.545 de :1.7 de dezembro 

e :1.885. 

JOAQUIM (S.)' Antirro curato do mun. ele Jacuhy, no 
Estado de Minas Geraes f incorporado ao mun. de Cabo Verde 
pela Lei Pt·ov. n. 452 ele 20 de outu·bro de 1849. Passou de 
novo a pertencer ao termo de Jacuhy, elo qual foi a inda eles
mel em brado e incorporado ao de Alfenas pelo Lei Pro v. n. 1.090 

e 7 de outubro de 1860. 

JOA;QUIM (S.). Dist. creado na feeg. da Conceição ela 
Boa V1sta, muu. da Leopolcllna e Estado ele Minas Geraes pelo 
úec. n . Ni de 21 ele novembt•o de 1890 . 

JOAQUIM (S. ). Forte 11a foz elo Tacutú, á margam esq. ela 
sua confiuencia com o Uraricoera , no ponto em que se fo1·ma 
da reunião elos clous o t•io Branco aos 3° i ' 45" ele lat . N . e-
170 16' 3r de long . O do Rio de J aneiro. S . Joaquim não é 
tanto como Cucnhy, um logar desha bi taclo e perdido em 11 n{ 
deserto. Comquanto fique a um mez e mais (comprenhende- se 
que as viagen s feitas nes tes ;·10s e ucachoeira dos , ora em va 
pores ora em can ôas, dependem muito elo tempo e ele outras 
condições,) ele Ma_náos está situada em uma região mais per 
lustrada e conbectcla que a elo alto rio Negt•o. Não é exaD'e
rado chzer que o no Branco1_no qual está, foi na época coloni~l, 
no seculo passado, uma regtao ele, relativamen te , gr•a ncle movi
mento comme r~1al e ele um a certa civilisação. O clima é, sinão 
excell~nte, _ ass as bom , e o naturalis ta \Vallis faz del!e calo
rosos elog1os. R efennelo-se ao clima desta região diz nc se u 
R elcbt. . . como me mbro claquella commissão, o Sr. major 
Dyonts!O qerque1ra : '~.O nosso estado sani ta rio ma n teve- se 
sempre. sattsfactOl' lO . 'I ll'emos a penas alguns casos ele febres 
mtermltten~es qtle foram fac1lmente clebella clos .n Bem per to 
elo forte estao as ultunas fazendas naClonaes , com excelle nte 
gado, e o rio Bt·anco é um dos mais fa rtos elo valle do Ama
zon:l s. Acompa nh a ndo. o entã? maj or_ Alfredo Ernesto Jacques 
Ounques em 1888 qtt 'l 1a em mspecçao d 1 colomas militares 
o j{t citado conde Straclelli su biu o r io Br·anco : elo qual deu n~ 
Bolletino de la :ocietá GeogJ•a(ica ·italiana , éle março e abril 
ele 1889, ~ma mm 1\l·teressaute notic ia . «O forte es iá para o seu 
fim de v1gllancta, excellen temen te s ituado, embo ra em terreno 
baixo e suj eit.o a ser inundado nas o-r a neles cheias. E ' um pe
queno fot•te, com duas baten as , de barbeta , a t•m aelo com velha 
ar lllilana hespanhola e port.ug·tleza, onde reside uma guarnição 
ele 12 soldados, um sargento e um te nente, irregula rmente 
m~clacla de tempos em tempos .» Toda a pop . elo logarejo será 
ho~e ~le umas 50 a 80 p~~soas, .Pe.la max1ma parte tapuia, isto. 
é, mclws e seus ftlhos, Ja senn ·cJviilsaclos . A linp:ua geral elo 
tupy é ah i, como em todo o d o Bt·nnco, a lingua cot·t•en te . 
O fo rte fica em uma planice por onde se d ilatam os vastos 
campos elo rio Branco. « Peqrteno for te ele pedra Q barro 
começado em 1775 por ordem do governado•· Francisco Xaviet! 
de Mendo~ça Fut·taclo e concluicl.a tres annos depois, na margem 
esq. elo rw Bran<?o , a ~8 leguas de su11 foz no rio Negro; tend o 
poe fim obstar a 1nvastw dos hespa11lloes que, depois ele levau
~arem os fortes ele Sa nta Rosa e ele S. Joã o Baptista , peo
Jectav.am avançar pelo nosso terl'i torlo .» Baena. no seu 
Ensa;w Ghoro_qrapico d? Par (], , diz : <<Sua figura é ·um paral
lelogrammo , elo qual um dos lados ma iores está ao longo da 
margem e tem quas1 no metO um reentraute, que não consente 
mais de uma peça. de art!lhar!a para ~l!uquea t· o resto ct0 
mesmo lado; deba1xo de 1den\lca cltspos1çao se acha 0 lado · 
opposto. ~o pequeno lado em que est á a porta, ella apresen ta 
uma cortma, tenclo nos e:dremos dons me10s baluartes. e 0 
mesmo no laclo opposto. O pavimento contém 113 cauhonéiras 
das quaes só 10 cavalgadas dos canhões dos calibres ele seis até 
um. Entre elles exis tem tres pecl t•eiros tomados aos hespanboes 
com o posto ~ilita1· de S . Joã o Ba~tista e duas peças ele bronze 
ele um, funelrdas na CIChcle elo Para em 1763. l~m summa o fOt·te 
é impe_rfeito,_tar,tto no material como no sys tema p~lygono 
clefenslvo. Nao e ass1m quanto ao sttio sobre que está con 
struido: a lli o terreno não é sujeito a inundações e o ca nal de 
•ractttú é mais . na.vegavel elo que o rio Urariqu ara o qual é 
crespo ele cachoe1ras, e portan ·~o o fort3 defende os canaes 
destes rios, pelos quaes pode haver communicação elo rio 
Branco para as nações conlinantes . Elle é a fortificação mais 
bem conser1'ada elas fronteiras. O co nstructor foi o capitão 
allemão Felippe Sturm, que tinha vindo para as demarcações 
elos clominios lusitano e nespanhol na Amet·ica.» Fortaleza na 
mat•gem esq. do rio Tacutú, 98 leguas acima ela foz elo rio 
Branco, 161 da confi uencia do rio Negro, e 23g ela foz elo 
Nhamunclá, na Lat. ele 3o Oi' N. e Long. ele 26° 05 ' O. ele 
O!inda. .B'oi fundada em 1775 por ordem do governador do 
Estado, Francisco Xav ier de Mendonça Furtado, de 1756. E' 
um parallelogrammo, ele que um elos lados maio res d eita 
paro o t'io; e lle, assim como o seu opposto, tem no meio um 
curto reintran te recto, onde não póde jogar mais de uma peça. 
Cada um elos pequenos faz uma co1·lina, em cujas extr emidades 
h a dous meios baluartes. De 16 canhoneiras só 10 tem peças e 
estas insignificantes, de seis a um , das quaes tres foram tom' a-
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dos aos hespan ho~s no pos~o militat• de S. J oão Baptis~a . do 
rio Idumé (Araujo Amazonas).<< A posição do forte S. Joaqu1m, 
diz o te nen~e cor0nel José Clar indo de (.)wd roz, é em mmha 
opinião bastante vantajo sa, pot· pode t: leva t'-se delle, quasi .ao 
mesmo tempo, rccut·sos aos pon~os mal.s access1vets ela ft•ontell:a 
e por dominar a bocca elo Urariquera (nome que toma o rto 
Branco do Forte para cima). E~tá situado na margem esq. do 
Tacutú em ft·ente á confiuencia com o Urariqnera , aos 3° 1. ' de 
Lat. N. e 3 lo 5' a O. do meridiano elo Rio de J ane it·o.» 

JOAQUIM (S.) . l!; stação no ra mal ele Mudahé da E. de 
Ferro Leop )ldina; no Estado de i\tllnas Geraes. Fo1 waugu· 
rada a 26 ele alll'l l de 1883 , 

JOAQUIM (S .). Serra do Estado do R io ele Ja ne iro, en~ra 
os muns. deValençae claBal'l'a do Pirahy. 

JOAQUIM (S.) . Sert·a do Es~ad o do Paraná. Ao alto dessa 
serra vae ter nm a estrada, que pat·te de Cas~ro e que é atraves 
sada pelo rio Appal'ição . 

JOAQUIM (S .) . Ilha no rio Parnahyba, no espaço que me
deia entre a cachoeira elo UL'Ltbú e a ele San to Estevão. 

JOAQUIM. Ilh a elo Estado de Goyaz, no rio Araguaya, acima 
de S. José elo Araguaya e ela ilha Coca lsinho . 

JOAQUIM (S.) . Serra do Eslaclo do Paraná, na estt•acla 
ent l'e a cidade de Castro e a vill a elo T <bagy. 

JOAQU:t:M (S .). Fazenda de gado de propriedade nacional, 
na margem esq. do rio 'r acutú, immediatamente acima c~o 
Forte e pov . do mesmo nome, no Estado elo Amazonas (ArauJO 
Amazonas) , 

JOAQUIM (S.). Lago elo Estaclo elo 'Pará, no mun.. ele 
i)'lacapá . 

JOAQUIM (S.). Igarapé do Estado elo P ará, banha o mun. 
ela Capi ~al e clesagua no Tauá-pttá. 

JOAQUIM (S. ). R io elo Es~atlo elo Mara nhã,o, banha o mun. 
de i\liri ~iba e clesagtta no Mapary. 

JOAQUIM (S .). Riacho do Estado do E . Santo, aff. da 
margem esq. do S. Matheus . « O S . J oaquim é um r mcho q~e 
corre e tltl'e o Itauno1.s e o S. i\lalheus, servmclo para commuol· 
cação elos clous rios por m,eio de um canal que em sua parte 
septent.l'ional o li ga áquelle. » 

JOAQUIM (S.). Riacho do Estado ele Santa Catharina , na 
freg. de Garopaba. 

JOAQUIM ADÃO . P equeno rio do Estado elo Rio ele 
Janeiro, ba11ha o mun. de Vassout·as e desagua no rio São 
Pedro. 

JOAQUIM ALVES. Ilha do Estado de Goyaz, no braço 
esq. do Araguaya, pottco abaixo da llha do Balcluino. 

JOAQUIM ANTONIO . Antig.o cli st. do mun. ela Bagagem, 
no Estado de Min as Geraes. Sm nom é foi substituído pelo 
de E strella, do Sul pela Lei Pro v . n. 1.. 091 ele 7 ele ontub~·o 
de '1860 . 

JOAQUIM ANTONIO. Igara.pé elo Estado do Pará , banha 
o mun . de i\lluaná e desagua no rio Ina marú. 
. JOAQUIM CORRÊA. Vide José l'l'fctelwdo. 

JOAQUIM DIAS. Ribeirão do Estado de S . Paulo, banha 
a freg. de S:t.nto Antonio ela Boa Vista e desagua na margem 
esq. elo rio dos Ca t•t• a patos (Inf. loc.). . 

JOAQUIM DA COSTA DA SERRA (S .) . Parochia do 
E stado de Santa Ca tharina. Vide Costa da Se1·m . 

JOAQUIM DA GAMA. Ilh a situada no rio S. F'rancisco, 
pt•ox-imo ela ilha d~ Sa nta Luzia, _na par~e daquelle rio, compre
henclicla en~re a ctdade do Joase1ro e a pov. elo Urubu . 

JOAQUIM DAS BICAS (S.). Parochia elo Estado ele Minas 
Garaes. Vide Bicas . 

JOAQUIM DE G AROP ABA (S.). P arochia elo Estado ele 
Santa Catharina. Vide Garopa,ba. 

JOAQUIM DE S"O UZA. Sem·a do Estado de Minas Geraes 
proxima da serra de S. J,oão: esia fica ao N. e aquella a E. 
Ha entre as pontas dessas duas serras uma abertura quedá 
passagem ao rio S. João. Cunba Mattos diz que essa abertura 
apresenta de certo lo.gar a mesma configuração da boca da 
barra ~"' Rio ,cle Jaueirr.> . 

JOA 

JOAQUIM DO BACANGA (S.). P a rochia do Estado do 
i\Iaranhão. Vide Baaanga,. 

JOAQUIM DO CRUZEIRO (S .). Nome pelo qual é tam· 
bem conh ecida a parochia ela Costa ela Serra, -no )l]staclo de 
·Santa Catharina. 

JOAQUIM EGYDIO. Es~ação da Companhia Ram<1l Ferreo 
Campineiro, na linh a ele Can..pinas ao b<~. in·o elas Cabras, no 
Estado ele S. Paulo. 

JOAQUIM FORTUNATO. Morro elo Estado ele Minas 
Get·aes, na freg . ele Cat~as Alta ela Noruega. 

JOAQUIM GOMES. Serra elo EsLaelo de Minas Ger aes, na 
freg. elo Parauna e mun. ela Conceição. (In f. loc.). 

JOAQUIM GOMES . Cot'rego do EsLaclo de S. Pattlo, no 
mun . de S. José do Rio Pardo. . 

JOAQUIM GONÇALVES. Rib~irão elo EsLaelo elo E . Santo, 
aff. da marg em esq. elo Santa Joanna. Att·avessa a es trada 
de Santa Thereza . 

JOAQUIM GORDO. Ilha elo Estado cb Bahia, no Lüun. ele 
Bel monte. 

JOAQUIM LOURENÇO. Porto no t•io S. Francisco, · na 
freg . elo Bom Despacho elo Estado de Minas Geraas. 

JOAQUIM MANOEL. Ilha do Estado do P ará, no l'io 
Xingú e mun. ele Souzel (lnf. loc.) . 

JOAQUIM MATTOSO. Estação termin al ela E. de F . de 
Santa Izabel do Rio Preto ; no Estado elo Rio ele Jan eiro. Foi 
aberta ao trafego em 6 de abril ele :l885. 

JOAQUIM OURI VES. P equena , mas formosíssim a bahia, 
á esq . do canal ela lagôa Mandioré, e qu asi fronteira á lagóa do 
Cipó , no Estado ele Matto Grosso. Pol· traz clella eleva- se uma 
alta serrania, cujo cimo se dilata em ca mpos ele ct·iação, que 
sã o con~inuação das ser ras ele S . Fernando e elas Agathas. 

JOAQUIM PEDRO. Carrego elo Estado de P el'Uambuco. 
Per~ence ao valle elo Canhoto. 

JOAQUIM PIRES. R ibeirão el o Estado de S. P aulo, aff. da. 
margem esq. do rio Tie tê , entre Botucatú e Tieté . 

JOAQUIM RABELLO. Rio do Es tado ele Santa Catharina, 
na freg. de Porto Bello. 

JOAQUIM RODRIGUES. Ribeirão do Estado ele Minas 
Geraes , aff. elo rio Preto, que o é elo Parabybuna. 

JOAQUIM ROMANO. FUl'aelo cl(J. Ribeira ele Iguape , no 
Estado ele S. Paulo. 

JOAQUIM SlL VERIO. Set•ra elo Estado ele Mina a Geraes. 
entre Con.ceição elo 'l' urvo e Ubá (Inf. lo c.). 

JOARY. Rio do Estado elo P ará, nasce na serra Mapequá, 
banha o nm n. da Pra inha e des::t.gtta no Amazonas. Tem por 
principal aff, o Gamíoahü. T a mbem escrevem Jary . 

JOARYCORÓ Ilha na margem esq. elo rio Negt·o; no 
Estado do Amazonas . 

JOASEIRO. Cidade e mun . clo ·Estaclo da Bahia, na com . 
Qle seu nome, em terreno elevado, na margem dir. elo rio Sâio 
E'ranc!sco, l!gada a Sento Sé por um a es·tt•ada, que é cortada 
pelo no Sah tre. Al ém ele avultadas tra nsacções commerciaes 
com a capital do Es tado, tem essa cidade o grande commercio 
ele sai, ge nero es te qne, sendo exportado el)l larga escala do 
por t o d a Varzea R edonda , uo Estado de Set·gipe, vae a assá 
c1dade e clahi para Ja nuaria, llO Esta do ele Minas Geraes. 
Qriação de gado vaccum, cavallar, l anigero e mua r. Produz 
fa rinha, feijão, art•oz, assucar, rapadura, etc. Sua egreja 
matriz tem a invocação de N. Senhora elas Grotas e depende 
da diocese arcbiepiscopal de S . Salvador. Foi ct•eada vi1ia em 
18 d e maio de 1833 . A Lei Prov. n. 1!1.4 de 26 de março de 
1840 ex ti o guio a .missão da villa do Joaseiro e elevou á. categoria 
de freg. a r espectiva capella com a denominação de N. 1:>. das 
Grotas elo Joaseiro. Foi elevada á cidade pela Lei Pro v. n . 1.814 
ele 15 de julho de 1878. E' com. ele p1·im. entr . crearla pelo 
art. I § ILI da Lei Prov. u. 650 ele 14 de dezembro de 1857 e 
clas si!icacla pelo Dec . n . 2.098 de 6i de fevereiro de :l858 e Acto 
de 3 de agosto de 1892 . Oomyrehen~Ie os termos de Sento Sé, 
Capim Grosso Joa;se1r0. A. c1dade d1sta 561 kils. da Capi tal. A 
pat•ochía tem 9,863 habs. No mun. notam-se os povs. denomi
nados: Tatauhy, Pedras, Caraibas, Curaçá; e as set•ras do 
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Mulat0, At0leiros, Morro d0 Pinto (ba.stante elevado). No Jogar 
.Ab1·eus ex iste uma gl!tLt&,. q1ue póde ser considerada uma das 
mais bel! as do Brazil. A. Cidade lem duas eschs. publs. de i nst . 
prim, uma cls,s qu aes foi creacla pela Lei Prev . n, 469 cle25 ele 
abril de ±853, Sobre ~nas divisas viiilre: Lei Pro v. n . 1.144 de 
H ele abril ele 1871. « Srtuac\a sobre a margem di r. elo rio São 
Fwmcisco em um alto fronteiro á pittoresca villa pern ambu
ca'lla clePe~volina, á 120 kils . ac ima dft vil la ele Capim Gt·osso . 
e outros tantos a baixo ela ele Santo Sé, com 20 ruas a linhadas 
e_parallelas com o rio, orladas de elegau,tes casas caiadas ou 
pmtadas ele diver sas cores, sete travessas e as cinco praças: 
Dezembargador Monteiro, Liberdade, Redempção, Rosario e 
Avenida 1\lloema. Na primeira des,ae praças açha- se a magní
fica matt•iz ele N. S. das Grotas, um dos mais sumptuosos 
templos elo centro elo Es lado. Na. praça do Rosario está sendo 
constnticla uma nova casa elo Conselho. Não ha feíra. Duas 
eschs. posssue a cidade. e duas a pov. do Salitre. O cemiterio da 
Eg ualda.de, a 500 melros da cidade contém uma capella. A 
ciclacle é ponto terminal da E. ele F . ela Bahia a'o S. Fran
cisco, onde m uito brevemen·te chegarão os trilhos. Se 11 com
mercio é bastante animado, recebendo da capibal as met·caclo
l'ias estt·angeiras exportando-as até 0 Piauhy e todo o valle 
elo grande rio S . Francisco a.té á cidade da Januaria, em 
Minas, e desses legares recebendo em t roca muitos generos 
.a lin;entic ios, pelles, borracha e outros. Pa1·ticularmente rela
ciona-se com as ' ' illas ele Sen to Sé, H.iacho da Casa Nova, 
R emanso , Pilão Arcado, Chique-Chique, ctdade ela Barra, 
Urubú Lapa, Carinhanha e outras do valle elo grande rio . 
Na. cidade, á excepção ele diversas faln•icas ele cigar ros, n ão 
·tem verdadeira industria. A pop. urbana emprega- se espe
Cialmente no commercio elas mercadorias importadas e nas 
pe_quenas industt:ias de carpinteiro, ferreiro, ourives, saj~a
teu·o, ote . ; a rural na p~quena la'l'oura e na ct·~ação de g-ado . 
Seu porto é visitado pelos barcos de cabotagem que alli vão 
J'eceber os generos para leva i-os ás povs . e villas elo rio. 
Nasc~u o Joazeiro ele uma alçléa ele inclios administrada pelos 
ftoanCJs canos e por elles fundada em t706 que já no fim elo X VIII 
seculo era julgado, creaclo em 1766 pelo conde ele A zam buja, . 
O St:. Durval Vieira de Aguiar pub licou em um JOrnal da 
B_ahra, a seguinte notici;~ a respeito dessa cidade: "Esta lind a 
ctclacle está situada {~ margem clir. do· rio S. Francisco, 40 
leg·uas abaixo elo Remanso, defronte da l'ittouesca villa ele 
Petrolina, do Estado de Pel'llambuco . O porto é embelle,;aclo 
por arvoredos que lhe dão um aspec to encantador. No cent11o 
da cidade vê-se uma alegre e espaposa praça ale fórma qua
drilonga,. onde se ac·ha , na ex·trem1dade N., a acetada e I.Jem 
construída matriz, sem duvida a melhot• e mais elegante de 
todo o rio . As ruas, aliás areno~as, são largas, alinhadas e 
paral lelas ao rio, e as casas, entve as c1uaes dest~cam-se dL
versas de coustrucção moderna, acham -se todas caradas e pm· 
tadas de varias côNs. Um sobra do serve de ca,-a ela camara, 
tendo no pavimento tel'!'eo o quartel do cl~atacamento e a ca
,deia, em cuja enxovia acanhada e de paredes fr acas, via-se o 
barbaro e repugnante éspectaJcu]o de serem OS presos, á noite, 
.enga?·galhcirados com argollas de ferro atravessadas por gt·ossa 
~orren.te presa ás grades ela cadeia. Essa medida infelizmente 
e _ndo].iltada em mui tas localidades elo cent!'o, onde as cacle1as 
s~o ainda de taipa, pois que as _respectivas camaras. de! l as 
nao cu tdam, esJ.ílat·anclo providencias elo governo proVJnctal, 
que , por sua vez descansa nas respectivas oamaras .•. ill' bas 
tat~te animado o · comrnercio da cidade, o qual é feito mais 
ctvlhsac~amente elo que nas outras part~s do rio, notando- se 
bpas lojas e sortidos armazens e tarernas. Esse commeucio 
Ja teve muito impulso quando negociava com os sertões elo 
P tauhy e P ernambuco, tendo clecahiclo ele ce rtos annos para 
cá por causa ela prosperidade ele Petro lina; entretanto o mer
cado não é m(~o, especialmente nos domiillgos, CUJa affiuei:ma 
ele .comprad@res e vendedores clti á cidade tlli: aspecte ele {C2i 'a,. 
Extstem na cidade clive1·sas pequanas fabricas de cig~ Hos.. O 
porto é frequentadiss imo pelas barcas de cabotagem, especlal
lllen te pelas de f1•0te, que alli. vão lomat· ~o.dos os gene1:os 
~~1V1aclos desta capital para us deJlla is locahd;~ cles . do rw, 
v~sto s ~ r o porto de embarque e desembarq,ne ele mars cn_rta 
distancia pava 0 nosso commercio . Essas tt·ansacçoes, 
be1u como as ele impoutação e exporta·;ão fazem-sé boJe 
com mais fa,cil commoclo pres teza e econo rrua, por c<tusa 
do r•rolon"'amen-to da estr ada de ferro até Villa Nova, 
CJ,ue dista do Joaseiro apenas 30 leguas ele exceHente estt·ada. 
lli s t~mos convencidos de que um futut·o de ioca_lculaveJS pros
peridades adêja sobre a cidade do Joaseiro, dev1clo umcamen.te 
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ti continuação do prol0ugamen to alé l á , com o que necessaria
mente muito ganhará o nosso commercio, que além do augmen·to 
natural ela exporta~-ão e importação para com as nossas loca
lidades ribei t·inhas, terá tambem de fazer supprimentros ao 
sertão ele Minas, do Piauhy, ele P ernambuco e talvez elas 
A. lagôas, tudo pela via elo .Toaseiro, que ficará sendo o unico 
emporio do rio S . Fr::vncisco ~té que outra qt~alquer ~strada, 
em outra localidade vá lhe lazer concuFt'encJa, partilhando 
nos lucros e na gl~ria do engrandecimento daquel1a ferLil 
re o-ião. Faz-se a travessia para Petroli na em grandes canõas 
c\e

0 
vela, que gastam 10 a 15 minutos , em ttma, só ·volta e 

sempre com o vento apopado, de ouira fór·ma não sabem apro
veitar o· vento, tant0 qtie muitas vão á vela e voltam a r êmo, 
e vice-versa, constando, porém, que hoje es"tão mais aclean
tadas nessas manobras, a liás facílimas, por ser constante a 
viração nos portos ele Pilão Arcado Remanso e Joaseiro. 
No centro do rio existe uma pequena 'ilha com um pequeno· 
morro. ele pedt·a, que imi-ta, ao longe, um turreão de castello, 
em CUJIJ cume assestaram um mas taréo com uma bandeira ele 
páo : A ascensão é di fficil, porém, .vale a pena fazer-se pelo 
bonito espec~aculo, que se clescor~ma nas mr.:cgens elo r io, 
donde surge um lindo pa norama representado pela dita ilha, 
tendo Joaseiro e Petrolma aos lados. IJ:st•tpidamente chamam 
Ilha elo Fogo a este loga1· ele BeUa, Vista , n ome que lá gra
vamos. O te1·mo abrange 30 le .,.uas ele margem do rio e umas 
20 e tantas de fundo. N«. parte central confina cnm Villa Nova 
da Rainha. A pop. é avaliada em S.OOUalrnas, inclusive u~as 
2 .500 que h abitam na cida.de. Os mats Importantes povs . sao: 
Sa litre, distante se is leguas, Cuvaçáo, 18 e Caral1ybinha, 1.3 ; 
sendo a especialidade elo termo a cr1ação elo gado, que se faz 
em grande escala, co nstituindo a melhor r iqueza . Na dist.ancia 
de •Imas 10 leguas ela cidade fica a pov . ele Sant'Anna . . . Na 
distancia mais ou menos de 10 leguas, para os lados elo Mo11te 
San·to, existe uma enot·m.e gruta, ou cavet·na, ele um aspecto 
aclmiravel e imponente, sobre a qual fazem descripções ver· 
dacleüamente maravilhosas ; ainda que não tenha. sido bem 
exploi·ada, t odavia muita gente afficma passa1· um rio pelo 
in terior da gruta, onde tambem se veem mcompatravet~bel 
lezas e phenomeoos naturaes ele eifeJtos optiCos e acus.lCos. 
O Joase iro dista , l'io acima, nove leguas ela Cachoeua doSo
bradinho, 10 do porto de Sant'Anna, 15 ~o R1ach_o da Casa 
Nova, 20 de San{o Sé, 40 do Remanso, ;)8 elo Ptlao Arcado, 
76 ele Chique-Chique, 88 da cidade ela. Barra, 123 de Campo 
Largo, '120 de Santa Rita, 130 do Urubu. 142 do Bom Jesus ela 
Lapa, 160 de Sa nta Maria da Victoria, 172 ela pov. elo J3:to 
elas Eguas e 166 do Cariuhanba ; rio abaixo: 20 leguas de Capim 
Grosso, 56 de Santo Atoonio, da Gloria, ultima pov . do no 
na pat·te que nos pertence. Pelo lado de terra, dista o Joa· 
seiro 30 leguas de Villa Nova da Rainha, 44 do Monte Santo, 
54 da Jacobina, 98 dos Lenç6es, 70 ela Serrinha e 84 de 
A.lagoinhas. 

JOASEIRO. Antiga pov . da treg . do Crato, no Estado do 
Ceará. Para ellao art . I ela Lei Prov, n. 1.837cle17 ele setembro 
de 1879 transferiu, com .a denominação ele N. S. das Dores, a 
séde .ela parochia de S. José ela Serra de S. Pedro, do muu. 
d~ S. Pedro elo Cratro . 

JOASEIRO . Arraial elo Estado ele Pernambuco, no termo 
ele V illla Bella. 

JOASE IRO. Log . do Estado elas Alagoas, em Santo Antonio 
ela Boa Vista, Paulo Affo~aso, Junqueiro e Palme ira dos Indios. 

JOASEIRO. Arraial do Estado das Alagoas, /Jm Bello 
Monte. 

J OASEIRO. Log- . c:lo Es tado de Sergipe, uo mtlll. de Ha~ 
bataninba, com uma pequena feira. 

JOASBIRO. Set•ra pouco elevada do Eatado de Sergipe, no 
mun. elo La gat"to . 

J OASEI RO. Rio elo Estado elo Ceará; nasce na ser ra 
Gr:tnde, no mun . de Viçosa, banha o mun. ~a Palm~ e vae 
juntar- se ao Coriahú, no Jogar Ilha, tres mllhas abatxo ela 
vii!a da Pa lma . 

JOASEIRO, Ri acho elo Estado do R . G. do Norte, une-se 
ao t\.cauhíi. 

J OASE IRO. Corl'ego do Estado de Goyaz, banha o mun. 
de Santa Luzia e clesagua na margem cl 1r, do rio Vermelho 
(InL loc . ) . 
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.JOASEIRO, Lagôa do E stado da Bahia , no mun. elo B;:e
gmho. Tem cerca ele um kil. de larg•u·a e t r es ele ex tensao . 

JOASE IRO VELH O. Ilha do Estado da Bahia, no rio São 
Francisco, proxima ela ilha de Jahotá ,·e ntre J oaseiro e Urub(L. 

JOATINGA. Ponta na costa elo Estado elo Rio ele J a neiro. 
Forma com a Il ha Gt·ande a e.ntt· ncla occ icle n tal da b.tb ia ele 
An,.ra dos R eis . Os primeiros descobl'idores a denominaram 
Bom Abrigo. 

JOBIM . Log . elo Eslado do Pará, no mun . el e Soure. 
JOBIM . Iga ra pé elo Estado do Pará. nn ilhn li'Iarajó, nas 

divisas ela freg. ele Monfort e de Sa lvaterra . Lança- se na 
bahio. de Ma rajó. 

JOCKEY-CLUB . Estação ela ill. de F . elo Not•te , na freg. 
do Engenho No vo el o Distric to Fedem!, entt·e S. Erancisco 
Xavier e Amorim . 

JOCOPÓ. Rio do Es tado do Pará; corr e proximo á ft· eg. de 
Sa11to \nton io de Gut·upá. 

JOCU DÊ. Rio aff. da margem dit·. do J atapú, que é tt· ib. 
elo Atumá. 

JOEBA. Rio do EsLado do E. Santo, alT. da ma t·gem di r . do 
rio Benevente E' encachoeirado . Em smts cabeceiras es tabele
ceu- se o 2o clist . da ex- colonia do Rio Novo . 

JOEIRANA. Estação ela E. de F . Bahia e Minas, no 
Estado da Bahi a, no kil. 5'1. 

JOEIRANA. Na Resposta ao Qnes t. da Bibl. Naciotn l, 
enviada p~ la Camara íVluniciap l da Matta de S . J oão 
(Bahia) e nco nLram - se mencionados uma lagôa ora com a 
denomi nação tele Juei>·cbn CL , ora com a ele .!Mteb'Y'Cb?Ub, e um 
riach o com a de J'tteirana . Descrevendo a l agôa, diz essa 
inform~ção : «A' excepção ela Jagôa JC&ttrancb, perto ela 
costa, com mais de tres leguas ele exLe nsão, nenhuma outt·a 
é d igna de men ção : della n asce o rio H:stiva, que toma tambem 
o nome ele Imba%ahy Gra nde e é aff. de Oceano ... O riacho 
Jueirana é all'. do rio Sauipe. » 

JOEIRANA. PeqHeno rio elo Estado da Bahia, r ega o mun. 
· de Alcobaça e cor t·e para o Itanhen·ttnga. Ha um ou~ ro aff. elo 
~tahem qu e é denom inado Joei t·ana ele Baixo . 

·.\ JOGO DA B OLA. Serra elo Eataclo ele Minas Ger aes, no 
mun. ele Musambinho . 

JOHANISDORF. Um elos nucleos da colonia Wirmoncl, 
estabelecida no mu n . ela L apa e Estado elo Paraná. 

JOINVILLE. Cidade e mun. elo Estado ele Santa Catharina, 
~écle ela com. do seu nome, nas m a rgens elo rio Cachoeira, 
em ~errenos outr'ora pertencen~es aos príncipes ele Joinville. 
E' ·tal vez a pl'imeira cidade do Estado depois da Capi tal. 
Tem bôas ruas direitas e macadamisaclas; e as casas, quasi 
todas em fór ma ele ohalets, rodeadas ele el egan tes ja rélins . 
E' muito commercial e possue bons ed.iflcios como a egreja 
ca\hol ica, o templ o protes~an te , o palace te elo S . A. o pri n
c>pe ele J oin vill e. etc. A i 5 kils. da c idade fica a fazenda 
ele. Pil'aberaba, pertencenLe ao duque de Aumale, na qual 
extste n~ magniüco engenho cen~ral , movido por vapor , po.l'a 
fabr1caçao de assucar e de aguardente, Sua egreja ma~riz te1n 
a invocação de S . F r a ncisco Xavier; fo i ft.L.lldada em 2 ele de
zembro ele 1.857, consagrach\ e m 8 ele ele,zembt·o ele 1.867; depende 
ela diocese ele S . Sebastião do Rio ele Janeiro. Foi creacla pa
rochia pela Lei Pt·ov . n. 452 ele 8 ele abril ele i 858. Elevada á 
categoria ele vi lla p ela de n. 566 de '15 ele ma rço de 1il66 , i ns 
tallacla em 7 ele j ane iro de 1869 . Cidade pela ele n . 8!2 de 3 de 
maio de 1877 . Foi et•eada com. pela Lei Prov . n. '1.000 de t 8 
ele abri l de 1883 e class ificada de primei ra entt• . pelo Dec. 
n. i05 de 30 de dezembro ele '1889 . Tem 2 . 000 habs . Agen cia do 
correio. O muu. além da parochia ela ciclacle, comprehende 
mais a de S . Loltrenço e o pov. ele Ca mpo Alegl'e. Sobre su as 
divisas , vide : Leis Provs . n . 390 rle 29 ele março ele 1855, 
n. 5'17 ele i5 de abl'il de 1862; n. 588 de 16 ele março ele 1868; 
n . 7'10 de 17 de abril de 1874; n . 797 de 5 ele abr il de i 876 ; 
n. 998 de '17 de abl'il ele 1883; n. 1.030 ele 21 de maio ele 1833. 
O mun. é regado pelo rios Cttbatão Gt·a ncle , Pirabe iraba , 
Cachoeira, Itapocú e di versos affs. destes . Além da egreJa ma
t riz a cidade tem uma outra evangelica, f tmclacla em i ele 
junho ele 1857 e consagrada a 30 ele setembt·o ele 1863. O mun. 
ex.porla herva-matte, aguarden·te , assucar, farinha, t apioca, 
milho, manteiga, charutos , fttmo em folha e mndeit•as. A 

cidade fica se"'Hnclo o Enn- . Ecl. J. de Moraes, aos 26° 17'13" 
de lat . S . 'e 5~ 42' i7" ele "'!on g . O. elo Rio ele Jil.neiro. Possue 
diversas serrarias, engenhos ela assucar, ele aguardente e para 
soccat· a rroz ; oflicinas ele tecelagem, fabricas _ele m ol.H! Jas ele 
madeira e de vime . ele chat·utos, ele ca l, de sabao, ele velas ele 
sebo e cera. "A' n-iar gem elo rio Cach oe ira, aí:I. elo r io S. Fran
cisco elo Sul, ao norte elo Es tado ele San~a Cathat:tna, acha-se 
situada a pitoresca cidade ele J oinville. E' elln a sede ela colo
nia D . Ft·ancisca, fundada a 9 ele março de -!851, por um gt•npo 
ele capita li st as hamburguezes que h avi a m todos h a bitado lo ngos 
an nos o Brazil, elo qual guardaram as mais gratas recor dações. 
Com o no me de Soc iedade Col onisaclo r·a de 1849 e capit a l pouco 
inferior a 800 .000 marcos co nstituir a m uma associação e crea
ram, em terras clotaes da princeza D. Francisca , povoadas então 
sómente pot· i nd ios botocúclos, e em tenas elo Est:1 clo um c~n 
"tl'O importante ele ao·t•Jc ·tltut•a, ele comme t'cto e ele Jn clustr1a . 
-Joinville, com os ~eus iO k ils. ele ruas be m allnb aclas, na 
s ~m maior parte m acaclamísaclas , as suas casas em numero 
Stt pe l'ior a 600,r ocleaclas r1u as i todas ele bon i t'Js e flor i dos ja rd ins , 
e, se us 3 .000 ha bs., offerece aspecto nnu to a legre e t•epresen ta 
em pequena escalft , uma im agem elo q11 e é ·toda a colonia, cujas 
boas estra das ele rodagem fo rma m uma contiu uação ás l.Jôas 
nt:J.s da sécle. Em cloLLS muns . fora m d tvicliclos oa dist. 
colonisaelos: o ele Join vi lh e o ele S . Ben to, serra acima for 
mando a mbos a h oje importante com11rca ele Joinville. Dur .. n te 
um clecennio poucle a sociedade ele Hamburgo manter a sua 
colonia sem a coaclj'lvação elo Es tado. Não deixou, porém, de 
s uccecler-1 h e o que acontece com todas as em pt•ezas desse ge
nero em qualquer pa r te elo mund~ : o capi·tal clespencliclo não 
vo l tava mais JJOL' falta da execuçao elos comp t·omrssos tomados 
p 3los colonos pa ra com a sociedade. Esta então se vio na con 
Lingencü\ ele p•-cl ir· a coadjuvação do Es·ta r!o, a qual, felizmente, 
embot•a com intermitteocias, lhe tem sic!J ministt·ada durante 
24 ano os. A sociednde , nesse lapso de tempo, recebeu 
1.245: 000$ ele sub ve nção, m as int r oduzia perto ele 19. 000 im
migranteH; const ruio, para distribuir os seus 3 .260 l otes ele 
terra., uma r ede ele caminhos ele rodagem ele valo r superio r a 
8:10:000$, numa extensão povoada ele 415 kils., elos quaes 370 são 
franqueados á circulação ele mais el e 700 carros ele qmt~ro t·oclas, 
que fazem os t ranspo1•tes terrestt·es elos procluctos aaricolas ou 
indus triaes do interior . O valot· move! e immovel

0 
c1·eado e 

existen te n a colonia D . Francisca, que em i 877 era cle
1
1.378:000$ 

sobe hoje a lé m de 3 .000:000S, sem pôr em li nha de conta ~ 
valor da terra , das plantações e dos semoventes. Os pt•oductos 
da lavoura e da inclustl'ia fornecidos annualmente á exportação 
representam um va lor que vari a entre 800:000$ e 900:000$, e a 
elle corresponcle uma importação po ttco inferio t·. O r io Ca. 
choeira é sulcado pot· 12 embarcações, de diversos calados r e
presentando n a sna ·totalidade 345 toneladas. Algumas dellas 
fazem tambem o sat·viço ela cabutagem; pela maior pa r le po t·ém 
se empregam no tra nsporte dos productos de impor~ação e ex
pot•tação elo l ado do mar. Dessas embarcações tr es são movidas 
por vapor, nove á vella, todas , menos uma l ancha de vnpor, 
cons truídas nos estaleit·os de Joinville. - A imporlancia de 
boas vias ele commu nicação e insl r umentos r egulares ele tr·an
sporte, como os ha e m D . Fr·a ncisca , sobresahe do segn inte 
facto: Ao passo que nas c0lonias do Rio Grande elo Sti l se 
lastima que as madeit'as cortadas por causa elas pla ntações 
ap?elreçam inntilisadas, em ~5 a. ~ nos , das 12 leguas quadl'aclas, 
hoJe occupaclas pela colonrsaç<to em D. Fl'anci sca sahi ra m 
mais de L200 :00U$ ele madeir.ts de serraclàs e export~d ts, sem 
metter em conta as que foram empregadas nas constn!Cções 
l ocaes . Este valor representa a penas a me·tacle das mncleil'as 
qu e se poderão tirar, no decurso dos annos e o progresso da 
cultura, ela área hoj ~ occttpacla e povoada. Pela va ri edade elo 
so l o e a diversidade do clima, desde o nivei elo m a r a.té a a l 
bra ele 800 a 900 metros onde ele v~z emq uanclo ch ega a cahü· 
n eve, presta- se a colonia D. Francisca á culLura ela maior 
pa rte elas plantas tropicaes e européas. Quas i todas ns industrias 
se acham r epresentadas na mes ma colonia em ma iol' ott menot' 
escala. O seu desenvolvimento po t·ém, bem como o ela lavoura 
é peaclo por varias rest l'icções fiscaes que conv iria suppr•i mir. 
E' tambem de urge ncia dar no vo impulso á immigntção na· 
quell ftS r eg iões tão proprias e tão b m pt·epa ... aclas pu·.t r ece
bel-a e faze l-a logo e l og0 ft'uctificnr. Ha mui to se pede u rna 
medida de facil a clopção, o que tt·aria sem demora bons r esu l
tados para toda aquell a pt' ospe t·a zona.:_ o a lfa ndeg-ame nto do 
esplencltdo porto ele S. Franctsco, que na o tem stdo a proveitado 
na medida das sttas excepcionaes concli.;õe; de se"urança, 
vastidão e bellezn>>. " 
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JONCAN. Cachoeira no Araguaya, entre os tt•avessões das 
Tt•es Por Las e elo Pau cl' Arco. 

JONGO. Especie de clanga ele que em seus folgtt edos usam 
os negros nas fazendas. E' acompanhado por seus rudes ins
trumen tos musicaes , como a puita, o ·tambor etc. (B. Homem 
ele Mello), E' an alogo ao Gandombe, que sa pratica nos mesmos 
Els.taclos e ao il1c;l'c;c ·.;tú ele Pel'll ambuco, 

JOPOARA . Serra elo Estado do Ceadt, no mun. de · 
Sou~. · 

JORDÃO. Pov. elo Es tado ela Bahia, na freg . ele S . Braz elo 
mun. ele Taperocí . · 

JORDÃO. P equena serra elo Estado do Ceará , no ·te rmo ele 
Gt·anja. 

JORDÃO. Serra elo Estado ele S . Paulo, no mun. ele 
Santos. E' uma r amificação ela Serra Genll (lnf. loc .) . 

JORDÃO. lgat•apé do Estado elo Pará .. no mun , de S. lVIigttel 
do Gua má . · 

JORDÃO. Rio elo Esta do ele P ernambuco, co rre ao N. elos 
mon tes Guararapes e passando pela pov. elos Afogados, des :1 gua 
no Ocea no. l<j' navegavel com a maré até um ponto chamado 
Bal'i·ela , um pouco distante ela Boa Viagem .. 

JORDÃO. Rio elo Estado el o Pa r aná. nasce nos campos de 
Guarapnava e clesag ua no Iguassú . Ati·avessa a es tl'acla que 
elA Gua t·~puava dirige-se ao Porto ela União . Recebe diversos 
tdbs., entre os quaes : o h at.y , Pedras , Pombinh as , Mortes, 
Gua i.Jirobas, Co utinho e algu ns outt·os. 

JORDÃO. Ribeirão do Estado ele Santa Catharina, atravessa 
as terras ela colonia BlL1me nau e desagua na margem clireiia 
·do ribei t•ão Garcia, aff. elo llnja hy . 

JORDÃO . P asso n o Rio 'l'ul'l'o, mun. da Cruz Al ta elo 
Es tado tlo R. G. elo Sul. Foi creaclo peht Lei Pro v. n. 561 de 
11 ele abl'il ele 1864. 

- JORDÃO DE BARROS . Estaçao da E. ele F . ele Taubaté 
a Ubatuba, no Estado ele S. Pa,llo . 

JORGE. Log . elo E stado ele Minas Geraes, sobre o rio 
Bacalhau, n a estrada de Marianna a Viçosa, passa ndo pelo 
Pinheiro e Porto Seguro. . 

JORGE. Pequena serra no mun. de Santa Qultel'ia elo Estado 
do Ceará. E ' secca. 

JORGE. Serra do Es·tado de Sergipe, no mun. de Campos. 
JORGE. Ilha do Estado do Rio de Janeiro, na freg . da 

Ribeira e mun, de f_ngr a dos Reis . 

· JORGE. Riach ão do Estado elo Ceará, r ega o mun, d.e 
Santa Quiteria e clesagua no rio Curú. 

JORGE . Lagôa elo Estado do Ceará, no mun . ele Porangaba. 

JORGE (D.). Ilha elo Estado do E. Santo , na bahia da 
Victoria (Gabriel Soares de Souza. Rotei?·o do B,·c;:;:il). 

JORGE (S.). Log . elo Estttclo elo Amazonas, á margem clir. 
elo P araná-mirim elo Cal'l'eiro. 

JORGE (S.). Forte na á ntigtL pov., h oje cida de elo R ecife, 
no Estado ele Pern ambuco. E m fevereiro ele '1630. sob o com 
mando elo bravo capitão Antonio de Lima, oppoz set·ia e 
energte.a resistencia aos holl a nclezes qu e tentavam apoderat·-se 
do ReCJfe. Cer!)ada, a pequena guarnição do forte nelie se man
teve c'eacle 20 ele fever eiro até 1 ele março, em que rend eu-se 
com as h onras de guet·r a, seguindo-se a perda elo RecHe . Era 
esse forte denominado l~orte ele Terra . 

JORGE (S.). Rio elo Estado de S. Paulo, na~ce no mot•ro do 
Votut·uá ou Vuturuvá, banha a ilha ele S . Vicente e desagua 
no lagama1• elo Casqueiro. E' navegavel por lanchas . Segundo 
a ~cwta, Hyd,·o,qraphica da B cw•·a e Po1·to de santos elo Barão 
d.e r etre; esse rio tem dons clesaguaclom·os. O Matadouro Mum· 
•C1pal é situado a clous kilométros da cidade de Santos, em 
te\'l'enos limitt·ophes dos da villa ele S. Vicente e á mat·gem 
·desse rio. 

JORGE GRANDE . Rio d o Estado ele Min as Geraes, a lf. 
·da marg~em esq. elo rio S. Francisco. 

JORGE GREGO . Ilha pet· to da ponta NE. ela Ilha Grande, 
Pertencente ao mu11. ele Anara elos Reis, ·no Estado do Rw ele 
-J aneiro. 0 

- • 

JORGE PEQUENO. Rio do Estado ele Minas Geraes, aff. 
da margem esq. elo rio S. Francisco. 

JOROCA . llha elo Estado elo P ará, no mun. ele Cametá. 
E' occupacla por in divíduos que se clec\icam à lavoura. 

JORORÓ . Log . elo Estado elo R io ele J aneiro, n<t fre~ . ele 
N . S. el a Piedade elo mun. ele J'l'lagé. T em um a esch. pulil. de 
inst . p \'im., creacla pela Lei P t· ov. n . 2 .692 ele 18 de setembro 
ele 1884. 

JOSÉ (S.). Cidade e mun . elo Estado ele Santa Cathal'in a, 
sed e ela co m. do seu n ome, na costa do Estado, defronte ela 
il ha de Santa Catharina. Diocese ele S . Sebastião elo Rio ele J a
neiro . .D'oi creada parochia pela Provisão ele 26 de outubro d e 
1"/50. Vill a a 1. ele março ele 1833; install ado o mun. a 4 ele 
maio elo mesmo an no. Ciclõtcle por Dec. n. 4.i5 de 3 de maio ele 
1856 . E' com . de segunda entr . . C\'eacla pel a Lei Pt·ov 
n. 411 ele 1.7 tle abri[ ele 1856 e classificada pelo Dec: 
n. 4.972 de 2\J de ma io ele :1872 . Sua popula,ão é cal
culada en tre nove e 10.000 habs . O mun . é constituído 
pel11s parochia s ele S. José, Senhor Bom Jesus ele Naza
relh, N. S. do Rosario ela Ensea_cla ~elo Bri to, S . Pedro ele Al· 
cantara, Sauto Ama ro el o Cubatao, .:>anta Isabel de Th eresopo
lts e S. Carlos Borro meu ; nelle ficam os logs. Caipora, P a 
lhoças e outros. A Lei P!·ov . n. 930 de 30 ele a bril ele 1881 
autorisou o estabelecimento ele uma linha ele l~ l'L'o-carril nesse 
mun. Sobre suas divisas vide , entre outras, a Lei P r ov. n . 1."126 
de 16 ele setembro el e 1886. 

JOSÉ (S. ). Parochia no mun. ela capital elo Estado de Per
na mbuco, na pal'te meridional ela ilha que fôrma o bait•t•o ele 
Santo Antonio . Sua eg1·eja matr iz, que tem a invocação de São 
José, foi começada no dia 8 ele setembro de 1844. Possue a 
egt·ej a ele N. S . da P enha, ele bella constl'\ICção e proporções 
gr andiosas, a elo Senhot· Bom Jesus dos ~1artyrios, a ele S . José 
de Riba-Mat•, a ele San ta Rita e a ele N. S . elo Te t•ço · mel'cado 
publico, bom e elegant e eclificio ele ferro e ca nttt ri a ' ; es tações 
dos caminhos ele fel'l'o ele S. Francis~o e ele Caruarú; officina 
ela Compa nhi a Recife Drainage ; gazo metro; matadouro publi· 
co ; l:lzareto elo Pina ; quartel ela For taleza das Cinco Pontas, 
etc. Foi et·eacla parochia pela Lei Pro v. n. 133 de 2 de maio 
ele 1844. Tem eschs. p :tbls. ele ins t. primaria .. 

JOSÉ (S.). Parochia elo Di .st t'icto Fedel'a l, á margem da bahia 
elo R io ele J anei ro. Diocese at•chiepiscopal eleS. Sebastião . Foi 
ct•eacla parochia em 16 ele maio' de 1753 (ou 9 de nQvem bro ele 
1769, segundo Mello Mor aes). A matl'iz, que é um ·templo de 
grandes proporções, fica ao lado do edificio da Camara elos De· 
p• tado.s e .com .:t fr~nte Yoltacla pa ra o mot'l'O elo Castel!o. Foi 
seu pr1me1ro vtga t'lo Antonio José Malheiros. Confina com as 
fregs. da Canclelaria, Sacramentu Santo Antonio e San ta Rita. 
Comprehende o morro elo Castello e parte elo de Santa T hercza. 
Possue o Observatorio, Ar senal ele Guerra . Esch. de Medici
na, Passeio Publico, Santa Casa ela i\Iisel'icordia, QLla rtel do 
Corpo Policial, Nec.r oterio, Casa dos Expostos, Caixa Econo
mica, diversas egr <!Jas, etc. A pop. é ele 42 .017 habs . O Dr. 
Moreira de Azevedo, no seu P cq1teno P anol'Cbma, occupa-se da 
egreja ele S. José nos seguintes te l'mos: «A t radição aponta o 
er mitão Egas Muniz como o fundador da erm ida ele S. José, 
ela qual fazem menção, j á em 1633 , os livr os ela primeira màt l'iz 
insti tuicla n esta cidade. P or não poder conclui t· a capella com 
paredes ele pedra e cal como principiara, ou por q nalq uer outro 
motivo, doou-a o fundador aos devotos de S .. José . Es tevão ele 
Vasconcellos e sua mulher deram, pot· escrip tu l'a la nçada á 
fi. H1 elo livro ele notas set•vi clo ele :1640 a 164l, á con fra l'ia 
ele S . José, ela qual era juiz Sa lva dor Col'l'êa de Sá e Benevi
des , cinco ou se is braças ele terr a com fundos até o mar. I>eu~ 
se então maiot• extensão á el'rnicla, cuja capella mó r havia sido 
ed ificada quasi dentro cl'agua . Em 3 ele ab ril ele 1652 tom{wa 
poss~ elo goyerno elo Rio de Janeiro o mestre de campo Luiz ele 
Almeida, que em 1658 doou á refel'ida confrari a nove braças 
ele terra com fundos para o mar, na rua Dil'eita do Cat·mo , 
sendo essa doação confirm ada por D. João I V. Espalhando-se a 
cidade pela va rzea ci rcumvisinha ao morro do Castello, e 
acha\lclo-se a reuin a cla a egreja matriz, edificada naquelle 
morro e afasta,~a do centro ela pov., resolveu o pt·elaclo Manoel 
de Souza e A lmeida transferir o sacrario e a pia para a ermi· 
ela de S. José ; elo que tendo not icia a cama ra conferenciou 
com o governador, e de accordo com este enviou, em 3 ele 
aO'osto ele 1659, Jima carta ao prela.do administrador , pedinclo
l'he que nada fizesse se m a determinacão ele el-l'ei. Julganclo 
q11e o senado queri a limitar• I he a jurisdição, initon-se o pre· 
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lado, e respondeu á camara nos segu i ntes termos: -Atlv irto 
~ vossas mercês q11e em duas excommunhões ela bulla ~a C~<1 
Incorreram, e não me i'esta.va mais que cleclara'·:J.s, S'l nao 
entendera que vossas mercês não advedi t·am. l~ eitas outras 
observaÇ0es, acrescentava: - Agm·a lhes digo e1ue sl em tres 
dias, e(tle lhes clo •1 pelas tre_:; canonicas admoestações, que co• 
meçat·ão ela entrega des ta, nao revogam o. assento qne fiz&ram, 
os hei ele cleclarat•, aos que se ach am ass tgnados nas snaos car• 
tas p:>r inconidos na excommunhão ela bulia da cêa . A egreja 
ma'triz mudo pelas razões q tte a vossas mercês são publicas e 
notorias, e qtte voss ts mercês approvat•am tantas vezes que ao 
mesmo vigario pet·suadi t·am a mudança . e vossas me t•cês foram 
as primeiras que co ,neçaram a fazer as festas cl 'J estado em a 
do ôemaventttrado S. José. ffim todo anuo não ha quem vã 
um domingo á m.ttriz, e ag.J t'a lhe; chego..t este zelo . Leem-se 
as cadas ele ex:c:>mm mhã0 ás paredes, cot•t•em-~e os banhos, 
fazem-se as festas ela pad0hoa e natal aos negros elo vigario, e 
sobretudo está o San.tiilsimo na egrej<t, e tem as chaves clella 
um secula1· thesourea·o ela confraria, que entra nella ele dia e 
de. noute, e nisto ~a não adverte. Tudo qtt" ha na eg'l'eja matl'iz 
he1 de mudar p tm baixo, e só o alta t· de S. Sebastião. com o 
santo, sua fabl'ica e confrar ia e um sino he i ele de-ixa r na 
matriz, para que no dia do sánto se lhe faça sua festa e pro
cissão; para tet' cuidado ela egraja hei de pôt· um ermitão. Si 
os momdal'es tivel'ern devo-;ão, sempl'e ·tel·ão a porta a berta e 
ordem para dizer missa, e mostmrão a devoção que até agora 
manda o vigario fazer o caminho para os dias ele fesLa .
Dous dias depois respondeu a camara, em 6 cl "gosto, decla
rando que não era intenção saa a·tacar a jurisdicção eccl~sias
tica, porém, pal'a acudir a sttn. obrigação pol' se l' a matriz 
de S. Sebastião egreJa do parll'oado real, e ass im esperava 
que não tivesse effeit0 a censura noti[icacla. Moveu-se o 
pl'elado a s•tspender a excommnnbão pelos pedidos do 
governador Thomé Corrêa de Alvaranga, mas mudou a pia e o 
sacrarw para a et·müla rle S. José, p 1is por uma disposição 
testamental'ia de Ma11oel Vaz ele L>ão, sabe-se que esta ca
pella servi'a ele matrü ante~ de 166 l. Em 6 de novembro ele 
1659 levava a camat·a !lrna repl'esentacão ao rei, t•elatanclo o 
IJl'Ocedímento do prolarlo, e pedindo-lhe 11omeasse no Rio ele 
Janeiro pessoa que p1rlesse servit· de juiz dos feitos raaes, 
p0rquanto o que existia na cidade da Bahia não podia pela 
distancia acudir ás violencias, cfue costuma vão f•ze r os ecle
sia'sticos, senão depois de passac os seis mezes ou tun anuo. 
De feito, corridos a lg tns anuos·, ordenou o r ei que o ouvidor 
geral elo Rio de Janeiro servisse ele juiz dos feitos ela corôa pat•a 
~·eprimi: os excessos dos min~stros_ ecclesias ticos. Requerendo o 
JlllZ da 1rm'lndade ele S. Jose , J.oao de So tza da Silva, que a 
camara cedesse a referida conft•aria o tet·reno, que se estendia 
da capella-mór até ao mar, cujas aguas haviam t•ecuado, at
tendeu a camara , cedenuo, em {7 de dezembt·o ele 1688, todo o 
chão necessario para se acrescentar a egreja, ou tr!lnma, ou o 
que fosse pt•eciso á dita egreja, com a conclicção. porém, que 
não fariam casas para a l ug"r nem morar. Itivacl in•lo os ft•an
cezes o Rio de Janeil·o em l71i s<tq •tearam as egt•P.ja ' e as casas; 
e da ermida ele S . José, a lém dos objectos de valor, clesappare
ceram antigos documentos e titulos da confraria de S, José; 
os t:mplos só foram r espeitados depois da capitu lação, sendo 
entao ar~abuza los, pot· urdem do general francez, '18 sold<bdos, 
que bav1arn desacatado uma e~reja. Em i725 a l729 fizeram-se · 
dlvet·sas obras na erml•la de S. José, e occupando por esse 
tempo, ou annos rlep is, o cat•go de j tiz, ([oou Cos111e Velho 
Peretra, em 12 ele nov"mbro de 1749, um orgão á ermida . El'a 
Cosme Velho homem r ico e conceituado: e cleiJtou seu nome a 
um elos an•abaltles ela cidade , qLte ainda é a8slrn nonheciclo. 
Transferida a C!lbhedt·<L l para a egreja ela Cruz, hram para ali i 
removidos em 1734 o sacra.rio e a pia, que est.avam na ermida 
ele S. José ha m<~.is ria 7·1 annos . De dia para dia esbol'.oava-se 
essa ermida, as p:.ll'edes fe. ndidas pareciam vacillar nos alicer
ces e desabar sobt·e os fieis, o cupim corroera o madeira
mento e prestes lesappareceria a capalla de Egas Muniz, si a 
irman'dade de S. José não cuidasse em t•econstrui [.a ; ele feito 
em 1.3 de julho de i806re~o lveu a irmandade Leva ntat•, 110 Ioga-r 
da antiga capella , um templo vasto e d1gno elo c1tlt.o, e em se8-
sões ele mesa de 25 de janeit•o, e 21 de junho ele 1807 fo i a obt·a 
approvada. Collncaclo em uma caixa ele chumbo e esta em uma 
de pedra o paelrão da egr?ja, e ju.ntarnente uma moeda de ouro 
de 6 ;400, outt•a ele pr::~ ta de 6!0 ~éts cunhadas em 1.808, e outra 
de cobre anHga da 40 t•é is pt•atico•l o vigario lg'nacio Pinto d;t 
Conceição, seguido de outros padres em 22 ele dezembro de t808, 
u ceremonia 'da lnt1·oducção ela respectiva caixa tla pat·ede elo 

arco da capella-mót· elo l ado elo evangelho. Eis ·o padrão : NA 
llGR.E:JA DE: s. JOSE:PR « Gouvernando a suprema Egt·eja Catho
lica ~oman:~J o SH.ntissimo Papa Pio \V II no VIII anno de seu 
Pontificrudo : Rei mmclo na mon-a reMa por tugueza a Fidelissima 
Ra inha D. Mwr•ia I, NoJsa Senhot•a, !]lO r s.eu úilho o pl'incipe· 
regente, i~ . S. D. J•o:io ; sendo bi13po deste bisprudo o EJrcellen
tissimo e Revet·encliasimo D. Joseph Caetano d a Si l va Coutinho, 
capellão-mór da casa real : E vigario desta freg. o Rev . Ig
nacio Pinto ela Conceição: servindo de juiz na no~sa irmandade 
o it'mão tenente-cot· onel Joaquim Ribeiro de Almeida, e de 
secretario, Thesourei:ro, procurador, Assistentes e irmãos ele 
meza os abaixos assignaclos : Por reso l ução das mezas con
junctas ele 13 de julho de 1805 , e 21) ele janeiro e 2i de junho 
ele '1807 acco rda.r . ~·m, a custa elos rilndimeutos da dita ir
mandade, reparar as ruinas, e aperieiçoar as antiguidades 
deste tem plo, fundaelo em nove braça> ele te t•t·eno na ft·ente · 
com os ftmclos até o mar, na rua Direita elo Carmo pna a Mi
sericorclia , pot· doação, que no anno ele 1608 1 fez o Illm. !D. 
.Luiz de Almeida, seudo govet•naclol' nesta capitania, confir
mada pelo memoravel S"nhor Rei D. João I V. Em 9 de jane iro 
de 1751 foi creada terce ira fregttezia nesta capital. Pal'a assim 
conBtat· se faz o pre .~e11t e padrão em p3rpetua memoria na l'ee
dificação e constt•ucção da egreja dedicada á Gloria e Venem
ção de S. Joseph, pela de vota irmandade, na Capital do Reino 
ele Portugal, no Rio ele J a 11ei ro, a0s 22 dias do mez de dezem
bt·o do anno ele MD CCCVUI. 1@ eu João Lopes da Sil<va Couto, 
sect·etario actua:l ela clit't il'rnandade o fiz escrever e ass ignei. 
João Lopes da Silva Couto, Joaquim Ribút•o ele Al meida" . Co
meçáram as obras pela s:tch riatia; que, estando conclllicla, 
recebeu as imagens da egt•eja, em 24 de dezembro de 18l5. De
molida a antiga ermida, deu- se pri ncipio á constntcção do 
corpo ela egreja, dirigindo a obra o artista Felix José de Souza, 
que foi subsLituido pelo a rchitec to ela casa real João ela ·Silva 
Muniz. Apresentott es te o dese nho elo novo templo, e ap
pt'OY<tndo o que tinha s ido feito, pt·opoz se alargasse mais tt•es 
palmos o corpo ela eg t·eja, pelo que cles truiram-se os pegões 
que .Já es tavam come.çaclos . Elscasso era o patl'imonio da ir
mandade par• a a constr,Jcção ela egreja, mas conlianclo na cari
dade pub lica, não se illucliu; o povo concot•t•eu com esmolas, e 
entra outrus fiei>, distingtliu-se o pntuguez Manoel José 'l'ei
xeira, sel'l'alheiro, residente na t' tta ela Assembléa, homem de
voto, qlle fest java annu;tlmante em sua casa a invenção de 
Santa Ct' llZ, tendo pregada na frente elo seu domicilio um~t 
ct•uz, que servia á via sact·a, que sahia ela egreja de S. Fran
cisco ela Penitencia. Manoel 'l'eix:eira, além ele fornecer todas 
as ferragens para a egreja, dava 8J r éis pot• cada carrada de 
pedt•a q te se gastava. ela ,,bra ; e tinha em casa um cofre onde 
recolh1a os quebrado• das contas que pagava ou recebia, appli
cando esse dinheiro á construcçiio da ma.triz; rap~t ia esse -ve 
lho : - Não hei de morrer em quanto não terminarem as O])l'as. 
ela egreja da S. José: De feito falleceu em '16 ele abril de 1845 com 
H7 a n nos de e da de, tt•es annos depois ele concluido o templo. 
O aviso ele 8 de outubro ele 1813 caucecleu quatt•u loterias para 
a cont in ttação ela olm.t ; constando a prim it·a loteria ele 8 .000 
bilhetes elo custo ele 8$000 cada um ; a roda andou em 29 cl& 
outubro ele 1814, restando 500 ou 600 bilhetes, que não foram 
vendidos . Vendo·se que era morosa e cliflicil a veada elos bi
lhetes, reduziram-se a 7 . 000, custando cada um 9$600, Em 1824 
nm devoto otl:'e r~ceu para ajnda elas obras uma l'ifa ele 40 bi
lhetes de 640 réis cada um, mas apeza,T dessas esmolas a cons
trucção da egreja caminhava com lentidão, e teve de parar por 
algum t. mpo . O decreto de 31 de maio ele 1826 concecltlu qua
tro lotenas para as obras da matriz, e um anno depois foram 
d ecretaclns mais seis loterias. Haviam recomeçado as obras , e 
concliüdo o templo, foi benzido etn i O ele abril de 1842 ; no 
dia '17 tt•asladaram-se as imagens, e no domingo seguinte 
houve a primeira festa elo orago . Edificada na rua ela Mise
ricorclia, esquina da ru a ele S .• Tosé e do becco ela Natividade, 
não tem a trio es ta egreja por estar no nivelamento das casas. 
Duas pi las tras sustentando o en.tablamento separam das tor
t•es o corpo.central, qne apt·esenta o portico de granit.o , as tres
janellas com gt•acles de fe. rro pertencentes ao côro, o entabla
mento, sobre este u m outro corpo do qual ha um emblema de 
pedra com as letras J. M . J . e um ft·ontão cut•vo. As to rres . 

1 Ha •em duvida engano na data 1603, p~is vimos que Luiz de Almeida 
começou a govet•nar em 1652; nem naquella dat~ podia n doação ser 
confir.nada pot· D. João IV . Tambem os chronistns dão n crea.ção da 

freg. e:n 30 de jatuit·o o não e Ul 9. 
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têm uma janella de pei~ori l no primeiro pavimento, ou~r,t de 
grades de ferro, na altura dag elo côro, e os cot•ucheos em fór
ma de pyramides achata,~las, sustentando no apice uma esphera 
e um•a Cl' tlZ. Em uma das torres h.a B•inos e u ma escada de 
cantaria; na outr.a ha uma escada de madeira, que principia 
no corredor supenot•. A face vollada para a rua de S. José tem 
ne primeit•o p>~v-i•men.to nove janellas de peiloril e duas po d as 
e no segundo H Janellias de sacada , ornando a primeira junto 
a tor.re. u!ll fronuão cut•vo. Sobre cada porta e .Janeltla do pri
m,eu·o pal'lmento ha um mesanino elliptico com v <~rões de ferro . 
E semelhante a esta a face voltada para o becco da Navidade. 
Quando era cadêa a casa que se r ve hoje ele paço da ca-mara 
d?s deputados. e h avia forca armada n:t praia ele Santa Luzia, 
vmham os padecentes aclorar a Ettcharistia na porta da egt•eja 
de S. José. Que idéas tl'istes, que martyl'ios e angttstias não 
acabrunhariam esses infelizes ao dobrar os joelhos em terr a ; 
quantos gemidos e suspiro~ não soltal'iam ao aclot·ar a Deua 
pela ultima vez no mttndo ; quantas lagrimas não molhar iam 
o limiar ela porta cleBla antiga egreja ! Deu-se oa poda ela an
tiga ewüda aqui edificada um facto curioso . Enviados a lguns 
indios ao vice-t•ei, conde de Rezende, encarregou este ao m•tjor 
Joaquim Xavier Curado de levai-os á egreja ele S. Jose para 
serem i.Japtisados, mas recusando o padre iVbnoel dos Santos 
baptisal- os a ntes ele celebrar outro baptisado, oppoz- se o major; 
do q11e resultou uma contenda, na qttal impellio elle o sacer
dote, que imm_ecliatamente ex_commungou-o. Receando cahir 
na condemnaçao publica, e ser prejucl!caclo e m sua cart•eira 
milit:n, suje ttou- se o major, alguus dias depois, á disciplina 
elas varas na porta do templo, sen·do pttblicamente a bsolvido cht 
excommunhão ! O pavimento da egreja, debaixo do côro, é 
coberto ele mosaico ele mar more; l1 a q.uatro altares , seis tribu
nas e q ua tl'O portas no corpo da egrep, e elnas portas e q~talro 
tribunas ntt capella-m6t• . •Os altares do lado elo e'Vangelho 
pertencem ao coração ele Jesus e Santa A'Pollonia 0 pr imeit·o, e 
o segundo á Senhora das Dôt•es. Já em 1722 existia a de voção 
de Santa Apollonia ; em 18!2 co\locou-se no mesmo aUar o 
Coraçã? d e.Jesus, que const itue uma irmand ade, cuj_o com pro
mtsso fot approvaclo em 1847. llou v e neste altar a tmagem da 
Senhora elas Bar1•oquinhas. Construída a egrej a se destinara o 
s~gLmdo altar pa ra a Senhot·a elo Terço, cuja conft•ar ia havia 
stclo et•ecta em 24 ele fave1•eit•o ele 1722 pnr Letras patentes elo 
mestre geral da ordem dos preg·aclores f1· i Agostinho Pepia, 
dadas em Roma em iO de julho de 1721, sendo i 0 juiz ela con
fra·ria o governador elo Rio ele Janeit·o Ayt·es ele Saldanha de 
Albuquer[1Ue Coutinho Mattos e Noronha. J~m 17 ele dezembt•o 
ele i722 a ima"'em do Tet•ço foi collocada na c1pella velha do 
Sact•ameato ; "dLtas vezes por semana sabia desta egreja e elas 
do Rosario e Mãe dos Homens a procissão do Terço, na qual 
comtemplavam-se os mys terios da Vi l'gem, e entoava o povo 
paclra-nossos e ave.-Marias . Os meninos acompanhavam a pro~ 
cissão levando cada um, uma especie ele c ,~ nclieiro de folha de 
Flandres, chamado caçamba, eRpetado em um páo. Logo que o 
bico de cêra cbeg:I:Va ao meio apagavam - no os garotos, e occul
tando-o, pediam outro ao regen te, q tle era um individuo, que 
canegava um sacco cheio de bicos de vela . Irritava-se o re
gente, chamava os rapazes ele furta-bicos, mas fornecia-lhes 
outro peclaço·de cera . V1nclo para o B1·azil a familia de Bt·a
gauça começáram os criados da · casa raal , aos quaes appell t
dava o povo ele toma-larg uras, pelas e.asacas compricla8 ele abas 
largas ele que usavam, a escarnec r elos devo tos do terço, donde 
ongtnaram -se contendas e 1 utas ; ·transformanclo·se em cacetes 
os la 1npeões dos rapazes. Ewsas clesot·dens foram afugentando 
os devotos, e poe ftm cessaram semelltan tes t•ezas pe[as rttas, 
9ue nem eram decentes, nem propr ias e edificantes. illm 1842 a 
Imagem 1lo Terço foi tra nsferida pat·a a. c.~pell:t elo Se11hor elos 
Passos, vincto snbstitttil- a a lmao·em das Dores . O! altares do 
la~o da e pis tola pertencem á Set~hora elo. Amp.aro e a S. Mi
Mtguel . ~ão se sabe, onde começou a devoçao elo Amparo ; 
consta ter exis tido DlL egre ja cloL 8anclela.ria ; mas sabe-se. que 
em 1633 appt·ovou o prelado Antonio ele Marws Lom·en·o o 
compromisso desta devoção, que já em -1676 estava estabelectda 
na egt·eja eleS. José, te ndo sido a antiga Imagem esculpi.da 
pelo preto João Vermelho habil escultor, porém dado a embrta
g_uez, pelo que o senhor n:lo deixava- o sahit• á rua : e como 
tlnha officina de imagens encan·egava outro escravo c~e trocai
as; mas reparando que um Santo A11tonio nu~ca sahta do ta
boieiro, quiz P.xaminal- o, e clescobrio ser post tça a cabeça, .. e 
estar o santo. cheio de ag1tardente . Servia a imagem de bott]a 
a João Verme lho! Outr'ot·a feste iava-se com ut iUta pompa a 
Virgem do Amparo, sendo o compromisso da irmandade ap-

pt·ovado em 1839. I.nst i tuida em 1759 tem a i r mandade de S. 
iVli,.uel o compromtsso app rovado em 1848 . H:a no côr o um or
gã.g compt•ado por seis contos pel as irmandades ele S. José e do 
Sac ramento . O pavimento da capella- mór é ladrilhado ele mo 
saico de mat·mnt·e, e de marmot·e é o presbiterio ; na bocca do 
throno estão as imagans de Jesus, Maria, .José, sobre o throno o 
Sacramento. e na par te sttperiot• do t•etabu lo do alta r as esla~ 
tttas da fé, esperança e caridade. O compromis3o ela it·m an~ 
dade do Sac t·amento fQ i apprJvado em '1853. Antiquissima é a 
irmandade de S . José, cujo compromisso foi reformado em 1716; 
nelle se decla ra que cada irmão claeá dois mil ráis ele entrada, 
vin te t·ais de cada irmão ou mulhet• de irmão que fallecer e· 
vinteráis mensalmente para os gastos e fabt•ica ela irmandade» . 
E t!lmb2m se declara que não será admitticlo quem ti ver raça. 
ele judeu mouro ou mu~at •J! Antigameilte certos qpn·arios, 
antes ele SUJeltat·em- se a exame, tinham de dizer se perten
ciam a esta t~•mandade, cujo co,upromisso actual foi appro• 
vado em 1843. Destrib1te esta it·mandacle em t9 de setembro 
c!~ c:tda anno, P<)r dez viuvas it•mã; e pobras, dez esmolas de· 
6~000 cada uma em cnmpnmento ela verba testamentaria de 
Candido .Femandas L ima . Orno1t de talha e.lta egt·e; a o artista 
Semião José Nazareth, do qual encontrará o leitor traços 
biographicos no fim deste capilulo.. As portas late raes da 
egt•eja vão ter aos cort·edot·es, que ladeam-na, os quaes são. 
ladrilhados de maemore, e atravessam a ante-sacristia e a 
sact•isüa, cujo pavimento é coberto ele marmoee ; e ha alli um 
altar com a imagem ele Cb.risto, um at·caz, um esguicho e paineis 
nas paredes . Da ante-sacr istia pl'incipia um escada, qud 
conduz a um \'ão, ou a um segundo corredor, allumiado pelos 
mes minos e llip ticos; servindo o do laclo ela rua de S. José de 
casa de arrecadação ela irmandacl" elo Amparo, tendo na e;tr.e
m idade a casa for te da i r ma nela de r! e S. José ; e o oppos to de 
casa de arrecadação das irmandades do Sacmmento e S. Mi
guel, tendo na extremiclacle a casa forte daquella it·mandacle. 
A escada qqe conduz ao segundo corredor, dá subida para os 
·terceiros corredores, um d~ cada lado do templo, os quaes vão
·ter ao consistol'io, onde ha uma capella com um painel repre-· 
sentando Jesus, Maria e José. Disse- nos o pintor Bonifacio. 
que conta mais c1 9) annos , ter .std~ autor deste. quadl'V o
artista Raymundo ela Cosi <t. O u·mao José Joaqutm Borges. 
Monteiro otfet·toll a corLina encarnada , franpcla de ouro, que
encobee esta capella, onde colloca-se n<t quinta-feira santa, a 
ambnla, e dali i sae em procissão o Sacramento . Além da 
capella, ha no c:msistodo uma peç't de madeira s imnlanclo ttm 
ar mario, porém não é cnais que uma escada, .que con.cluz ao 
aliar-mór . C?mmnnica- se o con~ i storio com a sala elo archivo 
ele S . José, á q11a l dão luz tres janellas yoltadas para o becco 
da Nativ idade. Na saleta do corredor, que cor re desse lado ha 
um antigo painel d 1s clesposorios de S. José, O augmPnto da 
população e da cidade levou o bisp? a rept·esen'iar ao re i pe
dindo a c reação ele duas fregs., alem ela elo cu rato da Sé e da 
Canclelaria · em 9 de 'lovembro de 1749 attendeu-se á requi
s ição do bi~po, que não s6 devia escolhe r as egrejas, que _pt·ovi
sorittmente serviriam de matriz , peececlenclo o beneplactto dos 
donos ou padroeiros, como marcar os limi tes das ft•egs. IT:m 
30 ele j aneit•o ele i75t estabeleceu o pt•e la llO os li~ites das 
parochias, e indicou as egt•ejas ele S. J osé e Santa Rlla, o que 
appt·ovou o alvará ele 10 ele maio de 1753. Nomeado vigaTio 
encommendado da freg. de S . José o padre Antonio José 
Malhait·os Reimão , sobt'inho elo bispo, em 29 ele ja neiro de 1751, 
clous d ias depois tomou posse. Pretendia a mesma. freg . o 
vigario ele Nazareth, do bispado ele Mariana, paclt•e Lutz Jayme 
de Magalhães Coutinho Cardoso, que, com o seu co~tendor, 
diri,.iu-se a Lisboa em 1752 e levou- lhe a pal ma, sendo esco
lhicl'"o e apresentado em 10 1ie maio ele :1753 na refs l'icla freg., 
qne clous cli;ts antes se torna ra de natureza e clrusse elos bene
fic ios pet·petuos ; confirm>tclo em 23 ele agosto, emposson - se em 
12 ele julho ele :1756. illlevad !~ a egreja á pa t·oclua arrebentou 
l on"'a contenda ent1·e a i r mandade de S . José o ngaT10; aque~la 
por

0
julgat•-se offetldicl:L em seus clit,eitos ele posse ela egrda, 

dos sinos e das septtlturas, este p:Jr querer assumtr po er 
tempora l e espiritua l, julgando-se senhor de tudo i pelo q~e 
mandava fechai' s pulturas abel'tas uo templo sem consent~
mento se11; e vingava-s~ a irmandade r ettranclo ela sacl'lStla 
um 11 commocla onde estavam paramentos pertencentes ao vtga
rio. Alegou a irma ndade a sentença fa~~ravel, dando-lhe a 
posse ela e,.t·eja, em 12 ele novembro. ele i7<JD, sentença all:nun~ 
oiada por luminarias e reptques de s1_no. Mas a carta re!)ta de 
5 de maio de 1759 entt·egou a egreJa ao parocho, e ate 1761 
prolongo:t-se a demanda, concordando nesse anno o vig.l.r io em 
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tirar da sact·istia a cot:'lmoda, e a ir mandade em ceder-lh e o uso 
e emolumentos dos jazigos, e as cb;.wes du arcaz e armarias . 
Fallecendo em 2 ele jane iro de 1790 o vigario Luiz Jayme, com
rnissario do santo officio, entrou em concurso a freg, ; concor
rendo os padt·es fgnacio Pinto, João ele Almeida Cat·valho e 
J oão ele An drade Vei ga , foram os clous ultimas approvados, 
mas obteve o bene{icio o padt·e Ignacio Pinto ; apaix01wdos 
da sem razão desse pr·ocedimento, diz monsenhor Pizal'ro2 fal
leccntm em po~tc o tempo aquelles rpctdres. Provido em 5 ele Jll nho 
foi apl'esentado o paclt'e Pinto em 28 ele marco ele 1792, e 
confirmado em 25 ele setembro . O alvará de 7 de outubro ele 
1807 provera, por gr aça r egia, na futura successão dessa egt·eja, 
o padre João BapLista Gervasio Picaluga , fi lh o do desembar
gador desse appellido, que r esidindo em frente elo Passeio 
Pub lico, e h a vendo uma at·vorc nesse jardim que interceptava
lhe a viskt, mandou clecepal-a. Censurou-o o vice-re i Vascon
cellos por esse pr·oceclimento, e h ave ndo contenda entre ellc, e , 
o yice-rei,_ foi o desem bargaclo r repreb encliclo por carta regia. 
Ameia hoJe appar ecem Picalugas, van clalos que decepam al'Vo
res, clesEroe':1 vegetaes eles ja rdins puhlicos, e o que é mais de 
n otar nao sao pun1clos e cast igados severamente, Achnudo-se 
valetudin:wio o vigario Ignacio Pinto, subsLituio-o em 7 ele 
outubro de 1810, o padre Picaluga . conego honorario; e a este 
succecleu por dec t·eto regia o ex-frade beneclict ino Bernardo. 
José ela Siiva Veiga, que pereceu com a eclacle ele 90 annos em 
9 de setembro ele 1855. Servia como encommenclaclo o vigario 
ele Itaborahy, Dr. José Antonio Caldas, até 5 de maio el e 1856, 
em que foi eleito vigario o padre João Procopio da Na·tiviclacle 
Silva, que empossado em 18 ele maio, ainda hoje gosrt elo 
beneficio. Vimos qne João ela Silva Muniz foi tambem o 
architecto ela e~rep. elo Sacramento. Contemplando est~s ecli ft
cios vê- se que ja passou o enth .. siasmo religioso , que longa vae 
a época ern que Christophe 'vVreen concebeu o soberbo monu
mento ele S. Paulo, em Londres ; em que Miguel Angelo elevou 
a cupola de Pedro, em Roma; o bispo Durbam mandou con
struir a catheclral Sa lisbury com ta rrtas janellas quantos dias 
no anno, e tantas porbas quantos mezes; em que Affonso 
Domingues o cego, edificou o convento ela Batalha, em Portugal, 
e entt·e nós elevaram-se as eg t·ejas da CrtJZ e ela Candelal'ia . 
Ao contemplarmos as duas eg rejas ele S. José e do Sacramento 
vemos que a architectura, as artes não têm tido entre nós uma 
marcha progressista; pois nada têm esses templos ele gran
dioso. No em tanto é nas egrejas, que se pócle estudar o aclian 1 a
men to a rtístico ele um povo; a lli cada columna, cada painel, 
a rco ou l a vor eleve eo:pri mi r uma icléa , inspirar uma ot·ação; 
o templo cle1•e ser uma maravilha da arte, e um livro que 
patenteia a grandeza e sublimidade ela r eligião · e deixai que 
digamos, eleve ser um monumento que falle, e pregue e·terna
mente ; deve ser a biblia do povo. E para isso n ecessita que a 
a r te erga-o magnifico, monume nta l, grandioso como o mar, o 
céo, como Deus , elo qua l é altat' e recinto . F elizmente as recen
tes mocliftcações, que o architecto Bittencourt ela Silva imprimi o 
na frontaria ela igreja elo Sacramento, ornando-a cõm cinco 
esta tuas e dando as torres altos corucheos, tornaram esse 
eclificio imponente e digno de sua missão christan.» 

JOSE. Parochia do Estado da S . Paulo, no mun . do Para- . 
~apane~a, Diocese de S. Paulo. Foi creada pela Lei 'Pt·ov. de 
6 ele abrll de 1.878. Tem duas eschs. publicas. . 

JOSÉ (S.). Pov. elo Estado elo Amazonns na margem sep
tenlrional do rio Negro . «Costeando pela' mesma mar n-em 
(septentrional elo rio uegt• o), diz o Dr. A. Rodrigues Ferrelra, 
aportei á pov. ele S . José; ele um a se vê a outra pov. (ele 
S . P edro); o porto des ta é lag·eaclo ele pedra ria, que guarnece 
a mat·gem do rio : canstava de seis casas novas, trabalhava-se 
em outras duas e as mais eram tijupares . Era se u clirec 'or o 
soldado F. ; dirig ia os roçados p:t r a farinha e para o anil ; 
tudo ai nda parava ainda no seu pri ncipio, porque o teve no 
a11n0 ele 1784, em que para es ta se r etirott o gentio descido 
para a pov. ele S. P ed ro, e ne lla se não deu bem com os Jm·is 
e Passés seus moradores.» O capitão-tenente At·aujo Amazonas, 
em se tt Diccionar·io, diz« S. José : Pov . na margPm septen
trional do l'Ío Negro, a cima elo rio Cauaburi , ent t·e as povs. 
ele Caldas e S. Pedro, 172leguas acima ela coull . do r io Negro 
e 250 ela foz elo Nbamunclá . P t·ovem sua pop. ele Barés, que e\u 
nt~mero ele 180 a lmas, em 20 fogos, pescam e planta m pam se u 
alu:l!-ento; extra bem a lgumas drogas ; e leem rêdes ele ma
queira. , 

JOSE (S.). Log. do Estado elo Ptrá, no mun. <'le Breves. 

JOS 

JOSÉ (S.). Log. elo Estado do Piauby, no mun, ele S. João 
elo Piauhy, 
JO~É (S.). Antiga parochia elo num. de S. Pedro do Grato; 

no Esbaclo elo Ceará. Foi creacla pela Lei Prov. n. 1.362 ele 
9 ele novembro ele 1870. Tomou a denominação ele Se?•ra de 
S. Ped•o pela de n. 1.589 de 24 ele setembro de 1873. Foi sua 
sua sécle transferida para a pov . do Joaseiro, com a invo
cação ele N. S. elas Dôres, pelo art. I da Lei Prov. n. 1. 837 
de 17 de setembro ele -1879. Até 1884 não achava-se ainda em 
vigor essa ultim a disposição legislativa por não ter a sanccão 
episcopal. 

JOSÉ (S.). Pov. elo Estado elo Ceadt, sobre a ser r a do Uru
buretarna, disbante de Itapipoca nove ld ls. Era séde da villa 
com. e freg . ela Imperatriz, quando deu-se a transferencia d~ 
t udo isso para Itapipoca. Com o rebaixamento ele catego ria não 
deixou ele muito sof!'rer tanto m ais , quando os pdncipaes mo
radores se transportaram para a nova vil! a. Tem egreja e 
animado commerc-io. Junto a essa pov. existe um a g rande 
pedra, que fórma talvez o ponto ma is elevado ela se n a na
quella par·te, chamada Ped?'a de ltaqttaticwa ; esta grande 
pedra dá ás vezes grande esLampiclo e p a rece fumegar . 

JOSÉ (S.) . Log. elo Estado elo Ceará, no mun. de Santa 
Cruz. 

JOSÉ (S.). Po''· elo Estado do Ceal'á , no mun. do Sobral; 
com uma esch. publ. de prim eiras let lras . 

JOSÉ (S.). Log . do mun. de Aracaty, no Estado elo Ceará. 

JOSÉ . (S.). Pov. elo Es tado do Parahybaclo Not·te, no mun. 
elo Patos, cinco leguas pe lo rio Pinbants abaixo e outras tantas 
clista11te ela villa ela Serra Negra e do R . G. elo Norte. 

JOSÉ (S.). Log . algum tanto h a bitado, na costa elo Estado 
de Pernambuco, en tre o cabo Santo Agos·tinbo e a barra e 
porto elo Recife. 

JOSÉ (S.). PoY. elo Estado ele Pernambuco no termo ele 
Ip ojuca; com uma esch. p •Jhl. ele primeiras l~ttr::~s creada 
pela Lei Pt·ov. n . 1.362 ele 8 ele abril de 1879. ' 

JOSÉ (S.). Log. no Estado das Alag-ôas, nos muns. ela Vi
cloria , S. Luiz ele Quituncl e e Santa Luzia do Norte, 

~OSÉ (S.) .. Pov . do Es tado ela Bahia, no mun. ele Chique
Chique, a 90 lols.; com uma esch. publ. de instr. prim. creacla 
pela Lei Pro v. n . 2. 201 de 8 ele julho ele 1881. Tem uma 
capella e umas 100 casas. Foi elevada á freg, pela Lei n . 2.522 
de 29 de julho ele 1885. 

JOSÉ (S.). Pov. do Estado ela Bahia, no num. ele J a 
cobina . 

JOSÉ (S.). Pov. elo Estado do Rio de J aneiro, no mun. de 
Maricá. 

JOSÉ (S.). Bair1·o elo mun . cld Guaratinguetá, no Estado de 
S. Paulo, com uma escb. publ. ele instr . primaria. 

JOSÉ (S.). Bairro elo mun . ele Taubate, no Estado de 
S . Paulo, com uma esc h . publ. de inst. primaria. 

JOSÉ (S.). Suburbio elo mun . do Cunha, no Es·taelo ele 
S . Paulo . 

JOSÉ (S.). Log. no mun. ele Batataes elo Estado ele S. l?aulo. 

JOSÉ. (S.) . Log. elo Estaclocle Minas Geraes, nodistr . do 
Livrametl'to. 

JOSÉ (S.). Bairro ela freg. ela Virgínia, no Estado ele Minas 
Geraes, com uma escb. pu bl. de instt·. prim., creacla pela Lei 
Pro v. n. 3.479 ele 4 ele outubro de 1887. 

JOSÉ (S.) . Aldea elo Estado ele Ma t·to. Grosso. Vide Leon~il. 
JOSÉ (S.). Uma elas paradas da ferro-via elo Natal a Nova 

Cruz, no Estado do R. G. elo Norte. 
JOSÉ (S.). Ponto de parada ela E . de F. Central ela Bahia, 

no kil. 27, entre Pombal e Sapé. 
JOSÉ (S.) . Estação da E: de F. de Paranaguá a Curilyba, 

no Estado elo Paraná, no lol. 102,169 me·tros e na altura de 
886,310. 

JOSÉ (S.). Uma elas estações ela E. ele F. Leopolclina, no 
Estado ele Minas Geraes, na 1• secção, entre as estações elo 
P orto Novo e elo Pantano. 
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JOS É (S . ) . Campo situado n o Cura to de San ta Cruz, no 
Districto Federa l. T em uma ár ea ele quatro k ils. quaelrados. 

J OSE (S .). Serra do Estado elo Ceara, no mun . el e Umary. 
E' continuação ela ser ra do Pad~e. 

JOSÉ (S . ) . Serra do Es tado do Par ahyba do Nort2, no m un . 
do Ca tolé el o Rocha . 

JOSÉ (S . ) . Serra elo B.:staclo de Pernam buco, s epar a o termb 
de Buique elo ele Gar a nhu ns . 

JOS É (S.). Sdrra elo Es tado ela Bahia, na freg. de S. José 
de Itaporo rocas . 

JOSÉ (S . ) . Serra do E s tado ela Bahia , no m u n. ela Casa 
Nova . 

JOSE (S .) . S.!rra elo E~ taclo ele S. Pau lo, na com . ele Xi
ririca. 

JOSÉ (S.). Mot·ro elo Estado ele Minas Ge raes, no muu. da 
Varginha, na est r ada a n tiga par a T r es P on tas e na que Yai 
ela Var ginha pa ra ;~ Mnt ltca (Iuf. loc. ). 

JOSÉ (S.). Illla s ituada n o rio Capim, q uasi defron ta ela 
f reg . de San t ' Anna elo Capim , no Esta do do Pa r ti .. 

JOSE (S .). I lha no r io Pamahyba, na segunda secção, entre 
a ba rra do rio das Balsas e a corr.~clei l'a ele Santo Estevão . 

JOSÉ (S .) . Ilh t a NE. ela ele Fe r na ndo el e Noronha. si -
tuada no occeno. E:cis te ahi um r ecluc to . · 

JOS É (S . ) . Ilha do J~s t aclo ela Bahia, entre a ele Itapat'lca 
~ o continen te , proxima elas denominadas S. Gonçalo, Sant
Anna e Mu tá . 

JOSÉ (S . ). Passo elo rio Camaqtta n e Estado elo R . G. elo 
Sul. 

JOSE (S .). Igar apé elo Es ta do elo Par a , na ilha Mat·ajó, cle 
sagua na margem cl ir. elo Pio At•at•y. Do mu u . ele Po nta ele 
P edra s nos dão noticia ele um rio ele egtta l nome, a fJ . ela mar 
gem esq . do Marajó-assú . 

J OSÉ (S .). Igar apé el o E~taclo elo Pará, ba nha o muu. ele 
Ourem e clesagua na margem d ir. do r io Guamá (Inf. loc.). 

JOS É (S .). Iga rapé d o Es tado elo Man nhão, ba nha o mun . 
ele Penal v a e clesagua no rio Caj a ry. 

JOSÉ (S.) . Ig-arap é d o Estado d o Mar anhão clesagua na 
bah ia do mesmo nome. 

JOSÉ (S .). Riacho elo Es Latl o do Ma ra nh ão, nasce ao NE. 
e á peq nena d ista ncia de Caxias , cor re ao poen te , banha Ca
xias e clesagua no Itapecurú . 

JOSÉ (S.). R iacho do Estado do Ceará , n asce n a se rra ela 
Pied ade , no termo ele T ambor il, en tra n o mun. da Indepen
clenci a, onde r eune- se ao riacho do Gado, aff . d o Cupim, t rib. 
elo Ver tentes, qtte o é do rio Poty . 

JOSE (S.). R io do Estado do Cear ó. , r ega o mu n . de Car a
theús e clesagua n o Poty . 

JOSÉ (S .) . Con·ego q ue, n as ench entes do l'io J aguat·ibc , 
l evtt su as agttas á Jagôa elo Sacco ela Ve lha, no Estado elo 
Cea l' a . 

JOSÉ (S) . R io elo Esta'lo do R . G. elo N or te, nasce no Es
tado elo Parahyba elo Norte, banh a o m un . do J a rd im 
n aquelle Estado e clesagua na margem clir . elo rio Se l'icló no 
logar Passagem elas T r ai ras. 

JOSÉ (S . ). Riach o elo Estado elo Parahyba elo Norte , a il'. 
do r i acho Bananei ras, q ue o é elo r io At·açagy . 

JCJSE (S.). Rio elo Es tado do P ar ahyba elo Nor te, no m un ' 
ele S . J oão do Car iry . E' tambem cle tl onlinado .1,·cdeoô. Vai 
par a o P a r a hyb.a . 

J OSÉ (S .) . R io do Estado da Bah ia , n asce u ma l egu a ao 
N · de Ancla r <th y, n<\ serra des te no me , ·to ma por se is leguas 
a. dit-ecção elo S . a té :í. h<t t' r ll. elo Gampa, onde as aguas eles te 
vmdo ela mesma ser ra distante t t•es leguai , vem augmenta r 
o vohtme das suas . E' encrrossaclo pelo R oncaelor, Calde irões , 
C<\plVar as , ri beirã o do In~rno, Lençóes e L i moei ro , todo~ ela 
mesma sen·a ao belo ele O . , entl'a as cidades dos Lencoes e 
A nclara h y · Depois de u m curso de se is l e<>uas clesagua fi na l
mente o S . José n' utu outr o rio a que em ~lguas logares dão 
o nome de Cochó, e em out r os' 0 ele Anela ra hy e fi n alme nte 

ele Santo An toni.o . Sua pr ofundidade, vagar de curso, e seu 
leito ex t reme ele ba ncos ele pedra , o t ornam navegavel clese!e 
sua ori:,·em a té Sll'J. foz. Suppõe-se se r elle cleposHario d e pre 
cios idades tr az idas pelos rios que n elle desaguam . 

JOSE (S .). H.ibe it•ão elo l~staclo ela Bahia, n o mun . de Ca
rinh tt nh a (l nf. lo c . ) . 

JOSÉ (S.) . Rio do Estado elo E . Santo, nasce da sen·a dos 
Aymorés e corre por u ma inexplorada reg ião habi tada pelas· 
h or das ele fe rozes botocudos per tencentes ás t r ibus Ghep- ohep 
e Pogiolici. Tem u ma l inda cascata ele 40 pés de a lt ura e 80. 
ele l a rgtu•a, tão purc;mcnte br·c;noc; qw~.nto sobe1·bamente - cle
senfl'dCbclc; - nome qtte ellct toma. E' esse rio ext t•emamente 
r uim p a ra a naveg;wão poi> tem m ui tas quédas e rap idos 
E' <tbu ncla n te ele pe i xe e em todo o seu cur>o con·e por densas-
flores tas ab anclantes ele j acamn dá . ' 

J OS .iÍ: (S . ) . Ribe it•ã o elo Estado elo R io ele J a neiro aff. elo 
r io P t•e to, qtte o é elo Pat·ahybuna . ' 

JOSÉ (S.) . Rio do Estado elo Rio ele J aneiro. Lanha o 
m un. da R ll'l'a Mansa e clesagua na m at·gem esq . · elo Par a 
h yba elo S ul. 

J OS É (S.). Ribe~t·ão do IJ:staelo elo Rio ele Ja nei r o aff. ela; 
ma t·gem dit· . elo Cat'J. no- ola. ' 

JOSÉ (S . ). H. iheit·ão elo EsLado ele S . Paulo, aff. elo Batataes. 
qué o é elo rio Sapucahy . 

JOSE (S.). Rio do Estado ele S. Pattio, afl'. da mar gem dit•. 
elo rio Tieté . 

.JOSÉ (S.) . Nome q ue toma o r io ,\.p ia hy- mirim em sua ori ~ 
gem ; no E stado ele S. Paulo . 

J OSE (S .) . Rio elo Estado do P araná, tr ib . de Igtta8sú . 

JOSE (S . ). R ibeir ão elo E~t ·tdo ele Min as- Ger ,l as , aff. elo 
r io Casca . 

J OS É (S.). Ri beirão elo l!: staclo ele Mi nas Geraes , reu c: e- se 
ao Assampção, e , j untos, vão desaguar no r io Cabo Vet•de, n o 
m un . deste n ome. 

J OSÉ (S . ) . R io elo Es tado ele Minas Geraes; nasce na serr a. 
do Mancl ú, ba nha o mun. de P o ttso Alegre e . clesagua no rio 
Cer vo (I nf. loc. ) 

JOSÉ (S.) . Col'!'e~o rl o Estado ele Mi nas Geraes , aff, elo rio 
Baca lhúo, entr e as fregs . ele S . Dom ingos e Barra elo Bacalháo. 

J OSÉ (S. ) . Rio elo Estado de Minas Geraes , atf. elo rio do 
P eixe do Serr o, q ue o é d S. A nton io (Inf. loc. ). 

JOSE (S, ). R i bei rão elo Estado ele Minas Ger aes , aff. elo rio 
do Macha do, nos limi tes ela f reg. do Campestr e. . 

JOS É (S.) . R ibei rão do Es tado ele Min as Geraes, n as divisa s. 
da freg . ele N . S. do Rosa rio ela Bôa Vista elo R io Ver de,. 
e ter mo do Pra ta ; vae pa ra o rio deste nome . 

JOSÉ (S . ) . Rio do Estado ele Minas Geraes ,aff. da marg-e m 
clir . elo Urucuia, t ri b. do S. Fra ncisco. 

J OSÉ (S.) . Carr ego do Estado ele Mi nas Ger aes . aff. ela . 
margem eli r . do t• io S. F r a ncisco, entr e a foz dos co t'l' egos do 
Patrocinio e ela Escadinha. 

J OS E (:3.) . R ibe irão elo Es ta do ele Minas Ge raes, aff. elo rio 
Pre~o , que o é do Par ah ybtt na . 

JOSÉ (S . ). R ibeüão elo Es~aclo ele Minas. Geraes , banha o 
man . ele Diamantina e clesagua no S . Donun gos, aff. elo J e
qu i ti nhonha (In f. loc.) . 

JOSÉ (S .). R ibeir ão do Estado ele Minas Gemes, banh a O· 

m un. elo l?ructal e clesagua no rio deste nome . 
josÉ (S .). Cor rego elo Estado de Goyaz, ba nh a_ o muu . ele 

Santa Luzia e clesagua n a margem esq. ~lo r1 bea:ao da J aco
bina (Inf . loc.) . Do mesmo m un . nos dao not1cta ele _out ro 
corrego desse nome, ait'. da esq . elo ri beirão Mesqmta t l'l b. do 
r io S . Bartholo meu. 

JOSÉ (8 . ). Peq ue ao riacho , c ha m ado h oje elos Pat<;>s, que 
desagan á m arge m cl ir . cl <> Arinos, aci ma da foz elo Sum tdour o ; 
no Estado d e Matto -Gt· osso tB . ele Melgaço .) . 

JOSE . (S.). Bah ia a E . da ilh a ele S . L u iz e a o S . d a 
pon t<t ele Itaqtú . no Estado elo Ma ranhão. Tem 18 milhas de 
comprido com pouco menos ele la r g ura . As a guas dessa bahia 



JOS - 320 JOS 

communica,m-se com a,s de S. Marcos pelo canal ou rio do 
Mesquito. « A bahia de S. José, diz o pcatic0 Phili.J!lpe, é toiila 
juncada de bancos, que deixam entre si div ~rsos canars. » 

JOSÉ (S.). Enseada na costa cl!o Estado ele P·ernam~uco . Fica 
entre o pontal de Ma ria Fannba e a ponta do Leltao. « Essa 
parte el a costa, que chamam. tam bem ensea~la clie S. J ~sé, é be_?J. 
assignalada e conbecJda, ~Jsta do la rgo, pela Feumao em tao 
pequeno espaço ele tres egre.JaS :. a ele S. Bento no ~!to elo morro, 
cerca de duas milhas pelo Jntenor; a ele S. José n urna pequena 
elevação pvoximo á costa e na praia a da Conceiç.ão (na la t . 
7o5f'i5" e Long. 34D49'52" O G N)». Vital ele 9llveu·a, a quem 
pertence o que se acaba ele let•, no seu Rote~ro da Costa do 
Brazil á pags . i42, informa sobre o melhor meio para deman-
dar -se essa barra . · 

JOSE .(S. ). Porto no rio Pinch.wé e Estado elo :M.aranhão . 
Loo·o acimfl. fica o chamado Curral de Baixo, e acleante cerca 
de "seis kils. a l age da Cachoeira. 

JOSE (S.). Cachoeira formada pelo rio Uruguay., entre a 
barra do rio Sertão e a elo Albery. 

JOSÉ (S.). Cachoeira no rio Camaquan e Estado do R. G . 
do Sul. 

JOSÉ ALBERTO. Corrego do Es~ado de Go.ya.z,. ban_!la <D 
mun. de Santa Luzia e clesagua na marg,em chr. do rtberrao ela 
Jacobina. (lnf. loc . ) 

JOSE ALVES. Log . elo Estado elo R io de J aneiro, no mun. 
de Petropolis . 

JOSÉ ALVES. Serra do Estado elo Rio ele J aneiro, no mun . 
de Val ença . 

JOSE ALVES. Ilha no mun. de Angra dos Reis e Estado 
do Rio ele Janeiro. 

JOSÉ ALVES. Ri~eirão do Estado de Minas Gera.es , atra
vessa a e strada que, vindo de Mat'tosinhos e Sete Lagôas, vae 
ao a rraia l elo Patt Grosso. 

JOSE ALVES. Corre o· o do Estado de Goyaz, banha. o mun . 
de Santa Luzia eelesagua

0
na margem esq . do ribeirão Alagado. 

(Inf. lnc.) 
JOSÉ ·AMANCIO. Ribeirão do Estado ele Minas Geraes , 

aif. do rio Preto, que o é elo Parabybuna. __ "' 
JOSÉ ANDRE. ilha do E;tado elo Rio de JaMh·o, rra Ereg . 

da Ribeir'1 e mun. de Angra dos Reis. 

JOSÉ ANTONIO. Riacho elo: Estado das Alagôas, une-se 
com o ri acho Luiz da Silva. 

JOSÉ ANTONIO. Lago elo Estado do Pará, no mun . de 
Faro . 

JOSÉ-ASSÚ . . Igarapé elo Estado elo Pará, n<D mun. de 
Porto de Moz, na margem d i r. do rio Xingú. 

JOSÉ BARROSO. Log . elo Estado ele Minas Geraes, sobre 
o rio Chopo tó. 

JOSÉ CACHOEIRA. Ilha do Estado da Bahia, no mu n . 
da Casa Nova. 

. JOSE COELHO. Log. do Estado do E . Santo, sobre o rio 
Jaboty, no mun . de Guarapary . 

JOSÉ CARLOS. Ribeil·ão do Es·tado. de Ma.tto Gresso, <J,ff. dir. 
do Apa, acim a elo riacho elo Ouro . 

JOSÉ 80RRÊA. Pov . no termo de Ouro Preto., no Estado 
de Minas Get•aes, com nma esch. rnixta, creruda pela Lei Prov. 
n. 3.i16 de 6 ele outubro de 1883. Fica no ramaldP. Ouro.Preto, 
que abi tem uma es·tação. 'I' em umas 3@ casinhas e uma capeN.a 
da invocação ele Santa QuHeria . 

JOSÉ CORRÊA. llba elo Estado da Bahia, no mm1. da Casa 
Nova. 

JOSÉ D'AGUA BÓA (S.) . Parochia elo Es tado de Minas 
Geraes. Vide Agua Bôa. 

JOSÉ DA BARRA (S.). Dis~. da freg . ela Ventania 
e mu.n. de Passos, no Estado ele Minas Geraes. Creado pela 
Lei Prov. n. 2.260 de 30 de junho ele 1876. Vide. IiJarra do 
Pontal. 

JOSÉ DA BARRA DE SENTO SE (S .) . . Parochia elo Estado 
da Bahia. Vide Sento Sé. 

JOSÉ DA BARRA LONGA (S . ). Pat•ochia do Estaclo de 
Minas Ge1·aes. Vi1de Bar,·ra Longa. 

JOSÉ DA BÔA ESPERANÇA (S.). Pat•ochia do Estado de 
Pánambuco. Vide Bóa Espe1·ança. 

JOSÉ DA BÔA MORTE (S .). Pa.rochha do EstaGio do· Rio 
de Janeiro . Vide Bóa ll![ot·te. 

JOSÉ DA BÔA VISTA ~S .) . Vill :1 do Estado cl 0 Paraná. 
Vide Bôa Vista. 

JOSÉ DA BÔA VISTA (S.). Parochia do Estado da Minas 
- Geraes. Vide Bóa JT istcL 

JOSE DA COSTA. Igarapé do Es-tado do Pará, aif. da ma1•gem 
dir. do rio Capim. Rica entre os igarapés Curnpyra e Acaua
nera. 

JOSÉ DA FORTALEZA (S.). Parocbia no mun. da Capita l 
do Estado elo Ceará . Vide F'ortcdeza . 

JOSÉ DA GRANJA (S.). Parochia do mun. da Gra.nja, no 
Estado elo Ceará. Vide Granjcb. 

JOSÊ DA LAGE (S.) .. Villa e mu.n. elo Estado elas Alag0-as, 
si tuada sobre am,Jil lo e ameno valle,,deuominado Varzea Bonita, 
á margem dit·. do riacho Canho·to. Diocese ele Olincla. O an
tigo pov. da Lage elo Canhoto, denominação que ll'e deram 
seus primitivos l'labitadot•es, p0r ser formado ele ·]ages o l elto 
pO•l' onde corre <D dacha Canhoto, á cuja margem clir. se foi 
levantando o mesmo pov., é o ponto mais centra l , consicl&rado 
em relação ao va lle do Mundabú, pois que a pouco distancia 
clelle atravessa a linha divisoria deste Es·tado com o de Pet·
nambuco. MuiLo a ntes do meiaclo do prese nte seculo já esta 
pov. existia e dava s ig naes ele progredir e desenvolver-se pela 
natut•eJ.a do sett solo, vast idão e fertil idade ele suas florestas e 
varzeas, e por ser a pl'imeira localida de elas Alagôas por onde 
·tinham de passar os que desciam dos sel'tões de Garan•hnn.s e 
Papacaca com direcção á anti-ga vi!la. de Santa Maria ou Impe• 
ratl'iz, hoje cidac1e da União, ele cujo territorio sempre fez 
parte como dist . Crescendo progress[vamente em edificação 
e augmento ele· pop . , tomou-se muito ma is impor bante elo que 
a propria séde dru vJlla e ela h-eg. a q~1e era sujeita, ele sorte 
que pot• Lei Pro v . n. 737 de 7 ele julho ele 187ô fei elevada á 
categoria de vi lia, com o titulo ele S. José da L age, disposição 
essa, que r evogada mais tarde, foi tlOvamente restaurada p ela 
de n. 986 de 28 de junho ele 18S6. P osteriormente a Lei Prov. 
n. 885 ele 30 ele junho ele 1882 ct•eou ahi uma freg. com a mesma 
denominação da vi !la, dependen te, porém, de approvação cano
nica, marcando-se-lhe os respec~ivos limites, os qnaes foram 
confirmados ou antes ampli ados pela Res . n:. 901 de 14 ele junho 
ele i883. Em 3 de maio de i884 foi canonicamente ins tituída a 
freg ., sendo seu primeiro vigario enconimendaclo o Revm. 
c0neo-e Jacinthe Francisco de Oliveira. O mun. é percorrido 
pela~ seguintes serras: da Imbira, Canastra, Bolão, Urucuha, 
Pilões, Pindoba e Pilões do Taquara; . e regado peloti rios 
Canhoto, Giboia, Camaratuba, Canive,tes e Lamboün . Lavoura. 
de algodão, canna e cereaes. Comprehende os segui ntes povs .: 
Carui'tlsinho, Roçadinho, Lagôa Nova, Piquete, 1:enda, Jat·dim 
e Cruz Verde . Tem duas eschs. publ;;. de inst. pl'lmarm. 

JOSÉ DA MISSÃO VE;LHA (S.). Parochia elo mun. de 
Missão Velha, no Estado elo Ceará. Vide Missão Velha. 
. JOSÉ DA PEDRA BONITA (S.). Pa,.ochia do Estado de 
Minas Get·aes. Vide P~d1·a Bonita . 

JOSiÉ DA PEDRA DOS ANGICOS (S .). Parochia elo 
mun. ele S. FrancJsco, no EsLaelo ele Minas Geraes . Vicle 
S. F'1·ancisco. 

JOSÉ DAS CANAS'J;'RAS (S.). Pov. do Estado da Bah~a, 
no ·termo elo Remanso. 

JOSÉ !>AS FORMIGAS (S.). Antigo cm·ato do Est·ado de 
Minas Ge t·aes, elevado á categori a de p·.ll'ochia com a dene
minação ele S. José elo Pan•iso pela Lei Prov, n. 472 de 3'Lde 
maio de i850. 

JOSÉ DA SILVA. Ilha do Esta ela mas Alagôas, proxima 
das elenomina~1as Andorlinh as e Fogo. São formad as pelo ca
nal GrancLe. 

JOSÉ DA VARGINHA (S.). Dist. elo mun. elo Pwrá; no 
E'<; baclo cl~ Minas 6eraes . 

J0SÉ DA VIRGINIA (S.). Dist. elo mun. ela Chrislina, 
no Estado de Jllli.nas Geraes. 

23. 020 
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JOSÉ DE AZARA. Cachoeira do rio Corumbá· no Estado 
de Goyaz. E' formada por tres canaes com duas ilhas bastante 
élevadas; o lo.çar em que o rio forma essa cachoeira é na 
opinião de um proflssional, o mais proprio para con stmcçã~ ela 
ponte ele terro de urna estrada que se pt·ojecta de Minas para 
Go.1az. · 

JOSÉ DE BELMONTE (S.). Parochia do Es tado de Per- . 
nambttco. Vide JJelm onte. 

JOSÉ. DE COCAES (S .). Pov. que outr'ora teve capella 
curada em co leguas a OSO. de Cuyaha e a urna legua ela ft·eg. 
do Ltvrameuto; no Estado de Mat to Grosso. Ex:trahiu-se ahi 
bastante ouro. Hoje é um sitio quasi abandonado (B . de 
Melgaço.) 

JOSÉ DE D. MARCOS (S.). Aiclêa fundada pot• D. Marcos 
de Noronha., conde de Arcos e erecta em curaLo em 2-1 de no
vembro de 1812 sob a invocação de S. José de Leonisa da 
Aldêa de S. Pedro . Vide Lconiss:L 

JOSÉ DE GUIMARÃES (S .). Parochia do mun. de Gtü
lllarães , no Estado do Maranhão . Vide Guimarães . 

JOSE DE HERCULANEA (S.). Parochia do Estado de 
Matto Grosso. Vide H erc!tlanea,. 

JOSÉ DE INGAZEIRA (S .). Assim denominava-se a 
actual parochia de S . José do Egypto, no Estado de Perna m
buco . Vide José elo Egypw (S .). 

JOSÉ DE ITAPOROROCAS (S.). Pat•ochia do Estado da 
Bahia. Vide Itaporo>·ocas. 

JOSE DE JAMIMBÚ (S .) . Aldeamenbo do Es tado de 
Goyaz. Vide Ja.mimbú . 

JOSÉ D'EL-REI (S.) . Assim denominava-se a actual ci
ciclade de 'l'iradentes; no Estado de Minas Geraes. 

JOSÉ D'EL-REI (S.). Ant iga vil! a elo Estado do Rio ele 
Janeiro e lioje simples pov. ela freg. de N. S. do Desberro de 
ltamby, no rnun. de Haborahy. Vide BePnabé. 

JOSÉ D'EL·REI (S.) . Estação ela E. de F. Oeste de Minas, 
a um kil. da cidade de Tiradentes. 16 kils. ele P,·aclos. 15 de 
S. João d'El-Rei e 85 do Sitio; a S77 metros ele altura sobre o 
ni vel do mar. 

JOSÉ D'EL-REI (S. ) . E ' assim tambem denominada a 
serra de Saulo AnLOnio, no mun . de Tiradentes e Estado de 
Minas Geraes . 

JOSÉ DE MATAPÚS (S.). Antiga aldeia fundada nas 
mar/)'e ns do rio Tapajós pelo paclro jesuita José da Gama em 
1722~ E' hoje a pov. de Pinhel. 

JOSÉ DE MIPIBÚ (S.). Parochia elo muu. ele Mipibú; 
no Estado do R. G. do Norte . Vide J.ltlipibú. 

JOSÉ DE MOGY-MIRIM (S.) . Parochia do mun. de Mo
gy-mirim, no ~stado de S. Paulo. Vide 1l1ogy-rnirim. 

JOSÉ DE MONTE ALEGRE (S.) . Porlo elo rio Brilhante, 
extremidade oriental do varaclouro entre o Brilhante e o Nioac: 
no Estado de Ma tto Grosso. 'feve um peqLH:mo arraial que já 
não existe (B. de Melgaço). 

JOSÉ DE MOSSAMEDES (S . ). Parochia do Estado de 
Goyaz. Vide 1\llossc~meclcs. 

JOSÉ DE PENALVA (S.). Parochia elo mun. ele Penaiva; 
no Estaclo do Maranhão. Vide Pena.lva. 

JOSÉ DE PINHO. Cachoeit·a do rio Cuyabá, logo ac ima 
do porto da capital, no E:; tado de Matto Grosso. 

. JOSÉ DE PIRANHAS (S.). Parochia do Estado elo Para
liyba do Norte . Vide Pimnhc~s . 

JOSÉ DE PORTO ALEGRE (S. ). Parochia do mun . de 
Porto Aleg1·e, no Estado da Bahia. Vide Po1·to Aleg1·e. 

JOSE DE QUEIROZ. Ilha do Estado da Bahia, no mun. 
da Casa Nova . 

JOSÉ DE TOCOYOS (S .). Ribeiri.io d.o.Eslado de Minas 
Geraes, trib. da margem clir. do rio Jequtlmhonha; no mun. 
ele Arassuahy. 
r" JOSÉ DE TOLEDO (S.) . Parochia elo Estado de Minas 
Geraes. Vide 1'oledo. 
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JOSÉ DIAS. Arroio do Estado elo R. G. do Sul; nasre na 
coxilha de Sant' Anna e desagua no Ilaquatiá, trib. elo rio 
lbicuhv ela Armada. 

JOSE DIAS. Ribeirão. do Estado de Matto Grosso. E ' um 
sanaraclout·o da lan·õa elos Buritys. Passa-se por elle na estl'ada 
de Cuyabá a Goya~, e11tre a ID.gôa dos Buritys e o carrego do 
Taquaral. Suas aguas devem correr para o rio das Mortes. 

JOSE DO AO ARÁ (:3.) . Parochia elo mun. do Acará, no 
Estado do Par v .. Vide Acará. -

JOSE DO ARAGUAYA (S.) . Po1•. do Est'ldo de Goyaz, 
em urna alta r ibanceira ft t•me, <Í. margem dir . elo rio Aragttaya 
em um estl'eito braço que tem 101,5 metros de üu·gura, ele~ 
fl'onte da ilha Couto de Magalhães . Na exposição sobre sua 
viagem ao Araguaya, diz o major de engenheiros Dt·. Joaquim 
Rodrigues de Moraes Jardim : ..--A pov. ele S. José consta de 
uma pequena praça e duas ruas mal alinhadas, contando-se 
15 casas ele telha, inclusive o quartel elo des tacame nto e duas 
em constl'ucção, e 24 de palha, pet·tencendo tt'es des tas aos 
inclios C!Jav:1o te3 e duas aos Carajás, tendo mais umJ. pequena. 
cape lla, coberta parte de tel ha e parte de palha. Além dos 
colonos, existe um aldeam.en·to ele ittdios Cbavantes já civili
saclos, e um outro de CaraJas, que, cornq.uanto mansos, ainda 
andam nús, conservando os seus bahttos selva&"eus . I-Ia no 
districto ele S. José algumas fazendas de gado Impot•tan tes, 
pcua f)Ue pre;;tam-se excelleutemente as pastagens, principal
mente na margem do rio .. . Feito o calculo pelo tempo gasto 
e a velocidade da marcha do vapor, obttve para a dtstan01a 
ele Santa Leopolclina a~. José 16.2.852 kils . ou 29.3li leguaH 
tle 20 ao gdw .. . »(Vide Relat . do Goyaz e Diario Officia.l de 18 
de outubro ele iSSO) . 

JOSE DO BANANAL (S.). Log. no Eotaclo das Alagôas, 
no mun. de V1çosa. 

JOSÉ DO BARREIRO (S.). Parochia do mun. do Barreiro 
no Estado de S. Paulo. Vide Bar>·ei1·o . 

JOSÉ DO BARRETO (S.). Parochia do Estado do Rio de 
Janeiro . Vide Barreto. 

JOSE DO BARROSO (S.). Parochia do Estado ele ~linas 
Geraes. Vide Ba1·roso . 

JOSÉ DO BEBEDOURO (S.). Pov . do Estado. do .Ceará, 
no mun. do Icó, com uma esch. publ. de wst. pnmarta. 

JOSE DO BOM JARDIM (S . ). P at•ochia do Estado do Rio 
de J aneiro. Vide l:Jom Jardim. 

JOSE DO BREJO DA MADRE DE DEUS (S . ). Parochia 
do mun . do Bt•ejo; no Estado de Pernambuco. Vide Brejo. 

JOSE DO CAMPO 'NOVO (S.). Cm·ato do Estado do R. 
G. elo Sul. Vide Ca·?n1l:J Novo . 

JOSÉ DO CANASTRÃO (S.). Dist. do Estado de Minas 
Geraes. Vide Ganc~stdí,o. 

JOSE DO CARINHANHA (S .) . Parochia elo Estado da 
Bahia . Vide Caí·inhcmha.. 

JOSÉ DO CARMO Ilha no rio S Francisco, entre a foz e 
a ponta do Aracaré, proxima das ilhas do Brito e D. The
l'eza. 

JOSÉ DO CHOPOTÓ (S.). Parochia do Estado ele Minas 
Geraes. Vide Chopotô . 

JOSÉ DO CONGONHAL (S.). Parochia do Estado de Minas 
Geraes. Vide Congonhol. 

JOSE DO CORREGO D ANTA (S.). Parochiaclo Estado de 
Minas Ge1·aes. Vide CorTego d'Anta . 

JOSÉ DO GRATO (S.). Parochia do Estado do Ceará. A 
Lei Prov . n . 1. 589 de 24 ele setembro de 1873 mudou-lhe essa 
denominação pela ele S~>·ra ele S. Pedro. 

JOSÉ DO DURO (S.) .. Villa elo Es-tado ele Goyaz. Vide 
Dtwo. 

JOSE DO HORTE NCio (S.). P aroch ia do Estado do R . 
G. do Sttl no mun. do Cahy. Diocese de S. Pedro . Foi creacla 
pela Lei Prov. n. 142 de 18 de julho. de 1848, que a constituiu 
com as picadas do Fe!tx:, do Hortencw. Nova e dos Quatorze. 
Rernovicla a sna séde pat'a a pov . do Porto . do Guimarães, á 
mar gem esq. do rio Cahy pelo at·t. I da Let Pro v. n. S70 de 
15 de abril de 1873. Restau1•ada parochia do mun. de S. Leo-
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poldo pelo a l'~. I da Lei Pt·ov . n. 949 de 18 ele maio ele 1874. 
lncorpot·acla ao mun . elo Ca by pelo art. li da ele n. 995 ele 1 de 
mato de :1875 . O let·ri lor io é regado pelo~ ~· ios Cn.hy, Cadea e 
a rt'OJOS, Feitor 1a e Tres i\larcs. Sobl'e limi lesv icle: m·t.. lll elo. 
Lei Prov . n. 1,12 ele 18 ele j 1.1i ho ele 18-18 , art. li ela ele o. 998 
ele 8 ele maio ele ·JS75 . 

JOSÉ DO JACU H IPE (S .) . Dist. poli cial do ·tel'mo ela 
J acobi na elo Eslaclo tta Bahia. 

JOSE DO JACURY (S .). Parochia elo Es tado ele Minas 
Gel' aes. Vide JcbcUr!J. 

JOSÉ DO NORTE (S.). Vill a e mun. do Estado elo R. 
G. elo Sul , em ft·enle da ciuacle elo R io Gntncle. na Lat. t:>. ele 
82" 1' 4G" e Long. Occ. do 8° 56' 59" elo mel'id.ü1.11o elo R io ele 
J a neiro. Foi fundada em '17G3 pol' _occasiiio da pas >õagem elas 
tt-opas pot•luguezas c dos. hab>. ~l a ctclade elo Rio Gra nde para 
a marge m esquerda elo t'J O ÜJ'a.ncle. por Lel' sido lomada esta 
ultima cidade p r D. Pedt·o Cev::tllos . Fo i elevada ::i. cate<>oria 
ele puochi a por llec . de '18 ele abril ele 1820 e ú ele vil! a pelo ~le 25 
r.\e ?J.lt Jt bJ·~ de :1831, e condecol'acla co m o tilulo ele I-Ieroica pelo 
de _3 l ele JU lho ele -1 8M, em conseqtwncin. elo Yalot· com que se 
de lende tt elos ataques dos di ssidentes em 1835. Class ificD.cla tel'mo 
ela com . elo H.1o Gt'ande pelo § XV[ a r t . I. dtt Lei Pt·ov. 
n. 799 de 25 de outttb t•o de 1872 . O mun . , a lem ela pat·ochia 
ela vill a, comprehencli a mais a ele N . S. ela Conceição elo gs
tre i to , S . Lu iz ele Mos tal'elas, e cu ra to ele N. S. ela Boa Viagem. 
~m S . J osé elo Norte nascett em 1791 a poe~ i sa D. De lphina 
Ben igna da Cunha , !'a llec icla em 1857 () ele c11jos tmbnlhos s3 
occupnm In Jlocenc io ela Si I v a , o co neo-o Januario, no RCU 
Par·naso lwuzilcú·o, J . M. P et•aira ele Va~concellos no Vol. I[ 
ela Seleot,~ b,·asilicnsc e J. N01· bed o nas sun.s BI'C!s'ilei?·cbs 
celebres. 

JOSÉ DO NORTE (S.). 'l'm!;tndo elas fol'Lifi cnções elo 
Estado do H.. G. do Su l, diz o Dl'. Fa us to ele Souza: « F oi l'Ol· ti 
Il cacla em '1773 pol' Ol'elem elo governado" Jose Marc~llino ele 
l<' ignc il'eclo, pa l' a clefcn del-n. ela invastio de D. Jofio ele Vel'Liz 
compondo-se cnlão elo fade ele S . José com um baluarte ~ 
cav;tl!c it·o c 11111 recluc to no pontal cltt barl'a, monta ndo tudo 
9 boccas ele fogo . l!:l'am as rttin o.s destas .l'o l'Lincüções, qne 
gua l'n ec iclas pela força legal, r es is tira m em 1G el e juiho de :18,10, 
ao a lactue elo exercito repuhlicano, commanclaclo pol' Ben lo 
Go11çahes c David Ca naba l'ro, se ndo tomada e r etomado. co m 
gt·a ncle mol'tanclacle p:wa ambos os lados» . 

JOSÉ DO PARAHYBA (S .). El':t asR im clenomitlacht a 
actual c idade de S . José elos Campos, n o Eslaclo ele S . Paul o, 
antes ela Lei Pro v. n. 47 de 2 ele ab ril de i87L 

JOSÉ DO PARAHYTIN GA (S .). Parochia elo mun. elo 
Parahytinga, no Estado de S . Paulo. Vide Pcwahytingcb. 

JOS É DO P ARAIS O (S.). Cidade do Estado de Minas 
Ge l' aes . Vide Pcwcbiso. 

JOSÉ DO PARAOPEBA (S.). Parochia do Estado de 
Min as Geraes . Vide Parc~npc bc!, 

JOSÉ DO PARAOPEBA (S . ). Vide Tocantins. 
JOSÉ DO P ATRO CIN I O (S.) . Parochia elo Estado elo R. 

G. do Sttl. Vide Pat•·ocinio . 
. JOSÉ DO PIAUHY (S.). Nom•~ que Jofio P er eira Caldas 

deu [t capitan ia do P ia uhy em consideração a el-rei D. José . 
JOSÉ DO PICÚ (S.). Parochia do Estado ele Min as Gel' aes. 

Vide Pioú. 
JOSÉ DO PINHAL (S.). Par ochia elo Est(l.clo el o R. G. elo 

Snl . Vide Pinhcbl. 
JOSÉ DO PON TAL (S.). Parocb ia elo Estado ele Minas 

Geraes. Vide Pontc!i . 
JOSE DO QUEIMADO (S . ) . Parochia elo Es laclo elo E. 

Sa n to. V ide QueimcbdO . 
JOS.É DU RIACHÃO (S.). Log . do Estado cbs Alagoas, 

no mun. ela Viclo t•ta . 
JOSE DO RIACHO DA CASA NOVA (S.). Pal'ocb ia do 

mun. ele Pilão Ar cado; no Estado ela Bah ia . V ide Ccbscb Noocb. 
JOSE DO RIBE IR ÃO (S ·) · Pat·ochia el o Eslarlo elo R io 

de Jan e ii'O. V ide RibeiJ ·ão. 
JOSÉ DO RIO NOVO (S. ). Pal'ochi a do E:staclo de Sio 

Paulo. V ide R i,o No,;o . 
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JOSÉ DO R IO PARDO (S.) . Parochia do l!;staelo de· S:io 
P a nlo , V ide Rio Pa1·do. 

JOSÉ DO RIO PRETO (S .) . Paroch ia elo E:staelo do R io 
ele J ane iro. Vide Jlio p,·eto . 

JOSE DO RIO PRETO (S .). Pal'Ochia elo EsLaclo de São 
P a ulo. Vide Jtio Preto. 

JOS É DO RIO PRETO (S . ). Paroch ia elo Estado de Minas 
Geraes. Vide Rio Preto. 

JOSÉ DO RTO PRETO . (S .). Dis t . elo tet·mo elo H.io Prelo 
no Es t,telo ele Min as Ge l' a es. 

JOSÉ DOS ANGICOS (S.) . Pat·och ia elo mun . ele Angicos, 
no J~s taclo do lt. G."clo elo Not·t3. V ide Angicos. 

J OSÉ D0 3 BOTELHOS (S . ). Parochia elo Eslaclo ele 
Minas Ger a0s . Vid e. Botel/ws . 

JOS.ti: DOS CAMPOS (S) . Cicl:lcle e mun . do· Estado ele 
S. Pa ul o, Lel'm o da C·liTt. el o seu nome, a tt·es kils . ela marge m 
dit· . elo ri o Pal'ahy ba elo S•.tl, em ttm planalto ele mais ele 30 
mett·os ac im a elo ni vel el o mes mo rio, servid a pel a E. ele F . 
S . Paulo e H. io ele J anei ro . «A cicln.cle esc t•eve -n os o vigario 
Oliveil'a .Lima. sitnacltt aos 23o '15' ele lat. e 2o '15' el e Lonn· O. elo 
Rio ele JaneirÓ, fi ca n11nut e levacln. pln.nicie, em fo l'm a ~ie pt·o
monlori o, occiclcn talmenLe ma is a l to e quas i abt·upto, domi
na ndo va l' zeas e in clin ando-se suave mente pal'lt o N . , onde 
vae até ni vela 1·- se com a rna.rgem clil', elo Parahyba, que ci nge-o 
em v;tsta Cttrva • .. E' notavelrn en Le ap mzive l o aspecto qne, 
em d ias límpidos, oíl'e r e c~m estes largos hot•i zo nte9 : pel:t 
pa l' te oJ·ionla l; oncle tel'min a m os campos, o Ser1·ote alonga por 
muitas leg uas o se tt dorso azu lado; pela pal'te occid enta i, a 
1\icmtiquci?·a el'_g ue-se , ás vezes col'oaeltl. de nuvens, RegJtin clo 
mag s to:;amenLc pat•a o No.~cent~ a té su mit·-se mui l onge no 
azu l elo céo . As serras, os campos e os r ios fo,·mam nes tas 
il. Jnenas reg·iões, p a !lOl' fliY.lU.s elos rn a is .adm ieave is e . B' l'il.ndiosos , 
qu e a n a tu r~za sul-amer1cana soe olierecet•. , A CJClacle possue 
ruaq bam alinhadas e ox te t1sao. , correaclo ger a lmen te pal'alie las 
de ti. a N~, e ele J~ . a O. ; aq cttsas, em bora ele s in ge la a t·ch i
tec tura , sao elega 11tes e a lg amas de esmemüo gos to e ac~ i o . 
A ctclaclo co n s~a: dn. ma tri z, cujos padJ·oeit·oR são Jes us, l\1al'ia e 
José ; elas ~ape l l as do H.osal'io, Sant'An na, S. Miguel , e Se
nhora ela P1eclaele; ela Caclêa e Ct~sa da Gama ra : nrn cemitet•.i o ; 
um peq~eno hos pit:d; e lt P l'rtça elo lviel' caclo. ~' Em um log:u; 
pouco ci JstanLe elo ac tual a ssento clesla pov ., d iz Azevedo 
Mat·q tws, fo i alcle iacla, na seg-nncltt metade elo secu lo XVI , urna 
parte ela tl'ibn ele inclios G~tCb.lJCbltcb.I:e~ , em ig rados ele Pinttini nga, 
pelo veneravel padre José cle ·Anchtel<t; mas P.S te alcle tt mento 
fo i a lg tun -tempo depois abando nado o os jestli tas obtive ra m 
pel os a nnos ele 1643 a 1660 d iversas datas de Let•t·as e, com os 
i nclios que restavam dagu ell e pri me it·o aldeiam ento, estabe le
ceran.1 outros em suas fazendas : daqui o [ll'incip.:o desta pov. 
A pl'imibiva a ldeia fi cou sendo chamada Yillcb Velha e ass im 
encon~ t·amos em clivel'sas ses mal'ias e escriptul'as ele' venda e 
doação feitas aos jesu Has, ex istentes no carlol'io el o. Th csou
ral' ia ele F azenda (L ivs. :lO e 11 ele sesmarias an ti gas). Os 
pattlistas An gelo ele SiquBira .1\fl'onso e sua mulhet• Antonia 
Pedrosa ele .i'IIoJ·aes , bem como Fl'ancisco João Leme e sua 
famil ia, pecl il'am e obtive1· arn, em 1G50, elo capit:io-wor Dion isio 
ela Costa g ran des ses ma rias, a llegauclo rpte qu eri a m povoa l' o 
Pa>·ahyb!f, elo te rmo ele Jacarehy . à qu elles fot•am os que et! i
ftcaram a st:a custa a capeJla qu e primeil'o sel'viu ele matr·iz. 
Expul sos os .J eS ut tas ~m 1769, agg t•eg.a ram-se aos i nd ios a lgu ns 
bt·an<?OS sob a cln·ecçao elo ca.piLão-mor ele Jacarehy, José ele 
1\ra tt.J O COimbra, e det•am impulso á pov.,qne a 27 ele julh o ele 
17G7 foi cl' eada villa com o nome ele S. Jo.;é elo Pa,·c~h?; bcb pelo 
ouv td or é COJ'regedot• Salvadat• Pe t•eit·a ela Si lva, de ordem do 
capi tão-geneJ•a l D. L tt iz Antonio de Souza Bote lh o .M(;u rão ,, 
A. 8 ele jane it•o elo 17-17 o paclt·e D'r.'l.nc isuo de Paula foi o 
Pl'lmeit·o que a br io assento ele l.rap tisados ness<t lo ca li dade, . 
antes de have1· c t•eação crtnon ica da ft· eg· . A pl"ime ira cre<t nç:t 
que naqttelle d ia baptisou-se recebeu o no me d e Rosa . A 23 ele 
ottlttb t·o de 1774, F r . J osé Inn ocencio ele J esns i\lat· i•.t lle ixon 
escr ipto no ve lho li\'l'o elo T ombo o seguir1te : « Po t· maiores 
c)iligencias qtte on;pl'egasse, ape11as so u~e Cjlle os j 3s nitas 
1-nnclat•n.m es ta Ig-,·e.Ja para a cltlechese elos 1ncli os. , Com t::s ta 
mesma cl a t•t appa t·ece o nome deste t•eligioso s ubsct·eve ndo 
l'eg isbt·os ele bap tisaclos . A 8 ele abl'il ele 1775 o pttdt·e-mestre 
prov in cial , ,loão Honora to , achott-se nessa loca lidade con 
fet·inclo nesse cl in. o Sacl'amento elo Clll'i S!llti a 13:1 lio1{1e ns e 
10') mulh eres . A 17 de novembt·o ele 'l779 D. J)'J•. )\[anoel r.la, 
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Ressu t·ceioilo, 3° bispo ele ::;. Pau lo, Lr :1co u os li mHes do. no,·o. 
' !: e~· . A 5 ele ja~1 e ·i .. o de 1854 foi elev3el<i a lermo. ]!;m 18G±, 
pe1n. L~i P•:ov . 1.1 . 27 e(:L 22 de ~ bt·il . :oi e leva,cla á c idade. 
P,:rüe,tl a eh• Gor;,: c, ~çf o de S . Jose do Par.·a.'•!fSc~_p" l a a.crtta l em 
Vll'cl!C.e cl~, Let 'Pi·ov . n . 47 cl c 2 cl0 a iJ!'Il ele 1811. E ' com . ele 
]Jt·hmei,•;c enll' , c•·ea.clo. pela Lei P cov. Jt . ' l6 ele 6 ele ahl'i l rlc 
18i2 e ~bs~ > 'i cacla pe lo Dec . n. '1.\)2() ele 30 de a in· il ele 1.872. 
'l' em ~eie e <: c: !t~. JWbl s de i ns~. ]lt'im . ; aâ enc ia elo corre io; 
es taçao te.le;;TajJiuca. Sua uo p. ó eld '7 a 8 .000 h abs. e a 
el o nw n . de_ :lS. OOO . A cirlaclc cl is6a <tpl'OX imatl;tmen Le, 37\J 
lnl s. cltl. Cap ttal Fee:e,·a \. H6 ela c idade ele S . P aul o. 20 elo 
Jambeit·o. 24, ele Ca~apav:i , :;3 el o CtJqui ra ; 17 ele J aca •:chy.-
0 mntl . ao N. e monca nboso e ~o0erto ele mattas ; n o cen Lt·o 
l•a as v<•t· ·•eac, elo rio p,,,,•ah y0a e let•renos ondu lados r e 
gados pot· cl > ve t·~ o s r ' :1e irões qtte descem elo Sr•>"J"oce e p et·clem-se 
naque l lêJs v<.l L' zev~ . Es ... es ~errenos . que aU1.·ang-en1 ·toda a. 
l:J.r;;u ra. do mu.n . , siio e:: l.e nws ca mpos en ú·eonea clos de capões e 
ele mo.l~as. Ao S. o le r dêoo:io e mon:a nhoso e cobed o ele mn·ôLas. 
- ill o bt·e asSl'rtS se!T f1. s n o ·i:t~m -se : a aa, ll!Chn~ique i,., · fh e o llenom.i
na clo Sc?"J"Oie. A.l é m. l:el las, ha o mot·;·ceLt JJ1c•. cinoAc~ , Sct(ga.rlo , 
Sece Ql!eda··, Pellado. SGjJci , v.lem ele ouLt·os .-lt ' b ;~n ilado pel os 
t•ios Pcwahy !:M .. Jo._{Jua:y _ elo Pe,;:;;c , JJnqui·;·a c po t· mui tos 
aJt's . destes, e nêt•e os quaes os clettorninados : Po?·cos, Cowvcs, 
Scl!?''.io 1l ntonio, Gai,:etc , ]"'(; m'~úô .1tn, Lc'd:·ras: floncaclor·~ l'·w; ··t;o , 
fJ_ob1·as, P twaie/•.y j\fcmoel Joc~çtltÚn , J1lctêinw lf!, , llc ,· ,·õ.o, Cicwo, 
1 c~r;•.tao-·y , i1laclwclo, C"·Hcwé: . Comíll'icio, Sú ·imiJm·c••, Lc~va.-pés , 
.· UamiJa>~ ·y, Tc~ ; ·i,.-n,ia, Pa·ra?·an_qa.úa, Jzwecd e Di·visc~ . -'l'en 1 
algumé).S h1;ô ;s ~ enLre as q lUtes, a. G1'(}Jnclc , !le Jose 1\1iguel e 
do lY[osso;·ó . Es~,; n it ima despede suas ag11~ts pot· um can3.l 
su b,ert•a two, ele n.o ·~a v e.l e::tei!sii.n. v indo Slll' g" il' na ch a.ca ra elo 
Pa ..... · icio, ond e o CO l't•ego ·tio ma o non:•e ele La·va- p,;s, quatl'O icils . 
ao SS~ . el'a cidade .- A' mm·g·em esq . el o Pa t·a hyba. nas terras 
ele Au uon •.o Can.ei'elo. e tlCOlÚt' a ·se uma cu d osa grttta , com cer ca 
ele -10 met"o~ de e::õeosiia sob ;•e egua.l ele Ja rg nl' a e l~·es a qu a t t·o 
de a !•·L! l'a .-:-0 m tt n . e em ger a l sa lu ln·e . O cli ma dos cv,mpes 
da CI.cle.c~ e e achr i t·n.vel.meniie saud(.l,ve l: o ar é secco, a vü·a.çi:.o 
~onsuanoe. Não h a moles~ i P,s e0 cl tlmicas . S úuaeht a cidade a 
v~8 tnet!'OS acima, elo nivel elo mar, a, ·te mpera~ura consarvv,
se no ve l' iio e11tre 33o e 1.3o C9!l ti g •·v.clos! e no invern o e ntre i 2o 
e 4.o . A13'll iD.Cl S vezes, na es rr-.çã.o chuv osa. ~ o Nor te a.n nuncia 
com Yi ole ncia ~. s :empestr,des , q11 e per cot't'e•n os fl a ncos da 
llfanú'.que ira e do Set'i'o6e . - No mun. encon·tt·a m-se a ped,·a de 
const':'ucc5.o e o b(),!'LO de olar ic' . 1nesmo nas im1necliar.ões da. 
cidr.,de. sénc~o a sua. qt1 é.l. n ~l.dacl~ Ínaio r· ú. d is ~an.cia ele sB is Ldls . 
Em ~e ~11po~ passa.dos :·ora m e:: ptoracla.s a s ja:\iclas ·a uri fe r as de 
al g ttns rioa, vecclo-se a'incla hoje oa ves t íg ios da atl tiga m ine
r a.(lão . «Dizem que fôra enco n~!· aclo no rio elo Pe ixe o P oço elo 
Ouro, iusis,io.clo-::e em affi •:mm· q ue gt·&.udes th esoul'os sea.ch a n) 
escond idos n o fundo e~cu ro elo ri o . >>Nos campos <l.!> contram 
Ba qu a •:tzo, 'Lur mzlin as negcas, topaz.ios , etc . Ha com g ntllcle 
abun.clanc ia a plombag;rro, p:in ci pa!.mente ú mar gem esq . elo 
P<trah yba, n as lerra s da ~azeneb d a VD.t·~em Gt•a ncle .- A 
PL'!D.cipal Ja .·ol\i'n. e a do ca[é . ; d ~po i s a es•e a ca nn a ele 
~>suc~·.r , fu mo e diver sos cer eaes . A tl\·a vae sendo c ttl tivaela, 
·, a~d cC~;n do-se j {l a l gum v inho . F a bri ca m-se e x:cellentes telhas 
e t_t,] olos , gra~as ás i n n umer::.s j EzidHs ele b~rro que ahi existe. 
Cna-se a l gt~ m g·ado ele bôa r aça .- Dissi mi na elos pe la zona d o 
mun . e:;'ste~1 diversos po1•s ., e•ü t·e os quaes o elo Bom J esua 
cl? Enq ttJt'inha . S. F r anc isco Xa vier elo Itio elo Peixe , N . S . 
cl A ,1uda d o Bom R et it• o, Cajm·ú e Ca.pão Grosso.-Sobre sua s 
dJvJ~as Vlde, entr·e .ouêr:t ' , ~1s Leis P r ovs . n . 1 de 3 chl m a io 
ele 1v50, n. 2 de 2 ]ttrtho ele 1.852. ele H de aur il de 1855 , ele 12 
e 19 e1e a bt·i l el e ']1;64, de 16 ele ' ma 1·oo el e 1866, de 8 de jlllb u 
e}e 1867, n. '10 tle 2d de m a~·,:o de 1370, da -lO ele abt·il de 1872, 
e
1
e 12 el e mar ~o e 20 ele a bri l ele 1873. ele 1.6 cl"l a br il d e 187-1, 

e e ~5 d e abril el e 1879, ele 26t' 9 fe vei-ei ro ele 1SS L, n . 10 ele 'L 
de marr:o ele '188•1, n , 2 ele 5 ele feve~·ei~o de 1887. 

JOSÉ DOS CORDJ:J;IROS (S .). Dist. d o term o d e. S . J oão 
ele Ca. t· ;_ry, no EsLaclo cio Par c.byba elo No t·te , com uma cape lla . 

1 
J OSE DOS GREGORIOS (S .) . Log . do Esta do el as \.l agúa~ . 

l O lllun . el e San ~a Luz1a elo Nor Le . 

, JOSÉ J? OS I N DrüS (S .) . Pal'ocn ia do l~s lado elo Ma ran hão . 
v ~de l ncltos . 

, , _JOSÉ DOS _P AUL IST A S (S.). P a rocLi a elo Es tado ele 
lihn as Geraes . \' tele Pc~nlis tas 

JOS~ DOS P I NHAE S (S .) ·. V illa e m ttn . do T~ s lado do 
~a rana , sede ela com. el e se n nome, a 19 kil s . el e Cm·iLybD , 
' 40 de i\1orre tes e de Git<t t•t\tuba ; liga d a a Mo t·t· e·tes pel a 

., ·,.; 

es •t·.:tcb elo A rraial, a CttriLyba pot· uma ouLr a a lravessácllJ. 
pelo rio Jgaassú, e á colonüt D Fra ncisca . Orag·o S . J osé e 
di ocese ele Cu t·Hyba. Foi creacla v ill a pela L ei P t· ov . de 
S . Pa ulo n. 10 ele 'l6 de j ulho el e 185.2 : i ns la llacla em 8 ele 
jane it'O de '1853. K com. de primeira eo t r. c t·eada p~ l a Lei 
'P t·o v. n . ,174 ele 5 ele ma l' ÇO ela 1877 e class illcacla pelo Decr . 
n . t3 .\l33 ele 27 de julho ele '1878 . O mun . êt lérn ela pa rochi a da 
vi li a , co mprehende m ais a el e N . S . el as Dor es ele Am brozios, 
e a do Bo m J esns de P it·aqua ra. Nelle fi cam o h <t irro P ira 
q uara , a colonia Zach~ni as, os povs . Cam po L a rgo, Cupim , 
i\1il'i a~ 11 ava e outt·os menos tmpod a nte . Sob t·e suas d ivisas vide 
entt·e~utras as 'Le is PL" ovs . n. 3,!5 ele 2 de a in•il el e 1873 
n . 4G3 ele 15 ele ab t·il de ~876 , n. 574 de 8 de abril el e 1880' 
n . . 501 de i6 d e a bl'il cl ~ 1880; Tem eschs . pnhls . ele in s t: 
pt'l l11 . Agenc ta do cnl're JO . «l!.:sLa ve tnsla pov . , cuJ ~t pos ição 
as tt'? nom ica é e)e 25° ele l_a t. aus LL"al. e ele 6° ele l ong. occ . elo 
merJd tan o elo R10 el e J an ell'o, lc_ve orJge tn, segu.nclo se suppõe 
de tH:1a cape lla ecllficada e ~leeltcadaa.o Seuho t• Bom J esus elos 
P e t·cloes, pelo ~i.ev . S r. J uao eht Ve tga. Cou , in ho, co nego d a 
ca tbedra l elo R to de J a11et r o, que em 1690 a nda r a como vis i
(:L nte episcopal pelo sul da ca piLa n ia ele S . Vicen te; em 7 de 
agosto ! ·le 1696.' pot' esc~·Jpturay u blwa JJassndaem CLtrity ba pelo 
·Laltelli ao ,l oseSou tJ, hzct·a Lao e:; r eg-w Mtnt sl.r o de C l~t·i s to 
doa"ão tlc sens bens move is e i mmo ,·eis , co nsi stentes em d uas 
J'a~e;ulas co m o ··especlivo gallo- lL elo J(apoçú e a das Ag1w s 
BeiJas, á capell a do Se nil ot· B , m J esus elos Pel'tlões , que edifi
cará n n. est a ncia elas Ag ttas Bellas, de nom 1n acla tambern G tta
r ;ü tui.Ja . E m .22 de novem bro ele 1728, por 11ma p t·octtração 
passada no R io ue Jane iro, o R ev. Sr. J oão ela Veiga Cou linho, 
fttncl o.clor el a capella elo Senhor Bom J es us elos P erdões elas 
Agnas Bellas, incu mbiu da a dminis tração do pa tl'imonio d a 
capel.la el e _Gu<t t' êl.Í tui.J a <1 ? H.ev . Sr . P a.clre,Antonio de Anclracle , 
qu e lotm ats t arcle snbs tttu lClo pelo H.ev . :S t· . .Pa•h •e Antonio elo 
Valle P 01•to. E m 1769, ma is ou menos , o zelador d os reclclitos 
de Senhor Bom Jesus dos P e rdõas demoli tt de ot·clem do aclmi
ni.s lr a elor Rev. St·. P a clt•e A ntonio elo Porto, qLte então se 
achava no R io ele J a n eü·o, a cape ll11. da F a,eocl<t elas Agnas 
Bell ~s , v i s ~o esla r pl'estes a. desa bar e r e.ciamat• prompta 
reedificação, e mbora. nunca !asse reconstnu da por faJta el e 
ope rat·ios , con form e decla rou o r es pect ivo a d minisLrado t· quando 
pres tou con la'l. Demo!icl;\ a capell a da F azenda das Aguas 
Bellas, a im agem do Senhot· Bom J es us elos P erdõe3 foi eu via da. 
ao Rio de J ane iro, afim de se r e nca r nada. e a s alfa ias e pa ra 
me n~os fo•·a m de positados n a egrej a ma tri z de S. José dos 
Pi ~ 1 b aes ele Curityba ,_ qne j á ex is tia, vi s to como, segundo 
a (ftr ma o RPv. St·. Vtgar w pa roch ml, P a dre Fmncisco José 
Cot•t·ea el e Bi\tencour t, existem assen tos ele casam entos ah i 
e1l'ecLnados em i757 e de baptisados feitos em 17'22 , ignor ando
se ent t· e ta nt~ a epoca em Cj 'le foi cl'eacl;:>, e ins tituicla ca no, 
nicnmente a ft· eu· . el e S. José dos Pinil aes . E m ·18 d e fever eiro 
de 1786 . D. F rei Ma noel da Resurrei ção , Bispo el e S. P a ulo, 
sabendo que os b: ns d a m~pe ll a elo Senh ol' Bo m Jesus dos 
P et·elões de Gu ara tttba es t:tvao send o us uft• ut elos pe lo r espectivo 
acl rnini si raclo ~· , ordenou quo o vigar io for a neo el e Cut'i tyba 
H.ev . Sr. P acl t·e. F ra_ncisco elas Cha~as ~ ima , J nc urn bisse el e 
uma t al a dm tnts lraçao ao vJ ga t'l O ne S . J ose dos Pinhaes 
Re v. St·. Paclt-e Theodoro .r o sé ele F r eit:ts Costa; o que s~ 
cumpr iu. Em 1795 a l'equerimen\8 do Rev. S t· . Dt· . An to nio 
A maro el e So t1za Cou tinho , conego pe ni ten ci ari a eht Cn.thecl r a l 
ele Mari a na e de o t· rlem el e 7 ele cl eze rnb t·o ele 1793, elo Rev . Sr . 
v igari o capitula r rl e S . P a ulo, Dr·. Antoni o J ose ele Abren, 
q ue governou a dioeese Pau lo - P oliLa n a após o passa mento do 
respecLivo prelado D. 1í't'<' i Ma noel cl:t Hesuneição, e q ue 
es ti ve t·a e m 1.768 , como vis iladot· episc0pal, e m S. J ose dos 
Pi n haes. onde tomo u co ntas ao aclmini stracloJ' ela ca peJJ a do 
Sen·h o-r Bom J esus el os Perd ões d a F'aze ncJ ,t el as A g uas Bell as , 
0 viQ'nrio pa rochi a l de S . J osé tlos Pinh aes, Rev . S r. P adre 
J osé''l' beocloro ele F rei tas Costt\ fez entrega do p a Lrim on io el o 
sa tlto ao r esped i v o a tlm inis k a li or e n tii9 nomeado Se. capitão 
A nto nio T eixeira ele Oli ve ira Co rdeit·o, cons,s l.i oclo taes bens 
e rn a lfa ias, 65 ~ e m dinh eiro, 238$505 em ct·ecl itos , 232 r ezes , 
ex isten tes n a. F aze nda elas Ag:ms B ~ llas, 481 ca beças de gado 
pe t·tencen tes a J~sl,ancia de ICapoçü e tli veL·sos ins tl' umentos 
meca nt cos . 'l'aes F 3ze ndas pel'te n c~m p rese n temen le a p.ll'ti
culares . su pponclo-se que foram 'liiena cl as pelo ;'clminis lra clor 
do Senhor B::>m Jes us elos P ercl õ3s ele Gua r a iti ba em h as tea 
pu bli cot e ad,i Ltcl icaclas a Le t·ce it·os, visto com o de semelh antes 
a con teci mentos, bem como el a capól la ad cluzttla r cs [,fio a pen:ts 
uma van·:t Lracl icçiio . 1•: es t.:1 no tic ia h is lol'i ca, q ue se :tch:t 
exar ada"noL i vl'o elo T ornbo eb villa ele S . José ilos l'i n h ae~ 

' 
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de ordem do 10 vigario g·eral forense do Paraná, Rev. Sr. 
Padre Julio Ribeiro do Campos, fo i deduzida de dons autos; 
um de n. 20 de 18 de :julho de 1775, "' outro de n. 14 de 28 
do janeiro de 1.775;. existentes no Car l.orio Ecclesiastico da 
Viga ria Geral da Pro v. aos quaes tambem nos repot·tamos . 
Foi elevada ao predicamento ele vi !la pela Lei Prov. de 
S . Paulo n. 10 de 16 de .i tmho de 1852, sendo installaclo o 
respeclivo mun. em ~de janeiro d~ 1853. Por Lei Pro~. do 
Paraná n. 359 ele abr •l de 1873, fot elevada a categoria ele 
com . sob o designativo de - com.cle S •• José e elo Cornpo 
Largo. E, por Lei Prov. Lambem elo Paraná n. 47,! ele 5 ele 
março de 1877, separou-se o seu termo ela com. de S. José e 
do Campo Largo, a. fim de constituir a com. de S. José dos 
Pinhaes, classificada em prim . enlr . por dec. n. 6.983 de 27 
de junho de 1878 e installada a 25 de agosto subseqnente pelo 
seu primeiro Juiz de Direito, o Sr. bacliarel Joaqlllm Ign acio 
Silve ira da. Motta Junior, nomeado a 27 de julho de 1878 e 
subsLituiclo em 1876 pelo illustre bacharel Sr. t; ocratas de 
Moraes Cabral em quem a magistratura brazileira de para um 
~1gno e exemplar membro. Dista de Curityba, a cuja sede se 
l1ga pot· meio de uma linha de diligencias, 19.8 Jüls .; de 
J:'aranaguá, com CU,lO pOL·to se communica por meio da E. d.e 
F. do Paraná. visto possuir a estação de Pyrakuara. 125.4 
kils. e de Guaratuba, a cujo porto se communica por meio de 
um:1 estrada de ca rgueiros, cerca de 22 kils. A sua pop. 
municipal attinge a 20 mil habs . 10 mil elos quaes per te ncem 
á parochia de S. José, e os outt·os 10 mil á fr eg. do Iguassú, 
que poderá conter quatro mil, a de Pyrakuara, clous mil e a 
dos Ambrozios tres mil. O \erritorio da com. é geralmente 
accidentado, regado por diversos aff. do Iguaçú, coberto de 
textcnsas mD.ttas de D.raucarias e de her va malte e de alguns 
campos, como o dos Ambrozios, de Pyrakuara e do Miringuaba. 
O seu clima_ é temperado e saudavel . Todo o mun .. cuja 
circumscL'lp~ao terr1 tonal foJ•ma a com .. possue ouro, fe L·ro , 
calcareos a tabatingas em mais ou menos abundancia bem 
como madeiras prop l'ias ás cons·trucçõ3s navaes, produzindo 
oda so rte de cereaes e ele al'Vores fr11cliferas da Em·opa Meri
dional · possuindo as co lon ias Polaca e Italia na de Muricy 
Thoma;. Coelho e Novo TyL·ol com as suas respectivas capellas 
e eschs. e, maxime, as futurosas seL'l'arias a vapor elo Sr. 
commendador Ildefonso Pereira Corrila, e havendo tido nos 
principias do seculo corrente, grande searas ele ·trigo em seus 
càrnpos, as quaes desapparece1·am com a i1rtrod ucção da h erva 
mat te noR met:cados do Rio da Prata. E' a sede da villa, qi.le é 
uma pov . ant1ga e alg um tanto decadente ; se acha situada 
sobre uma collina banhada pelo ribeirão S. José ou Iguaçú, 
de onde se avista CuriLyba ; tem alem da egreja matriz em 
reconstrucção e de duas eschs. publs. o ce. mitcrio municipal, 
afóra os do Camfo Largo, do FuJa, do Descirnento, da 'l'aba
tinga, da Nova 'I yt•o l, de Mul'icy, de Pyralmara e do Iguaçú " · 

JOSÉ DOS SANTOS. Riacho do Estado de Santa Cathal'iua, 
corre a O. a f reg . da Santíssima. 'l'rindacle. 

JOSÉ DOS SANTOS . Corrego do Es·tado ele Govaz , per 
Lencente á bacia do rio Meia Ponte . ' 

JOSÉ DO TAQUARY (S.). Parochia do muu . do 'l'Hquary 
no Estado elo R . G. do Sul. Vide Tac[u.cbry. 

JOSE DO TIJUCO (S.). Parochia do Estado de Minas Geraes, 
Vide Tij~w o . · 

JOSÉ DO TOCANTINS (S.). Passou ass irn a denominar-se 
a pa l'Ochia d<~ S. José elo P D.r aopeba do ter mo de Ubá, no 
Estaclo ele Minas Geraes, em v1rtucle do § X.IV aL·t. I da Lei 
Pro v. n. 2.500 de 12 de ·novem bro de 1878. Vide ToaantÍ'Ils . 

JOSÉ DO TURVO (S.) . Parochia elo Estado do Rio de Ja
ne iro. Vide Tu1·vo. 

JOSÉ DO TYROL. (S.). Nucleo colonial do Estado elo E. 
Santo. 

JOSÉ DO VIAMÃO (S.) . Ribeirão do Estado de Mi~ as 
Geraes, nasce nas SJL'L'as da faze nda elo Viamão, nas divisas 
da freg. da Sen hoL·a do Porto do mun. ele S. Miguel de Gua
nhães , e com um percurso de 20 kils . pouco mo.is ou menos 
desagua no do elo Peixe , aJI. elo San to Antonio. 

JOSE E NOSSA SENHORA DAS DÔRES (S.). Pa1•ochia 
do mun. ele Alfenas, no Estado de Mwas Geraes. Vide Alfencbs~ 

JOSE ESTEVES. Corrego do Estado de Goyaz, banha 0 
mun .. de Santa Luzia e desagua na margem dir . do ribeirã 
Palrnital, a1I. elo Sanla Mario. do Palrnital. (In f. loc . ). 

JOSÉ FAUSTINO. Ilba do Estado da Bahia, no mun. da 
Casa Nova, 

JOSÉ FELIX. Lagôa do Estado de Mi nas Geraes , na cidade 
de Sete Lagôas. 

JOSE FERREIRA. Corrego elo Estado de Minas Geraes, 
banha o mun. ela Con0eição e desagua no rio Santo Antonw. 

JOSÉ FERREIRA CEZAR. Sena elo Es t:1do de Minas 
Ge1·aes, n a freg . ela Cachoeira Alegre e mun. do Mudahé 
(Inf. loc. ). 

JOSÉ FRANCISCO. Corrego do Estado de Min as Geraes , 
a:fl:'. da margem esq. do rio Pará. · 

JOSÉ FRANCISCO. Ponta na bahia do S., no Estado ele 
Santa Catharina. Entre ella e o Estreito fica o ancoradouro dos 
Coqueiros. 

JOSÉ GOMES. Morro junto á cidade elo Jpü, no Estado do 
Ceará . 

.JOSÉ GOMES. Col'l'ego do l!]stado de Goyaz, afl'. elo Pal
nutaJ, que o é do Santa Maria, e este do Corumbá. Banha o 
muu. de Santa Luzia . 

JOSÉ GONÇALVES. Garganta existente na via-ferrea 
Cen·t1·~ 1 do Brazll, .entre Barbacena e Carandahy, no Estado 
de M10as Geraes. FJCa a 1 .159 metros de altura sobre o ni vel do 
mar e 399 kils. da Capital Federal. 

JOSÉ GRANDE (S.). Rio do Estado de Goyaz, banha e 
mun . da Palma e desagua no rio Maranhão . Encontrei-o citado 
tambem como afl:'. do rio Santa 'l'hereza. 

JOSÉ HYPOLITO. Ponta na ilha de Santa Catharina e 
Estado deste nome. 

JOSÉ IGNACIO. Morro do Estado de SanLa Catharina, no 
mun . de Araranguá (Inf. loc.). 

JOSÉ JOÃO. Ilha do Estado elo Amazonas, no rio Madeira. 
T em, segundo affirma o Dr. S. Coutinho, 80 braças . 

JOSÉ LEAL. Ilha na lagôa ele Araruama, no lar"'o do Es-
taloiL·o, no Estado do R io de Janeü-o. " 

JOSE LEÃO. Lago do Estado do Pará , na ilba Maraj6, no 
úo Mapuá. 

JOSÉ LEITE. Estação da. E. de F. Sapucahy, linha de 
Santa Isabel do Rio Preto, entre as estações de Pedro Carlos e 
Joaquim Mattoso, no Estado elo Rio de Janeiro. · 

JOSÉ LEITE. Corrego elo Estado de Minas Geraes, na 
estrada ele Sabará. 

JOSE LEITE. Corrego elo Estado ele Goyaz, aff. do rio daS 
Almas . 

JOSÉ LEME. Ribeit·ão do lllstado ele S. Paulo ali'. do rio 
Tieté. 

JOSÉ LOPES. Corrego do Estado de S. Paulo, o.If. do ribeirlid 
do Gavião, no mun. de Dons Cot·regos . 

JOSÉ LOPES. R io do Estado de Santa Catharina, desagua 
no rio S. Francisco (Inf. loc.) 

JOSÉ LOURENÇO. Log . no tel'lll o do Bonito elo Estado de 
P c1·nam buco. 

JOSÉ LUCINDO. Ribeirão uo Estad a do E. Sa nto na 3" 
secçã_o ela. E. de F. que pro:jecta-se esLabelecer en Lre ;, cidade 
da VICtOrJa e o Estado de Mi11as Ger::..es . Atravessa a es trada. 
do Sa nta Therev,a e desagua na margem esq. elo rio Santa 
J oanlla, affi. elo Doce . 

JOSÉ LUIZ. Peque'llo rio do Estado da Bahia, r ega o mun. 
ele Alcobaça e desagua no Itanhen Linga. 

JOSÉ MACHADO . At'L'Oio elo Es tado elo R . G. do Sul, 
nasce na base da serra das Asperezas e desagua no rio Pira· 
tinim. E' tambem denominado Joaquim Corrêa. 

JOSÉ MACUNA. Log. do Es tado do Amazonas, na maL'• 
gem clir. elo Japurá, junclo á foz do rio Poré, a i• 40' ele Lat. 
S., e 24• 58' de Loog. O. 

JOSÉ MANOEL. Rio do Estado ele Matto Grosso, trib. elo 
. Maguavaré , entre o Que!Jra,-Greda e o Cassumbé. 

JOSÉ MARIA. Ilh a 110 lrio S. Francisco abaixo de Chique• 
Chiq'ue, ' 
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JOSÉ MARIA . Corrego do Estado de Minas Geraes, banha · 
o mun. ele Baepencly e desagua no rio S. Pedro. 

JOSÉ MARQUES. Corrego elo Estado do Rio de Ja neiro, 
no mun. de R ezende, desaguana mat·gem dir . do Parahyba. 

JOSE MENDES. Ponta na costa ela ilha de Santa Ca lha
ri na, no Estado eles te nome ; clefl·onte ftca-lbe a ilh a das 
V,inhas. 

JOSE ~ENINO. Ilha elo Estado ele S. Paulo, no mun. de 
Santos, defronte da praia elo Embar é. E' tambem denominada 
Urubuqtte ssaba . 

JOSÉ MENINO. Cachoeira, cujas aguas encanadas até ao 
Macuco são recolhidas no reservatorio ele Montserrate, no mun. 
de Santos do Estado de S. Paulo. 

JOSÉ MIGUEL. Lagôa do Estado de S. Paulo, no mun. de 
S. José elos Campos. 

JOSÉ NUNES . Ilha do Estado da Bahia, no mun. da 
Casa .Nova. 

JOSÉ PAES. Corrego do Estado de S. Paulo, affi. do Ri
beirãe Grande, que o é do rio Juquiá . 

JOSÉ PAULO . Log. do Estado do iVIaranhão, no mun. do 
Brejo . 

JOSÉ PEDRO. Paro chia do Estado de l\Iin as Ger aes, no 
mu!l·· de Caratinga, ~obre o rio Josê Pedro. Orago Santo An
tomo e diocese de J\!Iarianna, Foi ct•eada parochia pelo art . II 
ela Lei Pro v . n. 2.657 de 4 de novembt•o de 1880 . Tem agencia 
do correio, creada pela Portaria de 19 de outubro de 1883. 
Tem duas eschs . publs, de inst. prim. Foi incorporada ao 
mun. de Manhuassú pelo Dec , n. 418 de 11 de ma rço de 1891 
e ao de Caratinga pelo de n . 16 de 6 ele fevereiro ele 189.2. 

JOSÉ PEDRO. R io elo Estado elo Rio ele Janeiro , banha o 
mun . ele Vassouras e desagua na margem esq. do r10 
Sant'Anna. 

JOSÉ PEDRO. Ribeit•ão do Es~aclo de S. Paulo, affi. do 
1'ieté . 

JOSÉ PEDRO. Rio do Estado de Minas Geraes; nasce n a 
serra ela Chibata e desagua no Manhuassú, 54 kils . acima da 
confl tlencia deste no Doce . Receba entt·e outros os rios S. Braz, 
Fama , Pouso Alto, Ovidio pela esq. o Pouso Alegre, Pedra 
Redonda, Mantimento, Angelim, Mexerico, Assis, S. 'l'homé 
e Pokrane. O Estado do l!:spit·i·to -Santo , parece -nos que in
fundadamente, reclama como limite entre elle e o Estado de 
Minas o rio José Ped,·o. A carta de Lei de 4 de dezembro ele 
1816 assegurou a divisa do Espírito-Santo pel~ ~achoeira d~s 
Escadinhas, no rio Doce, serra do Souza, ou esp1gao do Guandu; 
postel'iormente pelo Dec . n. 3 .043 de 10 de. janeiro de 1863, 
estendeu-se até ao rio Preto, que depois toma o nome de Itaba
poana e que nasce na serra da Chibata ou do Caparaó e corre 
para E. elo Estado do Espírito Santo. O seguinte docurnenLo 
parece r esolver a quesLão: No dia 8 de outnbt•o de 1800, no 
quartel do Porto elo Souza, abaixo da fóz do r io Gua nclú, que 
en tra no rio Doce, tambem por baixo do ul timo elegráo das 
Escadinhas; senclo preseu·tes por pat'te elo Illm. Exm. gover
n ador e capi·tão genera l cl<t capitania de Minas Geraes, Ber
nardo José de Lorena, o tenente co ronel do ·terceiro regimento 
de cavallaria ele milícias ela comarca de Villa Rica, João 
Baptis ta de Araujo, e pela parte da capitania nov<t do Espil'ito
Santo o governaclor deJla_, Antonio Pires da Silva Pontes, que 
vew clat· execução á r eal abertura ela navegação elo rio Doce, 
sendo igualmente presentes os officiaes, e pessoas aba ixo as 
S>gnadas, foi assen(ado por t odos que a bem do real serviço elo 
Principe Regente Nosso Senhor e cumprimento de ouas augustas 
ordens, e arrecadação elos direitos reaes, havenclp-se de ele
marcar os limi tes das duas capitanias confi nant es, fossem 
estes pelo es11igíi,o q1te co,·re do nor·ce ao s~tl ent?·e os rios Guanelú 
e J\1anlmassú e não pela co>'>·ente elo rio, por set· esta de sua na
ture7.a ·tortuosa e incommocla para a bo a gttarda, e que elo dtto 
CSllipão aguas ve>·tentcs p011•a o (}uandú, seja d ist1·icto ela capi
tanta ot• 1wvc• província elo Espidto Santo, e pela pa,·te do 
norte elo ?"io IJoce se>··visse de dema?·oação a se>"?"a elo S ou::a, qtte 
tem a sua testa elevacla de('ronte cleste quM'Cel, porto elo Sow:a, 
.e ~lc~la ·vac acompanhaneli!J o rio IJocc a~é o conti·ontew com o es
p!gao acima refe?·iclo ou serrote. que sepa?"ava as ve?·tentes elos 
clou! ?'ios jl,ifan7n!assú. e Guandú. etc., etc.." Foi esta clamar
caçao con.firmada pela Carta Régia de 4 de dezembro de . 1816; 
que mandou respeitar a linhá divi~ol'ia, que ·cot:l'é do norte ao 

sul entre os dous Estados cuja linha é a serra da Chibata e 
elo Sou~a, que termina nas Escadinh:\s, onde existe o marco de 
divisa : Ilcando, pois, a pertencer ao Estado cl~ ~mas o terreno 
q tte se achar a O. clist~ lmba e ao elo Esp1nto-Santo o que 
ficar a B. da mesma hnha. 

JOSÉ PEDRO. R ibeirão do Es tado de Minas Geraes, _aff. 
do rio Domados, que é o elo Paranahyba (Cunha Mattos. Ittne
?"M"io). Banha o mtm. do P atrocm10 e atravessa a estrada que 
d ' essa cidade vai a Coro mandei. 

JOSÉ PEREIRA . Log. d.:> Es tado de Minas Geraes, sob1·e o 
rio Camaquan, no murr. de Entre Rios. 

JOSÉ PEREIRA. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, 
Banha a cidade de Itajubá e desagua na margem di r. do rio 
Sapucahy. 

JOSÉ PEREIRA. Corrego do Estado de Goyaz, banha o 
nmn. de Santa Luzia e desagua na margem clir. do ribeirão da 
Jacobina (Inf. loc .). po mesmo muu . nos dão noticia de um 
outro carrego desse nome aiT. da esq. elo ribeirão Santa Maria 
ou Palmital. 

JOSEPH DE ITAPA.RY (Saint .). Fm·ta edificado pelos 
francezes na ponta da Itapary, no Estado do Maranhão. Em 
vütude do tractado celebrado ontre La Ravardiere e Jerooymo 
de Albuquerque, os ft•ancezes entregaram aos portuguezes essa 
forte no dia 31 de julho ele 1615. 

JOSÉ PINHE~RO. Lago ~ue desagua. na mat;Rem esq. do 
rio Araauaya, aff. do T ocantllls, logo aCima do lravessao de 
Sant'Aa

0

na. Defronte delle ha no rio uma grande ilha e pedras 
immersas. 

JOSÉ PIRES. Corrego elo Estado de Matto Grosso, á esq . 
elo Mamoré, pt·oximo á cabeceira ela cachoeira das Bananeiras. 

JOSÉ RAMOS. Corrego do Estado de Minas Geraes, banha 
o mun. do Abaeté e desaguf>. na margem dir. do rio deste nome. 
ill' tambem denominado B6c! Vista; (Inf. loc.). 

JOSÉ RA YMUNDO. Ilha do Estado da Bahia, no rio 
S. Fran:cisco e mun. de Pilão Arcado. 

JOSE RICARDO . Pttsso elo arroio Palmeiras ; no Estado 
do R. G. do Sul. Jaz aos 28° 9' 36" ele Lat. S . e 10° 9'15" 
de Long. O. do Rio de Janei ro. 

JOSE RODRIGUES. Carrego do Estado de Minas Geraes, 
banha a f reg. do Cuieté e desagua na margem dir. do l'io Doce 
(Inf. loc . ) 

JOSÉ RODR[GUES. Corrego do Estado de Minas Geraes, 
banha o territorio da freg. de S. Gonçalo elo Rio Preto e 
desagua no .'l.rassuahy (Inf. loc .). 

JOSÉ SOARES. Rio do Estado de Goyaz, aff. d~ margem 
esq. do TocanLinsinho, trib . do rio Maranhão. . 

JOSÉ THEODORO. Conego do Estado de S. Paulo, cle
sagtta na margem esq . do rio 'l' ieté, no espaço comprehendido 
entre a cidade de Lençóes e o salto de Avanhandava , proximo 
do corrAgo da Agua ela Bica e do tipeirão cln. Figueira. Tem 
um metro de largo. 

JOSÉ VICENTE. Ribeirão do Estado ele Minas Geraes, 
alravessa a estrada ele Ouro Preto a Diamantina e elesagua no 
rio do Peixe, afl'. do Santo Antonio. 

JOSÉ VICENTE. Co~·rego elo Estado de Mi11as Ge1•aes, desce 
ela serra de Santo Antonio e desag ua no Turvo Grande pros:imo 
á foz elo Congonhal. 

JOSE VIEIRA. Set·ra do Es tado de Minas Geraes, na freg . 
da Contagem. D'ella nasce o rio Sarzeda , afl'. do Paraopeba. 

JOSUÉ . Uma elas estações ela E. de F . de Jui z de Fór~ ao 
Piau. no Estado de Minas Geraes, entt•e as estações de Ltma 
Duarte e Ferreira Lage . 

JUABA. Ilha do Estado elo Pará, no rio Tocantins . 
JUACACA. Igarapé do Estado do Pa1•á, no diet. ela freg. do 

Mosqueiro, mun . da capital. Desagua na margem esq. elo rio 
Aracy . 

JUAICIPOIAS. Selvagens do Estado elo Pará. Sobre elles 
assim expressou-se o Conselheiro Brusque, em seu Relr;,t . de 
1863:-« .l!;sta t ribu acha-se muito resumida e compõe-se pN
sent_ementede 60 Indivíduos. ~S'tão clivídi_d~sem pequeno~ g1·upos 
habttando quatro barracas , situadas na~ 1lh as, que ex1steli1 no 
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menc io nado l'io I t·iey. Obedecem a um 'l'ttchn.ttn. d e nom ina do 
Uacumé e le m os mes mos u sos e cos t v.mes elos inclio.> Junt nas , 
a os C[imes muito se asse me lha m ; sen do, porém, a ind :t m a is 
indole ntes e cli s rorm es . >> 

JUAMBÚ . R io do E oL:tdo do Ama zonas . a (f'. da nnu·gem 
septe n l eion a l >l o t·i o N ~gro. O Dt•. Al e xand t·e Rod ri?,'He; Fet·
L'\l iea esct·eve Ju a mbú e lnamb ú (Re v. 'l'omo L . 3° fo lheto d" 1887 
pan·. 138); o Capitã o-tenente At·a ujo A mazo na s e Ay t·cs ele Ca:!;al, 
In~bú ; Ba eua , Jnarnbú . Desagmt e n t t•e San t a h a bel e Santo 
A ntonio do Castanhe it·o Novo . D iz aque lle u:ltu mlis la a respeito 
desse rio o s eg uinte : <<Me nos sa lsa te m o out l'o rio Juc~mbú , 
a.n t ig a mep te h a bitado pelo gentio U,jano , o q tta l l~tllu va a líng ua 
elos 1viana os : ta mhem Le m d uas Cétch oeit'as pouco ac1ma ele< Sll ét 
foz; em bas ta nte dista ncia clella ii cu a 3a , e todas tt-es são tm
balh osa s de ven cer. » 

JUANAPIXI. Vicl~ Uc~napiwi. 

JUAN DE A YOLAS. F oi ass im ta mbem d enom ina da pelos 
it.espanb óes a l a9ôa do Ma ndioré . O S t· . C . Me ndes me nos 
acet' Lacla men Lo ela esse nome á J.a gôa ele Cucer es . 

JUANXIM . R io elo l!;s ~ado do P ar á ; cl esagu ~. n o T a paj ós 
cl e t'ron te elo siüo de S . Fra ncisco d e P a ula . Vid e .Tcwc~xim . ' 

JUAPIARA . Dis i. do mun . de Ay uruoe<t; no Es ~ado ele 
Minas Geraes . 

JUARY. L og . elo Dist l'i t.:Lo li'ed ; r a l, na J'reg . elo Ca mpo 
Gr ande . 

JUASINHO. Riach o elo Es tudo de P e m a mbuco, clesag ua na 
m ar gem esq . do t•io Capi beribe . 

JUAUÁ. Rio a li'. ela m ar gem clir . do X ingú . 
JUBA, a'lj . m . c ( . voca bulo tupi signiftcanclo c~ma•· etlo . 

Este adjec tivo n ã o se manifesta sinão em nomes compos tos , 
cuj a e t.ymol ogia be m poucas pessoas conhece m, ·taes com o 
hwt~jttbc~, Guar·a:jába, Piraoan.Juõa e ou t t•os . No dia lec tn 
amazonie ose, em ve~ ele j ttba d iziam ta,guá (D i co. Po1· t. Bra z.) 
Vide Tctmí.. · 

JUB.Á.. Ribeieã o cuj as aguas desemboca m á dir. elo Cipa
tuba . loo-o a ba ixo elo Geri vahuba, no E s tado ele Ma Ho Gt·osso. 
Nasée p~·oximo ás vedentes d o G urtpor é, Juruhena e J a urú. 
Suas marge ns são r i cas em poaya . 

JUBAIA . Pov . d o E s ta do elo Ceu •:á, no mnn. de i\ia ran
g ua pe, junto da sel'l'a do seu nome . 'l' e1n dttas esch s . publs . de 
instr. prim . , um a elas quaes creacla pel a Lei Prov, n, 929 ele 
6 de agos to ele 1860. 

JUBAIA. Se t' L'a do Es tado elo Cea r á , r a mifica çã o occiclen la l 
ela elo At•a ia nb a , e ntre Mar a ngu a pe e P aca t t1ba . Cultura d e 
café. 

JUBAIA. Riacho do E stado do Cear ~t . Desce da sel'l'a do seu 
nome e des agua no PacoLy . E' mui a bundante ele ypús em que 
se planta ca nna . 

JUBANGUÁ. Ba it'L'O elo mun. de Campo Largo ele So t' ocaba , 
no Esta do de S . P aulo , entre as es tações de Bacae ta v a. e Boi lu v a 
da linha fetTea So roc<tba na ; co m uma esch . publ. cread a p ela 
Lei n. 101 d e 24 d e se tembt·o ele 1892 . 

JUCÁ. P ov. elo l!:s ttÍdo do P a t•a byba d o Norte , e nt re P ia ncó 
e P atos, com tuna capelia . E ' ta n1be rn de nomin ada Ca t.ingueira . 

JUCÁ. Log. elo EsLa clo ele P ern a mbuco, no mun. do Bo m 
J a rdim. 

JUCÁ. L og . d o E sta do ele P erna mbuco, no mun. de Gra
vatá, com u ma esch . publi ca . 

JUCÁ. Se t·ra no rnun . de Gruvalá elo Es ta do ele Per
n a mbuco . 

JUCÁ . R iach ã o d o E s tado elo Cea t•{t, n a sce ao pé ela se t·t• a 
d a Ibiapa brt , ba nh a o mun. , ele Al'neit•oz e d_esugua na nu~ l'gem 
dir. elo .Jagua ribe . Recebe" cltr, o Coro nzo e o CnL~ e a esq. 
o Ma n oel ela Cos ta, Con·ei a , P ereiro e Motta . 

JUCÁ . R io do IJ:staelo elo Cea r á, ba nlta o num. d o Cara 
thêus e clesugu u n o rio Po ty , aLI:'. do P arnah yb:t. Vem ela 
se rra da J oa ninh a, lermo ela Inclepen elenci a. 

JUCA. Cort•ego do Estado ele Mina s Ge t·ues , uíf . elo Ca-
r aL in ga . · 

JUCA MEIRELLES. Collina no mun. ele Santa Luziu elo 
E sta do deGoyaz (lnf.loc.). 

JUÇAR A. Ilu a. el o E stado do A mazonas, no L'i o So li tJl Ões • 
aci}n a el a foY. el o rio Jap ut•á e pro::ima d~• ill!a Ja ua'ó . 

.J UC:ARA. Il l~<t do l~ s t ~,.clo d o A.mi.l.:<O!l ~ ' .. no ;· io Solim õ.;s , 
e ntt· e 'o i'ut·o A t•npa ra tl a c a, é'w , elo Coa r." . · 

J U ÇARA. I llta tW 1U 11 n. ela Cü. pitn l elo l~ s • . <>.do d o i'a ev .. ao 
I aclo clit· . da bo h ia ele G LLD.jJ.t' v. f l'on te int a o A L' ' e rr ·d ele i\1 :-t l'i q lt a , 
lno.nllada pela ba b b ele G tw j ow {• e p e·l.os i'U l'OS l la cuha n e Sec;:o . 

JUCÚ. Cabo no litl'oml do ITi s ta clo do 1~ . Santo. no S. cJ;t 
J:o, d o r io d o sen nome. FicD .. segundo ~Jovche~ . p •r 20o, 2Y 25" 
de la t. S . e 4:2 ° 89' 30'' el e loug . O. ele Pa l'i :·.. · 

JUCÚ. Ilb a elo Es Laclo elo E . Sa nto , u o l<tl.or <t l. a u ma m il !t u 
rto N NE . do c~tbo dQ se u n om e . E' ante~ u m r o'ch eclo qu e, pvr 
es lz. t· s emp ~·e clescohe r ~o . r ecebeu o nome el e ilh a . 

JUCÚ . Ri o elo Estad o elo E . Sa nto, pasce na serm elo n .. -
ta la l, r ece be d iver sos t l' ibs . e ent m n o nuw . T em d uas 
cac hoeir as CJ!l.e cl i ffi c ulta.m -l he a naveg11 çào : R i rJ Cla t·o e 
F et'l'ngem . l-Ia um can al clesser io ába hi a. cloill. Sant o Ce i;o 
p el os j es ..:iG ~.s e cl esobs b,•ttido cl ttmnte o go vem o d e R ubim 
pa t·a evi~at· os pel' i g·or-; ele s ua :) íl.L'l'CL Os a ntig-os o cle il o mina v::tJl l 
ri o J em. Recaoe o iHe!g-nço . «0 Jucú, csc eeve -nos o p resicl ~ 11 te 
el a Camara M ttn icipa l da yi[l a el o J~ . Sa u l.o t·em a s tw nasce nte 
na se u a do Engen ho, rece ;Jenclo em sea ·L!·a j ecto pequenos l'i os 
com varia s cleno!ll ina.ções , seeLto nav egave l r:.lé á Pcclt· . ~ el a 
M. ttlata e te ndo s ua fo~ n a pav. do Ju cü. O Ma rin éo r ecebe as 
v.g ttas elo J L•cú n a fazenda da Cass::.t·oca» . «Ü J u~ú, co nll eciclo 
an t igamen to p or J c m e Jec ~t , fol' nt ?,- se de elot•s r ios so !J as 
den ominações el e B:·a<;o ·elO No •: te e do S ul, in cL canclo os 
n omes a s itu ação geog- •·a pb !ca e m Cl >le se a ch am. Ambos 
n ascem ela r a mi ft ca.çã.o ela Se t•t•a Ger al e ·cotTendo po•: seroões 
quo si ioGeit·a m en te desco Pbeeiclos vem j un~a r- ~ 0 a sete ou oi :.o 
leg·uas elo m a >:. Nã o se pres~am á n a vegação p ot· eactsa ela 
g-r a nde q v.an t,idacle ele ~J e cl>.· a.s que e xis~em e ::n se us l e.ito3, O 
J t'.CÚ, a.pezat· ele m~is_ J a t: ;:;·o e pl'Ofu•.l~O ~o que os bro.ços q,te 
o fo ~· n1am, tambem 11 ao e naveg e:;' vel. s1o a o e m. peque n Ll. e xl;ensão 
e, correndo s inuoso, vae hnçar- se no oceaDo a dtt as leguas e 
mei a da bah~a ela Vic ~ori a .. E' t ~ l o ftoagor q ~e prôcb z a 
at·rebatação do ma r ele e ncontro á s a g u8s vo lum osas elo rio 
q ue, mui"ta s vezes , n o sil e rw .io ela n oi"be, se faz ouvir 
ci i.st incta men le na cidade cl ~ . Vic,oria . A ba rra el o Juc[t só d á 
ent rada a ca nôas , se ndo qua s i ·toda oos f•.' tticla pot· u.m a corda 
de roc.he clo~ j u11to á ma rgem S ul. Os j e3 u: tas , p or meio de um 
cana l, com m unicara m esce rio com o t•iach o Marinh o, c uja foz 
é q11as i em fl'e n te ela v;ctod:t, ele so l· te q11e ag ca nôas pode m 
vil· po:· a lli a té á c<<p ital , e ntrando no canal. a 800 bra-;as ela 
ba l'ra elo Juc ú . Na sua fo:r, o rio se espl'a i a , ten d o ma is d e 
600 p~1lmos ele lug tll'U. Di ve t· sos rios e ribeiro3 a illaem par a 
uma e ot ttra elas suas -m ar ge;1s, taes são o J aca t·a ncl á , Ca t· ioca 
e P eixe Y e r•ele que n ão se pres tam á n a veJ a >;i.\o. » 

JUCUNDAHY. lg-ar a.pé elo E st a do do P a r á, n o dis t. d e Ce. 
ra pa rú e mu n . da Capital. 

J UCUNE M. L~g-o e l'io elo Es'tado do E. Sv.nto. (Vide 
J ctoun cm). 

JUCURUCÚ . Rio cloEs taelo da Bahia , n asce na se l'ra dos 
Aymol'ês , ba nh a o m un . cln P l' a elo e desagua n o Ocea no a o S. 
ela villa ele~! e n ome , a se is kils . m a is ou menos ao S . cl>ts B ar-

· re ii·ot s e a 35 ela for. el o l :a n hae m. E m bai xa-m a t• d á 3e te 
palm os e em a lto 10 a 1.1 . E lo t· maclo pelos rios do Nor~o e elo 
S ul. 'l'e m a s seg ui n tes ca choeit·as importan tes : ele Baixo, 
<;l ran d e., Lag-e , Mac,:at·a ncl tt l>a , T ope , T e imoso , S . F ran c i ~co , 
Sa:·1t<t Clat"a , S. P ed ro , 8 . P aulo, 'l'ra pezio, Fnnil, SanLa 
Izabel , todas no B t·aço elo Sul. Receba p ela ma rgem clir . o 
r tach o G t·a ncle ele Ba ixo c o L'ibail' i'io dos ou te iros e llela m argem 
esq. o elos .Ca mpinho3 . (Vide No1"te e Sul). 

J UÓJRUPÁ. Vide Jc~ourupá . 
JUCURUTÚ. A ntiga p ov. ela f reg . el o Se ri.cló , no Es ~a clo 

~l o R . G. elo No d e, it m arge m clir. do r· i o P ira n lt !ts . Orago 
:S . Mi gue l e di oce3e el e OI inda . Fo i c r eada pa r ochil< p ela Lei 
Pro v. n . 707 ele i de s e le mb t·o ele :1.874, e incor po t' c<dé< ao mun. 
do P t·inci.p pela de n. 746 ele 23 de a goR to elo i 875. 1'em unHt 
esch . pub . de insL. p t·!m , ceeada p_el a L ei Pt:nv . n 843 elo 
23 de JUnho ele :1.882 . Soln·c SLta3 cl> nSi.l.S VJcl e L ets Provti . n. 707 
el e i d e ou lu bro ele 1874, n. 79i de :16 ele clezem bro de i 876, 
o. 8,17 ele 26 de .i unh o ele :1.882 . 

JUCU TUQUARA . Imm enso penha sco que ergu e - se n a 
fazenda elo m es mo nome; a Ires kils . ela cidade ela Vic toria , 
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eapital do Es~aclo elo E. San to. Tem dous ex lensos buracos 
semelhando, vistos ele l ong-e, os 0lhos de um enor me cão co m 
a boca a la tir ptn:< o céu . -

J U DEU. Morro elo Estado elo E . Santo . n o mun , ele Guar a
pa t·y , á_ beiea- mar· ; fó,:ma a ponta lVIiahjpe pelo lado N. ela 
povoaçao . 

JT;JDE U . Mor ro elo Estado ele Mi nas Gel'aes, na freg . elo' 
F urquun e mun . ele Ma,:i anua . 

J :UDEU. Ca rrego elo Estado ele S. Pa\llo, no mun. ele T a u
hate . Dasagua no rio Parabyba elo Su l e é atravessado pela 
es H·acla ele S . Paulo ao Hio ele Jane iro . 

JUDEUS . Cachoeü·a no mu n . ele S. Leurenço ela MatLa , no 
Estado de Pernambuco . <dJ::' ass im ch amada por se encon·trarem 
nas pedr as pegadas llem rei tas como de pessoas que por a lli 
passn·a m e que o vulgo diz te rem sido os jude u~». 

JUGUR USSÚ . Log· . elo Estado da Bah ia , so bre o l'io J a 
cnhype, no mun . da N.r ~.~ta ele S. J oão . 

JUHIN A . R io do Estado de Mat lo Gt·Osso, afl'. esc1. elo 
Ju rnhemt . Vem do a raxá el os PfL l' ecys, no para llelo 14o e mer i
d iano 15° 1' O. em co ntra vertente~ com o Cipotu ba, clec tt jasca
heceiras d ista seis kils., e com o Galeea. Seu curso e av.a liaclo 
em n~a is ele 500 tcils. e !'az IJa rra aos Ho 5' S. cerca ele se is 
kil s . abaixo elo Sabat•uh in a . Algons suppoem-o' o teo nco pl' in· 
ctpal elo J nrubena e conser nun-l he o nome até á cot1tluenc ia elo 
A e i nos. 

JUHIN A -MIRI M. Rio el o l~3taclo de Matto Grosso, afL 
esq . elo Jut·uhena . cerca de 50 k ils. a baixo elo gt·ancle J uhi na . 
En tre ambos f-i ca ainda o Camararé. 

J?H Y. Ilha do Estado elo Amazo na<; , no t•io Japm ú, ao S , 
.da Jlha Matu·y e pottco aba ixo ela ilha do Calad o . 

JUJBAR Á . R io elo H:staclo elo Ama~onas; desagtta na 
ma t·gem ~s ~. elo t•io NegTo, en treS. Pedro e S . Gabrie l (Souza 
Coelh o. , Belat . ci t .) Baena e outros escreve m Ui!Jan:í . 

. JUIRAP ECU MA. Alcleamento do Estado elo Ama;,onas , no 
/'1 o Ua npés . ID' hab itado po t· 70 i nclios ela t r ib u Taria na (Re
M . clo D1•. 'r h . Sa nto - 12de j ttl hode1S84). 
J UIRY: R io do Es tado ele S . Paulo. Vide Judhú . 
JUIZ DE F ÓRA. Ci dade e m nn . elo JTis taclo de Minas Ge raes , 

sécle da com. elo Pa rah ybuna, banhada pelo Tio deste nome . 
g • u ma elas mais bellas cidades, si não a pl'ime ira, de Mi nas . 
Posstte belros pred ios, praças ll1unicipa l, R iachttelo, Po.ssos e 
ela JTis tação; ruas largas, t.aes como a Direita,Halfelcl, Im perador, 
Imper at t·iz, Commercio . Com mercio a nimado. ]1 ' atea vessacla 
pelas E. de F . Central elo Bmz il e ele Juiz ele Fóra ao P iau, 
e perco rrida por um a linha ele boncls co n tractaela em 29 ele 
ou tubro ele 1880 e autorisu da a Cunccionar por Dec. n . 8. 055 ele 
2'1 ele março ele 1881. Sua egrej a matri7. ten1 a invocação de 
Santo An toni o e depende da diocese de Marian ua . O at·t. VII 
ela Lei P t•ov . n . 472 ele 81 ele maio ele 1850 tr a nsf<> t·iu para ella a 
séc1e ela f t• eg . ele S imão Pereit•a elo muu . ele Bar bace na; e o 
~t· t . VIII elevou-a á ca\egoria ele vi lla com a de nomi naç<io 
Ce Santo Antanio elo Paeahyb una . A ele n . 759 ele 2 ele maio 3e 1856 elevott · a a c idade ; e o art. X III da ele n. 1. 26'2 ele '19 
J e .de7.embr o ele 1865 mudou-l he o n ome de P arabybtma pelo de 

tll z ele Fóea . Além ela mateir. , poGsue a egTeja dos Passos e 
a1 c.apella eleS. Sebast i ã~, na Praça iVI unici pàl , o Fo•·~Gm , i nau
~s7 aclo com a asststenCla elo ex- imperador a 20 ele março ele 

1 8; e u ma Academ ia de Co mmercio . Nella p ublicam-se 
c esde mtu ~o o P harol e o Go,·,.eio ele J uiz de Fóra. , jol' naes 
recotnmeml:tveis pe lo crite1·io com que di scu tem todas as qttestões 

- d~le affectam ao m un . Tem eschs. pu bl s . de i nst. prim . e 
~ ve rsos eq tabelecime n tos ptwb icttlar es ele ens i no ele hu ma

~lcl::tcle8 . O mu n. , em 1894, et·a co nst itttido pelas nove pat· schi as 
Se Sa nto Atlton io, S . Pec!t·o de A~c,1ntara Li vrame nto elo 
' a rancly, Chapéo cl ' U v:ts , S . J osé elo R io Pt·~to , S. l<'ra ncisco gr .Paul a elo ~i onte Yet•cl , N . S . do R,osal'io , S . Sebastião da 
1\. l ,tcara e Vnt·gem Gt·ande, e co mpl'ehencli a os povs . , Santr.t 
. nna elo DeRet·to, Gl' alllm<J. Bar,· eit•a do T l'iumpho, Qui lombo 
:t lém de clivers~s outros. O ~lima é s ttuclavel , pesto qne i nfe rio t· 
j1~ ele. ~lg-umas outras ' ci~la_des rle Minas . Sua lav out·a de café é 
n j)Ol t,m te · ,Sobrt; su>tS cl 1 n sas vide. en·t ee outras , as Le ts P r ovs . 
cl~ t · ~90 cl e _23 ele .J ulho de iSM (ar t.- V) ; n. 1.723 de 5 ele on tubl'o 
- ~ 8i0 (al't . VII) : n. 2 .590 cle3 dejanciro, n. 2.<317 de 7 ele 
J• net ro e 2 .696 ele 30 ele novembro de iSSO· 11 . 3. 157 ele •lS de 01lt li bro ele 18:33 (at·t. I § 1) n . 3.219 ele 11 'ele oubnbrQ ele '1SS1·· 

Uma ea tt·acla, atravessada pelo rio Novo, li g·a-a á ci dade do 
Pomba . Agencia elo CO l'l'eio. Tem uma fab rica ele tecidos em 
Mat•i anno 1-' t• ocopio , di ve r sas ele cer veja , qu atro ele fundição de 
feno, t res ele tij olos e tel ha, duas ele seges e mui tas outras de 
diver sos m is teres . Na c idade Jicam os mor ros dit Gra t1clão, 
Cr uzeit·o c l 111peeaclot• . Possue nm a excellen te cadeia e um ele
c·ante cemi'te do á mar~em da E. el e F. E' co m. de 
q ua r ta entr. claBs iíicacla l{o r Acto ele 22 ele feve r eiro de '1892. 
« Jui z ele Fó t•a, secle da coma t•ca do l'io P a r ahybun a, é a cidade 
mais im portan te e itdean ta cla do Estado de Min as e um a elas 
primeü·as elo in ter ior do Bra?.i l. Dis·taute elo Rio de J a neiro 
46 leguas e 48 ele Otu•o P t•eto, es~a nclo a 676 mélt•os sobt•e o 
nivel do mal', f:ica quasi ao m eio da Estrada de Ferro Cental ; 
em conseqtte ncia do que é r1uas i sempre um pon to ele pousada, 
para ·tot•nar me nqs fatigan te a l o n g<~ "iagem ao te emino dessa 
es trada . Contando apenas '12 an nos de existencia desde sua 
elevação á categor ia ele vill a , tem r~ar chacl o r apiclamen te na 
sencla elo prog t·esso , n as arte3 , na 1nclns tria no comm el'Cio e 
n a civilisação, a ponto de po5le r causa r i n v~ja ;t ~lllilas capita,es 
do Braz ll . De Domta pos tçao topogra phlc:t , esta edi ficada em 
uma gt•ancle bac ia, toda pla 11a , cet•cacla ele Ye t·clejan tes montes 
e de gmciosas co llinas , que dão - lh e um aspecto fes ti vo e 
a legre. A hrange em seu ex tenso pe rimetro. a.m bas as marge ns 
elo r io Parabyb una , com a est rada ele fe rro de per me io, o que 
na t ttra lme t1te a di vide em tr es partes , elas quaes a pr incipa l, 
a que forma o coração da cidade , ·se este nde desde a mesma 
estrada para o poente , a té á encosta elos mo ntes , espillhanclo-se 
todas as tres mt exte nsão ele mais ele meia leg11a lH ra o norte , 
a lem da estação ele Mariano Procopio. Sua extensa edi fi cação , 
toda ele peelm e cal (o q ue co nslitne ve t· clacle it·a excepção em 
Minas) con ta g t·a nele numero Je pt·eelios, ele con stt·ucção mo
derna e elegante, alg nns a ju clin aclos, boas casaB terreas, 
opt.imus sobraclos, mui tos verdrrde i t·os pa lace tes, na a rchite
c lut•a e no g-osto f)oclenclo ri va li so.1· com os melhores elo R io 
ele Jane it•o . E ' i lu minacla á luz elect l'i,:a ; tem optima agua 
potat·el encana da, com varins cha fa ri zes de pedl'a ; va rias 
la t· g-os e praças; mui tas t•u as hll'gas_ e ex tensas, a lg-uma~ 
;wbol'isaclas e macaclam isaclas, co m soltclos e be llos passe tos 
lateraes ; I Itn elega nte e espaçoso jar di m publi co , com nm 
lit1do pav i lhão n o centro. mas s ~m asse tYtos, cet•caclo !i'Ol' um 
g- t·acl il de fe n·o nas qll ;~lt;o faces , em cada uma elas qu aes h•t 
um largo po r tão tambe m de fe et•w: em t ttelo supel'io r ao da 
cidade de Ouro P1·e to. Possue bo ns carros ele p t·aça , que es ta
c ionn.nl no l a l·go da e .taçiio, á chegada elos trens ; uma linha 
t~ ! epb ~tlica;, u ma li u~la de bo11\ls q ue n pe t•corre em todas !:_!S 
du·ecçoes, a~e a estaç.ao ele Mar tano l? rocopio, e urna es t<tçao 
te leg-raphica . A um elos l itclos do j a1·dim er o-ue- ~e um bello 
chafar iz de p~ clea ma rm ore, en1 fóema ele co1umna , ntt base 
elo qttal lê-se i\ seg ui nt e i nscl'ipção: l~m honra ela visila que 
S . S . M. M. e A . A . fizet·am a es ~ a cidade . Surprehen cleu-me 
n5:o vel-a mut ilacl;l. pe lo furor elos novembristas , como fizeea m 
com todos os sym bolos monarchicos, como si a r epublica con· 
sisti sse n a cle$tr uiçãn el a h istor ia, mui tas vezes atles tadrr pelos 
mottumentos ele peclt·a e ele bl'onze . !!;ntre seus edi ftcios p ubli· 
cos, propriamente taes, me t· ecem hmw osa mençã.o os seguintes : 
o font?n ou paço m uni c ipa l, collocaclo em terreno el evado, n a 
pr aça do J ardim Pttbl ico, pos ição que dá- lhe ce r ta imponencia . 
Ecl iftcio so\idame1rte cons tl•tlido, ele bella ar cb itectu r a modern a , 
ele fachacla vistosa e elegan te , g tutm ecitlo por bonitas colum 
nas, tem dons anelares, um ao rez elo cbão, com quas i clous 
metros ele altura sob.re o solo, ou tro supel'i or. Para o pl'Í 
meil'o dá i ngresso uma alt>l. e la rgc1. por ta , _jtmto ch1. qua, l 
ter min a, no h> do exted ot•, uma espaçosa escacla t·la de ca ntar1a . 
Para o segun do soue-se pot· meio ele tres escadas ele madeira, 
lmstan te l>•r g·as : um a <;mbaixo , ladeada , logo .prox tm a ao 
pr imeil·o deg ráo. por d uas estatuas de melal , f:ing tndo br onze, 
ele b manh o reg-ular, duas em cima , abel'Las em cl ous la nços . 
Tem no anelar titlper ior um g t•an cle snlão l'i ctLm~ nte mob,baclo , 
on1ac1o com o t·et l'ato elo im pel'aclor e elo .J'l l Z ele el tre_:to 
Dr . Bat·bosft Lima, que mu ito concorreu pa t·rr s ua cons tn tcçao. 
E' -neste salão qne a cama t'il ce lebra Si tas se~sões , íicando- !h e 
con tin·ua a sa la que sen·e de seCI·etaei a . Do ou L1.·o lado esta o 
sa l ão

0
do j ury , hem espaçoso cl a ro e a t•ej ado, com galel'ias pa ra os 

espectaclot·es , tambem ·luxuosamen \e mobi li >tclo, \~ ndo ao l ilclo , 
a lem ela sal a rias con fe re nCi a~ sect·et.as , um ga buJete pa•ra o 
pees íden te elo 't l'i bu na l e ain cl~1 um gTande sa lão para o povo. 
No andar te t•t•eo, o g •· a ncle salao ela entt•<tcla, len do no ftt nclo, 
po r tt·az cl n pri me it·a esca da, clous gabin etes . Ao lado di rei to 
ela entt·a cl a t em ~ res salas: a pr til1e n·a das a ucl tencctas, bem 
moh ili:}cl<t, as d uas ul tim us e111 sagu icl il, onde funccionam o 
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segundo cartorio, o escrivão da policia, o p'l.rtidot·, o con·tador e 
distribuidor. Fronteiras a estas, do laclo esquet·do, existem 
outt·as tres, onde estão o primeiro cat·torio, o de orphãos e as 
collectorias. Todo o cclilic io é guarn ec ido de amplas janellas 
que lhe transmittem muita claridade, e tem no centro da 
fachada um grande relogio. E.m seu genero é o primeiro de 
Minas, e ·talvez em todo o Braztl, em archttectut•a, belleza e 
tamanho, s6 tendo sttperior o paço municipal do Rio de Jaueiro. 
O ed ificio da cadeia, collocado em um largo, completamente 
liVl'e, em uma das extremidades da cidade, elevando·s3 a 12 ou 
14 palmos sobre o solo. E: moderno, hem construido e de 
tamanho regular. Tem dous andares, um terreo a oulro asso
bradado . E' formado por dous corpos: o da fl'ente em f6t·ma de 
paralellogrammo, o do fundo em fôrma de circulo. No primeiro 
corpo veem- se, na frente como tt·es fachadas: uma no centt•o, 
saliente , duas nas extremidades , em seguimento áquellas, 
enlrantes. Uma larga porta de entrada, 42 janellas, entre 
grandes e pequenas, 12 frestas ou abertas dão a necessaria luz 
para o interior, aquecendo e allumiando todas as prisões, que 
me pareceram COilSti tu idas por cubículos isolados. O predio 
oude funcciona uma das escol as publicas primarias, situado em 
uma das ruas principaes, ofi'erecido pelo barão de Ca·taguazes 
ao governo provincia1. E' um verdadeiro paln.cete com clous 
andares. O quartel de policia, bonito predio, com um jardim ao 
lado, de dotlS andal'es, mas de construcção civil, nada tendo 
de militar. lJ;ntre os edifícios, servindo ao uso publico, são 
notaveis os seguintes : Quatro egrejas, entre as quaes sobre
sabem urna de N. S. da Gloria. ba pouco tempo con~truida, 
no aUo do mort·o da Gratidão, pertencente á. colonia allemã 
D. Pedro li; a matriz, templo novo e•espaçoso, cellocado no 
cimo de uma collina . '!'em na frente um gmnde atrio, susten
tado por extensão de alta muralha cil'cular, para o qual se sobe 
por uma larga escadaria de p~dra e do qual gosa-se ele ampla 
o magnífica vista, cahindo sobre toda a cidade Uma casa da 
hospital de caridade, que pócle admitLir até quarenta enfermos. 
Edificio pequeno, mas decente. pous tbeatt·os, dos quaea um 
moderno, grande, bem constrUido e de elegante f~chada, 
muito superior ao de Ouro Preto. Entre os predtos particulares 
distingue-se um que se póde dizer magnífico : é um grande 
palacete, com lindos jardins, no qual funccionam o Banco de 
Credito Real de Minas Geraes e o Banco Senitorial de Minas, 
instituições destinadas a servirem principalmente á la.voura. 
São ainda notaveis dous grandes e elegantes sobrados s itos á 
rua da Imperatriz, onde estão estabelecidas as succursaes 
New York Insurance Life e Eqt1itativa dos Estados Unidos ; 
assim como uma sumptuosa casa de banhos, proxima á encosta 
de uma collina, com um alto torreão que se avista ao 
longe, além do rio Parahybuna, e que poderia figurar digna
mente na cidade do Rio de Janeiro . Em relação á instrucçãio, 
aiém elas aulas publicas primal·ias pat·a ambos os sexos, tem 
varros internatos parLiculares para meninos e meninas, fre
quentados por grande numero cl" alumnos, e nos quaes não 
só dá-se o ensino pt·imario como o secundario e ensinam-se 
tambem algumas artes de recreio; tem um lyceu de artes e 
officios a um instituto commercial em constrncção. s~u com
mareio é muito activo e animado, tendo grande numero de 
estabelecimentes bem sot:tidos, onde não só encontt·a-se o 
nec9ssat·io á vida, como objectos de conforto e de luxo. Sua 
industria é bastante desenvolvida . Além de divet,sas fabricas 
ele cerveja, tem duas fundições de ferro e de bronze, onde se 
fabricam instrumen·tos e mach1nas para a lavoura.; uma 
l'abl'ica de chapeos, algumas olarias diversas casas de marmo
ristas, uma serraria a vapor, uma officina tambem a vapor 
para construct:ão d~ cart•os a carroças, fabricas de moveis, 
duas pbotogt·aphias, duas lithographias, um escr iptorio da 
ernpreza constructora, duas typographias, sendo uma a vapor 
onde se impnme o Pha,rol, gazeta d1ar1a, tendo a nnexas duas 
officinas uma de encadernação e de li n·os em bt•anco, ou·tra 
de paut~ção; talvez 20 botais, dos quaes alguns de pl'im~i~a 
ordem; clua'S fabricas de tecidos, urna das quaes, da famtlla 
Mascarenhas, muito importante, onde, além de pannos grossos, 
tecem-se madapolões, riscados, brins e colchas . Seu povo é civi
lisado e hospitaleiro. Ama em ext remo a musica, o que se prova 
com o grande numero de oianos qae existe na ciclade, podendo 
elevar-se a 200. A com. tem um s6 mun. e cinco ú·egs. Seu 
territorio presta-se não só a criação de varias especies , para a 
qual ha muito capricho e bom gosto, como a lavoura do café 
que é culbivado em grande escala para as partes do sul. Quanto 
aos mats generos, o mun. os produz com abundancia, não só 
para o consumo, çorpo para a ex\)Ol'layão : assim o milho1 a 

farinha, o arroz, o feijão e queijos. Vis itando-se e3sa cidade• 
que honra o Estado de Minas, é imprescindível uma visita á 
chacat•a ou quinta de Maria uno Procopio, unica em sett genero 
em todo o Brazil, não s6 peia sna vastidão, mas lambem pelo 
extremado gosto e lu xo . Rio Pardo- 1890. Theodoro Gisner'O. 
ESPOstçÃo AORWOLA. E' credora da nossa sympathia, e merece 
o applauso ele todo o paiz, a louvavel iniciativa da carnara 
mun1cipal da cidade de Juiz de F6t·a convocando os lavrado
res desse importan·t3 mun. pat•a um comício agrícola, onde 
fossem representados os_ pr?cluctos d_ll: industria e da agricul
tm•a dessa rJca e pnvllegtacla regt:J.O. A ctdacle de Juiz de 
F6ra não usa da seu titulo ol'licial, e, por mais que na len-is
lação mineira ella ·figure como a cidade do Parahybuna,

0 
os 

habs. tiveram tanto a peito conservar a tradicção do sett 
antigo nome , que este a llnal ficou prevalecendo na geogra
phia e na linguagem populat·. Esse aferro á sua tt•adicção é 
um signo honroso para a pop. dessa cidade. Ella recOL•da 
com orgulho a sua modesta e obscura origem. Ella r eme
mora com gra tidão os esforços perseverantes de alguns elos 
seus fi lhos na c reação desse pov. obscuro. que é hoje uma 
cidade im portante. Ella vincula ass im ao seu proprio antigo 
nome o primeiro fora! da sua elevação, quando, subindo em 
categor ia, foi a séde da resiclencia elo magistrado fo raneo, 
que primeiro ins talou nessa clareira aberta no meio da matta 
vit·ge m o templo da distribuição da justiça, O progresso j {1 
foi comparado por alguem com a locomotiva que arrasta 
após si os comboios ela estt·ac~a d~ ferro. No seu curso vel·ti
ginoso elle leva em seu boJO simultanearnen te a vida e a 
morte; rasga flores tas e montanhas para abriL• caminho ao 
su passo e a!'l'aza edificios e monumentos para encurtar a 
dis·tancia e buscar a declividade normal que favoreça a sua 
marcha celere e precipitada ; destróe para coustt·uir e sup
prime para substituir; tira a homens ou lagares a importan- · 
cia d~ que gozavam para favorecer com o privilegio da prosperi
dade e da preem1nencw. outros homens desconhecidos e outt·as 
paragens ignoradas. E' assim que as estradas de fen·o pot• 
essa deslocação ele influencias, matam ás vezes, vir ·tualm~nte, 
povs. ou cidades para crear em pontos di versos outros nucleos 
de pov., de industria e de commercio. A cidade ele Juiz de 
F6m é a pov. do imperio que mais soube ou melhor pôde re
aistJr ao attrito esmagador da via ferrea D. Pedro li, que, 
em outros pontos diversos, deixou após si · desalen tadas e tris
tes ·tantas povs. ouk'ora florescentes . A estrada de ferro pas
sou além do seu limite ; mas a cidadesinha, longe de abater-se 
ou estacionar no seu crescimento, desenvolveu-se, avig-orou- se, 
lutou com energ-ia e conseguiu manter a sua categoria, a 
despeito da annullação ela es·trada de rodagem União e In
d1tstria, que ahi linha a sua estação terminal, e que abi 
havia fundado com soberba o emporio do commercio e elos 
transportes inter- provincial de Minas, que desse ponto como 
de um gt·a nde reservatorio, fazia deriv<u· a corrente 'recau
dante da sua riqueza agrícola em busca do estuario flttmi~ 
nense que era e ainda será por muito tempo o gr~~oude col" 
lector de todos esses veios opulentos que descem elos planaltos 
cultivados do interiox do nosso paiz. A cidade de Juiz de 
Fot•a para não ser ingra·ta, deve gt1ardar no seu coração, 
e~quant~ n~o assignala por ou tt·a 1'6rma qualquer, a me mo
ria do mme1ro lllustre que se chamou em vida .Mariano Pro· 
copio Fe;rreira Lage, o qual , P?l' _teleravel analogia, bem p6de 
set· consHlerado o Lesséps braztlell'o- um desses creaclores ele 
obras monumentaes, que, ainda quando arruinadas por al
guma catastt:ophe, podem att~star ainda na sua t•uina a gran
deza elo genw e da inicia tiva que as creal'am. A estrada 
União e I ndustria é uma dessas obras e. connexa com o eles~ 
tino grandioso desse arrojado commettiincnto, ahi está a ri
so nha e florescente cidade que se espalha garrida nas aguas 
elo Parahybuna e serve como que ele portico magestoso ao ].!;s~ 
tado de Minas Geraes, da qual el!a bem pó de ser considerada, 
pela _sua cult1u·a e adiantamento, a verdade ira capi :al, o ve:·· 
dadetro centt·o ela sua vtdo.intellectnal e industrial. O mun . ele 
Juiz de Fóra é essencialme11te agrícola, particularmente opulen
tado pela feracidade elos seus terrenos e pela facilidade cJos 
Lranspol'tes. Além da estrada_ ele ferro p. Ped t·o II atmvessa1u o 
seu terdtor_io a estrada Umao ~tnetra, hoje uns elos ramaes 
cl<t Leopoldma,; a es trada_ do Pu:bu, que vai brevemente apro· 
xima1·-se daquella na ctdade do R io-Novo· a estrada de 
ro_dagem Unii!o e Industria e o seu prolo~game11to aié ~ 
R1o-Novo, nao falando em outros caminhos accessiveis !1. 
roclagem pela configuração favorav0l elo seu tenitorio escalo
!fac\o em dtve1·sos .pla·t6s e valtes qe fOLci l ?-Ccesso. O mun· 

~3.820 
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reune dons climas e do~1s .s6los diversos . E' ao mesmo tempo 
cal1do e temper ado: caíeeJro e cr1aclor; ao lado el as camp i
nas, onde exts·te a lllclustna elo pasto r e io, ha as maLtas se
culares e terre nos adaptados {< cuHura elo a l n·odiio do f11mo 
da canna de ass11ca r e do café. E lle tem alem ;!isso um,{ 
vaut~gem assígnalada, clevícla em parte á iniciativa e previ
dencia elo mesmo illustre cidadão a quem já nos referimo~ . 
4o lado das grandes pt·oprJeclacles agl'icolas ha um g rande 
numero ele pequenas propriedades nu·aes. O uncleo colonial 
ahi estabele.c iclo pelo fallec iclo Mariano P1·o~ ,. ,pio , se não teve 
o desenvolvimento deseJado ];elo seu l'ttnclador, e se fi.cou 
sendo apenas a pt•ilneira modes ta peclr 1.L ele uma fundação 
que clev1a ·ser m onurrwn·tal, ficou sendo cGm tudo uma semenle 
fec tmcla. O elemento civi lisacl or elo ·trabalh o liv1·e e iute lli gerlt·~, 
ela inici ativa energicn elo colono chefe elo família, conquis
tando p~lo seu bt·aço a abastança e o bem estar, clignifican.do 
O trabalho pela cooperação acLiva ela propt·i'a f>lllliiia, CUJOS 
filhos, homens e mulheres, ~odos tinham uma tarefa a desem
penh ar, influindo, pelo exemplo, sobre os outros h abs ., mos
~rando-lhes as suas peq!tena8 casas, t~ssaiaclas e elegantes, dan
do-lhes a icléa do confol'to domes tico e da pe1·se1 crnnça na 
luta pela vicl<~, tudo isso operou lenta, mas sens ivelmente, 
uma certa transformação nos habitas e costumes d a po[l . , e 
concorreu para dar á ciclacle ele Juiz ele l1'óra unn physi ono
mia que nada tem ele min eit·a , e que não é pt·opriamente 
mais elo que uma espec ie ele m escla ele cns tumes allemães e 
bt•azileiros No sen proprio aspecto matel'ia I, a cidade el e 
Jui~ ele Fói·a os tenta um cun h o particulat·. As suas ruas siio 
largas e r egnl<c res, as suas construcções ele tijolo vermelh o, 
piltorescas o alegre• ; edificada na fónna ele um pat·allelo
grammo irreg ulru·, cl la está assentada em nma planici e, es
treitada ele UIU lado por uma sena ab ruptn. e elevada, mas 
accessivel po t· diff'erentes caminhos, a c!J outro contornada 
pelo rio Parahybttna, que em violentas cut·vas o!l'er~ ce nas 
suas sinuosid<Lcles, ora r amansos tranqui los, onde as aguas 
pamcern immoveis, ot•a cot•reeleiras impetttosas, que se prec i
pitam fragosamente, enchendo o ar dos a leg1•es rnwores ela sua 
quéda e c\as frescas polarisações das ~uas aguas vet•de·escnras. 
A longa e h\l'ga avenida central, que de um a outro extremo 
ela pov. col'ta a cidade em sentido longi \ttdinal séparando a 
.como. que em dons ta boieiros rectangulares, é, no se(J gene r o, 
a mms bel la rua que existe n as povs. brazilei1·as, e , uma ''ez 
cl\lçacla a arbol'isacla, ha ele ser no futtll'O uma linda a la meda 
original, qne só por si pôde constituir um passeio aprazível e 
encantador. Juiz ele Fóra possue a lguns ed iD clos notaveis não 
tanto pela sua construcção quanto pe1a sua collocação. A egreja 
.matriz, a egreja a llemã, o Forum, a estação da Estrada de 
fi'P.rro D. Pedro II, o palacete e o parque elo finado Mariar.o Pro
copio e varios ouLros edificios particulares são dignos ele uma 
povoação cu I ia e aclean ta ela. Mer ece ta m bem e,special menção 
um ecl ificio, talvez clevesse mos antes dizer uma ruina , ummonll
mento cl n ind iffe rença ofic ial por tudo qnanto dit·ectamente 
intet•essa ao progt·esso e a o engt·andecim eoto elo paíz. Q.let·emos 
faltar elo ecl iô cío consLt'llido pat·a séde ele ltma escola agrícola, 
fundada por Mariano Procopio, dotado com um mnôe n limitado 
111as in teressat1te, com appat· elhos e i ns tnunen tos aratoríos, 
com uma biblioJ.heca oequena mas especia l, com a lguns anl 
macs cl,J raça fina, cotll out t·os accessorios, emftm, ttdaptados 
ao rles li110 ela escola , f1mclação essa que foi abancl onacla , tendo· 
se dispersado on perdido o pequeno cabedal cl<ts suas riquezn.s . 
O eclilicio ficou se:n des !ino e sem applicação. Alem clis~o 
poss•1e Juiz ele Fôm val'ias fabl'icas e estab~lecimc nlos uteis ; 
ha ce rt ~t vida e ced a animação na c idade , que d nuncia a 
ex1ste ncm de nm peq11eno mas act i vo cetltt·o industrial; e o 
m ovtlltento elas cauuagens de pt·aça, be m como o tia sua linho. 
de tl•am wcb!JS, tlão~lhe o caracter, n ão de nmn cidade do inle
rtot·, e;:cl.ns ivamente agl'icola, mas de um pequeno en tt•eposto 
C') mm o. rctal enct·avaclo no meio ela matta opu lenta que o l'la os 
seul campos ve t·clejant'es e ri so nh os, que co t·ôa as cl'istas dos 
lll Ot't'os povo~ct.l.os pe lo s caf'esaes e ·tinge com a s.ua cor verde
esc ura o honsonte illuminado do seu tet·t·itol'io f·et·ar. e encan
Lat.l.ot·. !];' este, a tt•aços r apiclos, o thealt'O o11Cle vae e ffe.ctu:u·:se 
a 13sta agt•1cola pt·omovicla, com pat1·iotis111o e Jnle lltgencm , 
pela camara muni c ipal ele Jniz de Fóra. Pel o que nos consta, 
"'"Sa l1xposiçã0 ~{eg i onal vae se t• mais opn~enta e intel'ess1nte 
do que se podia pl'eSilllÜt·, dada a i ncl ifferença com que os 
P1'0JH'tos tnte1·essnclos n esses cer tamens costumam aco lh e r as 
lnici:tt.ivas dessa ordem. Pelas amostl'as j{t ·pl'ocluzit!as nas 
exposições r~alisaclas pelo I ou v ave! esfor ço do Cen lt'O ela LaVOIII'a 
ll do Commercio, sabe-se qttanlo é fiol·escente a ii)ClLtstr~a agr i-
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cola elo município. Os seus cafés são afltmaclos e varlos fazen
deiros . p e los prernios alca nçados, podem ser citados como h abe is 
e zeloso> preparadores elo rico pt·oduclo. O município, porem 
pelas suas condições especiae;;, está no caso el e off'erece r a~ 
exame dos vigil.antes muitoR oULros proclnctos, quer ngrico l·as, 
quer Jio!'eBtaes, quer de c riação, qner ele oulrns induslrias 
acce~§ot·i as . Como Já clissem us , o terl'itorio elo município abt•ange 
clifferent?s ~onas , cuja carta the rmica comprehencle as tempe
\'aturas ext r emas, clescle a cal ida até a temperada e fl'ia . 
P odem pros p~ rar, portan to, no municipio ele Jui:z de Fói'tt o 
café, o algodão, a canna ele assuca r, a vinha, as fol'l•agens e 
os cereaes clivet•sos, ele t1!clO o que existem var iados spec ime ns 
em escala mais ou men os vas ta. A ri que ~:t elo municipio é 
grande e a sua pt•ospel'iclade nutnifesta. A facilidad~ elo tmns
pol'le e das communicações favorece particularmente o cles
e n volvi meu to ela c i vilisação e o pt•ogre ::so da agr icu!Lm·a . 
Esse progress?, porém, ser:i. mainr , sel'á aclmiravel desde que 
se a largue a arca do trabalho livre e se c;:tinn-a a esc rav idão, 
qup. é a inda ness3 .municí pio, como em ta'do· o imperi o, a 
mancha.un~ca que a f.eta _a . StH\ physionomia. O municipio 
c ;nta a meta cerc:; ~e 3o.00). escravos, e é ao b 1·aço des tes 
desh el'daclos elo du·e1 to c da JUSltça que se deve a opulencia 
que elle osten ta. N ão fazemos desta circumstancia um cvime 
peculiat• elos lavr aclo i·es de Juiz de Fóra, porque é o crime cln 
nação inteira; m ts, desde que a Pt•oviclencia tãa carinhosa
mente dotou o let•t•itot·io dessa região , desde que tanto pela 
sua configuração l.opographica quanto p~ los climas c pela 
vat·ieclacle ele s eus procluctJs nenhum outro se lhe póde ·ava n
tajar, é lici ~o . fazendo app?.llo á p:opri:~. iniciativa, hnm a ni 
clnde e intelligencia do~ agricultores d esse município, pedir-lhes 
que apresse m a libet• tação elos h omens que os ajttclar run a cr eal' 
a sua pL'Dpt·ia riq ueza , afim ele que sobr e a sua t e n·a formosn. 
e l'ertil chovam as bençãos do céo e os applausos elos homens . 
Par a a festa ela exposição agl'icola em Juiz de I<'óra compoz 
um jo ven e virtuoso mineiro, agora ausente. na !lalia, o 
Sr. Fleming, um hymno especial, pt·oducto ela sua inspi r ação 
e da sua aaudncle. Seja qua l for o met·ecimento ela composição 
elo joven maestt·o brazileiro, um outro hymno, magestoso e 
SOilO I'O, echoará mais g l'atarnente n o coração dos homens e 
no seio el a Patria; esse outro hymno sera o ela Libet·clacle, 
quando ela terra do Bntúl s ~ja extirpada a l'!}.ÍZ ela esct·aviclão 
e sobt•e o solo regado pot· tantas lagrim as só floresçam plantas 
cnjos ft·uctos possam ser abençoaclos como o P.t·oducto. elo 
trabalho li1·r e. Antes , que c)legue, pot·ém, esse clm almeJado 
por todos os vet•dndeil'os patriotas, recebam a camara muni
cipal e os l1abitanles ele Ju'iz de Fóra os nossos p>trabens 
pela realisação ela festn que vae ser um novo tes temunho 
do ]Jl'Ogl'esso e ela civilisação desse acleanlaclo município » , 

«A cidade ele Juiz ele Fóra está em 22045'36"1 ele l at. 
Se 0•'10'1",5 em uco, ou Q!tOm40°,5 em tempo, ele long. vV 
elo Observatorio Nacjonal do lUo ele Janeiro. A declinação 
magnetimt ela agu lha é go6' . JmmenBamente it•t•egular é a 
sup~rficie do sólo ele Juiz Fóra . como é facil ver no esboço 
topographico, 'Pelo nivelamento da E. ele F. Central a altitttcle 
ela r~ spectiva estação é de 675 111 ,851 sob1·e o nivel do mar; n<t 
rua Direita onde fiz o posto me teorologico é ele 6/9 m eti'Os; na 
parte mais elevad n elas actnalm ente habitadas elo mono d~ 
::lant'Antonio é ele 730 met.t·os. A altitude ela est1ção ele Marianno 
Procopio e ele 676 111e tt·os . Na colonia allemã que exis te no 
mo1'r o atraz desta estação, por aneroide determinou-se a a i titucle 
ele 834 meLro ~, na propriedade ela. vi1tva Kelm et·. A esta.;ão ria 
Ul'ama., seg11nc\o a n ot:1. que fez-me o obs~ quio de envi al' o 
St• . DI·. Oscat· Taylnr, muito clignJ e ngenheit•o res idonb dn 
1~. de F. Leop~lclina. to m n alt. de 742m,511. Situada entl'e as 
co t•cli lheit·as do i\:Iat' ·e ch Mantiqneit•n e l'j."asi ás a b:.s clestn,· 
J11iz ele Fót·n pe rtence á zon a de nominada ela malta . Sua~ ag uttS 
cOt'l'em todas po :· mte1'm ecl1n elo P:ua.h ybuna e seus <Lf'ls . pn:a 
a importa.nl e bacia fluviaL do Par:1 bybt elo Su i. - CoNFLGURAÇAO 
OI~RAL nl 'l' I~ R.RE~O. A região estuda.dn. a.present~t-sc como u!'n 
loo,.o valle fi ·Jl1quaado de m ontanlt:l.s aco 111panhanclo. o rw 
Pat~tbybnnn, cuj os diYersos afi'.;. clã1 pot· smt vez Ol'lgem a 
novos va.lle~. Ern O'era l e principalmente n. ma•·ge1n cr:,q. elo 
Parahybuna, o te~renCI toma a fót·m.a rle um plann, mais ou 
menos levemente inclinado sobt·e o r 10; a Jarg ul'a de ;; te plano, . 
ê muito variav e. l: nn ~ctual cidade, etlt t·e as rstacoes ele .Juiz 
ele Fóra e Marianno Procnpio é em média de 85'J 111

, em segtüda 
est:L. la rg111'a diminue considerave lmente na t·ua Bernat·clo ele 
Mascarenhas c pt•incipio ela est rada pa1·a Bemfica. ; no Ioim. 260 
da Gentral alal'ga-se muito, fot·manclo-se as chamadas pla
.n icies ele Be m fica, das q naes a pt·imeira: na fazen(!a elo 
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Sr . Fra nklin, mede em numer os r edondos 768000m' ; a segunda 
n a s ituação do Sr . Pinto d::L Fon seca, 9S2G50'm; e a terce ira 
que es te nde-se da F eiL· a da Companhia Ftip-ol'irtca ate ::Ldian te 
de BemCtea tem uma á rea appro:dmada a J6\J9200m•, separada 
p or tt:Jt:J. peq11en:J. co llina em duas partes. uma da 23G30üOm' e a 
outt·a el e ·til31.2JOm' . Na m a rgem esq. el o Paral!y.mn,, , a parte 
q:.e p.)cle ser consiclet·aclilo le remente i nc li nada é ::Lté I.Ja ri a n no 
Procopio m a is es Lr eit :J. r,r11e a con·esp~ndente ela _?uLr a m a~gem: 
um pt)UCO adiante , pot·em, rles ta re.lenda esl a çao , no Yalle da 
'1' ape t·a, o t el'l'enQ :\la r ga-se e lll supedic ie rela ti va mente g·c-ande 
e pouco inclin:J.da e gue .ap pt·oxi-maclameu te m ede 102±000"'' . 
]1Ju s e..,. J.idn. a. largura d1mina e co ns idet•aycllnonte. g ntre os 
di ve rso~ va ll es dos :Jolfs . do ParabyiJUna nota -se o tb G ra LiLl iio 
que a pa rtit• de Mt~ ri an.no. P rocopio d%euv olve- se, ga lganrlo 
e le vRd:1 monLa uha: e ao pt'Hl v'PIO esLre t to , abt·tndo-se, uor.;Jn , , 
no allo em gr cl t1cle extensão, p erm ittindo pontos de r is ta ·inan·ni 
Hcos e a aspiração de a r ricam ente oxygen nclo e vi v i fic~1d o 
pelas llores t>ts elas cerca:uas e mat t.as dn i'lltlnt iq ue ira : ah i 
eüstc uma colou ia de orig-om es tran gei t·a , e em grande m aio,i:l 
allem ã , clenomi nnda P ed t·o II; ahi pode r-se-lla format· t:ITJ:J. 

ctclacle ele t·ec l'e to e de verão que pelo cl ima e rn nad a se,·á in íe 
riot· a Pe tt·opolis . Es ta par te não cons ta do esboço to pogt·a phi '; o 
aprese ntado, onde apen as se ind ica o pri nc ipio dos caminhDs 
qlle a ella conduzem. Deve-se tambem chamar a a ttenção p:1ra 
o val le elo ribei r ão ela Gra:na que pet·mitt.e sem ob t•as de 
desmonte ou empt·ego de 1·uas em l adei t· fls á loca li sa(·.ao de 
rni lha t·es de l'amtlias: a amenidade elo clima, a feJiz si tuação 
e os m eios facei3 ele tt•a nsporte quer pel:t via ferrew d o P iau 
quet· p ala es tra cla de r odagem que pass ::L peht 'l' apera, farão , 
sem cluvi.l a, e m pouco tempo d o pequena pov. ela Gram a um 
deste> sublll'b ios como os que possue a Capital Federal. A parte 
p l an.a mede 73 ·~.8GOm 2 • Os v a lies dos r ibeirões dos Burros e do 
corrdgo ela Ao. ~a , occupados actualmeute pelas fazendas de 
"Bôa Vista, e «Cachoe ira "• apresen.tam iam bem as melhores 
cond ições p ara habi talidacle. ~ QO. rte relativamen te pla n a qae 
constttae o fundo elos valles, hmtta-se por uma >ér1e contin Lta 
ele mor r os e collinas, ele albut•a m éd ia de uns 40m, perfeita
menta habitaveis cl• ter pela optima qua lidade do solo, quel' pela 
facilidade das ruas que poderão se r traça das, permit !. inclo con
stante mov imento ele carros e carroças. Raros silo us morros 
cu jas encostas apresen·tam difficuldade para a abertura ele ruas 
ele· l"acil acces so: entre estes , o ma is notavel é o morro elo Impe
r a dor a cuj os pés se es tende a actual ~ idade , parte da qu al 
a cha-se sobre o morro ele «San to Ant) n lO» e alto elo Passos 
cont t·al'or tes el aq uel!e. Do lado ela cidade, o morro elo impe~ 
rada r tem gr ande declive, achando -se mesmo em a lguns pontos 
a pique, de so t•Le a tornar quasi impossivel de certa zona em 
cl ea nte a ediíicação r egular ele casas: na planta só est á marcada 
a pa r te praticamente h abitavel. Na encos La opposta, o d eclive 
é i.Jom, permitbindo que pelos caminhos existe ntes , construidos 
sem arte e ma l conse naelos, s uba.m facilmente os cal'l·os de 
praça até o ponto culminante, d'oncle o panorama vas to e impo
nen.te ao m es mo t.empo que domina superiormen.te a cidade de 
Jttiz el e F 6t·a e toda a r egião que estudei, mosti·a nos limites 
elo horizonte num erosos cum eq ela Man·tique ira, entre os quaes 
nm dissemm- se ser o monte Mario. pro:dmo a Ba\·ba cenn.: nesta 
e nco_ata é que e:<i s le a co loni a P edro li. O asoecto ge ral des ta 
regtao,_ c.:mCorme se vê pela pla nta, é montuoso, excepto n as 

. cerca n1as do rio Parnhybuna e seus afl's . (prin cipalme n·te em 
J3e rnfic:Jo) onde o aspec to é .ele pl a niçe. o t erreno é secco nos 
mort·os e colinas ; pl'Oximo aos rios é humeclecido pol' causas 
adiante est uda da> , em al guns lagares (no Botanagua , nos 
t e rrenos em frente a cadeia, n a rua elo Sapo, na 'l'apera, em 
pontos elas planícies do Bemfica , na cachoeira da Grama) o 
t eL't'eno - bt·ejoso devido principal mente ao descuido elo homem 
que po l' ignorancia ou capricho modifica sem crderio ore
g i meu natu ra l das aguas, e por iner0ia niio trata dos meios , 
mui tos dos qttaes iud icaclos pelo m a is elemen tar bom senso, 
pat·a cbr escoame n to as ag 11as , causa facil numa região, como 
Asta com dec live suffic iente e cursos dagua com todas as con.
dições exig idas. Na plaata m a r q uei com signaes convencionaes 
os loga1·es e m q!!e se nota m em maio1· numero estes brejos e 
a lagados . A clecliviclade do terre no ern relação ao rio é facil
men l3 obti ,la pela p lanta : o quacl t·o que se segue dá a decli 
villade m~dia de di ve l'sas ruas da acLual cidade. 

Rua de Santo Antonio .. .................. ...... .. 
» llirdta até os Passos ...... .. ... . .... ... . ... . 
» do Com tnorcio ...... . •. .. . . . . . ... . .. ... • · .. · · · 
» 1\ht·cchal Deodo r o .... . ... . ...... , .. •••. . , ..• 

Comp. 
640 

3200 
i700 
:poo 

Decliv. 
0 ,017 
0,006 , 
o,oos 
010J2 

Rua do Espi rit o Sn;nto (toda) ... .. ...... .... ... . 
» de Sauta R r ta .. . .. . . . .. ... .. , ............. .. 

Barão de S . J oão Nepomuce n o ....... .... . 
» Hnlfelrl (t oda) .. . . . . .. , ... , ... ........... ... . 
» 13 de No vem oro (toda) ............. .. ... .. . 

da Libet•da de . ... .. .... .... .. ... ............ . 
» Benj ~min Const:mt . . . .. .. ... . . . . . . ........ . . . 

1240 
7j 0 
640 

i700 
1603 
12~0 
800 

0,040 
0,004 
0,0047 
0 ,02.1 
0 ,038 
0,020 
0,007 

As m onl a nhas e collínas d~s ba reg ião são co ntrafo rtes da 
S3t'l'a d<to Mantiqueira ; as da margem d it• . pe rten cem á ser ra 
rlo l<' un il, as du. eaq. á a r ra de Agua L im pa e Leoplclina. 
O po nto c ,lminante da zon:t es tudaria é na ex planada do 
Impe rador, n o _morro des ta c~e_nominação, cuja medida, em 
v o~sa cu mpanlua, ·ttve occas tao de obte t· , empregando os 
no'Jws a nGr·olcles que conco rclar~.m comple.ta mente ; a dil"ferença 
de n i vel a.:hada co1npat·ativa mente ao po rtão elo P:Jos~eio PL1-
blico, na rua Direita, foi ele 26:.> metros, de sort e que a a ltit ucle 
d:J. e xpb nacl a é ele \J.38 met.r os sob1·e o nivel do mar. A. conhe
cida e aclm ir•av - l fe r ti lidade da zona ela matt<t e nriqu ceu esta 
l'egião ele flo l'eõ las enorm es , c uj os r es·tos cl emon s tt·arn a inda a 
anLi g<t p uj;t uça , an tes de a tacadas pel as fo r ças poclerosamenLe 
dest!'Ui do n1s :rle que Lllspõe o l avmdor brazileiro ; o .machado 
e o fogo. l!J ncontmm-se de n tco d os limites do esboço t.opogL':J.· 
phico a pl'ese utaclo pot•ções ai nda cobe r tas de mattas vil'ge ns e 
ele capoeil'<.S altas . As planícies de l3emfica, ele veg etação 
httixa, ac lw.m-se transfonnaclas em pas~as.» (Dt· . Gabagl ia). 

J UIZ DE FÓRA. E s tação ela E. el e F . Centr a l elo Brazil, 
ua cidade ele Juiz ele F ó•·a e i!:Ehado de Minas Geraes, enll'e 
~ s estações elo Re t it·o e Ma rianno P r·ocopio, 2751<,369 d istan te 
ela Capita l Federal e :1. 675m,500 de a l tura sobre o nivel do 
ma r . A pal"te dessa estt·ada e ntl'e Retiro e Jaiz ele Fóra 
(SI<,914) foi i naugtn·ada a 30 ele dezembt·o el e 1875 e entre 
Juiz de Fóra e Maria nno Procopio (2<,381) a 20 ele n ovembt•o 
de 1.876. 

JUIZ DE FÓRA AO PIAU. E sLt·a cla de fen o do E stado 
de Mi nas Get·aes . Sobre .e i la esct·even•nos a 12 de ou Lubro de 
1883 o disti neto eng~.nheiro chefe, Dr. J . S. de Castro Bar
bosa: «A estrada de ferro de ifuiz de Fóra ao Piáu, de b ito la 
de 1m,O entra 'trilh os, parle el a estação ele Juiz ele Fóra da E. 
da F. D. P edro H, a 675m,5QO so bre o nive l elo mar. n a mar
O"em dir. do l'io P a rah ybuna, atravessa este rio a 5o(J m de clis 
tancia ela estação e subindo pel a margem esq. elo m~smo e 
por um aff. de p equena importancia, g·a lga no kil. 7 a gar
ganta que divide as agllas deste alf. c om a s de outro do mesmo 
valle principal; desce por este ul ~imo tambem pouco impor
tante até á s ua confluencia com o ri be it·ão da C:l r amma, por 
cuja margem esq. sobe até á ganganta do Salú, ponto culmi
nante ele toda a linha, situado a 840m,OOO sobt·e o mar, n a 
divisa cl'agua do Parahyblln a co m o Rio N ovo, el'ahi pe lo 
cot·1·e"o ela Cachoeira e outros menores desce a té ao valle do 
Ri:> Novo. Pelo valle deste l'to fica a compa nhia habilita da 
a levar um rama l subindo-o até á dista ncia ele 20 kils. , 
passando pelo a rraial do Pia u e o seu prolongamento d es
cendo alé á cidade do Rio Novo, entt·oncanclo n a Uni ão Mi
neira con.forme Lei ul t imame nte votada pela Assembléa àe 
Mina~ e só dependente ela sancção presidencial. Para le var a 
linha ao Rio Novo, co nsig na a ultima L ei o capital ele 1: 800 
contos corn garantia ~e juros ele 7 % pot• 30 a nn os. A companhia 
tem acLua lmente 40 luls. de le tto prompto e procede ao assenta
men. l,o tios trilhos. 'l'er á neste primeiro trecho t r es esLações e 
duas pa radas. Para o se~viço elo tra fego dispõe a companhia 
de Lres poderosas locomotJVas belgas ele St. Leonarcl (Liêge). 
O material r od ante ela companhin em construcção n as offi 
cinas da Empreza Eclilicadot•a ela Ponta do Cajú, tem r ecebido 
os ultimas melhoramento~ aconselhados pe1a seiencia e pela 
pra tica. Os 40 kils, em construcção for ain contractados em 
empreitada em globo com o Sr. Quintin.o Bocayuva pelo prçço 
total da i. 090 contos. A séde da companhia é na c idade de 
Jlliz ele Fót·a. '' Foi essa estrada concedida pela pro vincia em 
i de setem bro de 1880. A 2 ele maio de 188t deu-se inicio á 
exploração. Por Decreto n. 8.130 ele 11 de junho ele 188 L foram 
approva dos os estatutos da companhia, r ecebendo os estudos 
approvação em dezembro do mesmo a ano. Em 14 de abril de 
11:182 começou a construcção. Em 15 ele dezembro de 1882, em 
vit•tude da Lei Pro v . n . 2.769 de 12 de setemb ro ele 188 1, in no· 
vo u-se o contraC"to celebrado para a construcção dessa ferro
via ; o prazo do. privi.1egi? íicou _r ecluzido a 5l! a nnos, e Jora n1 
garo.ntidos pela prov tn cJa os .Jll l'0S ele 7 "/o ao a nno, dm·a nte 
10 annos, sendo fixado em 800: 000$ o maxuno capitaL A Lei 
n. 3.n2 d e 22 <j.e outubro de 1883 e-a r lllntiu juros de 7. "/o sobt·:, 
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mais 600:000$ para o prolongamento até San t' Anna, ou 
1.000; 000$ até á cidade elo Rio Novo: o prazo foi elevado a 
3~ annos. A 13 de agosto de 1884 foi assi,naclo o con tracto, 
ele accórclo com a Lei n. 3.172. sob as segui~tea condições: 1a, 
privilegio excl llsivo par :1 consGrucção, uso e gozo elo prolonga
mento da mesma estrada até Sant'Anna, sendo o tempo do 
pr.i vilegio de 50 annos, con tados ela data elo primitivo con 
tracto; 2', garantia ele juros ele 7 o/0 annuaes sobre o capital 
ell'~cl,iva meJTte despendido até 600:000$ na construcção do refe
rldo prolon ga mento, ficando assim elevado o capital garantido 
a 1.400:000;j;; ; 3a, o prazo ela garantia elos 600:001)$ s•n·á ele 30 
~nnos contados elo dia em que se realizar qualquer entrada de 
flmdos; 4a, privilegio de uma zona de 30 kils. para cada lado 
da est rada, sem offensa ela zona jó. conced ida a ouLras empre
zas, fazendo-se a determinação desta zona ele accôrclo com o 
que estabelece o Decreto n . 7 .969 ele 29 de dezembro ele. 1880. 
No Rela!o?·io ela Agl'icultura ele 1885 encontra-se o segumte a 
r espeito de~sa estrada: <<Tem 37 kils. em tra.fego, entre a 
cidade de Juiz ele Fóra e a estação de Lima Duarte, tres ele 
lei to prompto para receber trilhos e 4.k,080m em estudos a té á 
estação ele Sant'Anna no mun . elo Rio Novo. 

A bitola .; rle . . . . 
Ra.io mínimo das curvas. 
Declividade maxima , • , . 
Helacão da ex tensão em nível. . 

dos olinhamcntos rectos. 

im,o 
som 

2,2 O/o 
H,83 °/ o 
47,50 °/ o 

Os trilhos são de aço, do typo Vignola, pesando 2iklgr ,4 por metro 
co rrente. 

Os resultados do trafego em 18S4 foram : 
Roccita.-Merca.dorins e passageiros . 

.Aluguel de suecos . . . \ 
l'tcnda even tual . 

Total 

Dcspc;::a,- Importou em . 

Resultando o clc{idt de • ' . 

·17:710$52J 
1:405$920 

35$550 

19:151$990 

31:59\$131 

12:332$141 

O Dl'. Franci.gco P;canço, no seu tt·abalho Viação fen·ea do Bmdt, 
dá noticia da sseguintes estações dessa estrada : 

Juiz de Fóra . k o 
Gramma. 
Chncara. 17 
Agua Limpa 29 
Lima Duarte )) 37 

JUKIRIRIS. O .Jor·nal do Comm.ercio (Capital Federal) ele 
25 de fevereiro ele 188i publicou o seguinte: « Informa?l·nos 
(de ·Minas Geraes) que, segundo o testemunho de um mter
pl'ele, appareceram, em 1878, na margem esq. do rio Doce, 
numerosos indígenas, denominados Jultiriris, ele que não 
havia noticia na província, parecendo cons·tituir urna tribu doa 
hotucudos, cuja língua faliam, mas com uma fórma d1alectal 
bem accentuada. São altos, elegantes, de côr Jeveme1lte rosea, 
parecenclo ao longe amarella, r osto oval, nal'iz alilado, bocca 
regular, cabellos finos, quasi louros e amarellos, e mãos e pés 
pecrnenos. Está verificado que esta tribu habita as florestas do 
norte elo rio Doce. » 

JULÀTA, s . m. (Alatto Grosso) peça de panno em que se 
envolvem os índios e índias em falta de outra qualquer roupa. 
Corresponde á Tanga dos Afl'icanos. E.tym. Parece-me ser 
voc:1bulo gnaicurâ (B. ;Rohan) . 
JULI~ (0 .) . Grande ilha formada pol' um ribeirão que 

commumca a margem dil'. do rio Ivinheima com o Paraná. 
JULIA (Santa). Serra do go;;tado do E. Santo, nas divisas 

do clist. do 'l'imbuhy. 

JULIA (Santa). Rio do Estacl:> do E. Santo, tl'ib. do Santa 
1~ari~, qu~ o é elo Doce. E' pequeno e não se }Jl'esta á navef<~· 
çao nao so pela exwuiclade de suas aguas como pelas cachom
ras c1ue iuterrompe~n seu curso. 
JULI~NA íSi:múa). Pat·och ia elo mun. do A.raxá, no Esta

elo de Mmas Geraes li gada áquella cidade por uma estt·ada. 
OLr~go N. S. das Dô;·es. Foi creada dist. pelo art. I, § VIII da 

.61 Prov. n. 533 de 10 de outubro de 1851 e elevada á catego
l'tade parocbia pelo art. III da ele n. 2.153 de 15 ele novembt·o 
de i875. Tem agencia do correio, creada pela Po1• taria de 31 
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de julho ele 188-t e duas eschs. publ~. ele lust. pl'im., um::t elas 
quaes c t'P.ada p~ l o art. I,§ H da Le1 Pt•ov . n. 2.430 el e 13 de 
novembro de 1877. 

JULI.ANA. Igarapé do Estado do Amazonas, no mun. ela 
capital, á margem clir. do rio Negro. 

JULIANA. Pequeno rio do Estado do R . G. cl<: 1'\ort;. 
banha o mun. de Cangttaretama e clesagua no Cul'lmatau. 
(Inf. loc .). 

JULIAN A (Santa). Ribúrão do Estado ele Minas Ger ae>, 
aff. do rio Chopotó. 

JULIÃO. Log. do Estado do Plauhy, no termo ele S. João 
do Piauhy. 

JULIÃO. llht\ sHuaela na jLmcção elo rio Janga com o Izi
dio, no Estado das Alagôas. 

JULIÃO. Rio do Estado ela Bahia, banha o mun. el ' Amar• 
gosa e desagua no Ribeirão, mais tarde Jeqtüriçá-mirirn . 

JULIÃO. Rib3irão do Estado de S. Paulo, banha o mun. 
de Nazareth e desagua no rio A tibaia (In f. loc .) , 

JULIÃO . Lagôa do Estado elo Ceará, no mun . de Jgatü. 
JULIÃO (S .). Pov. do Estado do Piauhy, no mun. de 

Jaicós. Foi creada parochia pela Lei Pt•ov. n. 905 de 14 ele 
julbo de 1875 e rebaixada dessa categoria pela ele n. 1..078 de 
13 de julho de 1883. 

JULIÃO (S.). L0g. do Estado de Minas Geraes, no muu. de 
Ouro Preto·, nas vertentes do rio Paraopeba, a 3k60tl'n ela estação 
de Miguel Bournier; com uma pequena capella em ruínas. Foi 
log n· rico na epocha da mineracao. Dah i parte o ramal para 
Ita bira do Campo . 

JULIÃO (S.). Morro no mun, de S. Ficlelis e Estado elo 
Rio de Ja neiro. 

JULIÃO (S .). Rio do Estado de Mil'las Geraes, afl'. do São 
Miguel, que 6 é do S. Francisco. Recebe o corrego Santo 
Antonio. 

JULINHA. Ilha do Estado de Matto Grosso. no rio Jvi. 
nheima, pouco abaixo da foz elo Bl'ill1ante (1 ° tenente Silva 
Maia). 

JULIO. Arroio do Estado elo R. G. elo Sul. atf. da margem 
clir. elo rio Taquary, que é trlb . do Jacuhy. 

JULIO DE CASTILHOS. Colonia do Estado do R. G. elo 
Sul, nas Torres , ftfnclacla pelos concessionarios Bauret· e B·r
chmann. Orago N. S. da Sauc\e. Cultr1ra c!~ vinha, linho, 
trigo, milho, feijão, batata ingleza e canoa. 

JUMAS. Dist . do mttn. de Manicoré, no Estado do Ama• 
zona~r. 

JUMAS. Rio do Estado do Amazonas, aff. do Aripuaná, que 
o é do Madeira . 

JUMBEBA. Lag-õa do Estado elo Rio ele Janeiro, na freg. 
de S. José da Boa lYlorte. 

JUMPARITEUA. Iga rapé no mun. da capital do EsLado 
do Pará. 

JUNAÚ-QUARA. Enseada na margem esq . elo c~nal 1'a• 
paynua- qnara, sibuado no rio Tocantins. Ess<~. enseada ê con
·tigua <t uma praia e for ma um grande rema uso . 

JtJNÇA COMPRIDA. Lagoa elo Estado elas Alagoas, no 
mun. da Palmeira elos Indios . 

JUNCAL. Pov . do Esl::tclo elo R . G. do Sul, no termo de 
Jagttarão. 

JUNCAL . Ponta na cxtt•emiclaele occiclontal ela la goa Mirim; 
no "!!:stado elo R. G. do Sul. .Ha nessa l agôa um baixro com o 
mesmo nom e. 

JUNCAL. At•t•oio do Tilstaclo do R. G. do Sul, desagua na 
lagôa Mirim pela margem occiclenlal. 

nJNCAL PEQUENO. RiMhO do Estado do R. G. do Sul; 
reg::t o mun. de JagLtarão e desagua no arroio Juncal. 

JUNCO . Log. do Estado do Piauhy, uo termo de S. João cio 
Piauhy. 

JUNCO. Pov. do Estado do Ceará, no mun. de S. Pedl'o elo 
Grato, com um dist., cre:\do pela Lei Prov. n. 2.020 de 16 ele 
se temb1·o ele 1882 •. 
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JUNCO. Pov. elo Estado elo Ceará, no num. ela Varzea 
Alegl'e. 

J UNCO . Pov. do Estado elas Alagoas , em S. Mlgnel elos 
Campo;. Ha outros logs . com o mes mo nome em Maragogy, 
Pot· lo Caho, 'l'l'iumpbo e Pol'Lo Real elo Collegio. 

JUNCO. Pov. na com . do J oazeit•o do l~ staclo ela Bahia. 

JUNCO. Pov. elo EBtaelo ela Bahia, no mun. ele lnham
bupe . 

JUNCO. Estação no p1•olongamento ela I1J. el e F. ele B<~LuriLé, 
no Estado elo Ceará, no kil . i69 . Foi inaugurada a ·L cl z jnn h o 
de i89l. Fica ent re Cangaty e Qnixaelá . Expot' l.a lenha, ma
clairas de construcção e :o1. lgocliio. Jaz aos 4o 40'31" ele Lat. S 
e 4Lo N' 13" ele Long . O. de Pariz. 

JUNCO. Serra elo Estado ela Bahia, no mun . elo Raso. 

JUNCO. Peguenr1. ilha sit11ada na foz elo rio Guahyba e m 
frente da ponta ele Itapoan; no EsLaclo elo R. G. elo Sul. Foi 
nella que se collocou a artilhet·la para bater os dissidentes. 

JUNCO. Arroio elo Estado do R. G. elo Sul, tl'ib . elo rio 
Guahyba. 

JUNCO. Lagõa do Estado elo Parahyba elo Norte, no mun. 
c' e Cabaceiras . 

JUNCO. Lagúa do gstado de Pernambuco , no m •.t Jl, elo Bom 
Conselho (lnf. loc . ) 

JUNCO . Lagôa do Estado elas Alug.Jas , á ma rge m elo ri.o 
S . I<'1·ancisco, ent re a cachoeira el e Paulo AJt'ónso e o rio 
Moxotó. 

JUNCO. Lagôa do Estado ela Bahia, á mat'"'e nl do rio 
S . FFancisco, pouco aba ixo ela cachoc it·a de Paulo AJion'So. 

JUNCO. Lagôa do Estado do R. G. do Sul, na zona arenosa 
que se est~ nde entre a lagoa dus Patos c o Ocea no . Sangra na 
lagôaclo LaYar, quelhe ftca ao N. 

JUNCO. Lagàa d:> II:stado ele Minas Geraes , í1. mat·gem ela 
estrada que da Abbaclia tio PUang11y vae pa..a o Bom Despacho. 
no meio de fo1·mosa campina. Set•ve de aguada ao gado vaccum 
e cavallnt• de diversos cl'iaclores ela localidad e . Nella foi 
outr ora formado um açude à üm ele forn ecer agua pa l'a a fa
zenda elo junco ele propl'ieclade ele i'IIaximiano Alves ele Araujo, 
bem feito t· ela p:~ roch i a d' Abbaclia . 

JUNCOS. Rio elo I1Jstaelo de Santa Cathadoa; desagua no 
rio S. Francisco (int, loc .) 

JUNDIÁ. s. m. nome commum a diversas especies c!H peixes 
rl'agua doce, e entre elles a Platystoma SpatulcL 'l'ambem lh e 
dão o nome portuguez de Bagl'e. ·I Etym . E' vocabJlo tupy . 

JUNDIÁ. Po v. no mun. de Porto Cal v o do E$taclo elas 
Alagôas. A Lú Pt·ov . n. 9i5 ele 25 clejttnho ele '1883 creou ahi 
uma esc. mixta publ. de inst. pl'imaria. 

JUNDIÁ, L~g . do Estado do. Rio ele Janeiro, sobre o rio 
Morto. 

JUNDIÁ. Pov. elo Estado de Santa CaLbarina, no mun, ele 
A1·aranguá. 

JUNDtÁ. Sen·a elo Es·tado ele Pet•nambuco, entre Vicenci:a 
e Cruangy. N'el b existe uma pech·a collossal , denominada Pocl..a 
do Jundiú, que, vista elo a lto da ser t·a, parece qnet" clesabat• ele 
sua base, aLemorisando aos que cl'eJJ a se aproximam . 

JUNDIÁ. Igarapé do Estado elo Pari, no mun. ele Macapá : 
desng ua no Amazonas . 

JUNDIÁ . Riacho elo Estado de Pet·nambuco ; nasce na 
serra elo Cavalle it·o e clesagua no ri o U na. 

JUNDIÁ. Rin.cho do Estado das Alagoas, aff. elo Parabybillh ~l. , 
tl'ib. rio Parahyba . 

JUNDIÁ. Bt•aço elo canal Morlii.nhciro, no littora l do Es~ado 
tia Bahia. Deixando o cana l, o J11ndi{t procnt·a algu ns mao.
guesque se communicam com o can a l do Pezo . Vide 111o1"t't
nl!eiro. 

JUNDIÁ . Rio cl o E.~Latlo ela Bahia, afl'.do Paulista,que .o é 

do rio elo Peixe, 

JUNDIÁ. hiacho do Estado elo R10 de Janeiro, banha o 
mun. de Saqnarema e clesagna na lagôa de~ te nome. Vide 
rio Molle. 

JUNDIÁ . Rio elo E s tado ele S. CaLhadna, ali'. clu At•aran;u:i.. 
E' ele po11cl\ profundidade . 

JUNDIÁCANGA . Bat'L'O elo mun. ele Campo L a rgo ele 
Sorocalnt do Estado de S , Paulo, com duas eschs . publti. de 
inst. primaria. 

JUNDIAHY . (ri o elos bagres). Cidade e mun. elo Estado de 
São Panlo, na com. de seu nome, aNO. da cap i tal. sobre. uma 
exten~a e ap1·azivel co llina , ce1·cada de valles á mal·gem esq . 
elo rio que lhe dá o nome. •reve ol'igem pelos an nos ele i615, 
pot· emigração que para a bi ftzeram RaphRel ele Olive ira e a 
vitlva Petronilha Rodrigues Antu nes, natlll·aes ele S. Patllo, os 
qnaes, com suas respectivas famílias, lentlo t1cado crimin osos, 
pal'a rugirem {t perseguição c)a justiça, internamm-se pelos 
sertões , assen tanclo vive ncl<l. no logat· em que esLá h oj9 a po
voação e edificando logo depois uma cape lla sob a invoca~:ão 
ele N. S. elo Destert•o. Foi cr~arJa villa pelo capitão-m61· Ma
noe 1 ele Queveelo Vasconcellos, com o loco- tenente, procurad or 
do então clonatario ela capi~ania ele S. Vicente, conde el e l\1on
santo , a '14 ele dezembro ele i 655 e elevada á cicln.cle pvr L•, i 
Pt·ov. n. 24 de 28 ele março ele 1865. Foi com. ele prime ira en tr. 
ct•eada pela Lei P1·ov. n. 29 de 17 de abril ele i875; com. espe
c ia l pelo Dec . n. i77 ele 24 de ja neiro ele '1890. Foi c J·ea.clao clas
siftcacl't pelo de n. 5.018 de i5de maio elo mesmo anno . .E ' ligada 
a c\itl'erentes cldaeles elo Estado, pelas estradas de fen•o 
Paulista, fluana e Ingleza. Segundo o S1·. Azevedo Marques , 
acha- se a 23o2' de La.t .. S. 331°3'30" ele Long. da ilha ele l~eno; 
c dis ta 55,5 klls. ela capi·tal, 38,4 de Campinas, 50 ele Itú. Além 
ela eg l' eja matt·'z po>sue as do Rosario e Santa Ct·uz e um an
tigo moste i t•o de S. Bento, que não chego u a concluit·-se. De 
clima excellen te . com ·tel'J'enos ferteis e apl'opriaclos á lavou!'[). 
ele café eanna ele ass uca r, ccreaes e algodão, é esttl. cidade 
uma cl~s mais florescentes elo Estado . 'l' em escbs. publs . ele 
inst. prim., agencia elo cot'1'eio ; est<Lção tolegmph ica; e um a 
p>p. ele 10 . 000 haus. Sobre suas divisas vicie: Leis Provs. de 
'10 ele junho de '1850, 2'1 ele abr il ele 1853, iil de julho ele iS67, 
'15 ele j unho de 1869, 21 de ab1· il (n . 83) e 3') ele abril (n. 158), 
amlns de 'iSSO; n. 5 de 20 de janeiro ele 1882; n. 34 ele '13 de 
ab ril ele 188G . Uma estrada liga- a a ltal.iba. Só conta a se n·a 
do Ja1J!}, que é o nucleo ele uma sél'ic ele mon~es que vão ter, 
uns á margem clir . elo Tieté, defrontaoclo com o A1Jot'f'ibú, e 
outt·os qlle se confundem com os que procedem da set·ra de 
Juque?"!J. Entre os montes do mun. contam- se o NI~trsa e o 
T1·avúí, qn~> pela sua altura· é visto á gl'ande distancia. A pa
lavra Japy significa pa,ssa,ro ele côt• pl'e la e peito encarnado. A 
mencionada sel"l':J.. é muito abundante de caça. Conta o mun. 
apenas um rio- o Jundiahy , que nasce nas pt•oximidacles ele 
A ti baia e vae clesagna1• junto ao Salto ele Ytú. Sulcam tambem 
o territorio diversos ribeirões, dos quaes os principaes são : o 
Guapcra, que. passa proxim.o á cid.ac~e e vai augme:' tar o Jun
cliahy; o Capwary, o J ttndtahy-mtnm, o dos Percloes e alguns 
outros. O cli ma elo mun. é um elos melhores do Estado e coo~ 
stan teme nte p1·ocurado pel os convalescentes, qne n'elle acham 
o se u completo restabzlecimento. A cidade ele Juncliahy egtá a 
NO. ela capital elo .E~taclo. Assenta sobre uma u !la c?llina; ele 
onde clescortina- se lindissimo panorama, no qual salientam-se 
a verdeja;nbe set"ra do Japy e os morros elo Nlt~rsa, As ruas são 
largas e clit·eitas e seuq ed iíicios bem co nst l'llielos ; entre e>tes 
ha a lguns ele gos to. A egreja matriz acha-se actualmente en1 
obt·as, tendo sido totalmente demo liclns as paredes lateraes e 
as to t·re3, que eram de taipa e snbstituielas por ontras de tijolo, 
levantadas segllnclo o plano elo engenhe iro Ramos ele Aze vedo . 
Pt·estune- se que ficará um ecl ific iu importa nte, constrLticlo com 
gosto e e leg-ancia . Além ela nut"tt•iz possue as egt•ejad do Rosario 
e S. Cruz. Ainda ex isLe o ecl ifl cio qae foi convento ele Bene
dictinos, Junclado a 29 ele janei 1·o ele i668 por E s tacio Ferreira, 
em ~errenos concedidos pelo capi tão- mót· A~·ostinlto ele Figuei
r edo, loco- Lenente elo douatado ela capitania ele S. V icente. A 
casa cht camara e c1cleia pass0u ultimamente por gt·aneles l'e
paros e hoje acha-se em boas condições. Ha uma casa ele. J~li
serico L'dia perfeiLamente montacln, onde ex1ste · nm magn!lico 
estabelecimento de clucl\as pelo mais model'll'J systema . A pl'io· 
cipal lavont·a elo mttn. é a do café, ele q,ue faz-~e uma expor
tação média annualmenle ele ctous.mtlhoes ele k1ls. A cultura 
d;t v in h a vae-se clese n vo lvendo 1'ap1elamenle no m nn. con tanelo· 
se já algumas peqttenas propt·iedades ag:l'ico las cl ed ic~clas ex
clnsiv:'l.mente a esse ge nero ele lavoura. Ja se tem ensautdo com 
opLimo resnltaclo a f(l.bricação do vinho . . Os generos alimen
tício; são cul t ivados em paqnena escala, sendo el e lamentar-se 
esse facLo, pois q11e, proximo como está da capital, e mun . 
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.1' ' 
a:C'n'ft l'ia aqui urn optimo co nsumid~t· cl'aquelles generos. Exis-te 
no tet'l' ttot•to u.m nncleo col~n1 al fundado pelo Estado. Conta 
o mun. os segmnles estabelecimentos commerciaes e indus tl'iaes : 
46 lojas de fazendas, ferragens, lottça, etc.; 6 hoteis e restau
r:tntes. 2 pharmac ta s, 2 padarias, 2 cas«s de com mi ssões 4 
cas[,s de bilhares e botequin s . i f<Lbricacle cerveja , 2 colchoad~s. 
2 ,psas ele moda 8, 7 alfaiatari as , 3 olarias, 2 sapatarias. 1 ra .: 
brica de \ec id os de [tlgodão, clenomi nada Indust?"Íal .JÚnclia
hyMlCb, ond e Lrabalham 150 opcr::l.l'ios ele ambos os sexos, e i 
e nge nho centra l para beneficüu· café e arroz - Dista a cidade : 
da ~ap itai do EstHdo 60 kils . , rl'1. cidade de Camp inas 45 içl em 
da ctdade de lt.at1ba 26 idem , da vi lla ele Indayatuba 62 idem, 
d;L cidade· ele YLú 70 idem, da villa ele Parnahyha idem. O 
mnn. li ga-se á cap i·La l elo E ;; Lado e a Santos pela fer t·o-via 
'la Companh ia S. Paulo, e é tambem servido pelas est.raclas de 
férr o rias companhias PaulistCb e Ytuana, qu e o põem em 
communicação com os pontos mais impor tan tes do Estado. 
Sobre Junclia hy lê-se na JYJ.em. sob•·e a vicLgem elo Porto de 
Scmtos á ciclacle de Cuyc•bá, por L11iz d'Alincourt ('18'18): « Jun• 
diahy, pequena villa UG\ LaU. de 23° 6' 40'' S. e Loug. el e 46° 
57' O. ele Greenv,. menos ele uma milba distante d<L margem 
esq. do rio Junc\ia hy-guaçú, qtte lhe passa ao N. e vai cles
agnar no 'l'ieté 14 pa ra i5 lagoas distan te d<\ clit'ec<Jão , em que 
este t•io cort'e proximo aS . Paul v; está col!ocarl:J. .ao lon go do 
cabeço ele um monte, iO leguas ao NNO. desta cidade: o monte 
tem suave declive pa ra o valle, q ne lhe iica ao SO.; para o 
lado o\Jposto a inc linação é ma is aspe1·a ; as ruas são a linh a
das e arga•, dispostas para llel amen le umas ás outras; todas 
as casas cons tnliclas ele ta ipa e terras, á excepção de dnas 
mol'adas; a maior parte dellas são cobertas de telha vã, e 
guarnecem as ruas com muita irregularidade e m suas frentes e 
alturas; a rua Direita es~á no ponto mais elevado, dispos·ta 
ao longo elo cabeça elo monte ; depois segue-se a do meio, e são 
as mais povoadas : á rua elo me io segue-se a nova e a esta a 
da boa vista, que é a ma is baixa e a m il nos povoada; a qua l 
tem grandes espaços tapados com muros de taip!l. e ou·tros intei
ramente abertos . I-Ia nesh vi l! a tres egrejas: a matriz da it\ • 
vocação de N. S. elo Desterro, co !locada quasi no cen'tro da 
vJ!la,eom uma ]Jequena praça na frente; a ele N. S. elo H.os~- · 
rto, Sltttacla na extt·eroiclacle da parte ele S. Paulo e a ele Sao 
Ben·to, no outro extremo, havendo entre esta e a vilb um 
comprido l a rgo coberto de pequenos arbustos. Foi Juncliahy no 
seu principio uma freg., erec ta ha perto ele i80 annos: tira 
o nome elo l'ÍO Juncliahy , e este elos peixes chamados Jundiás, 
a cuja palavra junta ndo-se-lhe o y, que tendo !!a lin guagem 
indiana a pronuncia ele ~t francez, qüer cltzer rJO, ass1m os 
clous substatlti vos formam um só nome que expl'ime r io ele 
jundiás , ou rio em que hajnncliàs. E' esta villa pouco .povoa-;
da, pot·qu e gmncle numero de seus moradores se appltcam a 
cul'tura das te t'l'as, principalmente no tempo dos r oçados para 
as plantações: e outros sabem por camarada~ e ar:,-ieiros ~as 
diversas tropas . O assucar, agua rdente e tonclllho sao os prm• 
cipaes ge neros de expol'tação;, colhe-, e milh0. em quantic~a_9-e, 
arroz, legum es de varias quallclades e especta lmente fetJaO ; 
fazem farinha de m andioca , plantam a lgnm trigo e criam gado 
vaccum e cava!lar. Ha no termo perto de 10 engenhos, en
trando neste numero os ele aguar dente, situados pela maior 
J:'lal'te na serra ele Japi, cinco legua.s clisttwte, que con·e do NE . 
ao SO. e fica ao SE . ela vi lla · é o m<3lhor l ocal de toclo o 
~'ermo par~. ~roduzir a canoa: Ao rio J undi a hy-guaçú se vão 
Juntar os rtbeu·os Quapeba e Magahaú, que a t,·avessam a estra• 
da gera l e passam junto á villa. Uma gra nde pat•te de seus 
babs . tem os pescoços deFeituosos pot· causa ela moles tia, a qu e 
chamal:\1 ~~lgarmente lJa pos , cÁue a taca as pessoas ele. ambos.os 
sexos e ~te as ele menor aclacle , ~ulga-se que esta molestta provem 
da q~ahcla cl e das aguas ». Saint•Hilaire em sua TTo ya ge dcm s les 
P'·o.vmoes rle Saint Pattl ct ele ScLin te Cc;therine; diz:~' Jundiahy 
esta Situa da pelos 23o 2' ele L a t. S . (Piz. 1liem. h tst. , v. lii, 
p. 302) ~erlo ela mat•gem esq. ele um pequeno ri~ elo mesmo 
nome. !!,ate, que se lança no 'l'ieté, foi chamado.~to Ju n~taby 
po~· causa ele um a g t·ancle qua nLidacle c! ~ Ju?tdw (especte de 
PeJxe) que e ncontt·a - se em se u lei to . Os pr1men·os fundamentos 
de Jnndia hy foTum lançado~ em 1656, ct·ê-se que pelo cot;lde d e 
Mo nsanto, que se fizet·a r econhecer como hercle ll'O elo pl'!mett•o 
donatario ela ca pita ni a ele S. Vicente (Piz . fl{ern . h~st .. v· Ir, 
p. 302) · A cidade el e Juuclinhy é pouco exlensa, st~as ruas pouco 
lar.gas; as casas, contíguas umas ás out.t·as , sao geralmente 
ba1xas e pequen as. Além da eg1·eja pa roch ial consagl'ada a N · 
S. do Destet'l'O ha aind a em Ju t' dia hy duas outras, um a elas 
quaes é a de Jm pequeno' convento de benedictinos (/iosp icio) . 

Durante muito tempo, nos a t'.l' edor eo de Jt1nrliahy, apenas cul
tivou-se art·oz, milito, fe ij ão e alg un s ontt•os generos; co m o 
andar dos te mpos , porém, itHt·ocluziu-se a hi a cu l tura da ca nn a 
ele ass uc<n. As l.el'!'as não são ·tão f'a vot·a veis á canna como as 
ele Campinas, entretan to é ell a plan tada com bas ta nte vanti· 
g-e m .i unlo ~. se rra Jc.pi, caclêa ele lll Onta nhas que es tende-.se 
pelo S . ch c idade » . Ayres elo Caza l, e m sua Cho?"OfJ?·ctphza , 
apenaq d iz o segu in te : « Jundia by, villa mecliccre e fiorente, 
um a rni lil ~t distant e da margem esq . elo t'JO, que lhe deu o 
nom ~ , {O leguas ao NNO. el e S. Pa'!lo e ou tras tantas a EN~. 
de Hytú, ot•nada com u nHt boa ma tl'lz, el e que t'\ padro eira N. S. 
elo Desterro, um hosp íci o de IJe nediciinos , uma ponte sobre o 
rio, r1ue ct·ia entt·e outros peixes os chamados .Jn??cliás , ele q ue 
se lh e clel'i vou o n? me. Seus moradores ct·ia m gado vaccum, 
muar e ca vali a r ; f~zem grandes plantações ele canna ele assu
car, para cuJ a factut·a h a varies en,.enhos : e recolhem abun• 
cla nci a ele legum es e müho , com q~e f'orné cem as ·tropas cl~ 
Goya.z, que se prepal'a m aqui" · 

JUNDIAHY. Pequeno pov. elo f~staclo el o Mar a nh ão no 
-mun. ele Itapecurú. ' 

JUNDIAHY. Disl. el e paz ct·eado pela Lei Pt·ov. n. 2-!9 ele 
22 el e ma rço ele 1852, no mun. da capi\:ll el o Es ta do elo R. G. 
do Not•te. Foi ex t iucto pela de n. 466 de 2 '1 ele março de 1860. 

JUNDIAHY. L og. do Estado ole Pernambuco. no mun . do 
Bom Jardim. 

JUNDI AHY. Log . do Estado ela s Alagôa·s, nos muns. ele 
Atalaia e i\1uricy . 

JUNDlAHY . I ga rape elo Estado do Pará; desa.p:ua na 
ma rgem, dit·. do rio Ca pim, entre os igarapés Jacar é-Conha e 
Caraparu. 

JUNDIAHY. Igarapé elo Estado do Maranhão, afl', da 
margem esq. elo rio ltapecurú . E' bastante piscoso pelo in
verno. 

JUNDIAHY. Rio do Estado do R. G. elo Norte; nasce em 
Cacimbas novas, na sena' Caiada, banha a villa ele Macahyba 
e _desagua n o rio P oten gy ._E' navegavel por pequel,las embarca
çoes. (In f. loc.) 

JUNDIAHY. Rio elo Estado da Bahia, aff. da margem dir. 
elo rio da Salsa, que é tl'ib. do rio P a rdo, 

JUNDIAHY. Rio elo Estado de S . Paulo, aff. da margem 
esq. do ':!-'i et é , pt·oximo á foz do Ta iassupeva . Banha os muns. 
de J uncl1a hy e Ilú . Recebe o Pirahy. 

J U NDIAHY. Riacho elo E stado de S . Paulo 110 mun.rde 
Santos . Desagua no rio elo Quilombo . ' -

JUNDIAHY-ASSÚ. Rio · elo Estado ele S. Paulo, atl:. elo 
Tietê; entre os mnns. ele Indaiatuba, Campinas e Itatiba. _ 
(Azevedo Marques. ) 

JUNDIA-MIRIM. Rio elo Estado de Perna mbuco, 110 
mun , da Escada. 

JUNDIAQUARA . Bairro elo Esta do ele S. Paulo , no mnn . 
ele Sorocaba. A Lei Pro v . n. 84 ele 2 de abril de 1.883 transferia 
a ?aeleit•a ele prir~l ei l'as lettras para o se xo feminino que abi 
exJstta para o bauro do Cercado da cidade ele Sorocaba. 

JUNDIAQUARA. Ilha do Estado elo Rio de Janeit·o , no 
mun. ele Angra elos R eis. 

JUNDIAQUARA. Rio ' elo"Estado do Rio ele Jane iro, no 
mun. ele Para L-y. Dcsagua pouco ao N . da i! h a elo Araujo. 
Monchez e Com·aclo Nie meyer escrevem Juncliacua•"e e J u nclia
quár·e •. 

JUNDIATUBA .'Rio do Estado do Pará, banha o mun, de 
Coll a res e clesag u:ll no 'l'amanduá . 

JUNDIATYBA. Rio do Estado do"A m azonas , cl esagua no 
rio des te nome abaixo de S . Paulo ele Olivença. Segue a dir~
cçiio geral ele N . E . . · até que l'ecebendo pela margem dir. o 
Mutuanetrua., segue fazendo muitas curvas para o N. Dizem 
ser na vegado a vDpor pela Comp<tnhia elo Amazonas . 

JUNDIUVIRA . _Bairro elo m un. ele Cabreuva, no Es tado 
de S . Patt!o. -

JUNDIUVIRA. Rebeirão elo Estado de S. Pan'o : entre 
Jundi a by e Parna hyba. Desagua no 'l' ie té e recebe ri Guan-
guassú. · 

J.. ··· 
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JUNQUEIRA. Riacho elo Estado de Pernambuco, all'. do 
Pirapama. 

JUNQUEIRO. Pov. do E;:taclo elas Alagôas, 1110 mun. de 
N. S. da Conceição do Limoeiro; com duas eschs. publs. de 
inst. prim. creadas pelas Leis .Provs. ns. 1'13 ele i~ H). e 647 
de 1872 uma boa capelltt da Dt vw a Pastora e um cem1 ter to com 
capella' de S. Sebastião. Foi elevado a cli3t. pe lu L~i Prov . 
n. 9õ6 de 13 de julho de 188õ. A R•3S. n,. 812. de2 l de J'mho ele 
de 1879 transferia a séde da ft•eg, elo Ltmoen·o para esse po~. 
mas tendo o Governador do Bispado recusado sua appt·ovaçao 
canonica a essa tt·ansferencia, não teve ella lagar. 

JUNQUEIRO . Serra do Estado elas Alagôas, no mun. do 
Limoeiro. 

JUNQUEIRO. R iacho do Estado do Ceará, afl'. da margem 
dir. do rio Jagual'ibe. Banha o mun. de Jaguaribe-mirim. 

JUNQUINHO. E' ass im denominado um pequeno braço do 
1·io Maracahipe, no Estado de Pernambuco . 

JUPARANAN GRANDE . Lagôa do l'MadiJ ele E. Santo, 
no mun. ele Linhares. E' um perfetio mar ele ~gua doce, con
tendo em sua rnarnoem su l nma pequ~na lagôa, elos Páns. gue 
com e li a teem co~mtwicação. Sua extensão é de 24 a 30 ktls. 
de comprimento e seis de largur a na br~rra e cl'ahi dons pouco 
mais ou menos até o J>m. Suas ma ttas assás altet·osas e ele u~a 
vegetação luxut·iante, prestam-se a toda sorte. de ~ultura, m
clusive o café. E' muito piscosa. Tem communtcaçao com o r~o 
Doce pelo rio Juparanan. N'ella fica a ilha do Imperador, ant~
gamente denominada ilha de Sant' Anna.« !1- htgôa Juparana, 
diz \Villia.m John Steains. (O Valle do Rto Doce. Rev. ela 
Sociedade de Geogr. do R. de Janeiro Tomo IV 3° Boletim 1888), 
communica com o rio Doce 30 milhas (sete leguas e meia) . 
acima da sua foz, por meio elo rio Jttparaná, um estreito, tor
tuoso e profundo canal de sete milhas (duas leguas) de com
prido. A lagôa Juparaná tem cinco leguas ele comprim~nM e 
cerca de meia de la rgllra na sua extt·emtdade. austral. E multo 
funda e com excepção de alguma terra baiXa para os seus 
limites N. e S., está rodeada de al.tos bosque.s, e é composta 
pela maior parte de terra roxa (tabatmga), cobrmrlo um a gross~t 
camada ele seixos da mesma côr . Para o seu· lado N. a lagôa 
aperta-se muito consideravelmente , não tendo em parLe alguma 
mais de 500 melros de largura . Existe nelln uma pequena ilhn. 
chamada do Imperador. Ao nascente da lagôa está um rio 
chamado S. José.» 

JUPARANAN-MIRIM. Lagôa do Estado do E. Santo, no 
mun . de Linhares, proxima ela ele .Tuparnnan Grande, sendo, 
porém, pouco menor do que esta e no mais tLtdo egual. Desagua 
no rio Doce pot· um pequeno rio. 

JUPATY, s . m. (Valle do Amazona.s) palm.eira do l,l'enero 
Rha.phia. (R. vini(era) de que ha uma sub-espome ou vanedacle 
com o nome botanico ele R. taedigera (Flor. Bras.). 11 Etym. 
E' voe. tupy. 

JUPATY. Furo c~ne communica a Ánajás com o Chara
pucú, no EsLado do 1 ará . 

JUPATY. Igarapé do Estado do Pará, na ilha :Marajó; 
desagua no rio Mapuá. 

JUPATYTEUA. Vide Jupatytttba. 
JUPATYTUBA, Ilha do Estado do Parú, uo meio da bahia 

e fronteira á villa do Cttl'l'alinbo. No mesmo Estado e no mun. 
de Muan[t ha uma oLttra ilha com o mesmo nome. 

JUPATYTUBA. Rio do Estaclo do Pará, banha o muu. de 
Breves desagua no Prudente. 

JUPATYTUBA. Igarapé do Estado do P a r<L, no mun. da 
capital. F.' lambem denominaclo .T~tpatyteucl. 

JUPATYTUBA. Igarapé do Estado do Pará afl'. da margem 
esq. do rio Anabijú, que é tl'ib. elo Atuá. Corre en tre os muns. 
de Muaná e Ponta ele Pedras. 

JUPIÁ, s. m. remoinho nas aguas de uat rio, _cspecle de 
voragem, que o navegadot• deve eyttat' pat•a. se n.ao expôt• a 
grande perigo. A respeito. deste acciclent(l /iuvJ.al, Stlva Braga, 
na sua memoria A bamdMra do Anhanguéra a Goyaz em 177 2, 
diz o seguinte: <<A minha canôa se viu perdida, porque, s;t
hida das peclras, deu em um Jupiá., donde depois de el<~ r. ese te 
ou dezoito voltas que nella deu, a mesma 'violencia da agua a 
lançou para fóta (Gazeta. Littera;·ia ).>>Ainda em 1846, nave-

gando eu nas aguas do Paragnay, deram os tripolautes da 
minha canôa o nome ele Jupiá a uml·emoinho jun Lo do qual 
pn.~sámos. Creio, porém, que esse vocabulo .i á não se conserva 
alli ·na lingllagem popular. Em Goyaz es tá ele todo perdido. 
Gomo nome pro pl'io de localidade, exis te em certa pa ragem do 
rio Paraná, aba ixo ela fóz do Tieté. 11 No v alie do Amazonas 
chamam- lhe Çaldei?·ão. ( B. Roham ). Correnlesa forte, com 
rodamoinbos e escarceos, ou banzeiros no rio Paraná entre .o 
Tieté, do c1ual dista u ns 10 kils ., e o rio Verde. Nesse slt tO 
pass:t o Paraná aper tado entre duas pu redes ele pedernaes, e 
u'um canal apenas de 22m e com extl'aordinaria velocidade e 
ímpeto. Jupi[• é termo tupy e exprime funil ou rodamoinho. 
« Pat·agem do rio_ Paraná, duas legaas abaix<? da foz do 'l'ieté 
onde o rio encanado cot•t·e com grande velocidade . Um pouco 
abaixo e bem no meio do rio está llm rodamoinho (Jupiá) em 
que poclerião subme rgi r-se as canôas si não se procurasse, á 
força de rem os, neutralisar a influencia da corrente que para 
alli as art•asta>>. (B. ele Melgaço.) 

JUPIÁ. Cachoeit•a no rio Pardo, entre a de Nhanduhy e a 
do Tijuco, no Estado de Mat,to Grosse. 

JUPUHUBA. Igarapé elo Estado do Pará, na ilha Marajó; 
banha o mun. de Ponta de Ped ras . 

JUPUHUBA. Igarapé elo Estado do Pará. banha o mun. 
de Ourem e desagua na margem direita elo rio Guamá (In f. loc.) 

JUPUVURA. Rio elo Estado de S. Paulo, afi'. elo Ribeira de 
Iguape. Cot•re entre Apiahy e Xil'irica (Azevedo Marques.) 

JUPY. Dist. do termo de S. Bento, no Estado de Pemambuco. 
Ül'ago N. S. do Rosario. E' bem celebre pelas festas tra
diccionaes de 5 de outubt·o. Clima ameno e salubre, agua pe
renne e deliciosa. 

JUPY. Log. do Estado dr~s Alagôas, no mun. de Atalaia. 

JUQUERY. Villa e mun. do Estado de S Paulo, a 27,7 
kils . ela Capital, a cujo mun. pertenceu, á margem do ribeit•ão' 
que lhe da o nome. Orago N. S . do Desterro e diocese de S. 
Paulo. <<A data de sua elevação á freg., diz Azevedo Marques, 
é desconh ecida, sabendo-se comtudo que é das mais antigas . 
Começou por uma ca!Jella eclHicacla á honra cht Senhora do 
Desterro, por Antonio de Souza Delmundo, nos fins elo seculo 
X VI ou principias do XVII. Foram dos prin cipaes povoadores 
a lguns membros das familias Pires e Buenos que alli ob ti veram 
sesmariaa, como consta dos livros 1° 2o e 3° ele registro de ses
marias. Em 169ô, et·a vigario desta parochia o padre João de 
Pontes irmão do padre Belchior de Pontes, virtuoso sacerdote 
paulista.>> Seus habitantes. em geral, dedicam-se á lavoura da 
canna para aguardente e de cereaes . Foi incorporada ao mun. 
de Guarolhos pela Lei Pro v. n . 34 de 24 de março de 1880. 
'I.' em duas eschs. publs. de inst. prim. Agencia do correio. Com
prehende a capella da 'l.'ert·a Preta. Sobre limites vide : Lei 
Prov. de 19 cl~ juiho ele i 867; art. I ch de n. 28 de 5 de .Jttlho 
ele I869; 5 de .] ttl'ho de 18G~; art. IV da ele n. 89 de 18 de abril 
de 1870; n . 91 de 27 ele .J.unho de 1881; n . 9 de 22 de outubt·o 
de 1891; o . 47. de 22 de JUlho de 1892 ; ns. 57 e 58 de 11) ele 
agosto do 1892. Foi creada v i lia por Lei PJ.·ov. n . 66 de 27 ele 
março de 1889 . 

JUQUERY . Bairro do mun. de Santos, no Estado de 
S . Paulo; com uma esch. publ. de instr. prim. creada pelo~ 
Lei Prov . n. 58 ele 4 de maio de 1879 . 

JUQUERY. Estaçilo da E. de F. Inglen, no mun. do 
mesmo nome e Estado ele S Pat! lo; com uma osch . publ. 
creada peb Lei n. 220 do 4 de setembro de 1893. 

JUQUERY. Igarll<pé do Estado do Par{~, no dist. de 
Bem fica. 

JUQUERY. Rio ail'. do XingfL pela margem dit-. Desagua 
proximo á praia do 'fauá·Po·tera.. 

JUQUERY. Rio do lTistado de S. Paulo, a lr. da margelJl 
dir . do Tieté. Nasce nas immediaçôes da cidade ele Ati,baiae 
corre na direcção mais gera l de N E. para SE. Atravessa a 
estmda v.dha da capital. Nasce com o nome de Pinheirinhos 
uo rnLtn. de Nazareth. 

JUQU.ElRY. Rio elo Estado do Pat·artá 1 ail'. ela margem esq. 
do rio deste uH imo nome. 

JUQUERY. Lago do EsJado do Amazonas, no muu. de 
Silves. 

• 



JUQ -- 335 -- JUR 

, JUQUERY. Lag~ elo Estado elo Pará, no mun. de Ourem, 
a margem e3Cl· do 1'10 Gua má ([nf. loc.). 

JUQUERY-MIRIM . R ibeirão do Estado de S. Paulo, aff. 
elo l'io J ttcluery . 

JUQUERY-QUERÊ . Bairro no mun. de S. Sebastião do 
Es6<!-.clo de S . Paulo ; com uma esc h. puiJ] . de inst. pl'imaria . 

JUQUERY-QUERÊ. Rio elo Es tado de S. Paulo, en tre o 
mun. de S . Se basti ão e o de C:l.l'agua tatuba (Lei Prov. n. 18 
de 7 de abd l ele -1849) . Vem ele sert·a ncima com o nome Cara
llltlrú, ma is adean te toma o nom e de rio Pardo, recebe di ver sos 
ap's . como o J?ananal, Clat•o, Pil·assunuoga, Pau d' Alho, 
Caetano e Rtbeuo, e lança-se no mar no haüt·o do Juquet·y· 
c1uerê . E' nave3'a vel pa t•a cau~as de voga. Os ao tigos o cha
tnavam Curupacé. 

JUQUI. Nação indigen:t do Estado' do Amazonas, no rio 
Maclei t·a . Del la provem <t pop:tlação de llacoaliara (Araujo 
Amazo nas ). 

JUQUIÁ. S. m . (Esp i·1·ito SMtto) especie de massa feita de 
ubá e abe rta nas duas e:I:Lremiclades. Terá unsOm,8o de altura. 
:U: ' ele, tin ado fJ pe. caria nos logat·es rasos e lodosos dos rios e 
lagôas. O pescador levanta-o e fal- o cahir rapidamente na 
agaa assentando no fundo a parte la rga. Si acontece ficar 
preso um peixe, introduz um bt·aço pela estt·eita abertura su
pel'ior e o tuma á mü.o (Saint- Hilaire). Na prov. ele Alagôas 
dão a essa massa o nome ele Cuvú (B. de Maceió). Em 
Guarapua va, no P araná, o JULltliá é uma especie de ratoeío'a, 
mas desig na-se maig pat·ticularmente com este nome uma certa 
arm adilha para apanhar passaras, a qual consiste em um 
cestinho redondo com uma abertura de forma conica por onde 
entl'a o animalzinho, e cuja axtremielade interior termina por 
lascas ponteaguclas ele taquara, que lhe impedem o regresso 
(L . D. Cleve). Em Mat to Gt·osso, como instrumento ele pesca, 
o Juquiá é o mesmo qtte Jiqui. 

JUQUIÁ. Paroch ia elo Estado ele S . Paulo, no mun. ele 
lguape, á margem elo rio Juquiá. Ot·ago Santo Antonio e 
d10cese de S . Paulo. Foi Cl'eaela cape lia curada pela P t•ovisão 
de <1 de_novembro ele 1831 e elevada á categoria ele parochia 
pela Le1 Pro v. n. H de 16 de abril de 1.853. A E. de F. Sul 
Paulista contractada em virtude da Lei Pt•ov. n. 8 de 1 ele 
março ele 1883 eleve ligar essa parochia á cidade de Itú. Tem 
cluas bSChs . publs . de inst. prim. Sobre suas divisas vicie Lei 
Prov. n. 20 ele 16 ele março de 1873. 

JlJQUIÁ. Serra do Estado do Paraná, a O. ela serra das 
Araras e a E. da ele Gan tagallo. Dá origem ao rio do seu 
nome. 

JUQUIÁ. Pequeno rio quê atravessa a ilha do Governador, 
na bahia de Guanabara. 

JUQUIÁ . Rio elo Es tado ele S . Paulo, nasce nos declives 
mel'idionaes da serra P<tranapiacaba e nos occidentaes ela elúS 
Itatins. Sua marcha é mais ou menos sinuosa, pot·ém, guarda 
sempre o rumo geral de Nill para SO.; depois ele encontrar 
0 S. Lom·enço toma a dírecção S. até ftmdir -se com o Ribeira 
deigttape. Recolhe pela margem dir. aguas dos rios Laran
B,,au·as, Assunguy, Ipil'anga, Quilombo, Tl'avessão, Cubatão, 
I ereu·a, CoruJa\ _Jacint.ho, Verde, Fartura, Quebra Cabeç~, 
Mand10ca, Mauncw, Onça Parcla,.Preto, Tamanduá, Jacuba e 
outros ; e pela margem esq. o S. Lourenço, além de muitos 
outros de somenos importancia. Suas maro·ens são assás abun
dantes em madeiras ele construcção. Stta 

0
foz. jaz aos 24o 27'34" 

ele Lat. S: e ~o 38'37" do Long. O. Em sua viagem mineralogica 
Pela P_rovLncta ele S. Paulo (1805) d'Tz o conselheiro Martim 
Franctsco :_ « La1·guei a ribeim, e entrei 6. dir. pel o rio Juquiá 
com o des1&'n~o de it• trabalhar em alguma formação aurifera 
de seus l'Lb~H·oes ; a este rio que se pt•olong-a pelo sertão a 
cle!_ltro, e cltgno de aHenção pelas muitas madeiras ele constru
cça~ de qu~ abunda, vem ter ou desaguar di!:I:'erentes rios; á esq . 0 rto do Quilombo e á dir. o ele S. Louranço, ambos muito pis
cosos e cbews de lagôas igualrnen te piscosas; o terreno de suas 
margens ~ um barro ·talcos o mais ou menos silicoso, excep·to 
nos. Pedroes, que é um )Jal'!'o vermelho car1•egaclo, côr prove
vemente do ferro. No Pouzo Alto onde me demorei perto da 
bal'!'~ de_ S. Lourenço, cort•i diversos ribeirões, ~os qu~es f .ror m_açao _podtnguica foi cortada pelas aguas; mas e~ ta 
or maçao é tao pobre, que nem siq uer ap1·esenta clemonstraçoes 

ele ouro na batêa; entre a dita poclio,.a se acham pedaços 
arredo~daclos de q.uartzo hranço

1 
pedaço~ de graustein

1 
etc.

1 
e 

neuhumà. area ferruginosa, que _costt~ma acompanhar seme~ 
Jhantes fot·mações. Nesta excursao a.Juntet algumas sementes 
ele ubucnuba. T enho-me espantado ela prodigiosa multidão 
ele passaras, que sem meclo algum veme?mnosco confraternisar, 
e isto ma faz lembt•at• o que um vtaJ~nte franeez_refere das 
ilhas Malvinas no comeoo da povoaçao que aht 1ntentou o 
govemo ft· ~nce z, mas .que depois cedeu á ~or?a ele ~Iespanha: 
um naturahs ta que vtaJasse s6 com o clestgnw de. wdagal-os, 
sem duvida teria enl'ic!Ltecido a ormthologta de muLtas espec1es 
e getleros novos.» 

JUQUIÁ. Itio do Estado do PU!'aná; desce ela serra elo seu 
nome e clesagna na margem di r. do rio Cave1·noso, afl'. do 
Igu assú . 

JUQUIRAPUÁ. Pouco acima da ilha Tauá avista-se na 
margem occiclental elo Baixo Tocantins uma humilde altlêa com 
esse nome, no Estado elo Pará. 

JUQUIRÁ-RAPECUMA. Aldeamento do Estado do Ama
zonfl.S , filial elo ele S. Jeronymo de Ipanoré, Em 1886 tinha 
'170 habs. (Relctt . d'Agt· , 18ll6) Juquit·á-pecona, Aldeamento de 
indios Juruás, nas margens da l'!O \Vanpés. Tinha por orago 
S. Domin gos {EX L?".) 

JUQUIRY. Vide Juquct"!J. 
JUQUIS. Cabilcla ele sylvicolas que habitavam o Estado do 

Par;L 
JURAMENTO. Set•t•a nas divisas das fregs; de Inhauma 

e Iraj:í. pertencentes ao Districto Fedet'al. Nella fica a Pedra do 
Untbú. 

JURAMENTO. Rio elo Estado de Minas Geraes, nà estrada 
de MonLes Claros a G1·ão-Mogol. 

JURAPÉ. Morro do Estado de Santa Ca·tharinu, no mun. 
de Joinville. 

JURAPECUMA. Aldeamento do Estado do Amazonas, na 
freg . ele S . Gabriel. Occupa 'uma área de tres kds., da qnal 
apenas metade é aproveitada para cultura de generos do paiz. 
Conta 85 indi v iclttos, dos quaes 40 homens e 45 mulheres. 
Tem uma capella Rclat. d'Agrioult~wa. 1886). Tambem escre
vem Jat'Cbpecuma. 

JURARÁ. Log. do Estado do Amazonas, no mun. de Ma· 
n~o~. · 

JURARÁ. llha do Estado elo Amazonas, no rio Madeira. 
Tem, segundo o DL'. S. Cotltinho, 100 braças, 

JURARÁ. Rio do Estado elo Pará, na ilha Maraj6 ; eles. 
agua na margem elir. do rio Cururú . 

JURARÁ. Lago elo Estado elo Amazonas, no mun. de 
Codajaz. 

JURAUÁ. Rio do Estado do Pará, lxmha o mun, de Sou
zel e clesagua na margem dil·. elo Xíngú. 

JURAZES. G ~ tüio anthropophago que habitava o rio Ma. 
de ira. 

JURÉ. Pequeno do do EsLaclo elo Ceará, no termo elo Ipú. 
E' tradição qu13 nelle se tem achado boas amethystas e ouro. 
Em 1.850 o corone l Diogo Salles fez por algtlm tempo mine· 
ração, mas depois abandonou por falta d'agua. Desagua no 
Acarahú. 

JURÉA.Bairro elo Estado ele S. Paulo, no mun, de Iguape. 
com uma esch . publ. de iost. pt·im. creada pela Lei Prov, 
n . 15 ele 16 de março ele i87Q. 

JURÉA. Morro na costa do Estado ele S. Paulo. Contem 
diversas cachoeiras . Sua clirecção é quasi NNO . SSE .• e desta 
mesma sorte se prolonga. A respeito deste morro dizia, em 
1.805, o sabio Martim Francisco: « illste morro é um dos mais 
altos dest;t costa; elle e>tá coberto de blocos ele uma rocha 
cinzenta escura e avermelhada, a qual entra nas rocbas im
pastadas, chrysta llisaclas. que os mineralogistas denominam 
-podido -o cimento é ele natureza siliciosa com cbrystaes de 
l'elclspatho branco ou vermelho, contendo de mais mica, schorl
negor e granadas, como hem se observa ~as fraldas do mesmo 
morro junto ao mar; para a pa .. te do r1o Verde, que fica ao 
N. da Juréa nas fraldas late raes delle, a pasta elo porfido 
parece ser argilosa, como o indica a natureza ftssil elos schistos 
que nelle se observa. Estas massas porfidicas são corbadas pol· 
veios ele quartzo br[\nco e!Il diyerSf\S eli~·ecçõeS>l, 
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JUREMA. L og .· elo Estado elo R . G . elo N orte, no mun. ele 
Mossoró (In f. Ioc .) . 

JUREMA. L og . no termo do Pia ncó do Estado elo Par a 
hy b:t do Nor te . 

JUR EMA. Dis t. do tel'lno do B t·ej o da Mad r e de De us , no 
E stado de P e t• nambuco ; com uma egl' e.J a d a i11vocação de N . S. 
da Conceição do Bell o J ardim. 

JUREMA. P ov. do Estarlo de Pernambl!co , n a ft•eg. de 
QLiipap á . Agencia do co rreio, ct•eada e m janeiro de 1883 . 'l' em 
u ma cape l ia de N. S. da Co nceição. 

JUREMA. Pov . do Es tado das Alagôas, no m u n. de São 
J oEé da L aga . 

JUR EMA. P ov. do Es·tado de Ser gipe, no te t•m o de La t•an
gr.iras; com u ma esch. m ixta de ensi no elemen tar ct• eada pela 
Lei Pro v. n . 1. 289 de 2'1 de a bril de 1884 . No num. el e Aqui
d a ba n ha um ouko pov . com o mesmo no me . 

JUREMA. Ilh a elo Estado da Bah ia, no rio S. F1·an ci sco, á 
esc1uet'da , pro xima da i lha ela Desordem e aci ma da fiJz do rio 
P a ramirim. 

JUREMA. Ri acho do E s tado do Cea dt, banh a o mun. ele 
Sa nta QuiLeria, e desag ua na mar gem di r . do rio J acttrutú . 

JUREMA. Rio elo E s tarlo da Bahi a, reune-se ao rio clcts 
Balas, es t.e ao Camhy ba , es te au 'l'oirão e es te fl na lme rrte ao 
S. F ra ncisco . 

JUREMA. L agôa el o E s tado de Pe t•nambuco , na ma rge m esq. 
1o. S . F ra ncisco , entre o ri ach o do iVlath e ttS e a lagô<t do 
I e txe . 

JUREMAL. Ilha el o EstadD da Bahi a , no mun. de Chi qu e
Chique, no· r io S . Franc isco (In f. loc . ) 

JUREMA SECCA. Log . do E s tado do R. G. do Nol'te , 110 
mun . ele Mossor ó . 

JURETE. R iacho elo illstado ele S. Paulo . Ba nh a o mun· 
ele S . J osé elos Ca mpos e desagua na ma t"gem clü· . do ri o P a
rahyba do Sul (In f. loc .) 

JURI. Nação i ndígena elo So lim ões, no rio J apuní.. Di s
t ing ue-se em pin ta t· a boc:•. do preto e hum risco ele cada 
canto della ás ot·elhas . Dell a pl'o,·em a popt tlação de T efl'é 
S . F e r na ndo , Maripi, Pa rau a ri, Ma turá , J ava ry e T a ba tin rrl 
( •\raujo Amazonas.) " 

JURIARY. Pov . elo Dis tric to F eder al , na ft·eg. de Ca mpo 
Gra nde , na es tra da do R 1o el e Ja ne n·o a S ·ulLa Cruz ; 58 kils. 
O. da cida de t!o R io ele J a ne iro. Ot•ago Sa nto Antoni o. 

JURIARY. R io elo Dist L"icto F edera l, afl'. da margem esq. 
do Gua ndú- miL'im . 

JURIE-MIRIM. Nom e que os indigen as davam á ilh a de 
S:t nta CaLha rim\ no E stado deste nome. 

Jl!RIHÚ . R io elo Estado de S . P a ulo; co rt'e no mun. el e Ca
na nea; nasce el a sert· :c Cadencia e vae a r umo O. pa r a L. desem
bocar n o mar de Tra pa ndé (Aze vAdú Marq ues). O co nselhe iro 
l'lla r,btm F ra ncisco, e~n su a Viage:!t Nl incr·alr>gioc• pela p t· ov. 
de S. P au lo (L805), Jaze ndo mençao dos rios do mnn . de Ca
nan éa , não ci L~ o .fttr·ihú, tmts o J nir y que, rl iz elle, é tt·i b . 
do Itap1 ta ngtu, que por sua vez o é el o ma t· ele Ara
_r iaya . 

• JURIMAUAS. Nação i ncligena do Soli mões , em sua ma r"'em 
cl i t· . elo Ptu·ús ao J nl'lt á , da qual pt•ove m a pop. elo Co:~ry . 
Urna pov. qu e cle lles exist ia em T a icnti ba, mi ss ionacla pelos 
Ca rm e llLas, l'oi al' reba tada pelos j esuítas h~spanb oes e m 1709, 
e 8$ \abe leci cla no Gua,Jhaga, conserva ndo todavi a o m esmo 
nome (A l'a uj•J Amazo nas). « V:Ll ente tl'i bu el e .í ndios do Soli
môes c verclacle i t·vs fun da dor.es ela ft:eg. do Coar y. Missionacl a 
esta tl'ib . pe los c:J.L· melt tas, Co t depots perlldame n te an•a ncada 
a E>lles por j esuítas h cspan hoes , que com pa r te cle iJa fu ~tda t·am 
u ma pov . no Guc•lla,qa ou Elualla,qa . F ora m os J 11 ri mauas, que 
n,o . Coary pre,., ta t·a m h osp i ta leiro a co! h ime n to ao ca pitã o Pecl t•o 
'l etxeH'a na volta de sua v1ag-e m a Quito ». (Co nego F. B . tle 
Souza) . 

JURINHEN . R io elo E s tado el o P 11 1'a hybn do No l'te, a lJ'. 
da ma t·ge m esq . elo Pa ra hyba . (Dt· . lrineu J ofl'ely. ) 'l'ambe m 
~se re vem G'tll"'inhc?)1. . · 

JURITINHANHA. L og. do Es tado elo Cear á , n o mun. elo 
A. ca ra hú ; com uma capell a co ns tmida no seculo passado . 

JURÚ. P ov . na freg . e mun . ele Itajl!bá , no Es tado de Mi
nas Gel'aes , com uma esc h. publ. de ins t. pr~m, pa ra o sexo 
masculino, creacla pel a Lei Prov. n. 3 .115 de 6 el e outubro 
el e i t:83 . 

JURUÁ. Po v. elo E s tado elo Am~zonas , forma um dis t. 
policia l depe ndente d t\ delegacia el e T efl'é . 

JURUÁ . Rio do E stado do Amazo nas , a fl'. da margem clit·. 
do A mazonas . E ' ele agua branca ou ba t'l'enta como o Purús ; 
é nm ter ço m e. nos que es te , porém, no seu aspec to phys ico é 
muil.o par ecicl0 . Na parte i nfe t·ior tem o Juruá um a l a r gura 
r e~· ula r ele 230 a 250 braça s, e tal vez em um ou ou·tro l ogar a té 
30u, com se te a oi to ele fu ndo e ainda dous a 20. A 
900 milh as da foz tem 60 ou ma is braças de la rgura , com quatl'O 
e meia ele fun do ; aqui, por ém, só ha me ia braça ou tres qua rtos 
a encher. E m certos lagares , especia lmente a ba i xo das barreiras 
se nota muito ma is ; e a 850 da foz nove e meia braças . «NO 
ultimo es tirão (pa r a chega r á foz) d iz \ V . Cha ndles , achei 
de nove e meia a té m a is ele 11, mas no gera l as sonda
ge ns , feitas sem pre no cana l, vari a m pou co , sendo ma is 
in feriores onde não h a praia no latlo o ppos to, e mai or es 
onde h a pon ta de lerra ih·me . E' escusado dizer que não 
.for a m conlinu t\s . Até ond e cheg uei, 98\J milhas geog t•a ph icas e 
ap t·o:dmada me nte o unico i mpedim entp á na vegação é um 
baixi o, el'!'ada men te chamado Ut• .tbét-Cachoe ira , emba raçado 
ele páos , mas p_elu q ue pude ve l', com !)o uca ped. t·a, _ e esta só 
ao lado esq. DHem que n as vasa ntes lor tes é cl!IIicJ\ se passar 
mesmo pa l' a mon ta rias . No fim de novem bro, sondando con
tinuadaillente no meio elo rio, n ão ache i m enos de cinco 
e mei a braças, e est e tinh a (quando me nos) um a e me ia a 
encher. Assim d ura nte a maiot• parle el o a n no não haverá 
impedim ento à na vegação par a u m p queno va por. » CincoentlL 
milhas a bai xo do U rubú-Cachoeira ha Llm banco de pech·a de
nomin ado Cachoe irinh a , na beira ela pr~ i a ~l o lado esq. , ma is 
OLL menos pa ra ll el o com o r1o. O Jurua nao te m ilhas ·te m 
pOl·ém, varios pa ra nás-mirins e até m Liito exte nsos . D~sde a 
l a Utucle ele 6° 30' S. a té á foz o Jurá tem u m rum o não mu it o 
clitferente elo que gel'a lmen te se lhe dá nas ca rtas . Ma is 
acim a , e m uma dis ta ncia cons ide r a vd , co r re quas i 1.!:0 . 
R ecebe v a rios t ribs ., entre os quaee o Chirmtn, 'l' a ra tact~ , 
Mú e di ve rsos pa t•anás-m il'ins . ~uas m a r gens são h a bitad <.~s 
p e los Ma r au ás, Catanax is , Culinos , Conil:los, Cuniu ás e outt-os . 
Vide A11ontamen tos sob?·e o r ·io J 1.wuá, por Vv. Cha n cl les, 
impressos no DiMio O(fioial ele 22 ele j a ne iro de i 870. 

JURUÁ. Riacho do Estado el o A mazonas, clesagua na 
ma rgem esq . do rio .Tapurá, abaixo elas cachoe it·as, e ntre o 
rio Apa por es e o t·i acho J acú . 'l'am bem escr e,ve m Hi1.l?'~d 
e Yur~tá . 

JURUÁ. Vide Juruba . 

JURUÁ-PARA. R io do E~ tado elo Pará , ba nh a o mun . 
ele Melgaço e desagua no J acunclá . 

JURUÁ-PUCA. L og . elo !Datado elo Amazo nas ; é um el os 
pontos de escala elos vapores da linh a el e Ma n{to.; a Mar c~ t·y n o 
t•io Juntá . ' 

JURUÁ-PUCA. Igara pé do Es tado el o Ama zon a~ , a ff . el o 
rio Jun1á, na comar ca ele 'l' efl'é . 

JURUBÁ. Vide Gerivá . 

• JURUBA. P onta na llha Gra nde, perte ncente ao mnn . 
a e Angr a dos R e is e Es tado elo R io ele J a ne it·o. L?i<:a ent.t·e 
a ponta da Ca l'Ua e <t do Mei o (Monchez). A Cartcf desse 
l.!: s taclo, organisada pot· Conraelo Nicmeyer, l'az me nção nesse 
Jogar ele um a pr aia clénomina el a Juru á. 

JURUBAHUBA. R io do E stado cl ·~ Ma tto Grosgo. a ff. 1\ ;\ 
ma l'gem elit·. elo Cipotnba . P et· to ele s uas ma t·ge ns já Lr a ba-
balhou- se e m lav r as el e ouro. · 

JURUBAHYBA. Ilb a n o mun. el e 1.\<Ia nga.rnL iba e illstacl o 
elo H.io ele J a neit·o. 

JUR:UBAHYBAS. Duas ilhas_ s itu adas ao S . el e P aqu età , 
na ba h1 a de Guana bat·a . Aml!as sao ado rn adas rle vegcLaçiio . 
No_s J1{ CfPJ?'-"S de Bana l e Ca ncl tclo Me ndes, um :c é des ig nada p tJ t' 
-Ilha c1· Agua,- e otrtra por -1lh a el a P c•lma, . 

JURUBATUBA . L og . elo E s l.aclo elo R io el e Jan oil'o, na 
rreg . de S. J osé do Ba:reeLo, elo n) un. ele Maca hé . 

24 .0QO 
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JURUBATUBA. Log. do Estado de S . Paulo, no mun. de 
Cabrettva . 

JURUBATUBA. Serra do Estado de S . Paulo, no mun. ele 
"Santos. ffi' uma ramificação ela Serra Get•al. 

JURUBATUBA. Ribeirão do Estado d3 S. Paulo, aff. elo 
Capivary. · 

'JURUBATUBA. Rio do Estado de S . Paulo; nasce nasen·a 
ele Paranapiacaba e desagua no lagamar ele Santos. Diz o 
Sr, Azevedo Marques que Gerybatvba é o nome que o vulgo cor
t• ompeu no Estado para o ele Juru'batuba. «O t•io Ju>·ubatiba 
ou. Ju,•ubatuba, escreve-nos o Sr. ])' . Mat•tins Junior l20 de 
maiO de 1879). nasce na Serra Geral e é formado por muitas 
cachoeiras . E' tHtvegavel em pat·te por pequenas embarcações , 
·tem de extensão 15 a 16 kils., e:xcellente agua po·tavel e elesagua 
no l<Jgamar das Neves. , 

JURUBATUBA. Rio do Estado ele S. Paulo, aff'. da mar
gem dir . do Parahyba elo Sul, pl'ocS:imo á foz elo Quiririm. Re
cebe o rio elo Torres e é atravessado pela E. de F. ele S. Paulo 
ao Rjo de Janeit'o. Tambem esc,·evem Jerabawba. 

JURUBATUBA. Rio que tem origem nas proximidades ela 
serrei do Cu baLão, e correndo no mun. ele Santo Amat·o desagua 
.no rio dos Pinheil'os. E' o mesmo que na estrada ele S. Paulo 
a Santos tem o nome de Rio Gr;t ude, para distinguil-o do cha
mado Pequeno (Azevedo Marques) . «O rio Juntbatttha, nome 
·que é corruptela ele Gerybatyba, denominação primitiva do rio, 
nasce nas proximidades ela serra do Cubatão e, correndo na 
·clüecção mais geral ele O. para E., toma o nome de rio dos 
.Pinheir os. Na estrada de S. Paulo a Santos é conhecido com 
-a denominação de rio Grande» (A Província de S . Pattlo. 
1888. p. 470). Recebe o ribeirão Vermelho, o Guarapiranga, 
o Boamirim e di verws riachos. 
J~RUBATUBA . l-tio do Estado de Goyaz, aíl'. do Pira

cau.Juba, que é um dos Lribs . do Corumbá. Recebe as aguas dos 
c<;n·regos denominados Posse, Porteira, Engenho, Taquary e 
~Ivers •;s outros. O Dr . S. da Fonseca escreve Geriva,tttba,. 

JURUBAXI. Vide Urubaxi. 
JURUBEBA. Log. do .li:stado das Alagôas na Matriz do 

Camaragibe. . ' 
JURUBEBA . Serra do Estado de Pernambuco, no mun. 

ele BezBrros. 
JURUOUÁ. Log . do Estado elo Amazonas, nos limites do 

clist. de ltm:i com o de Hyutanaham. 
JURUCUTUOOA. Ilh a elo Estado do Maranhão, no mun. 

de Mil'itiba. 
JURUDI. Riacho do Estado do Amazonas, trib . elo rio 

Negro, em cuja margem septentr.ional desagua proximo a 
Thomar. 

JURUENA. O maior e mais occidental braço do rio 1'a
P~Joz : desce do parallelo 140 42' 30'', elo planalto dos Parecis, 
Vtnte leguas a NNE. de Villa Bella, hoje cidade de Matto 
Grosso , e correndo a N. por cerca ele 120 leguas até sna con
:uencJ a com o Arinos, fórma com este o a I veo do rio Tapajoz. 
. ecebe por ambas as margens muitos e não pequenos rios, 

fam!J tan~o o~ que lhe en.tram pelo lado occiclen tal pratica,•eis 
·communJCaçoes para o Guaporé e seus confluentes . Recebe 
pela. margem esquerda o Sucuriú, o Juina, o Camararé, o JLtina
mu·Jm e outros e pela direita o Xacur uina o Turvo e alcruns 
outros. <<Navegando pelo Juvuena acima diz Ricardo Ft·i'nco 
até en.trar no Sucuriú, pode-se da orige~ deste com o brev~ 
tl'ajecto de uma bgua, passar ao Sara,ré, tres leguas abaixo do 
seu nasCimento, quando se precipita pela escarpa ele O. das 
ser.ras doa Pat·ecis : difficulcl.ade que se póde vencer, ou pot• 
pat.tes, ou fazendo o ·traJecto ele quatro leguas, que parece ser o 
~a1s commoelo ~ breve para Villa BeiJa, por ser o Sara ré desde 
qu~lla cachoeu•a navegavel sem em bat•aço algum até .esta 

~ap,ttal ele !Vüt·t.to-Gt·osso, em menos de oito ~lias de viagem , . 
tespelto do no Jurueoa. assim se exJD t'e'sa o Dr. S. da Fon

seca) (D~cc. cü.: JUR.UJIENâ : Um dos dous crrancles braços ou·cabe
ce,~as ~do 'rapajoz. Nasce aôs 14o 421 3011 0lat. cerca ele 120 kHs. 
a N N.E · ela cidade de Matto Grosso · é navecravel r.uais ou 
~~nosdaté 12 kils. abaixo ele sua orig~m, onde

0
uma cachoeira 

0 JJ_na. ,a por elous saltos de 30m ele altura probibe ir além, 
Ab~ Ja ,tem . 33m ele largul'a e bastante tundo. Corre por 
ma1s ele 700 klls., e, reunido com o Arinos, aos 10o 241 30" S. 
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e 14o 56' 38" O. (Chandless), reun : •sa ao Arinos, se<>uindo 
juntos por mais ele L300 kils. a enriquecer o Ama~onas. 
'Nessa confluencia, a largura dos dons rios juntos é de 1. 700m 
segundo uns. Chandless avaliou-a em 720, sendo 450 para o 
pl'llneit•o e 270 para o Arinos: -questão de estação de aguas . 
E' centt·avertante com o Guaporé, que lhe fica 12 kils. aos 
oriente, e com o Sararé, uns seis ao occidente . A poucos passo 
de sua origem, assemelh a -se a uma valla ott canal estreito 
de tres metros, mas com quasi quatro de profundidade. Seu 
Clll'So é maior do que o do At'inos, mas é menos potente em 
aguas. E' pedregoso e semeado d~ intaipabas, que todav.ia não 
lhe impedem ele todo a navegaçao, 1'em pot· cabecetras o 
Sllcury ou Sucuryhu, navegava! até tambem quas i suas 
fontes, uma legua ao . N . elas do Sararé e quG com dous kils. 
ele curso .i.á _tem quatro metros de largo' e tt·es de fttndo; e o 
Ema,, r1 betrao que lbe cahe por NE. cerca ele seis kils. a E. 
das Ot'1gens elo ~alera. Recebe á clir. os rios Paranahyme (nome 
que deve. subsJsL1r) ou Tut•vo , e o Xacm·uhyna, em cujas mar
gens salttr~das ha uma 1?-gôa completamente salgada; e á 
esq. o Jubma, o Camarare e o Juhina- mirim . 

JURUJAIA. Pov . do Estado do Parâ, no mttn, ela capital, 
sobt·e o igarapé do seu nome, com uma esch. pnbl. de inst. 
prim., creada pela Lei Prov, n. 1.040 de 14 de mat·ço de i88i. 

JURUJ AIA. Igarapé do Estado do Pará, aff. do rio 
GLtamá. 

JURUJ'UBA. Parochia do Estado do Rio do ·Janeiro, no 
mun. de Nyterõi, á beira-mar. Orago N . S. da Conceição 
da Vargem e diocese elo Rio de Janeiro, Foi ct·eada pela Lei 
Pt·ov. n. 208 de 23 de maio ele 1840. Segundo o Relat. do 
Visconde ele Prados, occupa essa parochia uma superficie de 
27,74 kils. quadrados, tem uma pop. de 2 .000 babs. e duas 
eschs . publs. de inst. primaria . 

JURUJUBA. Enseada na margem odental ela babia ele 
Guanabara, àntjgamente denominada PircHininga. A pov. 
que está na sua margem sul, primitivamente composta de 
francezes, a que depois aggreg~.ram-se a lguns indígenas e 
pescadores, leve sempre o nome de Jurujttba. Essa palavra é 
uma alteração do guarany ay~wwyíl, composta de ayttrtí, 
papagaio e y~t, amarello, e assim chamavam os ineligdnas aos 
francezes, provave lmente por causa dos uniformes, ou pot• 
terem o cabe !lo loiro. 

JURUMANDUBA. Igarapé do Estado do Pará. , no mu!i.' 
de lVIelgaço. 

JURUMIRIM. Pov. elo Estado do Rio de Janeiro no mnn. 
de Angra elos Reis, à margem da enseada e att·aves'sacla pelo 
rio, ambos do seu nome; com uma esch. publica. 

JURUMIRIM. Log. do Estado ele Minas Geraes, no mun. 
de Baepencly, sobre o rio Verde . Ahi existe uma ponte sobre 
o rio. 

JURUMIRIM. Log. elo Es tado ele iYlinas Geraes, sobre o 
rio Piranga, na f reg . ele Gnaraciaba. 

JURUMIRIM . Serra elo Estado do Rio de Janeiro, na 
freg . da Ribeira e mun. ele Angra elos Reis. 

JURUMIRIM. Morro notavel á margem do rio Ribeira de 
Iguape, no l!;staclo de S . Paulo (Azevedo Mat•ques). 

JURUMIRIM . Pmia no mun. ele Angra dos Reis e Estado 
do Rio de Janeiro. E' tambem denominada Serra d'Agua. 

JURUMIRlM. Importante enseada no mun. de Angra dos 
Reis e Estado elo Rio ele Janeiro. Começa onde terminam as 
praias ele Mambucaba e acaba no extremo oriental da fre,., da 
Ribeira. Defronte fica -lhe a ilha ela Gipoia . Recebe as aguas 
de diver.sos rios, .taes como o do Frade, elo Brãcuhy, do Arir6, 
JurumJrJm e Japuhyba. Contém muitas ilhas sendo ma,is no
taveis as denominadas Comprida, Japão, da 'Barra, Algodão, 
Caeira, das Frechas, das Murtas, Redonda, Brandão e do Anoz, 

JURUMIRIM. Carrego do Estado do Rio de Janeiro, aft', 
do rio Macahé. 

JURUMIRIM. Pequeno rio do Estado de S. Paulo, aff. 
da margem clir . elo rio T atuhy (Inf. loe.). 

JURUMIRIM. Ribeirão do Estado de S. Paulo, aíf. da 
margem esq. do Ribeira ele Iguape, 

JURUMIRIM. Cachoeira perto da foz do rio Sorocaba, 
aff. do Tieté, no Es-tado ela S. Paulo. 
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JURUMTRIM. Pequeno rio elo Estado ele S. Pau_lo, aff. 
da margem clit•, elo Paranapanema. 

JURUNA . Igarapé elo Estado do Pará, clesagua no rio 
Capim pela margem esq., entre os tgaL"apés PHinga e Iga
rapé-assú. 

JURUNAS, Nação indigena elo Estado do Pará, habita as 
maro-ens elo Xingú. A respeito dessa nação assim expressou-se 
o c~nselhe iro Bru~que e_m seu RelCbt ele 1863; «Esta trilm 
tem actualmente 2;:,0" lncltvtduos, pouco mav; ou meno~, de 
ambos os sexos sendo porém maior em numero o sexo femt
nino. O seu al~jam~nto está s)~uado nas primeiras ilhas acima 
das cachoeiras elo rw, e contem apenas 23 palhoças mal con
struídas. Em redot• de suas habitações nenhuma lavo tu· a 
existe. CttHivam, pot•ém, alguns terrenos em uma 0'1 otJtt·a 
margem do rio, onde tem reg· ulares plan·Lações de mandioca, 
e ele a lgodão, elo qual fazem as mttlhet·es excel lenta fio, com 
que urdem as redes e cintas ele que usam. Os homens ancl~m 
completamente nús. Pet·maoecem nas ilhas, pot•que ass1m 
ev itam as ciladas de outl'os selvagens seus inimigos, e para 
seu transporte usam das canôas de casca ele páo denominadas 
~tbás. São subordinados ao tuchaua ele nome Jau<Wá. Seus 
habitas e costumes são os mesmos que, em geral, teem as 
outras tribus pacificas. Usam ele arco _e flecha, mas s~bem 
servir-se das aemas ele fogo. São m1uto wdolentes e ladroes>>. 

JURUPARÁ. Bairt·o no mun. ela Piedade elo Estado de 
S. Paulo. 

JURUPARÁ. Rio elo Estado ele S. Paulo, banha o mun. 
ela Piedade. Recebe o Fazenclinha (InL loc.). 

JURUPARANA. Log . do Es·taclo elo Mat•anhão, á dit·. 
de quem entra a bahia ele S . José e ao lado da ilha elo l\1a
ranlião . 

JURUP ARÚ. Rio elo Estado do Amazonas, a.f-I. da margem 
clir. elo Paclauiry, t-rib. elo Negro, qne o é elo Amazonas . 

JURUPARY. Subdelegacia creacla no termo ele Chaves do 
Estado elo Par{~ pela. Portaria de 30 de junho de i875. 

JURUPARY. Log. do Estado do Pará, no mun. de Ma
zagão. 

JURUPARY. Ponta na ilha clé S. Luiz do Maranhão, no 
Estado deste nome, do lado da bahia ele S. José. 

JURUPARY (diabo). Ilha ou antes rochedo situado no rio 
Negro aff. do Amazonas, no Estado deste nome, entre os 
povs . 'de Castanheiro e S . José. 

JURUPARY. Ilha elo Estado elo Amazonas, no rio Soli
mões, acima das ilhas Cipotuba e Coclajaz. A parte da margem 
esq. daquelle rio, situada entre a boca do lag~ da Onça e a 
entt•ada elo lago Codajaz, denomina-se Pra~a hwu1Jw•·y. 
(Costa Azevedo. - J, V. Bart·eto). O Sr . Wilkens ele _li'Ia ltos, 
no seu Roteiro faz menção dessa ilha e de um paranam1rtm e~o 
mesmo nome, o qual diz elle, clesagua na mat·gem esq . elo no 
Pueús e é por isso consider ado como uma de suas fauces. 

JtJRUPARY. Na Plcmtcb do rio Japnrá, levantada pela 
u\tima commissão ele limite>, encontram- se duas ilhas com 
essa nome: uma, grande, entt·e as ilhas do Ayo e Inhambú; 
outra, menor, entre as ilhas elo Ayo e Jangada. Para formar 
a primeim dessas duas ilhas o Japurá. deib um bt·aço pa ra a 
dir. com o qual vae encon·trar-se anles de chega-r a;~ ilhns 
do Ayo. Entre a il11a g rande de Jut·upa1·y e a do Inhambu extste 
um outro canal formado pelo mesmo J apuró.. 

JURUP ARY. Ilha do Estado do Pará, na ~o~ do Amazo
nas, próxima da ilha Cavianna, no mun. de Aflua. 

JURUPARY. Lago elo Estado elo Amazona o, no mua. ele 
Codajaz; clesagua no S?limões . . 

JURUPARY-PUCU. Um dos qua1·~eirões em que se dinde 
0 mun. de Alemquer, no Estado do Pari. Em 1892 tinha 213 
h abHantes. 

JURUPARY-QUARA. Ilha do Estado do Pará, no rio 
Xingú e mun. de Souzel (Inf. loc.). 

JURUPARY-QUARÁ (buraco do diabo). Iga t•apé doEs
tado elo Pat·á, desagua na margem esq. elo rio Capim, entre os 
igarapés 'rimbó- teua e Bacury. 

JURUPARY-PINDÁ. E' este o nome por que _é conhecida 
uma das maisfot·tes correntezas do Solimões. Em lingua geral, 

significa ae1uelle termo anzol elo cliabJ (Conego 1<'. B. ele' 
Souza). 

JURUPARY-PUCÚ. Péqueno rio do Estado elo Pará, trib. 
do J acunclá.' 

JURUPARY-PUCÚ. Ilha elo Estado elo Parú, no mun. 
de Alemquet·. Fica no rio Amazonas a E. dn. ele Arapiry e ao· 
S. ela do Surubijú. 

JURUPARY-TAPERA. Ilha do Estado elo Amazonas, no 
rio Solimões, deft·onte da foz elo igat·apé Maiti ou Uacarahy e· 
çla alclêa ele Santa Ct·uz, A capella dessa alclê<t fica a 79m,5 de 
altut·a do oceano, aos 3o 42' 43" ele Lat. S. e 26o 16'48" de Long. 
Occ. (Costa Azevedo. Carta elo ?·io Jlmazo?1as. - José Yelloso 
Barreto. Roteiro oaado). 

JURUPARY-TEUA. Igarapé elo Estado elo Pará, no mun. 
de Acará. Cot•re para o rio deste nome. Recebe o i'llidncleua. 

JURUPENSEN. Presídio militar elo Estado ele Goy!;z, l'ttn- 
claclo em 1864 á ma t• o-em elo rio Vermelho; collocaclo n'uma 
baixada pittoresca, que ém grande parLe é invadida pelas aguas 
no tempo elas enchen tos . )J;m 1887 possuia 44 casas, em sua 
maioria cobertas ele capim e que l'oema vttm um adro na bar
ranca do rio. A localidade é insalubre e as febres inlermit
·tentes são ah i constao tes ; apezar disso pat•ece florescente e> 
por ser caminho obrigado de Leopoldina á capital, muito se· 
desenvolverá para o futut·o, quando a navegação do At·aguaya 
for um problema resolvido. Dizem-nos que pelo rio ha entre es ta 
pov. e a Leopolclina cerca de 240 kils., que poderão ser nave
gados a vapor _nos 4 mezes do ri gol' d~ts ag,uas. O rio Vermelho, 
que corre no iLtndo elas casa~ feonte1ras a elo commanelan·te do 
presiclio, tem pouco mais ou menos 40 metros de larg ura e dá. 
váo. 'l'em um a esch . publ. e agencia elo cot·reio. 

JURUPIRANGA. Lagôa elo Estado do Parahyba do Norte,. 
no mun. de Itabaiana. 

JURUPIXUNA. Log. a que os índios chamam Uanun- 
quera e situaelo á margem do ri o Negro; no Estado do Ama-
zonas. 

JURUQUY. Log·. na parochia de P acotuba do Estado elo 
Paraná. 

JURÚS. Tribu sel vagem que habitava as margens do alto · 
Madeira. 

JURUSSAGY. Rio aff. da margem esq, do 'l'apajoz. 

JURUTAHY, Ilha do Estado elo Pará, no vasto estuaria•· 
do Amazonas (Alves da Cunha. Obr. cit.) . Oult·os escrevem 
Unttahy. 

JURUTY. Villa e mun. elo Eslado do Pará, na com. de· 
Obidos . Orago N. S. da Saucle e diocese do Pará. Foi uma; 
aldea de índios l'Yiltndut·ucús, fltndacla em 1818 e sujeita á di- · 
recção de um missionario com todos es poderes parochiaes. 
Logo que os indios co_11stntiram, á sua cust:t_ e ?Om algum 
auxil io qos coft·es publ10os, uma pequena egreJa, fo1 a al<!-êa 
elevada á freguezia. A pov., Pi>rém, 1~u~ca _prosperou; os In
dios foram S3 extinguindo, a pop . clumnmndo, e, pot• fim, 
cheo-ou a ·tal es·tado ele decadencia, que a Lei Pt·ov. n. 339 ele 3 
de dezembro de 1859 transf~riu-a para a m ar gam di r. do rio · 
Arna1.onas entre a ponta Mar~ cá-uassú e a boca elo igar apé 
Balaio. A re~peito ela nova pov. ele Maracá-uassú, para onde 
foi transferida a sécle ela ft·eg . ele Juruty, dizia o Sr. Ferreira 
Pinua em 1869: ~ << Da alta esplanada em que est{t situada, 
ella domina as ilhas elo seu nome e o lar e-o canal que as separa· 
elo co ntinente. Seu aspecto nada tem de~ notavel. Nas poucas · 
horas em que faHam os >entos que alli vanem a superfi~ie ~o 
rio, o calot· é fortíssimo; as noites, porém, e as manhas sao 
muito frescas. O est'llelo ele salubridade tem sido sempre lison
geiro , A pov. já conta um bom numet·o ele casas e não pouc~s 
e~tão em construcção, ruo pas.;o que muitos moradores vao 
transformando as s•tas primeiras, que eram ele palha e frac11:.s, 
em habitações regula res e commodas. S1 os moradot•es nao 
abandonaram esta obra do progresso ela pov. c1ue começaram, 
e si voltarem as suas vistas pat·a a_agricultura, que é a pl'in-· 
cipal e mais segura fonte de riqueza, !Vlaracá-uassú toroar-se-ha· 
em pouco tempo uma escala natm·al elos paquetes a vapot•, _e· 
então marchará desembaraçadamente no caminho da pt•ospert· 
clade. A egreja é s ufficiente pal.'a a nop. ac·tl~al,_ está bem ~O
berta caiada de branco e mut·to cfecente, md10ando asstm 
muit~ zelo ela parte do vigario e dedicação dos moradoees pelo-
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ulto divino; é porém pr ovisoria., não tendo a solidez neces~ 
saria para subsistir por . ~ui tos a~nos. A pop. não excede de 
200 almas . A~-- ten·a~ vizmhas sao boas para café, algodão, 
mandwca~ fe iJ aO, mtlho, arroz e ~r v ores fructiferas. O logar 
que acabe1 de descrever fo1 escolhtdo ém 1863, por ordem da 
presidencia, pelo habil engenheit·o, o Sr . i O tenente ri'Ioraes 
Jardim , que soube bem consultat· nessa diligencia todas as 
c6ndições vantajosas de salubr idade, facilidade ele communi
cações e ~n_ei ?s Gle pt·ospel'idade. O pt•es idellte ela província; 
l?go que_ lot feita a esco lha da nova pov, cuja planta minu .. 
ctoaa fo1 le vantada p or aquelle engenheiro com o maior cui
dad~, expediu as precisas ordens para effecluar-se a transfe
r~niJi a ela séde da Freg ., ao mesmo tempo que o prel ado 
chocesano dava suas ordens ao respectivo vin-ario no mesmo 
sentido . Segundo as informações que chegara~ ao meu conhe
cimento, occo r reram então os f<t ctos seguintes, que constitnem 
um episodio cu ri o~ o ela histo1·i a. dessa tra nsfere ncia. MuHos 
moradores elo velho Junlly, logo que ti ve1· am noticia daquellas 
diligencias elo governo, reclamaram contra a transferencia 
com visas de res istencia ::1 todo l-L'a ns~ . O vigario aconselhou-lhes 
que obedecessem, porque o governo ci,·il e ecclesiast ico hav ia 
reconhecido a conveniencia da medida. Conselho vão! os juru
.tynos, não só insistiram com maior força, mas decl :.ra.ram 
l ogo suspeito o vigario; e desco nfia ndo com bom fundamento 
·de que este pre·ten d ia conduz i r da sua arrttinacla egreja para a 
nova ele M:aracú-u 1 ssú os pa t·amentos e ima<>e ns, fot·am clecla
J.'ar - lhe fot·malmente que jámais consentiri~m em sem~lhante 
-esbulho! Não tranqnillos com esta declal'ação ou temendo q11 e 
o vigario os bigocleasse, com binaram nos' meios ele não 
serem i lluclidos, e, disl ribuindo entre si o t1· a balho, p11zeram 
sentinella s nos rel'eridos objectos . Uma das sentinellas et·a o 
sachristão ela egr eja, ardente e intolerante p::nticlista jui·utino 
que os seus co-religionar ios r.onsidera vam com o o protector 
elas jmage ns e paramentos, o zelador elo statu-quo. Em vista 
de tao exa~tada opposição, o viga rio mostt•ou-se resignado; não 
fa llou ma1s em transfe t•encia, "ficou na aldêa ainda duas 
·semanas: depois partiu para Maracá-uassú, onde activou a 
·COn?trucçãc:> ela nova egreja e da casa de s ua futm·a resiclencia. 
Os JUL'tltynos folgat·am com a retirada elo vio·ario. sem todavia 
deixarem de faze r sentine lla , de dia e ele "noite sendo o sa
cbris ~ão uma especie ele official ele r onda . Passat!am- se ainda 
muitos di~~ sem novidade na egl'eJa . Os jumtynos começavam 
.a tranqutl!sar-se, e, ao p:.sso que inventav:.m epio-rammas 
•contl'a o seu prudente viga rio, enchiam a boca com 0 g t·andes 
-elO"ÍOS ao virtuoso sachristão pela coragem , clignülacle e perse
ver~nça com que sustentava o que elles cl:.amavam o partido 
• conser vador elos direitos elo povo. Uma manhã , porém, quando 
Ds interessados abriram as portas de suas choupa nas e, na 
fó t•ma do costume, foram passar r evista á egreja, ficaram es tu
pefactos, mudos e gelados ele assombro: dentl' o da ogreja não 
viram si não tun unico nbjec \o: a pia d'agua benta! As imagens, 
os vasos, os paramentos, tudo tinha clesapparecido com o fa
moso sachris lão ! » . Foi elevada á categoria ele villa pelo a r t. I 
§ li ela Lei P rov. n . 1.152 ele 4 de abri l ele 1883 . Sobre suas di
visas vide Lei Prov. n. 520 ele 23 de setembro de 1867. 

JURUTY. Serra na m argem clir . do rio Amazonas, no 
mun. ele seu nome . A margem elo rio, clahi para baixo cle
nomma-se costa ele i\IIaracú- uassú. 
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URUTY. Lago elo Estado elo Amazonas, no mun . de 
1 ves. 

JUR UVAUVA. R ibeirão do Estado d e S . Paulo afl' elo 
Juncliuvir lt , entre Juneliahy e P arnahyba. ' . 

JUSSARA . Pov. elo Es tado ele Pernambuco. a O. e na 
-distancia ele 25 kils. mais ou menos ela cidade do Cabo. 

JUSSARA . Pov. no mun. da União elo Estado das Alagôas. 
A Le1 l :r_ov. n. 915 de 25 dê junho d e 1883 creou ahi uma 
-esch. m1xta publ. ele mst. primaria. 

JUSSARA. Serra elo Estado de P ernambuco, no mun . de 
Gravatá. 

JUSSARA. Sel'ra elo E s tado das Alagôas , no num . de 
.Maceió . 

JUSSARA. Riacho elo Estado clo ' Ceará, banha o mun . ele 
S. Benecltcto e clesagua no riacho deste nome. 

JUSSARA. Riacho do Estado ele Pernambuco, hanha o mun. 
,do Bom Conselho e clesagua no Riachão (lnf. lo c.). 

JUSSARA. Lago do Estado do Maranhão, a uma legua ela 
villa de S . Bento dos Pel'izes. 

JUSSARAL. Aldeamento do Estado elo Maranhão, na mar
gem do Mearim, acima da foz elo Co!'cla. Foi et·eaelo em 1853 
pot· Portaria de 8 de dezembr o. E' compostn ele índios Cara..: 
ctegés . 

JUSSA.RAL. Log. elo Estado ele Pernambuco, no termo d o 
Cabo. 

JUSSARAL. Rio do Esta.elo do E. Santo, no espaço pei'• 
corrido pela linha t elegraphica, enLre Linhares e S. Matheus. 
(Rep. dos Teleg>·aphos). 

JUSSARINHA . Al'l'aial do Estado elas Alagoas , em Mun
dahú- mirim. 

JUSSATEUA. Iga rapé elo Estado elo Pará, no mun. de 
Bragança . 

JUSSATUBA. Pov. elo EsLaelo do Maranhão na ft·eO' ele 
Santa Philomena elo Cu_tim; com duas eschs. p1~bls. de i~st. 
pr1m., crea elas pelas Le1s P rovs . n . 1.028 ele 12 de j ulho ele 1873 
e 1. 262 ele 19 ele maio de 1882 . · 

JUSSEAPE. Villa e mun . do Estado da Bahia, ct•eada pelo 
Dec. ele 25 de otttubt•o de 1890. Incot·pora.qa á com . elo Brejo 
Gr ande por A c lo ele 3 ele agosto de -189.2. I em uma eg l'eja ela 
inv0cação ele N. S. da Saude. O mun . compl'ehen cle , a lém ela 
pa rochia da vill a , mais a do S incorá e os povs . Ba i-ra da Estiva, 
Paiol gspinho, Almas , Alminhus, 'l'riumpho, Passagem da 
Area.'P assagem elo Jequi, Passagem de Sant'Anna, S. Bento 
e Ribeii·ão da Set•t·a . JJ]' perconido pela sel'l'a do Sincorá e 
regado pelos rios Sincorá, Duas Ban·as , Samambaia e Ri
beirão . Tem duas eschs. publicas , 

JUSTA (Santa). vide Santa Justa. 
JUSTA. Cal'rego elo Estado ele Goyaz, reune-se com o cor

r ego do Fnncho e juntos desaguam na margem clir . do ~·io 
Tocantins. 

JUSTA CONT A . Log . do Estado ele Matto Grosso, á mar
gem clit• . elo r io Cipotuba, no mun . ele S . Luiz ele Caceres. 

JUSTINA (Sa nta). Log . do Estado das Alagôas , no mun. 
rio Passo elo Cama ragib9. 

JUSTINO. Igarapé elo Estado do Amazonas, nasce na maloca 
elo Macuxi Justino e desagua ·no rio Huan, trib . elo Tacutú. 

JUSTINO . Ribeirão elo Estado de S . Paulo, no caminho de 
'l'nubaté a Caçapava . 

JUSTIOCA. Log. elo Estado do Rio de Janei ro, no mun. 
de S . Pedro d 'Al cleia. 

JUTAHY. P~arol_ do Estado elo Par_ã, na i lha Juta hy . E' 
fixo , 6" ordem, dwptrJCo ; a lcança se te mllhas. Acha- se a 1 o 51' S 
e 6o 44'45" O. do Rio de Janeiro. Accéso em outubro ele 1859. · 

JUTAHY. Serra elo Estado do Pará, no mun . da Prainha. 

JUTAHY. Ilha elo Estado do Pal' á, na bahia elos Boccas . 
Existe ahi um phar olete. 

JUTAHY. Ilhado Estado elo Pará, no muil. ele Baião, no rio 
Tocantins, abaixo ela enseada elos Patos e acima da ilha do 
Bacury . E' g rande. Um paranámirim separ a- a da margem di r. 
d'aquelle rio. Tem uma esch. pub l. Cl'eacla pela Lei n. 96 de 
18 de março de 1893. Deft•onte ficam -lhe as ilhas [paú, Tujuco
assú e Coriatá . 

JUTAHY. «Rio elo Estado do Amazonas, aff. da margem dir . 
do Solimões, entt·e a foz dos rios Javary e Jumá, i73leguas acima 
ela confiuencia elo rio Negl'o e 251 da foz do Jamunclá, na lat . 
S . de 2o 36' long. ele 32o 18' O. ele O linda . A pret2 ::~são ele sua 
nascença nas serras ele Cusco soffl'e a mesma constestação que as 
elo Pul'ús , TeJl'é e Jul'ltá. Tem uma cachoeil·a , acima da qual 
suas mal'gens são c.ampinas, em que ha gado montado dos es ta 
belecimentos peru via nos. Suas margens abundam em drogas pre
ciosas e sã.o habi tadas por nações, que se confundem com as do 
Juruá e Javary. Quanto se sabe deste rio é recolhido dos in
dígenas, e não porque alguem o tenha visi tado. Em 1560, P ecl i·o 
ele Orsua, em dema1tcla de minas a urí feras e proclucções incli
"'e nas desceu do Perú por este rio, elo qual passou ao Juruá, pelo 
qua l en~rou no Amazonas. Ha noticia de haver u m jesn\ta hes
panhol entrado no Amazonas por este r io, e por elle subido a os 
sMs estabelecimentos elo Maranou » ( Cap itão-tenente Araujo 
Amazonas). No t rabalho A Te1•rc~ e o Home 'n publica.clo por 
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J. E . \Vappoous (1884), l tl-se á p. 89 o seguinte: a O Jutahy 
tem cet·ca de dous kil . na embocadura, atlima ela qual recebe 
pela margem oriental o Upiá, tão largo .:orno elle . Adeante 
recebe o Mutum, L'io concicleravel, que tem 176 me &res de largura 
na foz, E' navegavel cerca de 800 kil1. até á bJ.rra do Garoem, 
que lhe vem pela esq . (Segundo B. Browen e Lidstone )» 
Em suas maro-ens habitam os Marauhàs. A Rev . ela Soe . ele 
Geogr. doRig de Ja neit·o publicou em seu20 Boletim do '1' . II 
os se<>uintes Relats. sobre o rLO Jutahy, offerectdos a essa 
sociedade pelo St•. Dr. F. A. Pimenta Bueno. I. E ~plora~.ão 
feita por C. Barrin gton Brown e por ordem elo commendador 
Manoel Antonio Pimenta Bueno, gere nte da Companhia do 
Amazonas em 1875, a quem o relatorio 6 dirig ido 1 • Na confor
midade das instntcções commun\cadas por V. S . em carta de 
6 de novembro de 1874, explorei o l' io Jutahy, e tenho agora a 
hom·a de submet ter a V. S. o meu Rclat. sobre esse rio . 
Limitei a maior pat'te da informação obtida, aos to picos men
cionados na carta de V. S . , com excepção dos pt·oductos n atu 
raes, cujo . trab1lho ficou a cargo do Sr, Trai! que tambem 
agora envw. o seu Relat . a V. S. Utilisei- me dos serviços de 
uma pessoa ele nome Moraira residente nu Sappo (um aff. 
do Jutahy, perLo ela foz), na qualidade de pratico, vis to ser 
alie um dos poucos conhecedores elo rio, tendo ne1le navegado 
até a entr ada de um dos braços conhecido pelo nome ele Frecha, 
para ahi tr,Lbalhat· ncs seringaes . Do St•. Moreira obtive as 
principaes informações sobre o es tado elo rio na eatação da 
secca. Descripção geral elo rio. O Jutahy é um dos aff. elo 
Solimões pelo lado S. e ~ua f,;z é de latiLude 2o 43'24" Se lougi
tucle 6tlo 43'37" O. Tem milha e meia ele largura na foz , dimi
nuindo um pouco depois de ter corrido duas milhas, e tomando 
a clirecção O. por a lgum tempo, voltando quasi em angLtlo 
r ecto a seu curso. No angulo assim formado existe uma resaca, 
ott especie de lago em elil'ecção E . A milha e meia ele sua foz 
recebe uma pequena !JUantidade d'ag11a do Solimões que cort·e 
por um est t•.:Ji to paranamirim elo lado de cima da i lha Capurl. 
Desde esse mencionado angulo, o rio toma a. largLlra ele uma 
milha, correndo a SO. por espaço de 10 milh as , tendo um 
grande baixio na margem SE. que se prolonga a a lguma dts
tancia com uma profundidade, actualmente, ele quatro braças . O 
canal Lem seis a se te braças d'agua e na pa r te esLre1ta t~er~o d a 
foz tem 10 braças. Em seguida o l'lO volte1a <•om paranam ll'l ns 
e lagos ou partes do antigo rio, a quasi cada volta; de sorte que 
a lô- umas vezes torna-se difficil á pequena d istancia , distinguir 
qua~ o vet·dadeiro r_umo_tlo rio, qual o elo la~o ou o do para ná
minm . Ex1srem muttas Ilh as nes ta parte do r1o, e desde a sua foz 
até o Upiá, encontram-se tres grandes ilh as e muitos igar apés 
peque nos . A direcção ge ral do rio é entre NIJJ. e NNE. A agua 
do Jutahy além do Corueng ( Garoem) até a foz do Motum, 
apresenta a côr de l a ma com muitos sedimentos em sus
pensão ; porém passando o Motum, mistura· se c~m '!- agua 
preta desse rio, e g radualmente to rua- se ma1s !Jmp1da ou 
mais escura . Abaixo elo rio Upiah em direcção á foz, a agua 
apresenta uma côr amarella escura, com pouco sedimento em 
suspensão, A cot·re nteza duran te as pl'imeirrs 15 milhas não 
é forte, mas logo depois, toma muita força. O Upiá.h que un e-se 
ao Jutahy pelo lado SSE. a pouco mais ou menos 150 milha-s 
~a sua foz, e o primeiro ~ffiuente que merece impor·tancia . ~·de 
1gua l largura a este ult1m0 rio, t endo um terço de m1lha, 
porém sua profundirlaelejunto á foz é de quatro e meia braças, s6-. 
mente . P essoa alguma tem subido esse rio senão a algumas milhas 
além, portanto o Sr . Moreira não soube informar-nos a respeito 
do mesmo. As suas agttas são pretas e límpidas, cJntenclo pouco 
sedim ento em suspensão. O Motum une-se ao Jutahy La mbem 
pelo lado SE. a 300 milh as po uco ma is ou menos, distante ele 
sua foz, e suas aguas são pretas . Tem · 200 jardas de largo e 
dahi em diante é igua l ao Jutah y. Sua profundidade n a foz é 
de cinco e meia braças , e a do Jutahy, perto do mes mo logar é 
de sete br<tças . As pessoas qu e o teem subido dizem que contém 
numerosos seringaes em s uas margens . Os indios vivem desse 

. negocio, e diz-se que te em elles uma picada em dir.ecção ao 
rio Juruá, a começar das cabecetras. Do logar onde effec tuamos 
a nossa volta, pouco mais ou menos 4.24 milhas, agaas acima, 
desagua o terceit·o aff. elo Jutahy, o Corueng (Garoem) ; 
as suas aguas tu r vas no Jntahy, e tem apenas 100 ja1•das de 
largura e seis braças de fundo. O Sr. Moreira não conhece 
este rio, apenas sabe que algumas tribu~ ele índios vi vem em 

1 Nn. impresaão conservou ~ sa a re lacção db o1· ·gin:tl. 

suas margens, e que communicam por terra com o rio Javary. 
O Sr. Mot•eir·a diz te r subido até a foz ele um all'. a E . 
conhecido por Ft•echa ; essa viagem foi effec tuada em canoas e· 
cllu•ou -10 dias , passat1clo em caminho, quando contados oito 
dias de viagem, um grande r io com agua negra, conhecido 
por En a.já . F'acilidc~cle de navegação. O Jnt-ahy é na yegavel 
por vapor es, como o Andirá , na estação dás seccas, i sto é, de 
maio a outubro até a foz ele um grade aff. a E. conhecido· 
por Motum. Ne~ta dis ta ncia que calculo ser pouco ma is ou 
menos de 300 mi lhas ; o tet·mo médio de profundid ade é ele seis. 
a sete braças, porém o rio cresce mais qua tro ou cinco pés· 
.i. unto a foz do Motum~ ~ 18 pés na saa propria foz. Da parte 
wf~r1or do para námtt•tm Grande, a foz mistura-se com a 
aguado SolimÕ3S, eo m a qaa l baixa e cresce. Existem quatro· 
p :Lr a ná-m irins pelos quaes corre maior parte d' agua durante 
a es tação da secca, deixando o rio principa l (cortado po1· elles), 
muito r aso . Seus nomes são: pal'aná-mirim Grande , J a taputa, 
Cururú e Upiah. O pa ra námil'im J a taputá é es tl'eito e tem 
tão ra pida. dobra, na par te superiot· que clifficulta a subida ele 
um grande vapor dura nte o tempo de sua maio1· vasanLe, e o 
rio p t·incipal por onde col'l'e , qnasi que não tem agua . IJJx.istem 
dous outros logares muito rasos no rio principal , um é cortado 
pelo Paranámil'im Grn.nde com apenas um a e meia braças d'agua 
na estação dad seccas, e out ro no ponto abaixo do parauámil'im 
Bonyah, onde apenas obtive cinco braças ele fundo . Este ultimo 
log-a r não pócle ter mais de uma braça na maior vasante do rio. 
A pat· te superior elo J1ttahy da foz elo Motam pa ra o lado 
do sul, é estreita e cheia cl tor Luos idades e com qna nto tenha 
duas ou tl'eS braças ele fundo na estação elas seccas, o cmull é 
t ão eslreito e contém tamanha quantidade de páos mergulha
elos, que s6mente pequenas lanchas pode m então subil-o. O Sr. 
Moreira diz que, na estação claa seccas, o canal é es treito até 
Jutahy e contém páos a pique que tornam a na vegação perigosa 
para os vapores, se não forem conduzidos por bons IJraticos. 
Apenas em um logar encontram-se rochedos, isto é em Barreira 
Alta, que não impedem a na vegação . Quando o rio estâ raso , 
existem pratas de areia. Gomme·l"cio . O commercio no Jutahy 
es tá a inda na sua infanc ia, por falta ele população. Ha· olbo 
a unos que os primeiros seringueiros subiram ao rio na es tação 
das seccas. Segundo o Sr. Moreira apenas 12 pessoas se e:n ~ 
pregam neste ramo ele negoc iQ, e julga que faz,•m 40 ar,·obas, 
cada uma, o que representa nm total de 480 arrobas . Os 
poucos inclios meios civilisados que h abitam l'vianma -Malocca, 
tambem colhem a lguma borracha durante a secca, e ma ndioca 
sufficiente pa ra o sustento , Da foz do rio Upiah para cima em 
ambas as ma rgens do Jutahy, a floresta tem grande qua ntidade 
de seriugaes de boa qu alidade . Dizem que essas arvores se 
estendem até a foz elo rio Fr echa , e segundo os inclios, o rio 
Motum igualmente abunda em seringaes. A floresta pel'to de 
l'io encerra os productos ge t•aes ; is·to é, salsaparrilha, copa
hyba, etc . ; e o r io abunda em peixes, tartarugas e peixe- boi. 
A terra firme ou extensão de ·terra acima do nivel da maré 
cheia n!Jnca se alaga, bem assim as dive1·sas barre1ras, e· 
poderia pt·ocluzir os ma ntimen tos necessar~os, como: mancliocn.,. 
milho, etc., se fosse bem cultivada . Ex:i.stem 27 barrei~·as ou 
terras firmes em clive1·sos pontos do no, sendo 11 elas pri-· 
me iras e 16 das segundas. P op tdação. A pop. da par te elo r io que· 
atravessamos conRisti>t em um fa.z~ odeiro (se rin g ueiro) de Fonte-· 
Boa e cwco pessoas ele sua fanuha, habttaudo um a casa situada . 
pouco acima da foz elo rio Motum, e mais quat l'O índios ela 
>,rilm Marawá , 4ú Ca taquitlOS, e oi to ou 10 índios Baúá~. Os· 
Marawás não mol'am muito lonO"e das margens do rio, n'ttm 
Jogar elo p~queno i_garapé, perto !lo P a raJ;Lá-mirim Lago Grande
os CataqUtnos ha lntam uma iVlalóca, chamada J urnapipira ; e
os Bauás residem não muito dista nte e aba ixo da foz elo rio 
Motum. A maior par te da t r ibn Bauás habita o .Jutqby, perto 
ela foz elo rio Corueng, e são em numero ele 40 a 50 . Estes 
índios fallam todos a lingua geral, são em pnrte civili saclos, e 
trabalham para os seringueiros. No mez ele maio, de cada anno, 
os poucos serin gueiro s já mencionados, e suasfamilias, sobem 
o rio em canoas, levando os mantimentos necessar ios e perma
necem no fabrico da borracha até a estação elas ch uvas, em 
novembro, qu ando t•egressam a l~onte-Boa, ou Jutahy Barre iras .. 
As cabanas deser tas pode~ se1· vistas !~;lgumas vezes meio sub -. 
mergiclas nos baixos do r10, desde ~ loz elo Upiah a Lé o Iga
rapé Popunha, espalhadas pouco ma1s ou menos em dista ncia 
de 150 milhas . O Sr. More ira diz que existem sete tl'ibus de 
indios no alto Jutahy,~ seus affs., a saber: os Mazarun.as, . 
Pir iquitos, Juca nas, Ca1ar aras. Macacos-.pregos, Porcos e Bau
ás , são pouco melhor<ls que selvagens . O rio aba ixo ela foz do, 
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Moium, não é sac:lio, o que não. acontece na parte SUJ3erior . 
C rei~ que o ri~ em toda._ a sua exteusãc é manos sa:cl.io qtte o 
Jurua ou _Purus, ~s sezoes preYalecem qtrasi constan,temenifie . 
Info:maçao geologwa,. At!Lendendo ao crescim nto das aguas, 
a pnnctpal parte das secçoes nas margens e outeiros, estavam 
cobertas, assim pouco te~1ho a dizer sobre eU.as. Porém segundo 
<} formação dessas ultimas não vejo indicios que me levem a 
crer na e:üstencia de depositos mineraes. As margens são de 
barro cinzento e terreno de má qualidade e arenoso, e a terra 
firme con tém lodo ba!'ranto aver~nelhado, em a lguns logues é 
de boa qualtdacle, em outros é ma. As b.1neiras são form_adas 
ele araa cinzenta avermelhada e camada ele bart·o, em teneno 
de· lodo e bal'l'o ave·rmelhaclo, e cJr de cil1za que são de boa 
qualidade. Ao O. do Jutahy, do lado opposto á foz elo rio 
Motum, dizem qtte existe um immenso Cfl mpo at·enoso sem 
herva alguma . O Jutahy, como o Put·ús, Jurná, etc., corre 
por um ex tenso valle alluvial, entra as terras a l tas do mesmo 
nivel, as quaes se appro:dma em vados Jogares, durante o seu 
curso . A superlicie plana ela terra alta segue a do Juruá, por 
um lado e a do Javary pelo outro . Manáos, 12 da fevereiro 
de 1875. C. Barrington Brown. - I! - Desorip-;ão bota,nioa, ·do 
Rio J-utc~hy por James D. vV. Trai L- A maiot· parte das mar
gens do rl o Jutahy siilo tão baixas que chu·ante a es ~ação 
chuvosa acham-59 cobertas pelas aguas do ri o. D3 distancia 
em distanci:a encontram-se barre i!: as que se es teudem a uma 
ou ma1s milhas na margem do rw, e almndam em arvores 
de especie dilferentes ás do i"'apó. Pór emquanto não exista 
~ igual de agricnlt ,1ra no J uta'by, as caba nas dos sel'ingue iros 
estão situadas n os igapós perto dos sel'ingaes, e elles abi se 
demoram somente durante a es tação das feccn.s, ele maio ou 
junho a novembro . Gera lmente o terreno das barreiras· pres-

· ta~!e a cultura dos principaas prod uctos elo paiz, como sejam 
m!lho, mandioca, bananas, etc. Poderia se tit·ar va ntagem ela 
terra baixa, faz endo-se pla ntações de s ringaes, como tem sido 
[eito, co121 successo, em a lguns logat·es pet•to elo Pa•·á; e que 
Julgo, nao t em isso succeclielo na provi ncia do Amazonas . 
Coqtte iros tambem rwoduziriam, por serem ar vores propr ias a 
terras baixas, e produzem tão abundantemente que em alguns 
logares .do Solimões e seus afl's, são esses productos ofl'e
rectclos a vencia. O coco selvagem assim conhecido, parece ser 
da mesm a famil ia do que se cultiva no baixo Amazonas. Pao
DUCTOS N'A'l'U.RAES . - Os unicos colhidos no Jtttaby são: a 
bor:·acha, salsaparr ilha e oleo de copahiba. Apenas 12 serin
guerros teem stiLOs no rio, durante a estação das seccas, e 
empregam seus trabalhadores e indios nos trabalhos elos se
riugáes · e em novembro descem o rio com o producto do seu 
·trabalh~ . Os seringáes são raros, p~rém acima ela foz do Upiah 
(um grande lributario) ·tornam-se elles muito abundantes, e de 
excellante qualidade. Cada homem trabalha n'uma estrada de 
cem at·vores, q •te pt•ocluz, termo medio, 16 ar robas. (512 libras) . 
A sulsaparrilha abunda n as barreiras á margem do Jutahy, 
e é ele excellente qualidade. Côcos se! vage ns sã.9 abundantes 
na flo res ta a. margem do rio Motum, e delles nao se faz us0 
algum. A copahiba abunda nas terras a l tas, e algumas vezes 
dellas e extrabiclo o oleo. A andiróba e páo de breu (de ambas 
as qualidades) abundam nas margens do rio e por emquanto 
c!_: li e não se faz uso al gu c .. :. A sà1·va ou oumá, e a massaranduba 
sao ab :tndantes e deitam uma especie ele leite que serve par:a 
:misturar com o da seringueira. O castanh~ it· o (lle••tholletta, 
~xoelsa) existe no Jutahy e seus affs . Nla,clei!·a,s: Existe_EU 
numerosas nas florestas deste rio, e por emquanto elellas nao 
se tem felto commercio algum . Hs melhores são: lt<luba ama
r ella, Mn·a·itaná, ou páo vermelho, Mira·piranga ou páo 
amat·ello, Jutahy, Jacarinha, Páo d'arco, Piquiá, Wtshi, Louro 
pret9, Abacaty-rana, Pao ele Lacl'e, Ripa, Cabio;rana, Matá
mata, J aury e out ros. Dizem que eJ.:is le um campo a mM·9em O. 
do rw, que apenas contém a re ia e alguns arbustos tnsigmllcantes 
{Gladonia,); esse campo é completamente despido ele. her.va. 
llbnaos, 12 de fevereiro de 1875.- J ames D. vV. T rall. 

JUTAHY . I.,.arapé elo Estado do Amazonas, aff. da margem 
~sq. elo rio Padauiry, tl'ib . do Negro . Sua foz fica entt·e a dos 
1garapés Caranatahy e Ambayú. 

.JUTAHY. Iga rapé do Estado do Pará, no mun. da Boa 
VIsta. Recebe o Jutally-mil'im. 
JUT~HYEIRA. I~arapé do Estado do Pará, na freg, elo 

Mosqueuo . 

JUTAHY-~EpA. Igarapé do Eatado do Pará, all'. d a margem 
eeq. do rto Pn·aJ<tuara, no clist. ele Sant'Anna elo Capim. 

JUTAHY-TIBA. Igarapé do Estado do Amazonas a·:ff da 
margem dir . tlo rio Urubú . O Sr . B. Rodrigues, que 

1
del1e. faz 

menção, eacreve no Relat. d& do. Urttbi~ a p. 102 JttOa,hytyba, 
e na Pla,nta, do rio, que acompanha o mesmo Relat. Jutahy-
t~tba. -

JUTU ARAN A . Lago aff . da marga m esq. do rio Madeira 
trib. do Amazonas. 

JUTUBA. Ilha do Estado d0 Pará, na bahiade Guajará, no 
dist. do Pinheil'o. · 

JUTUBA. R·io do Estado elo Pará, desagua no Capim pala 
margem esq. E' um dos maiores affs .. daqueUe rio em volume 
de aguas e em extensão. 

JUTl!BA. Igarapé do Estado do Pará, banha o mun. da 
Monsaras e Glesaglla no rio CarnaL' á (Inf. loc .) Na Ca,rta, de 
Velloso Barreto acha- se mencionado esse Í"'arapé com o nome 
ele Ituba,, o 

.JUTUCAOARA (Pico de). Stirge do centro ele um grupo de 
montanhas na ilha Duarte de Lemos, onde tem aso;ento a ca
pttal do Estado do E. Santo. 

JUTURNAHYBA. Pov. do Estado do Rio de Janeiro no 
mun. ele Araruama, á margem ela lagôa de Juturnahyba. Tem 
uma esch . publ. de inst. pr im., creaela pela Lei Prov. n. 3.630 
ele 1.871. 

JUTURNAHYBA . Estação da E. de F. Leopoldina, no 
Ramal do rio Bon ito, Estado do Rio de Janeiro. Agencia elo 
Correio, creada em setembro de 1887 , Fica entre as esLações de 
Capivary e Poço d' Anta, IQQk294 distante de Nyterõi. 

J UTURNAHYBA. Lagôa do Estado elo Rio de Janeiro, no 
mun. de Ar arauama . Tem cerca de sete kils. de comprimento 
e quatro de largut·a . Nella desaguam, entre outros, os rios 
Bacaxá, Capivary e Matto Alio . E' egualmente alimentada pelas 
aguas elo rio S . João. Dessa lagôa p:;~.t·be uma estrada que vae 
ao mun. de Cabo Frio, passando pela pov. ele S. Vicente de 
Pau la. 

JUVA. R iacho elo r;st\do de Matto Grosso; desagua na 
margem dir. do rio Cipotttba, ab::lixo do Jurubauba. 

JUVENAL. Lagôa do Estado do Ceará, na estrada c:le 
Maranguape a Caninelé. 

K 

KABILLA. R iacho do Estado da Bahia, nos limites da 
f reg. elos Araçás. 

KAGADO. Log. ilO 3° dist. da cidade ele Therezina, capital 
do Estado do Piauhy. 

KAG ADO. Log. do Estado elo Rio ele Ja neiro, na villa de 
!taba poana. 

KAGADO. Serro te elo Estado ele Sel'gipe, no mun . de Ità
baia na. 

KAGADO (Serra do). Assim denomina-se o ramal da serra 
de San ~a Barb<lra, proximo aoe rios Kagado e Guaporé; no 
Estado de Ma tto Grosso . 

KAGADO. Pequeno rio elo Estado de Se1·gipe, banha o mun. 
de Dores e desagua no rio Sergipe (Inf. loc .). 

KAGADO. Rio do Estado do Rio ele Janeil'o, no mun. elo 
Rio Bonito . 

KAGADO. Rio do Es·~aelo de Minas Geraes; nasce no mu~. 
de. Juiz de Fóra, banha o do Mar de Hespanba e elesagua ~?O rto 
Pa1·ahyhuna, no logar Sant'Anna da Bat•t•a ela p~roc!Ha. do 
Chiador. E' atravessado pela estrada de ferro Untao Mme1r~, 
que ahi tem uma ponte de ferro . Nasce na serra da Babylonia 
(fazenda de Sant' Anna) e recebe o Kag:aclo Pequeno, Esp.iri~o 
Santo, F ormoso, Minhocas, Santo Ignac10 além de outros lUSJ- . 
gnificantes tributarias, 

KAGADO. Ribeirão do Estado ele Minas Geraes, banha o 
mun . de Cataguazes e desagua no t•io Pomba. Serve de divisa 
ao dist. da Vista Alegra. 

KAGADO. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, banha ·o 
mun. elo Patrocinio e clesagua no ri:o Dourados (h1f. Joc.). 
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KAGADO. Rio elo Es tado ele Mina3 Geraes ; desagua na 
margem dir. elo Piranga pouco abaixo da foz do La mim . 

KAGADO. Ribeirão do Estado de Matto Gt·osso ; nasce ela 
serra de Santa Barbara e correndo a NO. vae entt·ar no Gua
poré, cerca de sei~ kils.' abaixo da ponta deste ultimo rio, no 
<:aminbo de Cuyabá a Matto Grosso. 

KAGADO PEQUENO. Ribeirão elo Es tado ele Minas Geraes, 
banha o mun. elo Mat• de Hespanha e desagua no rio Kagado, 
aff. elo Parahy buna. 

KAGADOS. Serra do Estado de Pernambuco, no mun . de 
Timbauba . Aoseusopéfica afreg. de S . Vicente. 

KAGADOS. Ilha elo Estado do Para n á , no rio Tibagy e 
u: un. deste nome. 

KAGADOS. Riachão do Estado elo Piauby, separa o mun. 
·de V alença elo ele Therezina e clesagua no rio Poty. 

KAGADOS . Riacho elo Estado ele Pernambuco, banha o 
mnn. ele Tim baubõ], e clesagua no rio Capiberibe-mirim. 

KAGADOS, Rio do Estado da Bahia, aff . do 'l'raripe . 
KAGADOS. Rio do Estado ela Bahia, banha o mun . da 

Ban·a elo Rio ele Contas e desag ua no rio deste nome. 
KELLERMANN. Ribei r ão do Estado de Santa Catha rina• 

alJ'. ela margem esq. elo rio Itaja hy-assú . 
KIAREMOBIM. Nome que os pl'imitivos colonos do Estado 

do Ceat'á davam ao rio Quixeramobim. 
KICE'-MIRIM. Igara.pé elo Estado do Amazonas, aff. da 

margem esq. do rio Negro, tl'ib. do Amazonas. 
KIKIRUI. Cachoeit·a no rio Negro, aff. do Amazonas, no 

Estado deste nome. 
KIRIKIRI (s ilencioso). Lago do Estado do Pará; a E. do 

rio Trombetas e ao S. do lago Itapicurú . Fica proximo á foz 
. claquelle rio no Amazonas. Vem mencionado na Planta 
do ri o T!·ombetas, levantada pelo Sr . J. Barbosa. Rodr1gu~s. 
O vigario de Obiclos em uma in f. que nos prestou a r espet to 
·dessa cidade, escreve Kt?"'trt. 

KIRIRI. Sert·a e rio do Estado de Santa Catharina, o rio 
desagua no Cubatão, aff. elo S. Francisco (Inf. loc . ). 

KIRISHANAS. Inelios ferozes do Estado do Amazonas. 
Habitam as margens do. rio Uraricoera. 

KITTOLAND. Colonia no mun. ela Palmeira do Es tado 
do Paraná. A localidade é tambem denominada Portão. 

KREKER. Ribeirão do Estado de Santa Catharina, afl·. ela 
esq . do Tijucas . Recebe o Indayá, o Tyrol, o Lombardia e 
diversos outros. 

KRONENTHAL. Log. do Estado do R. G. do Sul, no 
rio Cahy. 

L 

LABAREDA. Lagôa do Estado dé Minas Geraés, no mun. 
ele Sabará, á margem esq . do rio das Velhas . · 

LABIRINTHO, Log. no mun . ele Baturi té , do Estado 
elo Ceará. 

LABIRINTHO. Grande cachoeit•a de seis ki ls . de ex tensão 
no l'io Jequitinhonha. T ermin a no Poço do Lahirintho (Bom 
Jardim) e distante seis kils. de S. Miguel. As voltas do rio, 
num es·treito canal de pedras, tornam-a perigosíssima á navega
ção das canôas. Em meio da cachoeira, a clirecção do rio suc
cessivame n te para os quatro pontos cardeaes, dá-lhe o nome 
de Cruz elo Labirintho. 

LABIRINTHO . Corrego do Estado ele Minas Geraes, banha 
o terl'itorio da freg. de S • .Miguel do Jequitinhonha e clesagua 
no r i o eles le nome. 

LABREA. Cidade e mun . do Estado elo Amazonas, séde da 
com . elo l'io Pnrús. Ora

8
"o N. S . ele Nazareth e diocese de Ma

náos . O art. I ela Lei l rov. n. 265 de 15 ele maio de 1873 
creou no l'io Purús a parochia de N. S. do Nazarelh elo Ituxi, 
que em vit·tucle do art. H da mesma Lei tev.e por séde o Jogar 
Labrea . Foi elevada á categoria de villa pelo art . I da de 

n. 523 ele 14 de maio de 1881, qtle constituiu o seu mun . . c~m 
as parochias de LaiJI'ea e Santo Antonio ele Quicihan. Fo_1 m
corporada á com. Rio Purús pela de n. 607 ele 26 de maw de 
1883. Foi elevada á cidade pela Lei n. 97 ele H ele outubro ~e 
1894. Sobre suas di visas vide Lei Pro v. n. 462 ele 3 ele ma10 
de iSSO. Nella tocam os vapores ela linha de Manáos a Hyuta-
nahan no rio P ttrú~. . 

LACAUHI. Ribeiro no Solimões, na marge.m esq. elo rio 
Içá, en·tt·e o Quivé e o Miui (Cnpitão-tenente Amazonas). 

L ACRE '. Suburbio na cidacle de Maroim, no Estado de 
Sergipe. 

LAÇOS . Pov . elo Estado da Bahia, no termo do Brejo Gran
de, com uma esch. pnbl. de inst. pr im., creada pela. ~ei P1·o~, 
n. 1. 9'13 ele 28 de julho ele 1879, e uma capella da mvocaçao 
de S. Sebastião. 

LAÇOS . Set•ra elo Estado de Pernambuco, no mun. do Al
tinho . 

LACRAIA. Conego elo Estado de Minas G~raes, banha o 
mun. elo Pabrocinio e desagua no rio Preto, afl. do Parana
hyba . 

LADARIO . Log . da marg~m elir. do rio Paraguay, 12 kils. 
abaixo ele Corumbá, pat•a onde se transfenu, em 187·i o Arsenal 
ele Marinha· no illstado ele Matto-Grosso. f<' oi neste local que a 
principio se'funclou a pov. ele Albaquerqtte, hoje Cot'llmbá. 

LADEIRA. Log. situado ao sobpé ele um:t co rdtt de morr~s 
eguaes, á margem dir. e elo lado co o. vexo de uma c~rva do r10 
Parnahyba, no Estado elo P1auby (0 . M. Ça~clas) Dtstaquatro 
a cinco kils . elo logar denominado S . B.etmg10 . 

LADEIRA . Morro do Estado ela Bahiã., na cidade de Alà
goiuhas . 

LADEIRA. Ilha do Estado elo R . G . elo Sul, no rio Ja
guarão . 

LADEI RA. Rio do Estado do P a r,;,, banha o mun . de Bra
gança e desagua na margem dir . elo Caeté (Tnf. loc.). 

L ADEIRA. Ribeirão do Estado ela Bahia, banha o mun. 
ela Victoria e, após um curso ele 16 leguas, faz barra no rio 
Pardo acima do Cachimbo uma e meia leg ua. Recebe o ribeirão 
elo Curral, o S. João, o riacho do Meio e o Coilé. (Inf. loc.), 

LADEI RA. Cort'ego e ilha elo Estado de Minas Geraes . O 
corrego desagua na margem escr. do rio S. Francisco eu tre a 
foz dos corregos Arrodeaelo1: e Maraugaba. 

LADE I RA CAVADA . Corrego do Estado de P.ernambuco, 
banha o mun. do Bom Conselho e clesagua no Ba1x<J, Grancle, 
afl'. de Frecheiras, que o é do do Parahyba ([nf. loc.) . 

LADEIRA DOCE. Log. do Estado das Alagôas, no mun . 
da Palmeira dos Indios. 

LADEIRA DO PAU FERRO. Log . do Estaçlo elas Ala
gôas, no mun. de Paulo Aflonso. 

L ADEIRA GRANDE. Serra elo Estado da Bahia, no mun. 
ele J aguaripe . 

LADEIRAS. Pov. no mun. ele Iguarassú do Es tado de 
Per na m buco . 

LADEIRAS. Pov. no mun. ele Villa Nova, elo Estado de 
Sergipe, com uma esch. publ. ele inst. prim., creada pela Lei 
Prov. n. 923 ele 22 de m D.rço ele 1866 . 

LADEIRA VERMELHA. Log . do Es·tado de Pernambuco, 
no mun. do Bom Conselho. 

LADRÃO. Igarapé do Estado do Pará, nas proximidades 
do arsenal de mar mha . 

LADRILHOS . Serra no mun. de Gt·avM{\ do Estado de 
Pet:nambuco (In f. lo c.). 

LADRÕES . Arroio elo Es tado do R . G . do Sul, atf. da 
ma1:gem esq . do rio Camaquan, trib. ela lagoa dos P atos . 

LAF A YETTE . Estação da E . F. Central elo Bl'azil, no 
mun. de Queluz e Es tado de Minas G~raes, clis·tante 12''.413m 
da estação de Buar·que de Macedo e •12,890 da de Ca ranclahy. 
A 22 ele abril ele 1884 foi inaugurado nessa estrada o trafego 
definitivo do t t•echo ele 42k.890m entre as estações ele Caran 
dah y e Lafayette, comprehendendo as estações intet•mecliarias 
de Buarque de Macedo e Christiano Ottoni. Já a 26 de dezembro 
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de 1883 havia sido provisoriamente abe t•to o mesmo trecho 
tendo sido mais tarde necessario suspender o trafen-o em razã~ 
elas chuvas tonenciaes de março de 1884 . Com o ~ovo trecho 
contou a E . de F. Centt•al do Brazil em traferro 724"908m 
Agencia do Correio. Estação telegL"aphica 

0 
• 

LAGAMAR. Log . do Estado .de Sergipe, no mun. de Ja
paratuba (Inf. loc.) . 

LAGAMA_R. Antigo cm·ato do mun. do Patrocínio, no 
Es~ado de Jlihnas Get·aes Elevado a clist. pelo art . II § I ela 
Le1 ~L"ov. n. 693 ele 24 de maio ele 1854, rebaixado dessa ca
tegona pelo art . I ela ele n . 1.678 ele 21 ele setembro de 1870, 
que JnCtll'POl'OU seu tenitorio aos dists. ele Coromanele l e Ab
badia. O pov . fica proximo ao rio Parnahyba; na Fazenda 
de Sant'Anna . 'l'eve por origem a devoção ele um importante fa
zendeiro , que foi dono dessa Fazenda, o qual manclott con
strnir ah i uma capall a . Acha-se hoje decadente. OL"ago N. S. 
das Dôres. A Lei Pt·ov . n. 3 .597 de 29 ele ao-os to ele 1888 cr~ou 
ahi um a esc h. publica. 

0 

LAGAMAR. Ancoradonro sit uado a tl'es milhas ela baL"ra 
do Amal'goso, uma das boccas elo Assú , t•io elo Estado elo R. 
G. elo Norte. Nelle res idem os praticas ela bal'l'a do Amargoso, 
que gtü am as embarcações até Macau. O pratico Pbilippe diz 
sobre esse ancouraclouro o seguinte : <<O ancor adouro elo Ala
gama'· (Vital ele Oliveit•a escreveu Lc~gwna?') que fi ca por 73o 
SE. da bart·a elo Amarguso demanda-se deste modo: Vindo ele 
E. ao }ong? ela costa, depois que h ouver passado a Ponta elo 
Tubarao, va seguindo pela sonda ele nove metros (quar.ro bra
ças) e logo qne reconhecer o pontal ele Camapum, que é escuro 
e cortado a piqae attencla-se ás Qaixabeiras (tres a r vot•es) .iá 
mencLOnac\as, as quaes estão pelo O. do pontal e na pov. elo 
Alagamar, e tanto q11e descobrir a segunda, orce para teL"ra, 
devendo ftt~clear em cinco metros cl'ag tta (duas e meia braças) 
na ruaré ban,t, demorando-lhe a pov. por 2.2° SE. » 

LAG~MAR. Riacho do Es·tado ele Se1•gipe, banh a o mun. 
ele Itabaiana e clesagua no Fazenda Grande, aff. do rio Jacara-
ctca (Inf. 'loc . ). ' 

LAGARTIXA. Log. elo Estado elas Alagôas, em Santa 
I:phi ge nia. 

LAGARTIXA. Sen·a do Estado das Alagôas, i10 mun. do 
Paráhyba. 

LAGARTIXO. Rio do Estado de Sergipe; nasce na set·r ~ 
ele N . S. das Dôres, no logar denominado Estreito, banh a a 
villa da Capella onde engrossa seu Cttt·so pelas agllas elas Qué
braclas, denominadas Bicas ela Capella, e desemboca na mar
gem esq. elo Japaratuba. Seu leito é a renoso, agua potavel, 
pres·tando-se como motor a clous engenhos ele assacar. Recebe 
o Lagartixinha. 

LAGARTO . Cidade e mun . do Estado elo Sergipe, termo da 
com. de satt nome, em um bello plana lto donde se clescortina 
um bello panot•ama, ligada a ltabaianna por um a estrada e a 
Campos por uma outt·a cort:t.da pelo riJ J abebiry . A modesta 
casaria terrea occupa um a á rea quasi toda plana, apr aseutanclo 
um eloga n te aspecto. Tem o mais bello templo do Estado, a 
Matriz enft·enta nclo a casa ela Camara Municipal, na praça ela 
P1eclacle ;_ uma capella clec nte e a Casa ela Detenção n a pmça 
do Ro,.ar10. O mn~1. do L· gal'to compreheucle uma ttr ea ele 
ceyca ele 3 .500 kils. quacls. E' limitado: ao N. pelo de Simão 
Dtas; ao NE. pelo de Itabaianna; a E. pelo ele Itaporanga; a 
SE. pelo ~la Estancia; ao S. pelo do Buquim; a SO . pelo 
~lo R1achao ; a O. pelo ele Campos. O aspecto physico do mun. 
e geralmente plano, apresen tando uma depressão parallela á 
margem esq. do Piauhy. E' a rgiloõo o solo e ele cor escm·a 
onde se cultiva a canna de assucar. No centro elo lDlllL ergue-s~ 
um plano qttadrilongo, e·m cuja extremidade S. está assente a 
Clcla~edo Laga r to. Aos flancos deste planalto estendem-se duas 
pl:;t-n!cles, levemente ond uladas : uma a E. col"Lada pelos ri
l1e1roes I\II~1ch_aclo e U1·ubti.; outra a O. ma is fertil, nas m8.r
ge.ns 9-os r tbetros Jacaré e Piauhyt inga. Ambas conteem pastos de 
cr1açao e povs. de lavradores ele cereaes e tabaco. A pt·oclucção 
-v
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egetal, quer silvestt•e quer cultivada n ão rivaliza com a opa-
enc ta ele outras zonàs mesmo elo Es·taclo. O gado vive á lei 

da n~tureza, sem o men~r emprego ele arte pa t·a; o cruzamenbo. 
M:mer aes de valot·, si existem, jazem ·clesconhec1dos nas entL"a
nha~ da terra .. Sabe.-se apenas ele uma jazida de qaartzo na 
collma do Capun Fl'lo. O commercio é de circula~. ão limitada i.i. 
pequena lavoura e á inclttstria de pequen~s teares manejados 

pelas mulheras. Em seu territorio cultiva- se canna de assucal."' 
mandioca, algodão, tabaco e toda a sorte de cereaes . CL"iaçã~ 
de gado. A ind .tstr ia fabL"il consiste em assncar, aguardente 
fumo, faánha ele mandioca, obras ele olari a , r êcles e pannos d~ 
al""odão. Orago N. S. da Piedade. Foi creacla freg . em 1652 
vifla em 1730 e elevada á cidade pela Lei Pt•ov. n. i. HO de 20 
ele abril ele iSSO. E' com. ele pt•tmeil•a entt·. creacla pela Lei 
Prov. n. 379 de 9 ele maio ele 1854 e classiftc~cla pelos Decrs. 
n. 1.439 ele 23 ele se.tembro de 1854, n. 5 213 ele 1 ele fevereiro 
ele 1873 . e n . 104 ele 26 ele abril ele 1895 No mun. ficam os 
povs. : Tanque, Bôa Vista, Bt·ejo, Santo Ahtonio e Retiro; M 
serras P1·eta, 'l'alhaela, Cangui, Caçumba e do Cedro; e os rios 
Piauhy, Boqueirão, Machado, Jubnrú e outt"os. Tem eschs. 
publs . ele inst. pl'im. Agencia elo correio. Sobre suas divisas vide~ 
art. 1!1 ela Lei Prov. n. 45 ele 20 de marco ele 1840. n. 64 ele 27 
ele fevereiro ele 18H. n. 185 de 16 ele junho de 1847, n. 207 ele 
17 de abnl ele 1848,_ n. 256 ele 10 ele maio de 18,19, u. 295 ele 4 de 
maiO de 1853 , n. 3;:,4 ele 13 de agosto ele 1853, n. 1291 ele 2,1 de 
abnl c~e 188!. Ayres elo Casa l diz : « Lagar to, si"tuada em uma 
pl~mcte, cousa ele 20 legu~s ao poente ela capital é vil! a medíocre 
e tamosa pela stta pedL"eHa ele pederneiras, ornada com uma 
egreja matriz cleclicacla a N. S . da Piedade. Nos contornos 
cria-se gado vaccmn, e mlltiva-se al5odão, mandioca e outro~ 
comestiveis. No seu clistricto está o famoso Gam,po elo Q,·eoMlo. 
com claas leg llas ele extensão, onde pasta numeroso gado, e onclé
se vêm muitas emas e seriemas, com outras ave.>». « Affit·ma a 
tt·adição, diz o Sr. l];atychio de Novaes Lins, que a pl'imitiva 
pov . foi ftmclacla no sitio Santo Antonio, ao poente, cerca de· 
cinco kils, onde ainda existe uma ermida com a invocação 
daquellesanto; e que os habs ., a terrados com a epidemia ela 
variola, nmdaram-se para o local em que e~tá hoJe a cidade 
cnjo nome ele Laga1·to é devido a um pequano sulco torrencial; 
ao N. e distante cerca ele um kil., o qual 'Lem a mesma Lleno
mi nação pot• causa ele uma pedt·a em forma de lagarto, que 
fica em uma ele suas margens . » Além ela matriz, tem a egreja. 
ele N. S. elo Rosario. 

LAGARTO . Log . elo Estado ela Bahia, no mu!l. de Campo 
Formoso. 

LAGARTO. Pov. do Estado do Rio de Janeiro, no muu. 
de Ma ricá. 

LAGARTO. Serra do Estado elo Rio ele Janeiro, entra. 
Ilaborahy e Maricá. 

. LAGARTO. Corrego elo Estado ele iVlatto Grosso; aflue à 
d1r. elo Cuyabá,quasi em ti·en·te á capital, logo acima da es·trada 
ele Poconé. 

LAGARTOS . Art•aial elo Estado do E. Santo, no termo elo 
Cachoeira do I-tapemirim, elevado á elis t . policia l com a deno
minação ele S. João elo M: uqui. 

LAGE. Parochia elo Estado elas Alagôas, no mun. de S. José· 
da Lao-e. Orago S. José e cliocese de Olincla. F'oi cc eacla pela 
Lei P~ov. n. 885 ele 30 de j unho ele 1882 . Vide S. José da 
Lage. 

LAGE. Parochia do Estado do Rio de J aneiro, no mun. ele 
Irapentna. ÜL"ago N. S. da Piedade e cliocesa elo Rio de J anei ro. 
Foi areada pela Lei Prov. n. 225 ele 21 de novembro ele 1861. P er
tencea ao mun. de Cttmpos. E' uma elas mais importan tes po vs . 
do mLlll. de Itaperuna em cultura de café. Possue um bel! o 
templo, bem ornado, uma capella ela invocação ele Santo An·
Autonio e uma boa ponte sobre o rio Muriahé. Nella ficam os 
poYs. S . J osé cleUbá, Limoeiro elos Peqtünos, S. Sebastião elo 
Bello.Temduas esch~ .pttbls. ele inst. p1:im. Agencia elo corre10 
Sobre suas di visas vide Lei Pt•ov. n. 1. 308 de 29 ele dezembro 
ele 1865. Pot• suas divisas corre o ribeirão da Fttmaça. 

LAGE . Parochia elo Estado ele Minas Geraes, no mun. ele 
S. 'José d'l];l Rei. Orago N. S. da Penha de Ft·ança e clioce~e 
ele Marianna. Foi areada pelo a rt. I § III da Lei Prov. n. 184 
cl.e 3 de abril d e 1840. Incorporada ao mun. do Brum.ado de 
Snassuhy (Elt1'tl'e Rios) pelo a rt. l da ele n. 2.109 de 7 ele JaneiL'O 
ele 1875 e ao ele S. José cl'E l-Rei pelo art. I ela de n. 2.167 de 20 ele 
n ovembro elo mesmo anno. Sobre sttas divisas vide Leis Provs. · 
ns. 3.087 ele 6 ele novembro e 2.887 ele 22 de setembro de 1882; 
art. IV da de ·n, 2. 722 de 18 ele dezembro ele 1880. T em cltta~ 
eschs . publs. cl~ inst . prim . , um a elas quaes creada pela L e1 
Prov. n . 2.fl64 ele 17 ele dezembro ele i8H, e uma pop. avaliada 
em pouco mais de 2.000 h~bs. A9encia elo coL"reio. E' essa 
parochia montanhosa e fet•ttl . Es ta situada em uma alta. emt-
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nencia, de onde a vista elo obset"vaelor alcança uma grande dis 
tancia. Como o seu nome indica, tem por alicerce um enorme 
verdadeira maravilha da natureza, aprese:.Jtando uma e nor~e 
lagedo, fenda, clenomin acla Buraco do Inferno, habitação de r ept1s 
e morcegos. Tem, além da matriz, a egreja do Rosario em con· 
sirucção. Dista eleS. João d' E l-Rei 30 ldls . , de Tiradentes 24, 
da capital 120 da Lagôa Dourada 18, de S. João Baptista 42, 
do Passa Te~po 48, de S. Thiago 36, de Santa Rita do Rio 
Abaixo 18. A lavoura consiste em canna ele assucar e cet·eaes . 
A industria é pastoril. O clima é frio e secco. Tem duas 
estradas t·eaes. A Lage serviu de berço aos clous inconfidentes 
J osé de Rezende e Costa, pai e ftlho, deixando este ultimo um 
patrimonio de qua tro apolices para os pobres da freg. que 
recebem o rendimento llellas semestralmente . 

LAGE. Logs. do Estado elas Alagôas, nos muns. de Atalaia 
e do Parahyba. 

LAGE. Dist. do mun. dos Meiras, no Estado da Bahia . 
do termo da Villa Verde, no Estado da LAGE. Dist . 

Bahia . 
LAGE. Pov. na freg. de Sánto Antonio ele Theresopolis do 

Estado do Rio de Janeiro. 
LAGE. Log. no mun. de Sapucaia do Estado elo Rio de 

Janeiro. 
LAGE. Pov. no mun . de Corumbá do Estado ele Matt,o 

Grosso. E' haLitado por índios Cayap6~. Tem uma esch. de 
inst. prim. Depende da freg. de S. José de Herculanea, 

LAGE. Estação da E. de F . Sul de Pernambuco, que liga 
este Estado com o de Alagôae, antre aa estações ela Serra 
Gr ande e da Bart·a do Canhoto. 

LAGE. Estação ela E. de F. Carangola, no Estado do Rio 
de Janeiro . .!!;'ligada ao arraial da Lage por uma estl'ada. 
Tem uma agencia do correio, CL'eacla pela Portaria ele 13 de 
janeiro de 1886. 

LAGE. Uma das estações ela E. ele F. Mogyana no Es
tado ele S. Paulo, entre Atterradinbo e Conego Fundo. Tem 
agencia do correio. 

LAGE. A Rattier de Villegaignon que occupou-a durante 
alguns dias. Rochedo de 100 metros de comprido sobre 
60 de largo, collocaclo na entrada da barra, dividindo o canal 
em duas secções deseguaes. Nella existe a fortaleza começada 
em 1713 pelo governador Francisco ele Tavora e concluída 
pelo marquez elo Lavraclio, montando actualmente 28 canhões. 
O accesso a ella é quasi sempre mmto clifficil, pela forte arre
bentação das vagas ; e pot• vezes a sorte da guarnição tem
se tornado critica , pelo ataque violento das ondas, que chegam 
a desmontar a grossa artilheria, e pela falta ele •·ecursos, por 
não poderem atracar os escalares durante muitos dias. Nella 
esteve preso o major Miguel de Frias, em consequencia do 
conflicto da noite de 28 de setembro de 1831, conhecido pelos 
Tú·os no Theat•·o. Na prisão desta fortaleza é que teve · logar 
a horrorosa scena mencionada na palavra Gaqueú·ada ; e 
ta~bem foi della que em 19 ele abril de 185'1 se evadiu o ca
pltao Pedro Ivo, che fe militar da rebelião de 1848, em Per
nambuco, que falleceu em viagem para a Europa, sendo im
mortaltsado por d~as bellissim as poesias, uma de Alvares d~ 
Azevedo, em que 1mplorava o seu perdão, e outra de Castro 
Alves. (Fausto de Souza. A Bahia do Rio de janei•·o). O au
tor do Di co. tem duvidas sobre a evasão e o (allecímento 
em v iagem de Pedro Ivo. Foi o primeiro ponto em que Vil
legaignon projectou estabelecer-se, mas deixou por sua pe
quena área. Salvador Correia quiz erigir abi um fortim em 
1754, mas dissuadido por um engenheiro hespanhol tratou ele 
fortificar os promontorios visinhos. S@g Lmdo Pizarro ( Nlem. 
70 10) foi o governador Francisco Soutomaior, que a começou 
para cumprir a Carta Régia de 11 ele fevereiro de 1644 ; mas 
B. Lisboa ( Annaes 1°, cap. 4° e 2°, cap. 2D) diz que Duarte 
C. Vasqueanes a fizera principiar em 1630, sendo anxiliado 
pelos moradores da cidade com donativos e a venda dos chãos 
das praias, fazendo-lhes ver c1ue uma fortaleza nesse ponto 
era de inconc~bivel força de defensão Jlara, imp~clir a, entracla 
do inimigo . Em todo o caso a obra foi suspensa logo em co
meço; é quem lhe deu verdadeiro impulso, foi D. Francisco 
de 1'avoL'a em 1713, recebendo dous anuos depois ordem de 
applicar nessa obra 40.000 cruzados de direitos ela alfandega 
(Carta Régia ele 26 ele janeiro de 171.5 e 24 ele dezembro de 
1716). A situação é magnifLCa para a defesa na bocca do 

canal, di viclindo-o em dois, cruzando fogos com os ele outras 
fortalezas e in accessivel a qualquer clesem barque. E ' , porém, 
muito vulneravel por ter pequena elevação e ser descoberta, 
razões por que se teem por vezes aconselhado a construcção d~ 
uma torre encouraçada de dous andares , armada de seis ou oito 
grossos canhões, idéa ainda lembrada e projectada pela com
missão de melhoramentos do material do exercito, em seu 
plano ele defesa do porto, apresentado em 1863. Esta fórtaleza, 
classificada de 2a classe, tem a f6rma de um hexagono irre
gular ; está a rm ada com 28 canhões, guarn ecidos por um 
destacamento enviado da de Santa Cruz. 

LAGE. Serra do Estado do Rio ele Janeiro, no mun. do 
Carmo. 

LAGE, Serra elo Esto.do de Minas Geraes, no mun. de Oli
veira, ao poente ela ÍL'eguPzia do Japão. Calcula-se ter 40 me
tros de altura e aJ:lirmam possuir no seu cimo uma grande e 
rica aguada . 

LAGE . Ilha do Estado de S. Paulo, ao S. ela cidade de 
Santos e elella distante cerca de 55,5 kils. Nella existe uma 
verteu te ele agua mineral, nota vel por s na acção beneüca nas 
enfermidades do estomago, intestinos e ligado (Azevedo Mar· 
ques.) 

LA GE. Ponta na bahia de S . Marcos, no Estado elo Ma
ranhão . 

L AGE. Riacho elo Es·taclo do Piauhy, clesagua na maL•gem 
esq. do Canindé, uma legua abaixo do riacho Macambira e 
Ires da cidade de Oeiras. 

LAGE. Corrego elo ]]s·taclo ele Pernambuco, banha o mun. 
do Bom Conselho e desagua no rio Parahyba (Inf. loc.). 

LAGE. Ribeirão do Estado ela Bahia, banha o mun. do 
Pr a_do e desa g·ua na margem esq. do rio elo Nor·te, i2 kils. 
aha 1xo ela barra do BeiJa:-Flor e dons do pov. Escondido. 

LAGE. Rin.chão do Estado da Bahia, banha o pov . elo seu 
nome e elesagua no Jequiriçá. 

LAGE. Rio do Estado do Rio de Janeiro, banha o mun . 
ele Rezende e desagua na margem dir. do rio Parabyba pro· 
ximo á foz do rio Sant'Anna. <<Nasce, inform:tm-nos d~ Re
zende, nas cumiadas ela serra da Bocania, no Estado ele São 
Paulo, e, ap6s um longo e sinuoso percurso entL'a no do Rio 
de Janeiro, na freg. de San·t'Anna elos Tocos, em que se de
senvolve por cerca de 12 kils. e até lançar-se no rio Para
hyba, tres kils. abaixo da freg. dos Tocos.» 

LAGE. Corrego elo Estado do Rio ele Janeiro, reune-se ao 
carrego do Caboclo, e, reunidos atravessam a estt·ada do 
Commercio. Desaguam na margem esq . do corrego dos Fer
reiros, afl'. do ribeirão da CacJJOeira Grande, trib. do rio 
Utum . 

LAGE. Ribeirão elo Estado do Rio de Janeiro, atl.'avessa a 
estrada do Commercio e desagua na margem esq. elo ribeirão 
da Vargem, aff. do rio elo Secretario. 

LAGE. Ribe irão do Estado do Rio de Janeiro, banha a 
parochia ele S. Joaquim da Barra Mansa e desagua no ri() 

Preto. 
LAGE. Corrego do Estado de S. Paulo, no mun. ele S. José 

do Rio Pardo. 

LAGE. Rtbeirão do Estado ele Minas Geraes, aff. do rio 
Cervo, nas divisas da freg . de Luminarias do mun. de 
La\l'as. 

LAGE, Corr2go clQ Estado de Minas Geraes, aff. elo l'Ío 
J equitinbonha. 

LAGE. P equeno rio do Estado ele Minas Geraes, desagua 
na margem dir. do Manhu-assú en·tre a foz do Capim e a d() 
ribeirão do Bugre. 

LAGE. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, afl'. do rio 
Caratinga, no mun. de Manhu-assú (Inf. Ice.). Do mesmo 
mun. fazem-nos menção de um outro ,·ibeirão da Lage, aff. 
da margem esq. do rio Cuieté. 

LAGE. Corre~o elo Estado de Minas Geraes, aff. elo rio 
Grande, nas div1sas da freg. de S. José do Pontal. 

LAGE. Carrego do Flstado c~ e Minas Geraes, banha o mun. 
do Pa trocinio e desagua po 1'10 Santo Ignacio, (In f. lo c.). 
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LAGE. Desde que os col'l'egos Barro Preto e Capão de 
Eg1·ej a r eun em suas aguas, conse rvam este ul-timo nome até 
::í Juncção do corrego ela Pont ele Santa R ifa . D'ah i até á 
roz no rio Ubet·aba, o COl'rego toma a denom inação de Lc~ge , 
denvaela ela ctrc 1mstancta de correr elahi por dian te sobre um 
leito pedregoso . Att•aves>a a cidade ele Uberaba, n o Estado ele 
Minas Geraes . 'I' em di ret·sns po ntes, sobt•esahindo entre ellas 
n <la rtn do Commercio. 

LAGE. Corl'eg·,J clJ Estado ele Mi nas Geraes. aff. ela mar· 
gem esq . elo rio S. Ft·ancisco. · 

. L~g-E . Corrego elo . Es~ado lle Minas Geraes, vae para o 
r1 be1rao el o Bom J ard tm , triu. elo rio elas illor les P equeno . 

LAGE . O St·. Joseph de Mello Alva.t•eo em uma informação 
com q ue nos obsequiou a respeito elo mun. de Sa nta Luzia de 
Goyaz, faz m~ 11ção ele diver sos r ibeirões e corregos com ess ~ 
n ome: um a~t'. ela mat·gem clir. elo rio S . Marcoa; clotts afts. nm 
da margem esq. e outro ela d ir . do ri0 Ve t· melho, atl'. do 
S. Barlholomeu; um aff. da margem esq . do ribei rão Saia 
Velha, a tL elo S . Bar Lholomen; Hlll a fl'. ela margem elit· . elo 
r io S . Bal'iholomeu ; tur, aff'. el<l margem dit·. elo ri beirão Ala 
gado; um a!1'. cia margem di r . elo rio Cc>rrunhá ; um afl' . el a 
mat·o·em el ir . lo ribeit'ão ela Gachoeil•s, tl'ib. elo Samambaia . 
que" o é do ri o Co t•u m bá ; um a ff . el <t nHt l'gem esrr . do rio 
P at•ucanjub:t ; um aff'. ela margem esq. elo ribeirã o De scob e r~o, 
tt·ib. r.!.o Corumbá; um aff. cl<t mar!l''m dir. elo ri beit·ão Pal
mital, trib . do Ran ~a !IIat' ia, qae o e dv rio Col'Umbá: um afl'. 
el a múgem esq . elo ribeir ão S:t nta M:.wia. · 

.LAGE. R ibei rão elo Es tado ele Matto Grosso, afl'. eb marg·em 
dn·. elo l\Iamot•é, logo aba i ~o ela cachoe ira ele que tomou o 
nome. Tem 30 a 40 met ros ele foz. 

LAGE. Ribeirão elo Estado ele Mat lo Grosso, aff. ela mat•gem 
clir. elo Camapua n- ass!Í , ent re os da Mã i Fica e elo Almoço. 

LAGE. R io do Estado ele Matto Grosso . E' um p2queno 
subsicliario á elit·. elo rio ela Vaccari a . 

L~GE. Ribeirão do Es tado ele Ma tto Gt·osso; clesagaa á esq. 
do r1o elos Domados, nndo ela serra de Anhanvaby. 

LAGE (R i beirão ela). Uma elas cabeceiras elo ::>araré, ent re 
os corregos da Bulha e Taqua t·al. 

L AGE OU LAGENS . RibeiJ·ão do Estado de l\Iatto G!'osso, 
all:'. esc1. do rio do Paredão, bt•aco elo rio elas Illortes , entt•e os 
elas Ar8as e elo> Olbos cl'A gna . Coae por largos t1·echos ent re 
r ibas ele grés e syenito , clespidas completa mente de vegetação . 
Atravessa a est.rada ele .cuyabá a Goyaz , perto d-a cpal fó t' ma 
urna formosa cct ca·ta , 

LAGE. Cachoeira na rio i\1amoré, a quinta e ultima, seis kils · 
abaixo el a elo Pau Grande, e outro ta nto acima da confluenci a 
co m o Beni, e formação do gra11de rio Madeira . 'l.'err ivel no 
tempo elas cheias, n a es tiagem é uma COt'i'eelei t•tt ele kil. a kil. 
e meio, incada de penedos e lages . Nas che ias , só pócle ser 
vencida si r(janclo-se as embm·cações . F oi tambem c.onhecida 
pela clenomtnação ele cttchoeira ela 'l.'ap.ioca. 

LAGE. Cnchoei t·a do rio Cabaça!, acima ela foz elo rio Ver
melho, no Estado ele Mattu Grosso. 

LAGEA. Gorrego elo Esi;ado de Goyaz , banha o mun. de 
Santa Luzia e clesagua na ma rgem elir. elo r io Conuub{< 
(I nf . loc .). 

. . LAGEADA , Uma elas prin0ipaes cachoeiras elo rio 'l' ocan
h ns. alguns kils. abaixo da Carol i na Velh a . E' um gt·ancle ro
chedo por onde correm as aguas com tal ímpeto, que emba
t· açam_ muito á navegação deste rio; sendo necessario, na 
occasrao da descida elos barcos, serem clescal'l'egaclos e a carga 
poncht7.tda as costas. Na snbicla vão os barcos puxados ú si-1-ga . 

or suas immecliações vagueiam os índios da tribu elos Cha
Yantes e Cher·entes . 

. L AGEADINHO. Ribe irão elo Estado ele S. Paulo, aff . do 
~~o Pardo, que o é elo Paranapanema. Banha o mun. elo R i o 
!'<ovo. 

T~AGEADINHO . R ibeüão elo Esta do ele S. Paulo, •ba nha o 
ten•1tol'io da fl'eg. ele Santo Antonio da Boa Vis ta e elesagt<a 
na margem dir . do rio elos Carr·apatos (Inf. l oc .) . 

LAGEADlNHO. P equeno rio elo Estado ele S. Paulo, aff. elo 
A
1 

e;ua Branca , que o é elo TilltLthy; no mun . eles~e nome (I nf, 
oc.). 
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LAGEADINHO. Cort·ego elo Estado de.Minas Get•aes, banlut 
o terr itori n da ft· eg . ele Dores elo Areado e desagua no col'!'ego 
do Cemi tel'io, att'. do ribeirão elo Chumbo . (I nf . loc.). 

LAGEADINHO. Co l'l'ego elo Estado ele Ma tto Grosso, atf. 
esq . elo Taquar•y-mirim, entre o Cvt'rego ela VolLa e o ri'Jeirão 
Vet·ele, uns n ove kils , dist :tn te da montanha do Port:ão de 
Roma. 

LAGEADINHO. Ribe irão do Estado ele Matl.o Grosso, corta 
a estr·ada elo Pequet•y en tre o L :tgeaelo e o ribei t• ão da Onça . 

L AGEADO. Dá -se este n ome no R. G . elo Sul e PM·aná ao 
an oio, cuj o leito é de r•ocha . 

LAGEADO . Villa e rnun, elo Esbado do R. G. elo Sul, ex
paroclHa do mun. de Sa nto Antonio ela Est rella. Foi creacla 
vi l! a po1· Dec . ele 26 de janeiro ele 189J.. 

LAGEADO. Um elos quat·teirões elo mun. de Avare no 
Esta do ele S . Paulo. ' 

L AGEADO. Baüt·o elo nnrn . de :S:iril'ica, no Estado ele São 
Paulo, com uma esch . publ1ea . 

L AGEADO. Bait•t•o elo mun . ele I3otucatú elo Esta do ele São 
Paulo, com uma esch. p:rbl. ele ias~. p : im . , craacla pela Lei 
Pt·ov . n. 33 ele 24 de março ele 1876 . 

L AGEADO. Log . no mu11. ele Santiago elo Boqueit•ão elo 
Estado do R . G. do Sttl. A Lei Pl'o v. n. l.5±5 ele :l7 ele de 
zembro ela 1885 creou ahi uma esch . mixta . 

LAGEADO, Log·. no mun. ele Ubecaba, no Es tacb ele 1\o!inas 
Geraes . 

L AGEADO . Uma elas e>\ações da. E. da F. ele S . Paulo ao 
Rio ele janeiro, naqttelle E stado . Fica a 77-±m acima elo nive l 
el o mar, enlre Penha e lVIogy . 

L AGEADO . Il ha ua bahia ele Gi!anabara em ft•e nte ela 
praia ela Egrejiuha, na ilha do Gover ador. ' 

L AGEADO. R ibeirão elo Estado elo Mat•a nhão, desce ela 
Cordi lhei r a, rega o mu n . ela I mp Jra tt•iz e eles , gua no rio To
cantins no loga r Boa Unitio. 

LAGEADO. Ribeirão do Estado ele S. Paulo, banha o mun . 
do Apiaby e clesagua no R ibaira (Inf. loc .) . 

L AGE~DO. Ribei rão elo Es t~elo ele S. P<wlo, banha o mun . 
ele Avare e clesagu a no San to Ignacio, tl'i':> . elo P at·anaoa-
nama. L 

L AGEADO . Ribei rão elo Es tado de S. Paulo banha o mun 
ele Santa Rit:t elo Pat·aiz() e clesag-ua no rio Gr'ancle . · 

LAGEADO. Ribeirão do K1taclo de S . Paulo , banha o ter
t•ito l' io da fc ~g. ele Santo Ar1tonio d<t Boa Vista e clesaO'na na 
margzm elir . elo l'lo dos Cat'l'apa tos (I nf. lo~ . ) . " ' 

LAGE ADO. Ribeüão elo Es t1do ele S. Paulo, a fT'. elo ri
beirãu elas Cruzes, que o é do Jacaré-guassú e este do Tieté . 
Nelle ex iste um salto tle 152 palmo~. 

LAGEADO. Ribei,·ii.o do Estado de S. P a nl o. afl', elo t·io 
P ardo, entre a f reg . ele Santa Btwbat•a e o muti. ele Santa 
Ct'nz elo Rio Pardo . Banha o mun . ele Avaré e recebe os ri 
beirões da Jacutinga e elo Xisto . 

LAGEADO. R ibeit•ão do .l!.staelo ele S . P aulo , nasce ua serra 
de J a boticabal e clesagua no rio lliogy-g uassú . 

L AGEADO . Cot•t•cgo elo Estado do S . Paulo, no mun . de 
S. João Baptista elo Rio Verde . Desagua no rio deste n ome . 

LAGEADO . Col're~·o elo Estado de S. Paulo, aff. elo r io elas 
Figueil'as, trrb . do Tteté. . 

L AGEADO . R ibei l'ão atr. ela marg~m e>q . do r io S. Mi
o·uel, ~ue é um elos tl'ibs. elo NegTo, este ele Iguass(J e este elo 
'Pat•ana . 

LAGEA"DO. Rio aff . da ma1'ge:n clit•. elo rio Negro, aff. do 
Iguass{t (Inf. loc.) . O eng • . Ed . José ele Moraes, em um Re
Jat. ch es trada D. Francisca (1872) , fa~ menção de um ribei -
1·ão Lageaclo, ali'. da margem esq. elo rio Negro. 

LAGEADO. Ribeirão elo Estaclo ele Sa nta Catharina , ·aff. 
da margem esc1 . do rio do Braço. 

LAGEADO. Arroio do Estado elo R. G . elo Sul, banhà o 
mun. ele Alegrete e clesagua no l bicuhy . 
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LAGEADO. At-roio do Estado do R. IJ. elo Sul, afl'. do rio 
Camaquan. 'l'em 50m de l,wgo nas enc[,a,tten, fundo ele pedra. 
Quando cheio tem 7m ele profundidade . E' contornado ele 
mattas, 

LAGEADO . Arroio elo Estado elo R . G. elo Sul, aif . elo rio 
Irapná. 

LAGEADO. Ribeirão do Estado ele Minas Geraes; banha a 
f reg . do Desemboque e desag·ua no rio elas Velhas. 

L AGEADO . Got•rego elo Estado ele Minas Geraes, ban~a-o 
ter rito1·io da f reg. elas Dores do Areado é clesagua no rtberrao 
elo Chumbo . R ecebe os col'l'egos do Ceclt·on e elos P almitos 
(In f. loc. ). 

L AGE ADO. Ribeirão elo Estado ele Goyaz, a:tf. elo rio 
S. Marcos . 

LAGEADO . Ribeirão elo ]J}staclo ele Goyaz, no mun . elo 
Porto Nacional. Vae para o Tocantins . 

LAGEADO. Rio elo Es tado ele Goyaz, nasce na se!'l'a ele 
Santa l\1artha e desagua na margem dir. do Cayaposi nh o. E' 
·tambem dPnnmina,lo Santo Anto nio . Tem um curso ele 12 kils . 
(O · Fcw-liVest elo B ra,zil). 

LAGEADO. Peq•teno rio do Estado ele Goyaz ; vae para o 
ribeirão Santo Antonio e este para o rio Corumbá. 

i,AGEADO. Ribeirão elo Estado de Goyaz , aff. esq. elo rio 
P irapelinga . Recebe o cort•ego elo Morro Alto. 

LAGEADO. Rio d0 Estado de Ma~to Grosso . E' um elos 
tt'ibs. do rio da Vaccari ~, entre o Taquarussú e o Guariro
bas; sahe na margem esquet·da . 

LAGEADO. Rib?irão do E stado ele Matto Grosso , alf. di r. 
elo Maneluhy-guassu . 

LAGEADO. H,ibeirão elo Esiaclo ele Matto Grosso, trib. do 
Jaurú, braço do Coxim. Passa n a estrada ele Pequiry, en tre o 
Lageaclinho e a lagôa elas Torres . 

LAGEADO. Carrego elo Es~aclo ele Matto Grosso, aiL dit·. elo 
rio Apa, entt•e o Estrella e o Tapera 
. LAGEADO . Rio elo Es taclo de Ma·tto Grosso, af'f. esq. elo 

rio Verde, ~rib. do GLraporé (Or. S . ela Fonseca) . 

LAGEADO. Cot•redeira no rio Tietê e Estado ele S. Paulo, 
entre o salto de Avanhanclava e a foz do Piracicaba (Jacqueil 
Ourique. Relat . da Guerra. 1888) . 

LAGEADO BONITO. Arroio do Estado do R . G. do Sul. 
Segundo commuu icação feita em 1870 ao .Tornc~l elo Comme>·cio 
~Jelo directo1· ela Calunia de Saulo Chris to ele Nhu mcoriL foi 
encontrado nesse arroio oruo em abundancia . 

LAGEADO BRANCO. R ibeirão aff. da margem dil· . elo 
ribeirão d'Area, trib. do rio Negrinho , que é elo Negro, eote elo 
Iguassú e este do Pa[·aná. 

L AGEADO DA CRUZ. Nasce na se rt•a elo Espenilho, 
J;anha o mun. ele Campos Novo> e clesagua no rio Canôas, no 
Estado ele San~a Ca·tharim\ (lnf. loc. ) . 

LAGEADO D AS MARRECAS. L og . do Estado do R . 
G. do Sul, no muu. ele S . F 1·ancisco d e Paula ele Cima ela 
Serra . 

LAGEADO DO AGUDO. Nasce ela serra elo Cachambü, 
banha o mun. ele Campos Novos e fa.z barra no rio Pelotas, no 
Estado ele Santa Catharina (Inf. loc.) . 

LAGEADO DO PEDROSO . Log . elo Estado do Paran{,, no 
mun . ela Lapn, banhado pelo l ageaclo do seu nom e, nas cah idas 
do rio Negt·o . 

LAGEADO DOS MANECOS . Log. do Estado elo R . G. elo 
Sul, no mun. ele S. Francisco de Paula ele Cima ela Sena . 

LAGEADO LISO. Morro elo Esbaelo elo Paraná, no mun. el o 
'l'ibagy (In f. l oc) . . 

LAGEADO LISO. R io elo Estado elo Paraná, aff. elo rio 
Iguassír. 

LAGEADO LISO. Rio do Estado elo Paraná, a:tf. elo 'l'ibagy. 
{lnf. loc). 

LAGEADO PINTADO. Ribeirão elo Estado ele S. Paul o , 
n?-1sc~ ~m terras ele Ara1•aqua ra e desagua na margem di r. elo 
l'Delrao do BomJlm, an·. d o Mogy-guassú. 

LAGE DE LESTE. E' D.Ssim ·tambem denomin ado o r och edo 
ela lVlarambaia. Vide llt[cwc~mbc~ia. 

LAGE DE S. DOMINGOS. Aprazivel bairro da freg . de 
N. S . elo Carmo do Cambuhy; no Estado de Mi nas Geraes . F ica 
em elevacl;L situação, ela qnal desfructa-se um lindíssimo pano · 
rama. «A tres quartos ele legua ele Cambuhy, diz o Almcunc&h S·td 
Nlineiro (1884) existe um ponto ele notavel e levação e que é cou be
ciclo ]Jelo nome ele Lage ele S. Domingos . Os amadores ele bellezas 
naturaes encontram ahi o maior encanto para a vista, que 
alcança vastos e afastados horizontes distino-uinclo as cidades 
~e _Bragança e A ti baia, na pro v. de' S. PatDo, Pouso Alegre, 
J.!.stlVae S . José elo Toledo, em Minas». 

L AGE DE S . LUdAS. Cachoeit•a n o Tapajoz, entre as elo 
Banquinho e ela Dobração. Recebeu tal denominação de João ele 
Sousa Aze vedo, o primeiro que desceu o rio em 17'16. Seu canal 
e o caminho elas cargas, por terra , são á maro-em esq. ill' a 
cachoei t•a eleS , Lucas Evangelista ele Castro e I~ r a nça. 

L AGEDINHO. L og. do Estado ela Bahia, no muu. da Ga
melleira elo AssLuuá (Inf. loc .). 

L AGEDINHO. Ser ra do Estado ela Bahia, na estrada ele 
Santa I sabel e mnu. ele Minas elo Rio de Contas. 

LAGEDO . Pov, no mun. ele S . Bento do EsLaclo ele Pet·
nam buco. 

LAGEDO. Sitio a42kils . a E. CleVi l1a Nova; no E~tado da 
Bahia. N'esse logar fora m elescol;et·tas ossadas consicler aveis 
bem como muitas conchas bi valvas ao fazer-se a excavação ele 
um tanque. Na fazenda S. João cerca ele 12 ki ls . ao S . desse 
Sitio extrahiram .. se ele uma excavação ossadas ele dimensões 
tão consideraveis que foram impregaclas par a fo rm ar o cercado 
ele um tanque ( Dr. Olive ira Bulhões Estraclc~ de F e>"ro el a 
Bahia ao S. Francisco 1874) . 

LAG EDO. Uma elas estações ria B rasilicm Cen'trc~l Bc~hic~ 
Rc~ilway Oom1x~ny L imitecl, entre as esLações do 'l'an
quinho e ela Lapa , clisto.nte 120 kils . ele S. Felix e 60 ele João 
Amaro. 

LAGEDO. Senota no Es tado do Ceará , no nnm . ele i\Iaran
guape (Pompeu). E' uma das r amificações ela serra ele Bat tt
rité, cl ella nasce o rio S . Gonçalo ( Stuclart ). O vigario ele 
Some em uma inform ação com que nos obsequiou em 1892 . 
escreve Lagei?·o. 

LAGEDO. Riacho elo Estado elo Piauhy; clesagua no Tio 
Parnahyba1 abaixo da foz do rio Medo nho que vem elo Ma
r anhão . 

LAGE DO BOM CONSELHO . Log . do Estado elas Alagôas, 
no mun . elo Pão ele Assuca1·. 

LAGE DO CANHOTO. Pov. elo Estado elas Ala,.ôas no 
·termo cht União, a margem clir . elo Canhoto. Dem
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kils . ela zona ela matta, por o nele passa a E. ele F . elo Rec ife ao 
S. Francisco . T em duas esch s . publs. ele iust . p1·im. E' d e 
alg·um _ commercio, devido a uma feira , a que concorre muito 
povo vwdo ele Pernambuco. 

LAGE DO GRAVATÁ. Log· . do Estado elas AlagiJas, no 
mun . elo 'P:owahyba . 

LA_GE GRANDE. Log . do Estado das Alagôas, no mun. 
elo Pao ele Assucat•. 

LAGE GRANDE . Pov. do Estado da Bahia, no m1m . de 
Campo Formoso. 

LAGE GRANDE. Carrego elo Estado clé Matto Grosso, sub· 
sieli '!-rio do ela Bulha, braço elo Sm·a.ré . . 

LAGE GRANDE . Cachoeira no rio Pardo e Estado ele 
Matto Grosso. E' uma pedra que a·travessa o rio, longa de uns 
200m, l arga ele SOm, e formando um salto de quatro a 
cinco me·tros . Fica entre as do Embit·ussú e Lage Pequeno. 

LAGE GRANDE. Cachoeira no Paranatinga, sei s kils . 
abaixo ela Lage Pequena e 30 kils. ac ima da ele Santo Esteva rn. 

LAGEIRO. Pov . elo Es·tado ele Pernambuco , no m u n. de 
S. BenLo. com uma capella el e Santo Ignacío e um a esch . plti.J!. 
m ixta. !!]' ponto olll'Jgado _pa1•a clescanço dos que vão para o 
Canhotinho . Expoda mmto legnme. 

LAGEIRO. Loas. do Estado elas Alao·ôas . em S . José da 
Lage, Piquete, Pafmeira elos Indios, Anat!ia e 1'raipú . 
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LAGE IRO ALT O. T. g;. rlo Bslado da la.g··'><t.s, 110 mttn, 
lle A.gtw. Bra nca . 

L AGEIRO ALTO . R iacho do Estado das Alagôas, aci m::t 
elo Xingó, akavessado pela E . de 11'. ele Paulo Afl:'onso. 

L AGEM. P equeno pov. do Estaclo ele Minas Geraes , na freg. 
el o. Japão. 

L AGE M. Pequeno pov . elo Estado de Minas Geraes, na freg.· 
de Canna Verde e mua . elo Campo Bello. 

L AGEM. Pov. do Estado ele Minas Geraes, na f reg. ele 
Alagôa e mun. de Aytuuoca. 

L AGEM . Ser t·a do Estado de Minas Geraes. no nltln . ele 
O !i veirn. . E' quasi toda de uma só ped m e é considet·acla como 
uma das máis auril'eras elo Estado. 

L AGEM. Riacho elo Estado do Mara11bão, clesagua no 
Meal'im, no espaço que medeia entre as cabeceiras deste rio e a 
pov . do Corda. 

L AGEM. Ribeirão elo Estado de Matto Grosso, nasce n a 
sena do Amambahy e desagua na margem esq . do rio Dou
rados. 

L AGEM DO CURRAL . Pov . elo Estndo elo Maranhão, no 
m un. do Alto Me a rim. 

L AGEM GRANDE. Po1•. elo termo elo Bonito, no Estado 
de P ernambuco, ao lado d ireito elo l'io Una, cerca ele 22 kils. 
distante da via-ferrea . Tem uma esc h. publ. de inst . 
]ll' im., creacla pela Lei Prov . n. 1.00.2 ele 13 ele junho de 
1871. 

LAGE M GRANDE . Cachoeit·a elo l'io Pardo , formada po r 
uma peclt·a que at ravessa o rio, no Estado de l\llatto Grosso . 
Tem como que clLtas braças ele d ifferença ele nive l em 30 braças 
ele extensão longi tudinal (B. ele Melgaço). Com o mesmo 
nome de Lagem Grande h ::t uma cachoeit•a no rio Tapajós. 

LAGE PEQU ENA . Cachoeira elo rio Parnna ti nga, entre 
as de S. l\,aymunclo e ela Lage Gt·ande, quasi a egual dista ncia 
ele uma e ele outL·a; no Estado ele Matto Gt•os;;o . 

L AGE PEQUENA. Cachoeü-a no rio Pa t• do, en tre as de 
Emb iL'USSÚ e a CorriqueiL·a, no Est <tdo de Mat to Grosso. E' 
for mada por uma crista ele penhascos, que atl'avessa-se no r io, 
fo rmando um s :~ l to de seis a oito palmos. 

LAGE PEQUENA. CachoeiL'fl. no r io Tapajós, en tre a 
da Lage Grande e elo Largo da Povoação; no Estado de i.VIatto 
Grosso. 

LAGENO. Arroio do Estado elo R. G. elo Sul, afl'. ela mar~ 
gem diL' . elo rio Camaquan, trib. da l agôa dos Patos (i];leuL\1. 
Ct\mar go) . 

L AGENS. l\Iorro do Estado do Pal'ahyba elo Norte, no 
mun. de Cajazeiras, a N. E . 

LAGE NS . Pequeno posto militar .entre Onças e a Corixa 
Grancle ; no Estado de Matto Grosso . · 

LAGENS . Ribeir·o que atravessa o caminho de Cuyabã a 
Goyaz, cinco le,.uas a E . do Pat·edão; no Estado de Matto 
Grosso. Nas su~s immediações o so lo está quasi completamente 
des tituído de terra vegetal (B . de Melgaço). 

LAGENS. Cachoeira no rio Mamoré, seis kils, acima de 
sua contluencia com o Bani. Tem 110 braças de extensão e 
tres palmos de declividade. 

LAGE PRETA. Log. do Estado das Alagôas, no mnn, ele 
Paulo Affonso . 

LAGES. Cidade e mnn . do Estado ele Santa Catharina, 
séde da com. elo seu nome. situada entre os rios Carahã e 
Ca veü•as, em uma extensa plÍmicie, que offerece área para uma 
bem desenvolvida povoação ; distante cêrca ele 21.6 ktls. ela 
capital, 204 ele S. José, 72 de Curytibanos e 144 ele Campos 
Novos . Con La a egt•eja malriz em construcção ha mais ele 
30 a unos no Jogar da primitiva, n ele N. S . dos Pra· 
zeres, qn 1 serve ele ma triz, as capellas d~ N. S. elo 
Rosario e Santa Ct·uz a casa ela Camar a e cacle1a, o mercado, 
um pequeno theat t·o. 'o teni to r io do mun. é regado pelos r ios 
P elotas, Pelotinhas, Lavatuclo, Caveiras, Canôas, Joao P aulo, 
Vaccas Gordas, Antonina, S . Matheus , Amol~-Facas, Bom 
Successo Rio Bonito Dons Irmãos e o Caraha. A lavoura 
consiste' na cultura do milho feij ão, batatas, trigo, herva
mat.te e fttmo, Criação de gado. A industr ia fa bril consiste 

em farinha de milho , 1nei'jos, vinho ele Hvns , fu111o, obt•as ele 
olaria, e di versos objectos ele lã e l inho . O illtlll . conta di
versas estradas, entre as quaes a ele Lages que vai á cidade 
de S. José ; a ele S . Joaquim que va i á freg. elo mesmo nome 
partindo da cidade, a ele Baguaes, a de Cu t•ytiba nos , a de Ser
rito, e fina lmente a qne, vinclo elo Rio Grande elo Sul pel o 
mua . ,l<t Vaccal'ia, atravessa o mun. ele Lages e vae prende t·· 
se á estl'acla ele Cmytibanos . « A cidade de Lages, diz o enge
nheit·o P edro Luiz Taulois, acha-se siLu::tda por 27° 48' 44" di! 
Lat. S . e 7° 2.2 • 46" a O. elo meridiano que p::tssa pelo Pi'io 
ele Assucal', de onde se deduz qtte Lages Iica a 8 . do Desterro 
o a 13' 7" e 1o 48' 1" a O. ou cel'ca ele 200 kils . , e se dermos 
mais 20 °/o pat·a as mu1taa voltas, sulJiclns e descidas que tem 
a es tr ada (ele Lages), podemos a clmi ttir que a distancia entre 
as duas cidades mencion::tclas é ele cerca el e 240 kils .» Foi se
parada de S. P <tnlo e unida a Santa CathaL·ina por Alvat'iL 
ele g ele selembt·o de 1820. Sobre sua fundação lê-se no Dicc . 
Geog1·. de Milliet de Saint Aclolphe. <<No fim do secnlo XVII 
a)guns lavradol'es pauhsLas assenta;·am morada nas acljacen
cJas elos l'lbetros Caveira e Carah.a, onde o solo er ,, snmma· 
mente nco, e ed1íicaram _uma egt·aJa ele N . S. dos Prazeres . 
Foram estes colonos obrtgaclos a defenderem os novos esta
belecimentos conll·a :1s aggressões elos indios bravios e derro
taram-os em varias encontt•os, pondo-os em fuga com~ auxilio 
elas armas ele fogo, até qtte em 1774 o governadot· ele S . Paulo , 
D . Luiz Antonio clJ Souza Botelho Mourão, conferiu a esta 
povo::tção o tiLulo de villa,. dando-lhe o nome que hoje tem, e 
quasi no mesmo tempo fo1 a egreJa de N. S . elos Prazeres ele
vada á catP.goria ele parochia. U::m 1786, o governador ela 
ilha de Santa CaLhat•ina, João Pereit•a Pinto, deu pt•incipio a 
uma estrada por meio elas mattas , entt·e o r io Tubarão e a 
villa das Lages, para se po clerem t ransporbar os generos ao 
porto ele Pouso Alto, no mencionado r io, e conduz il-os á villa 
ela Laguna ou até á cidade do De~ te r ro . Teve a desgraça cl<~ 
ser tontacla l'::trias vezes, correndo os annos de 1839 e 1S4Ll, pelos 
rebeldes elo Rio Grande elo SLtl, que foram outras tantas obri
gados a evacual- a . » Azevedo Mal'q ues diz: «Lages - Povoação 
fltnclada por ordem elo governaclot· o_ capitão-gener;:I D. Lui7. 
Antonio ele Souza B telha Mamao , pelo capJtao Antomo 
Corrêa Pinto, que de S. Paulo pcll'tiu em ag·os~o de 1765 com 
toda a Slta familla, levando em sua companbta clous padres, 
alg:ttns homens brancos, indios e eocravos, com incumbencia 
de levantar logo uma egl'eja · dedicada a N. S . dos Prazeres, 
para o qtte levott ornamentos e vasos sagrados, tÍI·aelos ela 
eg t·eja elo c)llegio ele S .Paulo . A 8 de setemb1·o de 1766, foi ex
pedida _pelo dito capitão-general a provisão elevando a nova 
povoacao a v1lla . Por duas vezes foi necessario mndar o local 
em que havia começado, por causfl. das enchentes dos ri os Pe
lotas e CaniJas, ele sorte que o laga r, em qu hojt; egtá, é o 
tet•ce ir o. O Alvará ele 9 ele setembro ele 1820, que a clesannexou 
ela Capitan ia ele S. Paulo e iucorpo t•ou-a t\ de Santa Catharina; 
teve por fundamento o achar-se muito décaclente a villa, em 
conseqttencia elas continuadas invasões . de i.ndios sehagens , 
e poder ser ma is prompt.amente soccorntla pela refertd~ C!J-· 
pitania de Santa Catha l'JUa. >> t:laint-Adolphe, em ~eu Dt?cw-
1Ubrio e o Dr. Teu:era de Mello, em suas Ephem2?'tcles, dtzem 
tr.r sido Lages elevada a vil la em 1774; Azevedo Marques 
affirma c1ue a ordem para Lages ser erecla em vílla fo i ele 8 ele 
setembro de 1.766 ; o Relataria da Repartição ele Estatist.ica 
diz que Lages foi villa pela Carta Regia de 26 ele janeiro 
ele 1765, sendo installacla em 22 de maio ele 1771; as Leis 
em confiicto, de G . S . S. (pag. 65) affirmam que as or~ens 
expedidas para esse fim ao capitão -mór Antonio Corr~a.Pmto 
foram ele 4 de setembro ele 1.770. Foi elevada á rategona de 
cidade por Lei Prov. n . 500 de 25 ele maio de 1860. ffi' com . 
de segunda entr. creada pela Lei Prov . n. 444 de 24 de 
março de 1858 e classificada pelo Dec . n. 2.431 de 8 ele ,JUnho 
ele · 1859 : supprimida pela Lei Pro v. n. 561 de 2J de abnl de 
1.865. réstaurada pela de n . 564 de 15 de marco de 1866 e 
classificada pelos Decs. ns. 4.972 de 29 de maio cle.187.2 e H de 
28 de outubro de 1.891. 'rem eschs. publs. de i nst. pt'lm · Agencta 
do correio. O mun., além ela parochia ela ciclade, comprehende 
mais a de N . S. do Pa trocínio do Campo B~llo. Sobre suas 
d ivisas vide, ent t·e outr as, a Lei Prov. n . 1. 0;)8 de 22 ele março 
ele 1884, n. 1.011 de 5 ele maio ele 1883 e n. 1.. 108 de 28 de 
agosto de 1886. 

LAGES. Log . do Estado elo Amazonas, a oi"to ou nove mi
lhas abaixo ela cidade de l\1a náos . Ahi, em 1832, levan tara111 
os revoHosos do R io Negro <tma especie ele fol'tificação, que fo i 
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confiada á direc.;ão do carmel ita Fr. Jo?...q~Jim do Santa Luzia. 
Quando por aquelle simulacro de fortificação pao;sou a barca 
de guerra Indep~ndencia, q .;e ele Belém cond.,zia forças ao 
rnando do te:1eut• -cor onel Domingos Simões da Cunha, para 
suffocar a revolacão, foi saudada com a lguns tiros, cujas pon
tarias eram dirigidas pelo dito car:n:lita, A h arca Indepm
dencic~, entratanto, ;;assoa Jllcobme. 

L AGES. Log. do 'C:stttdo do R . G. do Norte , no mun. de 
A ngicos, com m1a esch. publ. de ensino primaria. 

LAGES. LoC', rlo Estado de Pernambuco, no mun, do Bom 
Conselho (Inf. lo c.). Ba ur.1 o· tt•o de egual nome no mun. do 
Bom Ja:dim (InL loc.). 

L AGES . Log. elo Estado de Sergipe, n o num. de Aqui
dabo.n . 

L AGES . Pov . do Estado das Alag;as , no m;m. de Viçosa. 

LAGES. Pov. do Estalo ela Bahia, na r,·eg. e mun . ele 
Santo Antonio dv. Bv.l·ra. 

L!l.GES. Log. do El'-taclo de Minas Gerae3 , no mun. do 
Caeté . 

L AGES . Dist. do m ·m . de Parac~tú, no Estado ele Minas 
Geraes , com uma esch. pJbl. de inst. pdm. para o sex.> mas
culino, creada pela Lei Prov . n . 2.925 de 4 d-3 Oiltlibra de 1882. 
Foi creado disL pela L3i Pro v, n. i.627 ele 6 ele novembro 
de 1859. 

L AGES . Bairro da parochia ela cidade do Serro, no Estado 
de Minas Gerae3. 

L AGES. Ilhota r>roxi m<J, da ilha do Mocangué, na bah ia de 
Guanabara. E' destinaüa pat·n. deposito ele pohora e ele pro
jectis ôcos e para s\'rvit· ele officina de encartuch2.l', Foi com
prada pOl' 400i;l a lVhnod José Cardoso. 

LAGES. Pequena ilha do Pio Ji\c·• hy em fl'3n te á foz elo r io 
Cahy, no gstaclo elo R. O. do Sul. E' assim denominada por ter 
tido uella um estabelecimento o escrivão Luiz 1.\Ianoel Gonçalves 
Lages, conhecido por L~ti:; Alto . 

L AGES. Serrota secca, no mun. ele Caniudé elo Estado do 
Ceará . 

LAGES. Serrota elo Estado elo Ceará, no mun, de Santa 
Qui ter ia. 

LAGES . Sen•a do Estado do Rio ele J aneiro, no mun. de 
S. J oão i\1arcos . F az par te ela Sen·a do l\Iar . 

LAGES. Regato que banha á di l'. a ft·e&'· de 'rresidell a, per
t encen te ao mun . de Caxias, no Esl.aclo elo 1\~aranbão. 

LAGES . Rio do Estado elo Pia11hy, desagua no r io Par
n a hyba acima da ilha i\Iaodacadt e abaixo da do Genipapo . 
(A. Tavares da Costa . -J. Raymundo Martins . ) 

L AGES. Riacho elo Estado elo Piauhy; desagua no rio Par 
nahyba, acima da ilha do Matto Verde e abaixo ela bar ra elo 
Bu1·ity Redondo, qua per tence ao Maranhão (J. R . Martins) . 
. LAGES . Riacho do Estado elo Cear:!., nasce no Serr ote 
passa pela cidade ele Milagres edesagua no riacho elos P or co' 
pel a margem di r . ' 

L A GES . R iacho do Estado do Cear á, banha o mun. de Santa 
Qui ter ia e desagua na mar gem esq . elo r io Gr oahiras . 

LAGES . Rio elo Estado elo R . G. do Norte, banha o mun, 
do Apocl y e elesagu a n a mar gem c! ir. elo r io eles te no me . 

LAGES . R io do Es tado de P ernam buco ; nasce na g ruta dos 
Pontaes , banha a cam . elo Bom Consel ho e clesagua no Gara
n hum si nho, na com . ele Aguas Bell as . Recebe o Brejo Velho, 
Bas tiões, Gigante, Ing11aco, Sel'l'a Velha e Timbaüba ( Io f. loc.) 
Um outro i nform a nte assim n os descre ve esse rio ; " Nasce n a 
gl'LJta dos P on laes, corre ao poente e clesag ua n o Gar a nhum 
s inho, no lugar deste nome. São seus t l'ibs. o Angico, Bast iões, 
Gi9an te, Inguaco, Queimada Redonda, Serra . Velha e Ti m:
bauba . " 

LAGES. H.ibei t·ão do Es tado da Bahia, affi . do rio P a ra
g uassú . 

LA.GES . R ibeirã o do Estado do R io de J a ne iro, desagua e m 
San ta Cruz no rio S. Pedr o . Possue um a I i nd issima cachoeira 
conhecida por SalLo elo Ribeirão das Lages. Vem da San•a do 
s~u nome e passa pel o mun, ele S. João Marcos, onde r ecebe 

diversos t:ibs., entre os qnaes os r ibeil·ões elas At·aras, Cará e 
Morro Azul . 

LAGE S. Em uma inf . que tws l'oi pr estada pelo vigario da 
f reg . el e Dat~as, Estado de Minas Garaes, são mencionados dons 
rio> com es;e nome, um aff. da margem di r . e ou ~ro da esq . 
do r io P ouso Alto, trib. do Pa1·auna ; um oulro aíl'. da mat•gem 
clir. do rio Treme, e nm outro aff'. da margem di r. elo rio das 
Dattas. 

LAGES. Cor rego do Es\aclo de i\I inas Geraes , aff. do ri o elas 
Velha, , 

L~GES. Corrego·clo E s tado ele Minas Geraes, banh:J. o m u n . 
elo Abaet9 e d·"sagtla na margem e~q. do r io Borrachudo, 

LAGES . Ribeirão que cerc A. ele séte ki!s. , ela cidade elo Seno 
clesagua no rio Lucas, aff. elo Guauhães; uo E1 tado ele Mi nas 
Geraes . 

LAGES . Rio do Estado de Minas Geraes, no mun. ele Boa 
Vis&a do Tr<!meclal. 

LAGES. Carr ego !lo Estado de Minas Get·a.es, banha o mu n. 
de Dia::oa:1ti11a e elesag·m no rio Preto, afl'. elo i rassuahy 
(iof. loc .) 

L AGJLS. Ribeirão do Estado de Guya z, ali'. elo rio ela Pra\n, 
q;te o é do P aranan; nos limites .o n1un. de Cavalcante. 

J ... AGES. Carrego elo Estado de Goyaz, aff. elo rio Meia 
Pont'l ; entre Po:ls:J Alto e Bom Fim . 

LAGES. Corrego do E shclo de Goya.z ; é cabeceiro. do rio 
'resouras que junt?--se ao rio elo Peixe e reanidos úio ao i\t'a
gua.ya . << Tem este nome, diz Cunha l\faHos , em razão da su a 
immensa peneclia .» 

LAGES. Col'rego elo Estado ele Goyaz, col'l'e ele ::'{,·a S., e 
clesagua no rio ela Paciencia , aff. do rio Ver melho . Tem uru 
quart·:l de l egua ele curso. · 

LAGES. R ibeirão elo Estado ele Matto Grosso , aíl'. do rio ela 
Bulha. 

LAGES DE SANTO ANTONIO . Log·. elo Es tado das Ala
gôas, na iliatl'iz do CamaragiiJ~. 

L AGES DO CAL DEIRÃO. Pov . do Estado elas Alagôas , 
no m uu. de Vill::t Viçosn .• 

LAGES DO CUSCUSEIRO. RibeiL·ão elo Estado el e Goyaz• 
aff. do rio Piracanjuba. 

LAGES DO LUNA . Log. elo E8taclo de Per nambuco , no 
mun. de Bom Conselho (Inf. loc . ). 

LAGINHA . llha do Estado elo Para nà, na b·ll1 ia de Pal'a
nagu{t . E ' tambem deno1niuada B iguás . 

LAGI.NHA . Rio do Estado elo E. Sa n to , ba nh a o mun. ele 
Afl'o uso Cla u dio e desag-ua· no r io GL1a nelú . 

L AGINHA . Cou go elo Estado de Minas Geraes, afT'. do 
r io S . Domingos, quo o é elo rio José P eclt·o . 

LAGINHA . Col'l'ego elo Estado ele_ Goyaz, ba nh a o mun. el e 
Sa.n ta Luzia a desagtla na m a rgem c!Jr. do rio Coru mbá (Inf. 
l oc .). 

LAGI N HA. Carrego do Es tado ele Goyaz , afl'. do rio Dou
rados . 

. LAGINHAS~ Cor rego do E~taclo el e Goyaz, a(L ela margem 
chr. do l'l bell'ao das GmHit•oln;; , a ff . elo Tagttat inga (Cu nha 
Ma·ttos . I ti nercw·io). . 

LAGINHAS . Ribeiro q ne atravessa o caminho de Cuyau(t 
para Goyaz, no E s tado da Nhtto Gt•osso (B. de Melgaço) . 

L AGO. Bair ro do mun. ele Cas tro, n oEs taelo do Pa t· an(t , 
L A GO. Igarapé do EBtado elo Pa r á , aff. do ri o Vi lla Nova, no 

m un. ele Macapá . T em um braço denomina do Castnnh eit·a . 

LAGO. R io do Es tado do Ma r a nh ão, nasce n o Guarum ii . 
ba nb a o mun . de Ba r r eiri nhas e vJ i para o li ttor a l . · 

LAGO. Barra no Es tado elo Ma r anhã o, enlr0 as ba l'L·a s da 
Tu toya e el as Preg·u iças . P res ta- s.e sómen te a pequenas embar · 
cações e com mu nica - se com o l'LO das PL"eguiças for ma ndo a 
ilha elo Lazão . 

LAGO COM P RIDO, L og. do E s tado elo Amazonas , na 
mar gem elo pa1·an ami r im elo Parintim . 
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LAGO COMPRIDO (Ilha elo) . No começo do braço esq. 
elo At·aguaya, aJT. elo 'l'ocantins . E' assim denominado por 
ficar proxima elo lR-go Oomp?"irlo. 

LAGO SElRRADJ. Log- . do illsLado do Amazonas, n o r io 
Ju~uá e com. de T efl'é . 

!-oAGÔA. P a 7ochia d•J Dis tric to Federá.! Orago S. J oão Ba
ptista e chocesç de S . Se bas tiã o elo R io de Jaaeiro. Foi con si · 
d erada p;;u·ochia collada em 13 de maio de 1800, ~ enclo seu 
P l' lll1Bll' O VJ~ar1o i\ianoet Gomes Pin ~o. Sua matl'iz , ainda não 
conclUlda., fica na rua elos Voluntnrios ela Patria, antiga mente 
S: Joaquim, umas elas ruas m ais recta.s e mais bon i tas ela 
Ctclacle, Essa freg . é uma das mais opulentas elo Rio de J a
n etro; <Jht restclem famillas ;:t,b 'l s tada~ e m cas as de cus toso 
Pi'eço e ltn:nosamen •e oru ament,d ,1 s . Tem bellissimas cha
caras, innumeros preclios de gostos variados, rua s bem cu lçac\as 
e percorr1das p elos bonds c!a compa nhin. do Ja.t·dim Botnnico. 
Nell ' ficam os impor~antes estabelecimentos 'la Escol a i\lill t~ r , 
HospJCIO NaciOnal ele Alie. nados, Instifu lo Bt:nJamin Const<< nt; 
o Recolhiru en VJ clns Orph ãs d e Sa nta 'l'hereza , o A syb de 
San~a. i.I1Rria, o Hospita l de S . J oão Ba ptista e o cemiterio d este 
nlümo no me a ::Jcle re ,Jousam os res tos elo poeta Alvar~s de Aze
vedo e dos benem ·~ritos Benjam in Cons ta n~ e F lor i ano P eü:ot.p . 
Na explendid a Pt•aia ele B8tafogo, gue offerece u.n d os m ais 
bel los pano r amas o .mundo , e nconHa m-se bellos pa lacete~, 
entre os quaes o elo ba rao d Gat t.e te, que parten cea a principio á 
r a tnha Ca dola , passand J depois a P edro I, mais tarde ao mat·
quez el~ Abrall:·es c h oje p1·oprieclacl e elo ba r ã o daqu ell e titulo, 9 
elo barao do Al agt•d e, onda tunccionou o Gollegio Abili•J ; o do 
Yl' <: onde de 'l' o~antins; <· o el.o Collrgio de S. VIcente ele Paula; 
c dtverws precl ios d e e le:sante perspectiva. e ~ leva.uo pl'eço. 
Calculamos set· s:m p~p , ~ nperio r [\ 29.000 h abs. e isso por que 
n os e!Iv.et•sos lla inos elrt f •·eg . continua mente abrem-se novas 
ruas e laze rn -se nov s ecli íl cc1çôes . E' clenominda S. João Bo 
}~tt s ta ela Lagoa, por cau; a ela lag·õa Rodrigo de F rei tas, q ue 
üca entre e lla e a freg . ele N . S. d<l Conoe içii:o ela Ga vêa . (Vi de 
lJota{o,qo) . 'l'em cliYers1s eschs . rmbl s. e varias colleo-ios par
t tctlh:res >'ohresahindo o elas It·ma ns de Cari clltde . O Corcovado 
que hca a c<tva llciro desta fr eg ., otfet·ece um elos mais soberbo~ 
pat~ot·a n:~ as a q uem o cot,te mpla, principalmeu~e do Largo elos 
Leoes. t; ella itca1~ os morros ela Babylonia , com n ma estação 
teleg1· ap n iCa , d 1 Ut·ca, ela Real Gmucleza, elo P asmado eb As-
surnpção e d iversos ou·r os . ' 

LAGÔA . Paroc hia do l!;staelo ele Sa nta Cathari na . no mun. 
da Capi t1J, a 16 k i!s. do Rio Vermel ho e a H ela freg . el a Tritl· 
el :J.cle . Orago N . S. da Conceição . Foi creacla parochia pela 
P1·ovisão Regia de 17 ele j ·mho d tl 1750 . Fi ca no in teriot· da 
ilb a ele Sanba Cntharina, a H kits. E , el a cidade de F lor i
anopol i,, nn marg-em occ identa l da lagôa da Conceição Oil 
l agô<t Grande . Foi em principio u ma at·mação de balêa, q ue 
se. es tabeleceu nas margens da· lagôa . Cultu r a ele m an dioca, 
t:nlll~o, canna e l egumes . Possue diver sos enge nh os pa:·a o 
~abr1co el e O.)?ttar cle n te . T em duas eschs . publs , ele Inst. 
~nm. Agencta do cor l'e io. A ella p rtencem os povs . de 
::3. Sebas tião do l-tio '1'avares, d a Costa ela La.gôa , elo Mo rro elo 
IX~etti'O o ela Ba t·1·a ela LaO'ôa; e as ilhas Campeche, Moleques e 

aner . o 

L AGÔA. Paroch ia do Estado ele Minas Geraes, no mun. ele 
Itabn·a: banhada p el os r ios P .iraeicaba e d as Facas . O t• a o·o 
S
1
• J ose e cltocese ele Maria nna. F oi cr eacla pel a Lei P r o v. n. 3'1H 

ce_9 de uu tt~ut·o de '1848. T em duas eschs . publs. de i.ns~ . 
P1'1111., uma das quaes crea da pel a Lei P1•ov . n. 2.'164 de 20 n o
Letnbro ele 1375. Agencia elo cor.-eio . Sob t·e suas di visas vide : 

l 
e t

8
P rov. n . 536 ele 10 de outubt•o de 1851 ; a r L I elo de n, 1. 74<1 

ce eleontubrode '1870. 

C ~AGÓA. Par ochia do Estado de .Min a s Gei.·aes, no mu11. el~ 
lll vello . Orago Santo Anto n w 11 cltocese de Dmmatl'tJna. F oi 

eru Sett pr incip io o clist. de Monteiros , que a Lei Pro v . n. 2.698 
de

1
30 de nove mbt·o d e 1880 elevo u á categoria de pa rochi a. com 

a e enonü nação de Santo Antonio ela Lagôa . T em duas eschs. 
ll 11 b

1
ls: ele ius t. pl'im., cr eaclas pelas Leis Provs. ns. 2.065 ele 'l7 

~e cezembro ele 1874 e 2.847 ele 25 ele outubro de 1881, Age nc1a 
o Cüt't'eio. 

A LAGOA. Pm•ochia elo Estado ele Minas Geraes, no mun. ele 
Ytu·uoca . Vide Alagôa,. 

1" LAGÔA. Log. do E s tado elo Piauhy, á marge m clil•, elo rio 
arnahyba, d is ta nte 20 kils. elo porto elo Boqueirão . 

LAGOA . Log . do Estado ele P e \·nambuco, no clis t . ele S. Cae· 
tano elo termo ele Car uarú, 

LAGÔ A. Log . elo Es tado das Alagôas, em Agu a Br .1nca . 

LAGÔA. Dist. elo tet·mo de Chique- Chique; n o Estado da 
Bahia. , 

LAGOA. Log . elo :illstaclo da Bahia , no Lermo ele ilhéoa . 

LAGOA. Baino elo mun . ele Paranapa nema, no Es tado de 
S . Paulo ; com uma. esch. publ. ele inst. primar ia. 

LAGÔ A. Bairro d o mun.cle Itapecerica,no Estado de S.Patllo·· 
com cl aas eschs . pttbls . ele ins t. prim , areadas pela Lei Prov .' 
n . 8 ele 15 de feve1·eiro ele 188-1 . 

LAql-q A . Bairro da !'reg . de S. Miguel Ar chanjo e mun. de 
Itapetwinga ; no Eslaclo de S. Paulo. 

L.f>-GÔA (S ._ Jo ão Baptista ela ). Em tel'l' i tol'io elo mun . de 
S: Çados. elo Pmhal, nos arceclóres ela es tação Visconde do 
~mhal, lo1 fundada a_31 d~ p neiroclo anno de 1893 uma pov . 
com e~sa ~l.enonunaçao . ;r o mou a 1 n tcl a LIVa c! essa t\1nelação 0 
Sr . Joao ill1angells ta de Toled o, conclommo da Sesrnal"ia do 
CO ITC~tte, onde es•á si l;uau <C a f utu ra vi!la . 11ste cidadão doou 
cerca ele 22 alquei res de te rrenos annexos á ~s tação aos se us do itS 
genr os Josli Candiclo Por to e Calllliclo 'l'r ippe no, os quaes os 
teem a ppli r.ado em alieuações que faci l item o dese nvolv imento 
ela pov ., e por s i propr ios teem fei to cousti·ucções bo as . O bab il 
en J en heit·o F a rri s jú, d ividi u um a grande á rea em quarte irões e 
ruas , r.'se l'\'anclo u m claqne lles pa.ra construcção ela egr e ja 
Matriz, oat ro pa r a ea de_l?-Publ ica e ouLr o para egTeja. ele S. Be
nedicto . A pov . possuep Yinte e tantos precl ios bem constrttidos, 
e conta com recursos locaes ele pha t· macia , padaria, fabrica ele 
ce r vep, alfa 1ata r ia, sapatrtria, r es taurante, casa ele barbeit·o c 
cl tversos es tabeleci men tos comm et•cia es ele faze ndas e seccos e 
mo lha dos , algumas dessas casas com impor tante sor timento . 
Possue um engenho ele be11e fi cia r café . 

LAGÓA. Pov . do Estado ele Minas Ge t· aes, na freg . ela E s 
l i v a e mun . el e Pouso Ale3're . 

LAGÔA . Bai t' t'o n o dist. de Ca tal ão elo E stado ele Goyaz . 

LAGÔA. Pmia n o mun . ele Villa Bella e Estado ele 
S , P a ulo. 

L AGÔA. Ponta n a costa elo Estado ele S . P<~.u lo , e ntre a 
ponLa dos Cações e a ba hia ele 'l'amane!ttá . 

LAGÔA. l lh;:t, no A l to _Parnahy ba , aba h:o da ra·z do riacho 
Agua& Bellas e ela cachoetra Santo Es tevão . 

LAGÔA . !lha 110 ri o S . Ft·aocisco , na parte comp reh eodicla 
en tt· o log . Páo cl;:t, Histot·i a e J oaseiro, proxim a el a ilha elo 
Ge ne ra l (Halfeld). 

L AGÔA . Ser ra elo E st ado elo Hio ele J a neiro, no mun ; do 
Carmo . 

L AGÔA . Morro elo Estado do .Rio ele Jan eiro, n a f reg . ela 
E ncruzi lb acl:J. . 

L AGÔA. i'vlon·o elo Estado de S . P aul o, n o ruun. ela cidade 
elo Socco n·o (Inf. l oc.) . 

L AGÔA. R iacho do Estado ele Se 1·g ipe, aff. do S. Francisco. 
Fica cle fro nt~ elo pov. d o i\Iatto Comprido . Ab~lixo elelle es tá 
o mor ro do P a i J osé e mais a bai xo o riacho e pov . elo Cur
l'alin h o Novo . 

LAGÕA. Ribeil·ão do Estado de S. Pau lo, aff. elo rio Ap iaby. 

LAGÔA . Rio do Eslaclo elo S. P a ulo, no mun . de Ubatuba . 
Desagua no oceano . 

LAGÔA. Ribeirão elo Estado ue s. Paulo, atf. do rio ILaqua
qnecetuba . 

LAGÔA. Ribeit·ão do Estado de S. P a ulo, banh a o t erri
torlo da fre g. ele Santo Antonio ela Bôa Visb e desagua na 
margem esq . do ribeirão ela Bàa Vis~a . 

LAGÔ A. Cor re go elo Estado ele Minas Geraes; é um el os for 
madores elo ribeil'5.o da Lagôa Dourada, tl'ib . elo rio Cat•a ndahy. 

LAGÔ A. Rio do E s ta do ele Minas Ge1•aes; ba nh a a p ar och.ia 
do Des terro e desagua na m ar gem esq . elo rio Pará. (Chrockatt 
de Sá . Mappr;, elo EstCHlo de Nli?ws Gcraes .) 

LAGÔA. Carrego elo Es·taclo · de: Minas Ger aeJ , nos limites 
ela f.r eg . ele Santo An ton io do Ouro Bt• anco. 
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LAGÓA. Coyre""tl l O Bs ~ado de MiiHl .. ~ G-era ~s , enLre Donra
Llinho e Pouca Ma~~a. 

LAGÔA. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, banh a o mun, 
do 'l'ut·vo e clesagua no ribeirão Ct·iminoso, a lf. elo rio Ayu
l'Uoca (In f. lo c.). 

LAGÔA. Rio elo Estado de Minas Geraes, banha o tet•ritorio 
da freg . de Dattas e desagua na margem dit·. do rio deste nome 
(I nf. lo r .. ) . 

LAGÔA. Co rrego do Estado de Minas Ge t·aes, no dist. de 
Sant'Anna e com . de Manhuassú. 

LAGÔA AZEDA. Arraial do Estado das Alagôas, no 
Poxim. 

LAGÔA BONITA. Log . do Estado das Alagôas, no mun. 
de Sant' Anna do Panema . 

LAGÔA BRANCA, Log . elo Estado do R. G. do St!l, no 
mun. de Viamiio . _ 

LAGOA CLARA. Arraial do Estado da J?ahia, na ft·eg. de 
Brotas de ll1acahubas, com uma esch . publ. de inst. prim,, 
creada pela Lei Prov. n . H 7 ele 26 ele março de 1840. 

LAGÔA COMPRIDA . Log . elo Estado de Perllambuco, no 
mun. elo Limoeiro. 

LAGÔA COMPRIDA. P ov. do Estado elas Alagôas, no 
mun. de S . Braz, {I margem do rio S . Francisco, cleft·onte da 
serra da Borda ela Malta. 'l'em umacapella de S. Sebastião e 
uma esch. publ. ele inst. prim., r es taurada pelo a rt. II da 
Lei Pro v. n. 498 de 26 de novembro de 1868 . 

LAGÔA COMPRIDA. Logs. do Estado das Alagoas na Pal-
meil'a d0s Indios e no Trillmpho. ' 

LAGÔA DA ANTA. Log . do Estado elo Rio de J aneiro no 
mun. de Araruama; com uma esch. publ. de inst. prlm., 
-c ~·eacla pela Lei Prov . n. 1. 988 de 1873. 

LAGÔA DA ANTA. Morro elo gstaclo da Bahia, no-mun. 
ele Caeleté. 

LAGÔA DA ANTONICA. Log. elo Estado elas Alag-ôas, uo 
mun. de Traipú. 
· LAGÔA DA ARÊA. Log . do Estado elas Alagôas, no mun. 

ela Palmeira dos Indios. 

LAGÔA DA CANNAJ;.-ISTULA. Log-. do Estado elas Ala
gôas, no mun. ele 'l' raipú. 

LAGÔA DA CANÔA. Poy. no termo do 'l'raipú do Estado 
das Alagôa.s ; com uma cacleu·a m ixta ele ensino pl'im. creada 
pela Lei Prov . n. 916 de 28 de junho de 1883. . 

LAGÔA DA CRUZ. Riacho elo Estado elo Ceará, banha o 
mun. de S. Francisco e desagua no Caxitoré, tl'ib. do Curú. 

LAGÔ A DA DOMINGAS. Pov. do Estado de Pernambuco, 
na com. elo Bom Conselho, na chapada da serra elos Encan
t ados, a 18 kils. da villa; com uma esch . con'tractacla e uma 
capella da invocação de S. José . Seu nome provém rle uma 
gr ande lagôa ahi existente e do nome ele uma nntl ile~· que 
ah1 se estabeleceu como primeira proprietaria. Conta umas 90 
casas. · 

LAGÔA DA ENXADA. L og. do Estado das Alagoas, no 
mnn . elo Por~o Real do Collegio. 

LAGÔA DA ESPORA. Serra do E stado ela Pernambuco 
no mun. de Gravatá (Inf. loc.). ' 

LAGÔA DA ISCA. Log, elo Estado das Alagóas, em São 
Braz. 

LAGÔA DA JUNÇA. Log . do Estado elas Alagôas no 
mun. da Palmeira dos Inclios . ' 

LAGÔA DA ONÇA. Log. no Estado do Ceará com uma 
capella filial á matriz elo Trahiry. ' 

LAGOA DA ONÇA . Log. elo Estado das Alagôas. em 
S. Braz. · 

LAGÔA DA ONÇA. Pov. do Estado da Bahia. á mar o-em 
do rio S. Francisco, entre Barra elo Rio Grande e Chique 
Chique. 

LAGÔA DA PEDRA. Log. do Estado elo Piauhy, no 
te rmo de S. João do Piauhy. 

LAGÔA DA PEDRA. Com este nome ba d ive t•so~ log:;. 
no E s tado das Alagôas, em S. Bra'l. , Palmeira elos Indios, 
Anadia e Bello lYlon te . 

LAGÔA DA PICADA. Log. elo Estado elas Al agôas, no 
111u n. de 'l'ra ipú. 

LAGÔA DA PORTA. Log. do Estado elo Pará, no dist. ela 
cidade de Obiclos . 

LAGÔA DA PORTA . Logs. elo Estado das Alagôaa_, nos 
muns. elo. 'l'riumpho e Porbo Real do Collegio. 

LAGÔA DA PORTA. Pov. do Estado da Bahia, na freg. 
ele Santo Antonio do Paramirim. 

LAGÔA DA PRAIA. Log." elo Estado das Alagôas, no mun, 
elo Traipú. 

LAGÔA DA RIBEIRA. Log. elo Estado das Alagôas, no 
mun. elo Traipú. 

LAGÔA DAS ANTAS. Log . no Estado das Alagôas, no 
muu. da Palmeira dos lndios. Ha um OLttro log . do mesmo 
nome em S. Br az. 

LAGÔA DA SAPUCAIA. Log . do Estado elas Alagôas, em 
S. Braz. 

LAGÔA DAS CABAÇAS. Log. do Es tado ele Per11ambuco, 
no mtm. de Caruarú . 

LAGÔ A DAS CABRAS. Log- . do Estado das Alagôas , no 
mun. ele Piranhas. 

L AGÔA D.AS CARAHIBAS. Log . no mu u. ele Traipú 
elo Estaclo elas Alagôas . 

LAGÔA DAS CREOULAS. Pov. do Estado das Alagôas , 
no mun. elo 'l'riumpho. 

LAGÔA DA SERRA. Log. do Estado das Alagôas, no 
mun. da P almeira dos Indios. 

LAGÔA DA SERRINHA. Log. elo Estado das Alagôas , no 
mun. elo Penedo. 

LAGOA DAS FLECHAS. Log. do Estado da Bahia, no 
mun. de Arêa. 

LAGÔA DAS FLORES. Log. elo Es tado das A!agôas , em 
'l'raipú. 

LAGÔA DAS MONTANH AS. Uma elas es tações da E . cle F. 
elo Na tal a Nova Crt<z, no Estado do R . G. do Norte, no kil. 
10.2m,OOO entre Cul'imatahú e Nova Cruz. 

LAGÔA DAS PEDRAS. Arraial do Estado das Alagôas , 
no mun. elo Pão ele Assucar. Com o mesmo nom e ha um outro 
log. em Agua ·Branca. 

LAGÔA DAS PEDRAS. Log. na fl'eg . de Santo An tonio 
dos Guarulhos , mun . de Campos e Eslado elo Rio de Janeit•o ; 
com uma esch. publ. ele inst . pr im. , creada pela Lei Pt·ov. 
n . 1. 75\! de 30 de novembro de i872. 

LAGÔA DAS PEDRAS. Pov . do Estado elo Rio ele Janei ro, 
na freg. ele N. S. el'A juda de Gllapy-mirim, ill' ligada por urna 
estrada a S. José ela !3oa Mor te. 

LAGÔA DAS PEDRAS. Morro do Estado elo Ceará, no 
mun. da Palma. 

LAGÔA DAS V A COAS. Log, elo Estado elas Alagôas no 
mun. de 'l'raipú. ' 

LAGÔA DA TELHA. Log . do Estado elas Alagôas, no 
mun. de Agua Branca. 

LAGÔA DA TROVOADA . Log. no Es~aclo das Alagôas, no 
mun. de 'l'raipú. 

LAGÔA DA V ACCA. Log. elo Estado ele Pe1·nambuco, na 
f1·eg. de Surubim. 

LAGÔA D~ VACCA. Riacho do Estado da B~h ia , clesagua 
na margem chr. elo r1o S. Francisco, pouco abmxo elo rio do 
Sal. 

LAGÔA :J?A VARZ~A. Log . _elo Estado de Ser gipe, no 
mun. ele Ac1u1daban. Alu nasce o r1acho Jaguary-mirim. 

LAGÔA DA VIDA. Log. elo Es~acl o elo Piauhy no mun. 
de 'l'herezina . ' 

LAGÔA DE BAIXO. Log , do Estado elo Ceará, no te1·mo 
da Impe1·a triz. 
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LAGÔA DE BAIXO . Lag-ôa elo Estado elo E. Sant o, ao 
S . da Lagõa elo Meio. Communica-se com o oceano pelo 
Riacho . 

L AGÔA DE BEBER. Log . do Estado ele Sergipe, no mun. 
elo Pot•to ela B'olha. 

'LAGÔA DE CIMA. Paroch ia elo Es tado do Rio ele Janeiro 
no mun. ele Campos . Orugo S . Bened icto e diocese elo Rio de 
Janeiro . Foi Ct' e 1da peia Lei P rov. n. 1.39·1 ele H de dezembro 
ele 1868. Segundo o Almanack ele Campos ("1881 e 1882), occupa 
essa pat• ochia uma superfic ie ele 391. 96 kils . quadrados ; e 
possue as segui ntes egrejas, e oratorios: Mat t·iz ele S. Benedicto, 
oralor~o ele N. S. da Conceicão, de S. Amar o, de S. Benedicto, 
de S . Antonio , de S, Manoel. Lavoura ele ca fé e mandioca, 
'rem duas escbs. pnhl s. de insi. primar ia. 

LAGÔA DE CI MA. Pal'Ochia do Estado e diocese elo Rio de 
Janeiro , na com . e mun. ele Campos . Orago Santa Rita, I<'o i 
erec•a em parochia pelo at· t. I da Lei Prov . n . 272 ele 9 ele 
maio de 1842. Por seus limites corre o l'io de Jesus e ftcam as 
lagôas Feia e ele Jesus. Tem du as eschs. publs . de inst. 
primaria. 

LAGÔA DE CIMA. Logs . clu Es tado das Alagôas, nos muns. 
de Tt·a ipú e Palmeira dos Indios . 

LAGÔA DE DENTRO. Logs. elo Estado elas Alagôas, nos 
muns. ele Traipú e de S . Braz, 

L AGÔA DE DENTRO. Lag·ôa no mun , do Bom Conselho 
do Estado ele Pernambuco (In f. lo ~. ). 

LAGÔA DE DENTRO . Cort•ego do Estudo da Bahia, banha 
o mun. elo 1\lorro do Chapéu, reune•'e aos corregos denomi. 
nados t•io Preto e Ventura e vae desaguat· n o r io J acubype . 

L AGÔA DE FÓRA. Lagôa no mu n. de Cuité do Estado elo 
P arahyblt elo Nor&e. 

LAGÔA DE FÓRA . Log . elo Estado das Alagoas, no mun . 
el o Passo elo Camuragi be . 

LAGÔA DE JESUS, Pov. do Estado elo Rio de Janeiro, 
nu freg. ele N . S. elas Dôres de Macabú, mun. ele Campos ; 
com uma esch. publ. ins t . prim., creada pela Lei P1·ov. 
n. 2.688 ele iô de setembro ele 1884. 

L AGÔA DE S. BENEDICTO. Log. no mun. de Campos 
do Estado do R io de Janeiro, com uma esch. publ. de ins t. 
primaria. 

LAGÔA DO ALGODÃO. Loo·. elo Estado elas Alagôas, no 
mun. da Palmeira elos Iuclios. f-Ia. um outro Jogar elo mesmo 
nome no mun. de Sant'Anna elo Panema. 

L AGÔA DO ANGICO. Log. do Estado das Alagôas, no 
mun. da Victor ia . 

LAGÔA DO BARBOSA- Log. do Estado das Alagôas, 
no mun. elo T raipú. 

LAGÔA DO BARRO. R iacho elo Estado das Alagôas, no 
mu n . do Porto Real do Colleg·io. 

LAGÔA DO BOI. Log . elo Estado do Piaub y, no mun . ele 
S. João do P ip.uhy. 

LAGÔA DO BOI. Log . elo Estudo das Alagôas, no mun. el a 
P almetra elos lndios . 

, LAGÔA Do CAFÉ. Log . elo Estado elas Alagôas no mun. 
Cte 'rriumpho . 

LAGÔA DO CAMINHO . Log . elo Estado elas Alagôas , no 
muu. da Palmeira dos Inclios. 

LAGÔA DO CAMPO. Log. elo Estado elas Alagôas, no 
mnn. elo 'l'raipú . 

L AGÔA DO CANTO. L og , elo Estado elas Alagôas, no 
nnm . ela P almeira elos I nclios . 

LAGÔA DO CAPIM. Logs . do Estado elaa Alagi'Jus , nos 
muns . elo Trinmpho e elo T raipú. 

LAGÔA DO CASCAVEL. L og elo Tilsl aelo elas Alagôas, 
n o mun. da Palm eit•a elos lnclios. 

LAGÔA DOCE. Log . do TIJstado elas Alagoas, n a Barra do 
S. Miguel. 

LAGÔA DO CEROULA. Log. elo )];5tado das AlugÔás, no 
mun. de Anadia. 

~-- .. 

LAGÔA DO COURO . Pov. elo Estado de P ertlambuco, no 
mun. elo Limoeiro. 

LAGÔA DO EMYGDIO. Log . do Estado ele Pern ambuco, 
nu com. e termo do Bom Conselho; com uma escb. llllbl. de 
in tr. prim . , ct•eacla pela Lei Pt·ov . n . 1.002 de 13 ele junho 
ele 1871 . 

LAGÔA DO EXÚ. Log . elo Estado elas Alagôas , no mttn. 
da Palmeira elos Indios. 

LAGÔA DO FEIJÃO . Log . elo Estado das Alagôas , no 
ruun. ele Agua Bra nc:t . 

L AGÔA DO FOGO . Log. do Es tado claa Alagoas, em 
Pioca . 

L AGÔA DO JATOBÁ . Log . elo Estado das Alag-õas, no 
mun. ele Traipú . 

L AGÔA DO JUNCO . Riacho elo Estudo da Bahia; des
agua ela margem elir. elo rio S. F ran cisco po nco abaixo ela 
cachoeira de Pau lo Affonso . ' 

L AGÔA DO LEANDRO. Log. do Es taelo elas Alagôas, no 
mun. ele l\1uricy. 

LAGÔA DO LINS. Log . elo Estado elas Alagõus, no Jnn
qnen·o . 

LAGÔA DO MATTO. Log. elo Estado do .Ceará, no mun. 
de Aracaty . 

LAGÔA DO MATTO. Log do Estado elas Alagôas, n o 
mun . ele 'l'raipú . Ha outros logs. com o mesmo nome nos 
mun s. ele S. Braz, Palmeiras elos lnclios e Anaclia. 

LAGÔA DO MATTO. Pov. elo Estado ele Ser gipe , no mun 
ele A c1uielabam . 

LAGÔA DO MATTO, Log . elo Estado ela Bahia, no num. 
ele Campo Fot•moso. 

LAGÔA DO M OIRÃO . Log. do Estado das Alag.ôas, n o 
mun. ela Palmeira dos Indios, 

LAGÔA DO NETO. Serra elo Estaclo ele Minas Ger aes, n a 
com. ele Ouro P reto . Ex iste ahi um tunel. 

LAGÔA DO NICOLÁO. Lag, elo Estado das Alagôas , no 
mun. elo Tt·aipú. 

LAGÔA DO PASTOREADOR. Log. no mun. de Ca mpo 
Formoso, no Estado da Bahia . 

LAGÔA DO PAU , Arraial do Estado das Alagôas, no 
Poxtm, 

L AGÔA DO PAU . Riacho no mun, de Cururipe do Es-
tado das Alagoas. . . 

LAGÔA DO PAU FERRO . Lcg. do Estado elas Alagôas, 
em S . Braz. 

LAGÔA DO PEIX:E. Pov. elo Estado das Alagôas, no 
mun, do Triumpho. 

LAGÔA DO PEIXE . Log . elo E stado elo Rio de J a neit·!', 
no mnn. ele Arat•nama ; com uma esch. publ. de inst. prill!. 
creada pela Lei Prov. n. 1.630 de 187L 

LAGOA DO PERIPERY . Pov . elo Estudo das Alagôas, 
no mun. ele S. Mig uel elos Campos. 

LAGÔA DO RANCHO. L og elo Estado das A lagôas, no 
mun. do Traipú. 

LAGÔA DO REMIGI O, Pov. elo Es tado elo Parahyba do 
No rte, no muu. da Arêa, tt•es l eguas ao Poente, floresc_en·te e 
com· bons terrenos para culltn•a de fumo, que é a hi fet ta em 
grande escala. Tambem escrevem Ala,c;6a do Ramigio . 

LAGÔA DO RIACHO DO MEL. Log. elo Estado elas 
Alagõas, no mun . ela Palmeira dos Inclios . 

LAGÔA DO ROSARIO . Log. elo Estado elas Alagôas, no 
mun. do T riltmpho . 

LAGÔA DO SAL . Log . s ituado n a costa do Estado elo R . 
G do No1•te entre a ponta do Calcanhar e a ilha de Cima. E' 
lo~ar de ba1~re il·as vermP.lhas, cobeTtas de matto . T em ae S. 
n~ morro de a t·eia, a que denominam Nforro B1·an co . 

LAGÔA DO SANDES. Log. elo Estado de Sergipe, no mun. 
ele Itabaianinha. 
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LAGÔA DO SANTO.. Riacho do Estado das Alagôas, n õ 
muu. elo Por~o R eal elo Collegio. 

LAGÔA DOS CABAÇOS. Log. elo Rs ta:lo das Alagôas, no 
mun. ela P a lm e ira dos l ndios . 

L AGÔA DOS CABOCLOS. A rraia l do Estado elas Ala gôns, 
no m un . ela P almeira elos Inclios. 

LAGÔA DOS CALDEIRÕES. At• t•aial elo Estado das Ala 
gôas, no m un . ela P a l mei r (L elo s Inelios . 

L AGÔA DOS CAVALLOS. L0g . do l!} s tado d as Ahtgôas, 
n o mun. ela Palme~ra elos Indios . 

LAGÔA DOS CO COS . Arra ia l elo Es tado ela Bahia , no 
mun. de Belmo n le . 

LAGÔA D OS MARES. Po v. do Est•tdo de Min as Geraes , 
na l't· eg . d a L agô a Sa n·ta (In f. lbc .) . 

LAGÔA DOS NOIVOS . Log . do Es tado do P ia uh y, a Lres 
kils . ela cid ade ele Ther~ zina . . 

LAGÔA DOS ORPHÃOS. Log . do Estado do Cea d t, en tre 
V a rzea Alegee e Serra de S. P ed'!'o . 

LAGÔA DOS P OR'JOS. Log . do Estado das Alagôas, no 
muu, da Pa lmeira ele> Incl ios ; 

L AGÔA DOS POncos. Log . do Es tado ele Se t·g ipe. no 
termo elo Lagado . 

L AGÔA D OS V E ADOS. P ov . no tel'mo elo Li moeiro elo 
Estado el as Alagôas . 

LAGÔA DO T A B L E IRO . Log . el o Estado do P iaub y, no 
mun . de S . J oão do Piauhy . 

LAGÔA DOURADA . Parochia elo Es tado de Minas Ge t• aes, 
no mun. de Prados . Or ngo Santo Antonio e diocese de Mari
annE,. Foi c ·each por D~c. de 14 de julho ele 183.2· incorporada 
ao mu n . de S. José d'El- ltei pelo a.r b. I d :J. Lei pjov . n , 452 ele 
20 de outubro de 1.8,19. Uma estrada, atrave.,sacla pelo r io 
Cara ndo.hy, l i.g·a -a a S . J oão d 'E l-R• i e a Prados. Sob1•e s uas 
div isas vide Lei P r ov. n . 3.087 ele G de novem bro d e 1882-; 
n . 3.219 ele H de outubt·o ele 188-!. Produz fttmo , café, algodão, 
tr igo, etc ., gxpot•ta queijos e t~ cidos ele lã e a lgodão. T em 
duas esch s. publs . ele i nst. prim. Agencia elo col't'eio . Es tá 
situada n as cabeceil•as de um r i beiriío elo meamo nome . T em 
uma parte baixa e ou tl' a alta n' tlm morro pouco elevado. 

L A G6 A D OU RADA . Ribeil'ão do ills !aclo de :Ui nas Ger aes, 
an·. da maegem dir . do 1' iO Oar ancbhy . ill' fO l'!llfl.dO pelos Cú l'
úgos do .M:endanha, da Lagôa e do Capão Secco , 

L AGÓA F EIA , Lapa no num. de Santa Luzia, e Esbaclo de 
Minas Geraes . Em sua viag·em aos terr~ no s d ia ma ntinos elo 
Abaeté ('18tl4) , diz o engenh ei ro Santos 1 Pires : « A entrad a 
chssa gr clta é al tl , em r; m rochedo escarpa .lo . Vis itei to:los os 
salões ev:tt'a ndas desentulh ado; pela exploracão . As s ta lact i tcs 
e as fó1·mas caprichos~ s das paredes ct:t·;am-lb '3 o m fl smo as
pec to fascina clor das ou tt•as g-nttas . Seus salões inferiores são 
occupados em ·toda s a<J estações pelas agn as t r a nquill as, c ·.tjo 
negro e morto aspecto justifica o nome que lhe dão . No prin
cipio da explo ração , os t t•abalhadores enc•>ntm t•am ossa das 
completas c g igantescos ossos espa t•sos e enterrados n o calca reo, 
hOJ e p oucos se en contr .<m e os trahalhado'!'es per der a m os que 
an tigamente encon traram . Em min ha visita encon tr ei a lgun s' 
p eq.ueno8 f~·agmentos de ossos fo ssei~, .entet• ra.elos em u m con
glomera to ca Jcareo com elementos rol ;,.clos , i nf~lizmente j ulgo 
q ue e! Je> não são suffic lente.s pa t·a uma classiftcação. Todas 
essas g· l'uta s de que teu ho fallaclo (Canhanga, Ce rmt Gmnclc e 
Lagôa Feia) g t•upam- se em to t' llO da fazenda el o Pet'iperi >>. 

LAGÓA FOR~.lOSA . Dis b. elo Estado ele Min as Ger aes, no 
m utl. de San to Antou io de Pat os. Orago N . S . da P iedad e . Fo i 
ct·eada di st. pela Lei P ro v. n . 878 de 8 de j un l o de 1858 e 
elevada {t ca tego ria de pa t•onhia pela de n, 2.6513 ele 4 de n o
vemb ro de 1880 . Tem duas esclls. publs . ele i nst. pr im. , 
Cl'eadas pel o a rt. II ela Le i Pr0v . n . 2.765 ele 1.3 de se tem bro 
ele 1.881 e a rt.. I ela ele n. 2. 72-l de 18 de dezem bro de :!880 . 

LAGÔA FORMOSA . Log . elo E~ tado do P iauhy no mun . 
ele Parn agua . 

LAGÔA F UN DA . P ov . no muu . ele 'l'ra ipú do IT: s laclo das 
Ahtgôas, com ttma esch . pu bl. de i ns t. pl'im. creacla p ela Lei 
P~ov. n. 839 de 8 ele junho de 1880. Agencia do col're io . Ot·ago 
N. S . do Bom Conselho . Foi c.r eacla pa rocbia pela Lei Prov . 

·J.•• - ~. • ' .~ ~:.,.-... :~· -:·~· 11'· 

' ·· 

n. 960 de 18 ele julho de 1885, e el evada a villa com o nomil cie 
Bello Mon te pela de n . 97r:i ele 9 de junho Lle 1886. O Dr. Spin
clol a , descee ven do-a, d iz : « IJarte des ta pov. acha-se as sente 
so bre espigões ele morros ele micachisto , e p at'~ sob l'e uma pl a
nície en tre mort'OS e a Jagôa Fttncla . Os r ochedos , projecta ndo-se 
um pouco para fóra do barwncó B elen tt•o. p o.l'a o rio, o sacco 
gue desta sorte fo rmam , se eve de bom porto e a traca mento elas 
em barcações . Pouco d istan te existem a lgu ns cor tumes i mpor
ta n tes . » '!'em pouco mais ele 500 habitõtn tes . 

L AGÔA FUN DA . Log . elo Es tado ele Pern a mbuco, no mun. 
do Bom J ardim. 

L A G·ÓA F UNDA. Logs . no Es t~ clo das Alagôas , nos mun s . 
de 'r ra ipú e P a l mej r a dos i nelios . 

L AGÓA GR ANDE. P ov . elo Estado do Ceat·á , ao pé ela 
Set·ra Grande, á margem ela lagôa do s ~u nome, no mun . el o 
Ipú . 

L AGÔA GRANDE. Lóg. elo H:stado de Peeuam btwo, no mun. 
elo Bom Consel ho . 

L AGÔA GRANDE. Logf! . . elo H:stado das Alagôas, no 
Tr ium pho, Ba t'l'a de S . Miguel, P a lmei ra dós inclios e T mip1.t . 

L AGÔA GRANDE. Log . elo Estado el e Set·glpe, no mu n. 
ele Siriry. 

LAGÔA GRAN DE. Log . elo Es tado da Bah ia , no mu n. ela 
Gamelle it•a do Asslllmá (lnf. l o c .). 

LAGÔA GRAN DE . L og· . do Esta do do R io ele J a nei t·o , na 
fl' eg . ela Bôa Mo rte. 

LAGÓA GRANDE. Sert•a do Estado de Set·gipe, no m un. 
do Laga rto . 

LAGÔA GRANDE. Serra do Estado ela Ba hi a , no mun . 
do M.ort'O do Cha péo . 

L AGOA GRANDE. 1.agôa no Estado do Mar a nhão, pl'oxi mo 
da ban a elo l'i o Pt·eguiças, no littot'al. 

LAGÔA GR ANDE . Lagàa elo Estado do Ceará , n <J. ft•eg . do 
Ipü , ao pé ela :Seu a Grande . E ' muito p iscos a . 

LAGÔA GR ANDE. Lagôa do Est1clo das Al a,gôas , no mun . 
do Pão de Assuc!.\l'. 

LAGÔA GRANDE. No mun . da Ponbe No va el o Es tado de 
)Ylin as Geraes , nas m argens do r io Doce, ex is te tll11' l a.go, cer~ 
caclo ele ma btas , a CJ I.Ie o povo denom inou - Lagôa Grande . Para 
chega r-se alli cam inha- se ce1·ca ele meia leg ua no pla no por um a. 
p icada, abe1·ta 1n los pl'i meúos ~1ue a descob riram, e q tte os 
caçadores conse ~.· varam sempre hmpa . Log o qae se av ista a 
Lagôa Gra nde pa rece que se encontra um 1H·aço elo ocean o. 
T em o compl'imento e la l'g·m·a seg Ltr :;.me nte ele uma legua . Üil 
pei xes e ou lt'OS an i maes aquat teos alh se enco11t t·am em gt'a ncle 
abun da nc ia . Tem flu xo 13 reflnxo, á g tli za de um pequeno mar. 
U ma ilha não pequena oobert ::1 de f rondosa ma túa tnt•na a inda 
mais beiJa a. Lagôa Gra nde . S1.1as m ar gens estiio ainda des po
voadas , porque as maleitas e o ty pho são a lli endemicos . illm 
reo·r a, todos os que onsa m vis ita l-a nos mezes ele outttbt•o a Lé 
m~1· ç o são vict i:nas de longa en fermidade ou ela mor te . l'em-se 
no tado , en bt·e Lanto, gne as pessoas el e r aça afl'l cana pura podem 
vi 3 itar e até demora r-se m ut tos cl_ws naq Llellas pa rage ns, em 
qualquer tempo , sem o me nor per igo. · 

LAGÔ A GRAND~ . l!Js1?ecie ele cana l e ntt•e a ilha elo Cajú 
ao N. e a elo Ja b ~n·u ao t> . Com mu n tca a hah1a ele Mantib le 
com a de S. Be t' ll<ll'clo . F ica no Es tado elo iVIa t• an h ã o. 

L AGÔA GRANDE DA V E R E DA. Bella la gôa no clist . ele 
Nova L ot·ena, mnn . el o Abaebé e Es tado ele Minas Get'aes . 
E' mni to fn nda e dis ta se i'õ kí ls . da bar ra elo corr ago S . J oã o, 
no r io S. Fra ncisco e 4.2 daque lle a r t•a ia l. Em suas ma rge ns 
encon tr am-se magniO cos bu r itysaes . A estrada que vae d o 
a r ra ia ~ para Morada Nova passa encos lacla á ma l'gem di e . dessa 
lag-ôa . 

L A GÔA N OVA . Log . d o Estado do Cear á , n o m un. de 
Ba Luri té . 

L AGÔA N OVA . Pov . elo Es tado elas Alagôa s, no m un, de 
S . J osé el a Lage ; com uma capella de N . S . do R osat•io . 

L AGÔA NOVA . R iacho ~lo Es tado do Cear <t, banh a o mun . 
de Um a t•.y e desagtm n o rt acho da P e nclenci a pel a ma t•gem 
chre1ta , 

~1.563 
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LAGÔA NOVA . R iacho do Estado ele Pern ambuco,c rgn. o 
lUun , de Bezer t•os . 

LAGÓA NOVA. Ribeüão do Es tado de i\1in~s Geraes, bJ nha 
a f reg . ele S . Domin gos do Arassu1 hy e desagua na marge m 
eti q , do rio J equ iLinhon h a . 

LAGOÃO . Capella cu t· acla ela pat·och ia d ii. Soleda':l e, no J~s lado · 
elo R .. G; do Sul. 0 1·ago Sa n to Antonio: Fo i creael<t pelo art. ri 
ela Le1 I r ov. n . 1.363 ele 4 ele maio d ~ 1882. 

LAGO~O. Arroio elo Esta cl o elo R . G. do Sul, a fl'. ela 11.1a rge m 
esq . do r 1o J ucuhy . Nasce na Cox ilha Grande cerca ele 30 ki ls. 
ao N . ela Cruz Alta . 

. LAGOÃ O. P eq uena l agôa na margem do a!'l'o io S . L·d z, 
Jun to a o banhado dos Marques, no ills tado elo R . G . elo Su l. 

LAGÔA PRETA. Log . no dis t . do Brejo elos Santos , no 
Esta elo do Cear á. 

LAGÔA PRETA . Log . do E stado elas Alagôas, no Piquele . 
L AGÔA P R ETA . R io elo Es tado ele S . P a ulo ; des agua no 

Parabyba entre o Gua tinga ~ o P ào Gra ude . E ' atravessa do 
pela E. ele F. ele S . P a ulo ao Rio ele Janeiro . 

L AGÔA QU E IMADA . Log . elo Es tado das Ala"'uas na 
P a lme ira. cl;>s Iudios, na VictoL" ia , em Sant'Anna elo "Pa n~ma 
e n o Tra t[JU . 

L AGÔA R E AL . Dis t . cl'eac!o no termo ele Caéte té do Es tado 
cht Bahia pelo a r t. I ela Lei P ro v. n. 2.2H de 16 ele j ul ho de 
1881. P er te nce á freg. ele Sa nt'Ann a . 

L AGÔA R ED ONDA . Pov. elo Es tado do P inuh y , no 
n:un . de Ita rnaraty. Tem 300 habs . e dis ta 30 kils . claquel la 
Cidade. 

d 
L AGÔA RBDONDA . Log . do Esta do elas Al agôas , no mun. 

e Porto Ca lvo. 

LAGÔA R EDONDA. Pov . do Es tado de Serg ipe. na freo. 
do Cut·•·a l de Pedras . Pa ra nh i. a Lei P t·ov. n. 1. 278 ele 4 de 
setem bro ele 1883 r em01·eu a esc h . do Escurial. 

L AGÔA R EDONDA . Log . elo Estado de Serg ipe no mun . 
de Japar a tuba (I n r. l oc .) . ' 

L~GÔA R EDONDA. Log. do Estado ela Ba hia, no termo 
c~e ill n l.re- lÜ LS, banl;~cla p ~l o I nhambnpe; com um a es tação ela 
ill. ele F . Ramal elo l 1mbo , no kd. 61. 740. Agencia elo correio 
creacla em j ulho de i 839. 

L AGÔA REDONDA. Morro do Estado do S . P aulo no 
mun . ele Nova Almeicl:J.. E' assim denominado por t er /unto 
ele s i uma lagôa . 

LAGOA SAL GADA. Morro elo Estado el a Bah ia, no mun . 
de Camisão . 

LAGOA SANT A . Dis t. elo Estado el e Min as Geraes , no m un . 
ele San ta Luzia , n(L s ma rgens da l agôa de seu nom e, no meio el e 
lVtm p la nalto, cuj as fr a ldas inclina m-se levemente pal'a o r io elas 

elh as. Oral!'o N. S . ela Saucle e diocese ele Mar iana . Foi creacla 
p arochía pelo 11. l va1'à ele 1 ele a~o s to ele 1823. Gt·a.;as á excel 
lenma e amenidade do cl ima cl'ess:J. pov. ahi foi o loca l esco
llnclo pelo sab1o Luncl. para sua r esic!encia ele muitos annos , 
Aos tra balhos e pesquizas orig inaes , intentad as por Lund em 
seus arredo t· e ~, eleve a Lagôa Sa nta a celeb ridade ele se u ~ome 
na hts toria dos t rabalhos geologicos elo Brazil. O vigar io dessa 
ft•eg . obseqn 1ou-nos com a seguinte i n f.: « O arra ial está col
loc~cl o de ntro de u ma gTanele bacia rodeada por pequenas ele
' 'açoes,. tendo no cenko um gt·ancle lago que !Dede um kil. de 
COIUpt•Jmenbo e outro ele largura, ·tendo uma for ma oval e uma 
C1 rcumrel'encia de seis kil s . ma is ou menos; é rodea do ele 
bell as can1pinas e tem em nm dos l ados, juncto ao a rra ial , u m 
pequeno ca pão denominado ll'Iatto da Jangaclc~ , onde em 1842 
entl'!ncbeit·ara m-se a .l fo1·ças revol uc ion ari as - A lavou1·a co n
Siste na cu ltu l' a el a ca nna , al godilo, milho. feiJão, mandioca, 
arroz, ba ta ta , fumo e t t•i"'O ; todos os cet•eaes dão abund a nte
mente . A indusLr ia é qu~s i null a ; fabr icam entretan to aqui 
estm l'as fe itas ele junco proclusielo na mesma Ln gôa , fum o e 
~ss ucar - Tem as segullltes povs . Sumidouro,, Lapinb a , Qu i nta, 
Go

1
nfi ns , 'l ava res, Lagôa el os Ma res, Campwlt o, LB gotn~a e 

1 · A pop. é cal Clllada em 4.000 a lmas - As origens deste pov. 
: epousa m na gr ande Lagôa que hoje e~iste e que em tempos 
lclos et· a apenas l l!U pequeno lag l'i mal , cup agua por seus eO et
ios medtc111 aes a ttl'ah itt numerosa co ncurrencia para o loga1·. 
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Com o a nelar elos tempos, esse lagrim al t ransfo t•mot<- se n a 
actual Lagôa pe1•clen do suas antigas vir tude$. I-Ia nella ves 
ti gios de construcções ; é ass im que te n ho obser vado nos mezes de 
ao·os to e setembro. quando a LagôõL eslá esgotada, engt•adnmen tos 
el~ madeira g t·ossa, uma esc1 da com do ns clegràos per feitos e 
s ig-naes ele outras que jà clesa pparecera m. » Ag-ancia do correio, 
creacl a em 187-1. Tem rl uas eschs . publs . de m sb. pn m · Sobre 
suas diY i.sas vide, entre ou tras : a Lei P1·ov . n . 1.515 de 20 ele 
j ulh o·cle 1868 ; n . 1.723 ele 5 ele ouLttbro ele 1870 (a t't, I V); n. 3.442 
ele 28 de se tembro de i 887. 

L AGÔA SE CCA . Log . do E stado elas Alag·ôas, uos mu ns . 
ele Porto R eal do Collegio é Pão de Assuca r . 

L AGÔA SECCA . Log . do Es ta do elo R io ele J a neiro, á ma r 
gem e a se is kils . da foz elo r io Bengalas . 

L AGÔA SECCA. ~og . c1 .1 E s tado clé Minas Garaes, n a 
ma rgem el n· . elo J erl lllttnh onba, na bar ra elo cor re"'O elo Capão 
Grosso . Min et· ação de diam a ntes . " 

L AGÔA SECCA . Morro elo Estado. das Alagôas, u m pouco 
ac1ma do pov. dn s Inla ns (Dr . EspmcloJa. Gcog1", A la-goanc. 
pag . 32). · 

L AGÔA SE CCA . R ibeirã o elo Es ta do ele Minas Geraes, ba· 
nha o mun. ele E:n tre-R ios e clesagua no rio P ar á . 

L AG OASINHA. Pov. elo E stado elas Alagôas, no mun. elo 
P e nedo . 

L AGÔA S UJ A . Log . elo Estado elas .Alag.)as, n o m un. elo 
P a t·ahyba . 

L AGÔA T AP ADA . Pov. elo Es tado elo P arahyba elo Norte, 
no mun . de Sousa, c inco l eguas ao S . 

L AGÔA T ORTA . L og . e se l'l'a elo E sl,ado ele Perna mbnco, 
do mun . elo Limoeiro . 

L AGÔA T ORTA . Log . do Estado das Alagôas , no mun. dé 
Sa n l' Anna elo P a nema . 

L AGÔA VER DE . Log . elo Es tado de P ernambuco, no 2o 
cl is t . elo termo el a Gamellei ra . 

L AGÔA V E R DE . Ribeirão do Estado ele Mi nas Gera es, 
aff. el a margem esq . elo r io das Mortes P equeno. Recebe os 
cor r egos elo Meelella e elo Saramp·o. 

L AGÔA V ERM ELHA. Vill a e m un . do Estado elo R. G. 
do Sttl. na com. elo seu nome. Orago S . P aulo e diocese de 
S · P edro do R10 Gr a nde. 'l'or nou-se séde ela villa cl:1 Vacca ria 
en:_ VJr tucle elo art . II da Lei P r ov, n. 337 ele 16 de j aneiro ele 
-1 8o7, sendo no mesmo anno pelo ar t. II c]a de n. 3§8 ele i7 ele 
fevereiro elevada á paroch ia. Extiucto o mun. da Vaccar ia fo i 
a freg . ela Lagôa Vet·melha, pelo ar t. I da Lei Pi·ov. n. 39t ele 
26 de novembro ·de 1857 incorpot•ada ao mnn . elo Santo An
tonio ela P a trulh a . Elevach. á villa peln Lei Prov . n. 1.018 de · 
12 de abril de 1876, ficou seu mun . constituído com as pa t•ochias 
ela Lagôa Vermelha e N . S. Oliveil•a el a Vaccnl'ia, e incor
porado á com . elo Passo Fundo . Instal!acl~. em ·18 ele J a neil·o de 
1877. Reba ixada dessa ultim a ca tegor ia pela Lei Prov. n . 1. 115 
ele i el e a lJl'l l de 1S78, ficou a pa rochia da Lagô~ Vet' t11elha fa
zell elo parte do mun. da Vaccari a, restaurado po t• essa Lei , e 
a inda i ocorpot·ada á com . do P asso F un do . No mesmo ann o de 
1878 a Lei P rov . n. 1.1H de 7 de maio creott a com. da Vac
cur ia , pas sand~ a el!a pois a fr.eg . da Lago ::~, V ermel ha .. Foi ele 
novo elevada fL categor ia ele v1lla pelo art. I da Le1 Prov. 
n . '1.309 de iOcl e maio ele 1881. Ins ta llacla em 26 de janeiro ele 1883, 
'l' em duas eschs . pu.bls. de· inst. pl'i m., craaclas pel a Lei P rov . 
n . 3-!7 ele 10 ele fevereiro de 1857. Agencia el o cor reio . Sobre 
limites vide art . li el n Lei P1·ov. n. 1.300 de 10 de maio de 1881 . 
Comprebende os povoados; Tu rvo, Santa Rita , S . João do Monte 
Alegre. li' oi et·eacla com . pOL' Aclo ele 12 ela junho de 1890 e 
class i licada ele tn entranc ia pelo Dec . n . 502 de :19 do mesmo 
mez c a nuo. 

L AGÔA V E RMELHA . Log. elo Estndo do Piauh y, no 
te r mo ele S. João elo Piauhy . 

L AGÔA V E R MELHA . Log . elo Es tado ele P ernambuco, 
nomnn . cloLimoeiro. 

L AGÔA VERMELHA. Pov. elo Estaelo ele Sergipz, à ma r
gem elo r io Pia.uhy. E levado á cat egor ia ele paroch iã com n in 
vocação de Senho t•a Sa nt'A n napela Lei P rov. n . 417 ele 24 de 
abl'i l de '1 855 e á de vi !la pela de n . 462 de 20 de feverei t•o ele 
'1857. 'l'ra ns fer ida a vi !la pa t· a Boquim pela ele n , 836 de 2'1 el e 



LAG ""=" 354- I LAG 

março de 1870. Tem uma capella e um,1 esch , pub. de inst. 
prim. creacla pela Lei P1·ov. n. 1.158 ele 1 de maio de 1880. 

LAGÔA VERMELHA. Aldeamento elo Estado do R. G. 
do Su l na villa da Lagôa Vermelha. Conta 212 homens 
e 109 U:ulher es ao todo 321 individuas, dos quaes são bapti
sados 88 . Plant'am milho e feijão (Relacs. da Agrioultu1·a, 1885 
e 1886. ) 

LAGOINIIA. Villa e mun.clo Estado ele S. Paulo, na com. ele 
S . Luiz, a E. da capital. Orago N. S. ela Conceicão e diocese 
de S . Paulo. Foi Cl'eacla pa rochia do mnn . ele S. Luiz pelo 
art. I da Lei Prov , n. 22 de 26. de marco ele 1866 e elevada á 
ca·teg·oria de vi !la pela de n . 128 ele 25 de abril ele 1880. Sobre 
sua divis a vide : Lei Pt·ov . n. 24 de 10 de julbo de 1867, n. 17 
de 28 de fevereit'o ele 1868, n. 34 ele 2 de abril de 1868 : n. 69 de 
20 de abril de 1873; n . 96 de 20 de setembro de 1892. Tem dus.s 
eschs. publs. ele inst. prim. Agencia do correio. O mun. é 
geralmente montanhoso e cober ·to de ruattas. E' percorrido pela 
sert·a do Quebra Cangalha e regado por di versos rios, en tre os 
q uaes o Parahyt1ng·a. A pov. foi fundada em territorio per
·tencente ao mun. de S. Luiz elo Parahytinga, a 20 ele julho dé 
1863, data em que Joaquill1 Antonio R ibeiro e sua mul11er Jus
tina Mal'ia da Conceição, Antonio Alves ela S ilva Pinto e sua 
mulher An na Clara ele J es us, Francisco Antonio Ribeiro, Del
fina Izabel de Oliveira e Balbin a Maria de Oliveira, levados 
pelo seu zelo r eligioso e parLicula l' devoção á N, ·s. ela Con
ceição doaram para p atrimonio, um pequeno pedaço de ·terra 
que possuíam, ergue ndo em seguida, com o auxilio de outros 
individuas que a pouco e pouco, iam- se es tabelecendo no novo 
pov., uma pec1uena capella sob a in vocacão de N . S . da Con
ceição. Apop. do mun. é de 5.000 habs. A vi lla está situacht 
em um V<tlle formado por pequenas montanhas. L avom·a ele 
cer eaes , caré, canoa de assucar e fumo. Dista 260 kils. da capi~al 
elo Estado, 24 de S. Luiz. elo Parahytioga e 33 da cidade elo 
Cunha, 

LAGOINHA . Log . no mun. de Canlncle do Estado do 
Ceará . 

LAGOINHA. Pov. elo Estado do Cear á, no m un. de 
Aquiraz. 

LAGOINHA. Pov. do Estado do Parahyba elo Nor te, no 
mun. de Guarabira. 

LAGOINHA . Pov. do Estb.clo elas Alagôa":q, no mun. do 
Triumpho . 

LAGOINHA. Log . no Districto F ederal, no morro de Santa 
Thereza . E' extraordinariamente salubre. 

LAGOINIIA. Log. do Estado do Rio de J a neiro, no mun. 
de Barra Mansa, com uma esch. publ. areada p ela Cam.ara 
Municipal e inaugul·acla a 9 de junho de 1884 . 

LAGOINHA . Log . no mun. de Nite1·õy do Estado do Rio 
de Janeiro. 

LAGOINHA . Log . no muu. do Ribeirão Preto do E stado 
ele S. Paulo . Existe ahi uma lagôa pequena. 

LAGOINHA. Log. no muu. ele Ubatuba do Estado do São 
Paulo. . - · 

LAGOINIIA. Pov. na cidade de Entre Rios elo Estado ele 
Minas Geraes; com uma esch. p ttbl. mixLa de instr. prim• 
creada pela Lei Prov. n. 3 .162 de 18 de Olrtubro de 1883. 

LAGOINHA . Pov. na freg. da Lagôa . Santa e Estado ele 
Minas Geraes. 

LAGOINHA. Pov. do Estado ele Minas Geraes, no clis·t. da 
União elo mun. ele CaeLé. 

LAGOINHA. Log . do Estado de Minas Geraes , no mun. de 
Montes Claros. 

LAGOINHA. Pico bastante elevado da serra elo Espraiado 
ou do Herval: no Es·tado do Rio de Janeiro . E ' a dmiravel a 
vista que dahí se gosa, a qua1 compensa a penosa ascensão que 
é preciso .fazer-se para desfructal -a , Dcscort ina-se d'ahi todo o 
mun. de Maricá, de Saquarema, parte ela cidade de A'raruama, 
I tabor ahy, Porto das Cai,.;as e parte da cidade do Rio de 
J aneiro. 

LAGOINHA. Espigão qne sepa.ra.-a ftoeg. de Santo Antonio 
ao Monte e Saude, no Estado de Minas GerMs (Lei n, 3.058 de 
28 ele outubxo de 1882) , 

LAGOINIIA. Ilha no rio Parnahyba, que separa o E stado 
do Ma ranhão do do Piauhy. Fica acima da barra do Uruss uhy 
e da ilha do Espinho e abaixo das ilhas de S. P edro. 

LAGOINHA. Correg·o do E s tado de Pel'Dambnco, banh a o 
mun . do Bom Conselho e desagua no rio Parahyba (Inf. 
loc.). 

LAGOINHA. Carrego do Estado ele P eruamhu.co, banha o 
mun. do Bom Conselho e desagua no Riachão , aff. do Traipú 
(In f. l o c.). 

LAGOINHA. Ribeiro do Estado de Minas Geraes, banha o 
mun. do Prata e çlesagua na margem dir. do rio Douradinho. 
(I n f. l o c.). 

LAGOINHA. Rio do Estado de Minas Geraes, atravessa a 
est r ada ele Montes Claros a Januaria. DesagLia no l'io do 
Vieira . 

LAGOINHA . Ribeirão dos Estado de Goyaz. E', segundo 
Cunha MaL tos, a cabeceira principal do rio Pary. 

L.A.GOINHA. Carrego elo Estado ele Goyaz. afl'. ' do rio 
Descober to. 

LAGOINIIA. Carrego do Es tado ele Goyaz, ali. do ribeirão 
da I!Jxtrema, que o é do rio Preto. 

LAGOINHA. R iacho do Estado de Mat to Grosso, afl'. esq. 
do Guapo ré, logo a baixo do Sepultura. E' tambem designado 
pelo nome de Enw. 

LAGOINHA (Riacho da). Uma das cabeceiras do rio doCa
baça!, no Estado ele Mat·to Grosso. Sua foz sahe ém frente á do 
rio V:ermelho. 

LAGOINHA. Ribeit•o nascido na chaDacla de Sant'Anna, 
junto a fre g . , no Estado de Matto Gross o. ·une-se ao Cachoei
rinha e v~o co nfluir no ribeirão do Quilombo, galho do rio d!J. 
Casca, aff. do Manso, por sua vez é trib . do Cuyabá, 

LAGOINHA. Enseada na costa do E s tado do Ceará, entre a 
ense!J.da do Pecem e o l'io Mundahú. 'l'em um ancor adouro 
menos abriga do e de menos ao· ua que a enseada do Para• 
ziuho, que lhe fica proxima. o 

LAGOINHA. Pequena l agôa no mun. do Bom Conselho do 
· Estado de Pernambuco (Inf. loc. ). 

LAGOINJ;_{A. Pequena lagôa ele duas mil has de comprido 
n a ilha de Santa Catharina, no Estado deste nome. E' nave
-gavel por cauôas e mui to piscosa . 

LAGOINHA DE FÓRA. Pequena l agôa na freg . da Lagôa 
San~a e EsLado de Minas Geraes (Inf. loc.). 

LAGOINHA DO CYRIACO. Arraial elo Estado elas Alagôas , 
no mun. ele Traipú. 

LAGOINHA DO JOÃO PEDRO. Al'l'aial elo Estado das 
Alagôas, no mun. ele 1'raipú. 

LAGOINHAS . Log. do Estado ele Sergipe, do mun . de 
Aquidaban. 

LAGOOES. At•roio elo Estado do R. G. elo Sul, afl'. da 
margem esq. do rio .Taguarão. 

LAGRIMAS. Gruta na serra elo Cabral e Es·tado do Rio 
de Janeiro . 

L~GUINHO. Lago elo Estado elo Amazonas, no mun . de 
CodaJaz ; desagua no Solimões. 

LAGUINHO. Lago do Estado do Maranhão, no mun. de 
Santo Ignaclo do Pinheiro. 

LAGUNA. Cidade e mun. do Estado de Santa Catharina, 
séde da com. do seu nome, a 103 kils. da capital do Estado; 
31 elo TubaL·ão (pela E. F.), 85 de Araranguá, 79 ele S . José ; 
13 da P escari a Brava; 15 ele Imaruhy ; 26 de Vi lla Nova 
e 32 do Mirim; entre 28 e 29° 30' ele la·t. S., na ma rge.Jll 
oriental da lagôa de que tem o nome. O mun . é regado pelos 
rios Una, Capivary, Tubarão , Urussanga, Aratii<gauba, Ibira
quera , Garopaba, Ararangná, Sangão, Miguel Rabello, Porcos, 
Sertão, Mãe Luzia, Manoel Alves, Hapeva ; nelle ficam as 
serras Imaruby, Ararangná e outras, a lém dos morros do 
Imbituba, ItapiL·obá, Gy, Bat•ra , Santa Martha Grande e Pequeno, 
Santiago, Gra nde , Campo el e Fóra, Conventos, Magalhães, etc. 
'!'em as lagôas da ctclade, ela P escar ia Brava, Imaruhy, Villa 
Nova, Mil·im, Cam01Jcho, Garopa ba e BiL·ar1 Llera ; e comprehende 
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as ilhas das Araras, dos Lobos e a de Hacolomi. A lavoura 
con_siste em cereaes. Ainda apparecem plantações de trigo. 
Mmtos lavt"adores plantam, fi am e tecem o algodão para fabri
cação ele cob:as, toa lhas e r oupas ele uso or.dinario. Das folhas 
elo gra vatá ex Lrahem o fio para o fabrico ele redes ele pescar, 
Criam ga do bovmo e cavallar. O commerció consiste na ex
pól' tação de milho, feijão, far inha de mandioca, ar1·oz. couros 
etc. Tem um hospital ele caridade ela invocação elo Senhor do~ 
P assos e situado em uma colJina, as matrizes da cidade e elas 
clivers_as fregs. que constituem o mun., a capella ele N. S. elo 
Rosar10 em um morro, a estação ela E. d.e F. Thereza Chris
ti~a, um theatro, casa _ da cam~ra, eschs . publs. de inst . 
pnm., agene1a do corre1o, estaçao telegraphica, e·tc. O clima 
é temperado e geralmente sadio. E' o mun. um dos mais im
portantes elo Estado não só por sua pop. (.20 a 25.000 habs.) 
commercio, proclucção agrwo.la, ricas minas de carvão, etc., 
como pela fertilidade elo solo, navegabilidade elos rios e la
gôas . Seu porto (q da cidade) tem na entrada um banco_ ele 
areia ele 8 a 10 braças de largura, que cliffictll"ta a navegaçao e 
só clá accesso a navios que não excedam ele ~m,50 ele calado. 
A enseada ele Imbituba o:tferece resguardo contra os ventos elo 
sul · seu ancoraclout•o, porém, é pequeno . O mun., a"té 1895, era 
con~Lituiclo pelas fregs. da cidade, da Pescaria Brava, ele 
Sant'Anna elo Mirim e Sant'Anna ele Villa Nova, A parochia 
da cidade t em a invocação de Santo Antonio dos Anjos. Sobee 
sua ftmdação, diz Pizarro. «Povoada a Lagun a por Domingos 
de Brito Peixoto, a qttem depois se unüam os filhos de Fran
cisco Dias Velho Monteiro, povoadores primeiros ela ilha de 
San ta Catharina, se levantou um templo a Santo Antonio, 
onde se· recebera m os novos colonos o pasto espiritual, e satis
faziam os pt·eceitos ecclesiasticos. Não consta a él·a desse facto, 
mas a tradição a refere na mesma antiguidade que as fregs . ele 
Santa Catharina e ele N. S. ela Graca, cuja noticia patrocina 
o Autor das Memorias para a I·:Iistoria da Capitania de S. Vi
cente, no Liv. II n. 56 pag. 186. Com o titulo de Santo Anto
nto das Arêas foi t r a tada pela Provisão ele 4 de outubro de 
1745 que confirmou os capitulas elo compromisso ela Irmandade 
dos . Pt•e·tos ahi creada ; e noutt·os documentos encontrei que se 
lhe deu a denominação de Santo Antonio elos Anjos ela La
guna». «Por effeito, diz ainda Pizarro, das t•egias peovidencias 
de 1795 e ultimamente ela Carta Regia ele H ele novembro ele 
1797 principiou a gozar da regalia ele Collada ». Foi elevada 
á villa em 20 ele janeiro ele 1720 e insLallacla em 27 ele dezembro 
de 174~. Até 1741 pertenceu á villa ele S. Paulo, de oujo go
verno foi separada e annexacla ao do Rio ele Janeiro pela Res. 
ele iS ' de dezembro (Notas geog>·aphiocbs e histo>·ioas sob>•e Cb 
Laguna,, pelo Dr. Galvão, p .. 52). ~Presumo, J.lOrém, diz o 
autor (anonymo) ele um cur1oso trabalho estattsb!co desse 
Estado q_ue só em 1749, quando foi creacla a Ouv~cloria de Santa 
Catharina, p~ssou ella a pertence1·-lhe de finitivamente». Cidade 
pela Lei Pt•ov . n . 239 ele 1.5 de abril ele 1847. E com. ele segnn
da entr., creacla pela Lei Pro v. n. 4H ele 17 ele abril ele 1856. e' 
classificada pelo Dec . n. 4 .97~ de 29 ele maio de 1.872 . Foi capi
.tal da Republica Juliana. A pop. ela cidade e avaliada em ott~ 
a nove mil b.abs. Sobre suas divisas vide, entt·e outras, a Le1 
·Prov. n. 1.128 de 18 de setembro ele 1886. 

LAGUNA. Rio elo Estado do Pará, no mun. de Melgaço. 
~asce, elas lagõas Saparará e Marajohi e clesagua no canal Ta
Japuru. E' abundante de sel'in gu eil·as. 

LAGUNA . Porto no Estado de SanLa Catharina, s itu ado na 
extrema seplenlrional elo extenso areal c1ue f6rma toda a cost<l 
do_ R . ll. do Sul. Tem junto a si, na distancia apenas ele sete 
milhas ao S. o cabo ele San·ta Martha., primeiro morro qu e se 
levanta na praia, e que set•ve de balisa natural a lodos os n~vios 
que procuram a costa ele Santa Catharina. A maneira sahen·te 
P?t'que se apresenta esse morro, assignalaclo por marcas espe
Cl~es, e que se destaca no fim da immensa praia que n~lle ter
mina, tol'na-o ele faci l reconhecimento. Todos os navtos q11e 
"Vem eloS ., em ele mau ela do pOL·to ele Florianopolis, vão cliEecta
Inente buscai-o para dirigirem com segurança a nt~:v~gaçao até 
o ancol'adouro de sen destino. O illustraclo capltao- -tenente 
F1·anci~co Calheiros ela Graça, a quem pertencem as pouca;s 
linhas acima, depois ele nma discussã!il pelo Jornal elo Gomoneroto 
(1883) a respeito cht prefere ncia do porto ela Laguna sob!•e ~ 
enseada ele Imbauba, ap1·esen ta as se~umtes concl~soes · 
« P(wa, o porto elcb· L cb_quncb: i• Pon ·to ele lacil reco_nhec1me~o 
na costa elo sul · 2° Porto ele abl'io-o pat•a os naVIOS que nao 
pude1•em capea1· fóra · 3• Abrio·o co~pleto para todos os ventos; 
4• Barra. semp1·e fra.~ca paras~~· demandada em qualquet• época 

pot· navios ele cnlaclo até 18 J~és ; 5o Porto sempre calmo, }ler
mittinclo em qualquer occas1ao a carga e cle;~carga elos navios; 
6" Pequeno clispenclio . par~ as obl·'l:s proJ~ctadas; 7o Facil 
communicação COIU o Interior pela d1spos1çao ele seu systema 
hydrograph ico; 8• Possibilidade ele vit• a ser a barra perma
nente da pro v. elo R. G. elo Sul.» (Vide Pre(e>·enoia elo Porto 
ela La.quna sob>·e cb ensecbdc~ de ImbitttbfJJ, pelo capiLão-te_nente 
F. Calheiros ela Graça. 1883). Em 1879 o coronel Alv1m mfor
mou-nos o seguinte a respeit_:> desse porto. «(_)porto ela Lagu1~a, 
o ultimo do stil da pro v., nao é access1vel smao :J. embarcaçoes 
que não demandem mais ele 12 palmos ele agua por causa ele um · 
banco que existe pt•oximo ao canal e sobre o qual o mat• faz 
gl'ande arrebentação. A barra fica situada· aos ~8° ~9' ele Lat. 
e 50o 59' ele Long. O. ele Paris. O funcleaclouro principal é na 
pequena enseada que olha para Oeste, onde está a cidade de 
Santo Antonio elos Anjos, distante seis kils. da barra. Ahi 
enc?ntra-se ele duas a quatro braças cl'agua, ftmclo de lodo e 
are1a. » 

LAIANAS. Selvagens alcleaclos no aldeamento ele Mit•anda, 
sito na freg. de N. S. do Carmo elo Estado de Matto G~·osso, 
Constituem uma tribu dà nação elos Chanés . 

LALIMA. Aldeia ele inelios, sete leguas a O. ele Mi1·anc1a, 
no Estado ele Matto Grosso (B. ele Melgaco). Ha uma outra 
aldeia, seis leguas ao S. ela mes ma villa. 

LAMA. Log. do Estado elas Alagôas, no m11:n. deste nome, 
com uma cape !la de N. S. ele Gu:1,delupe. E' banhado pelo 
l"iacho Salgado. 

LAMA. Morro elo · Estado do Ceat·á, no muu. d ' Aurora. 

LAMA. Rio elo Estado de Pernambuco, banha o mun. ele 
Agua Preta e clesagua no rio Una. 

LAMA. Pequeno rio elo Estado ela Bahia, banha o mun. 
ele Alcobaça e corre para o Itanheutinga. 

LAMA. Corrego elo Estado ele Minas Geraes, banha a freg. 
de S. Miguel elo Jequitinhonha e desag-ua na margem clir. do 
t•io des·te nome, proximo ela foz elo Baera Nova. 

LAMA. Sacco exis tente na lagôa ele · Mal'icá e Estado do 
Rio ele Janeiro. 

LAMA GRANDE. Log . elo Estado das Alagôas, em 
Cururipe. 
L~MA LONGA. Antiga pov. elo Estado elo Amazonas, a 

iS k_ds. ele 'l'homar, na margem austt•al elo rio Negro. Sua 
egreJa era declteada a S. José . Descrev nela-a diz o capitão
tenente Amazonas: « Pov.oação na margem clit: . elo rio Negro, 
entt•e o rio Xibarú e o ribeit·o Anbori e entre Bararoá e 
Santa Isabel, 127 leg uas acima ela co ofiuencia elo rio Negro e 
205 da foz elo Jamunclá. Foi fundada pelo principal Dari, que 
lhe deu o se n nome, quando clespe itoso se desligou de Rwaroá. 
Em .sua funclação encorpol'ou-se-lhe a aldeia Auacihiclá, que 
demorava tres leguas aci1na. Em 1757 explodiu· uma rebellião 
nesta povoação, que juntamente com Baral'oá e Caboqu.,na 
t•eduzin a cinzas, sendo sett especioso pretexto o despeito que 
concebeu tlm incligena por pretender um missionario separal-o 
de sua amada. Seus habitantes, p1•ovinclos ele Manáos, Banibas 
e Barés, plant.am mandioca, fruc cas, areoz, caie e algodão, ele 
que te~em palmos e r êdes ele maq_neira, fc~bricam amat•ras ele 
piaçaba e extrahem breu, salsa e puxit·i. Pertence ao ·termo 
de .Mal'iuá. » 

LAMA PRETA. Pov. do Estado do E. ·santo, no mun. 
de Via nna, com uma esch. publ. de inst. primaria. 

LAMARÃO. Dis\. elo mun. ela SerJ"inha, no Estado da 
Babia. 

LAMARÃO. Pov. elo Estado ela Bahia, no mun. elo Campo 
Formoso. 

LAMARÃO. Pov. do Estado ela Bahia, no mun. da E'erri• 
nha, com uma es tação ela E . ele F. ela .Bahia ao S. Francisco 
e uma esch. publica. 

LAMARÃO. Uma elas estacões da E. ele F. ela Bahia 
(prolonaamento), no Estado da Bahia, entre Agua l"i'ria e Ser" 
dnha "'a 28lm.5"16 de a ltura sobre o nivel elo mar, dista nte 
~07k,8G5 da cidade ela Bahia e 85k,441 de Alagoiuhas. 

LAMARÃO. Ilha do Estado elas Alagôas, no mun. do· 
Penedo, c1uasi defronte ela bana do rio S. Francisco. 
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LAMARÃO. Um elos CJtla~ro anco•.·aelour·os do porto elo 
Recife, com fundo ele i3 a i5 metros, a milha e meia elo pha
rol ela bar-ra. « E' conhecido, diz o pratico Pbil ipp, marcando 
o pharo l ao NO. e estando com a ponta elos coqueiraes elo 
Páo Amarello clescobert<L pela ele Olincla. ,, E' desabrigado de 
todos os ventos, pelo que torna-se de mister que os navios 
tenlu' m boas amarras para supportar os enormes vagalhões 
r1ue alli se succedem, na estação invernosa, movidos princi
palmente pe los ventos SE. e SSE., que são frequentes ele 
março a setembro. Um pouco ao S . deste ttncorarlonro ha uma 
pedra denominada Ituba,. O Lameirão, d iz Sir· John Hawks 
haw, tem H metros ele pr·ofunclidacle, mau ftmclo, contendo 
formações ele rocha e coral, que ft·equentemente inut ili sam 
ancoras e conentes . Muitos escrevem Lcfmeú·ão. 

LAMARÃO. Riacho elo Estado elo Ceará, banha o mun . de 
Santa Quiteria e clesagua na mar·gem esq . elo rio Groahiras. 

LAMARÃO. Rio elo Estado da Bahia , no mu. ele Campo 
Formoso. Nasce na serra elo Brumado e desagua no rio Aipim. 

LAMARÃO. Hio elo Es~aclo de Minas Geraes, nas divisas 
da f reg . ele N. S . ela Gt·aça elo Tr·emeclal. 

LAMARÃO. Cot•rego elo Estado ele Goyaz, aff. da margem 
dit·. elo ribeirão i\Iesquita, tl'ib. do S. BarLholomeu (Inf. 
loc.). 

LAMBARY. Parochia do Estado ele Minas Geraes,no mun. 
ela Campanha, si luaela na escarpa de g raciosa collina voltada 
para o nor·te, na margem esq. elo rio do mesmo nome. Suas 
circumvisinbanças são acciclentadtts, como na maior ia elas 
povr.;. st!l-mineiras, cobertas de capueit·as, pt·aclos e algns ca· 
pueü•ões. O territorio é att·nvessaclo pelos riús Lambary, Pavão, 
Marta Antonia, Lamba r y P equeno, Jardim, SertãoziDho e di
versos outl'Os, e percol'riclo pelas sel't'as elos Cl'imínosos, Santa 
CatbarinG, .Jardim e Morro Seltado. A lavoura consiste na 
cultur•a inc ipiente elo café, cautla ele assucar , fumo, cereaes, 
predominanclo .o milho e o feijão . Quanto á inclustl'ia : mani· 
pulação ele fumo, aguardetlte , rapa,eluras, assucat•, queijo" , 
toucinho; criação ele gado vacum, suino, muar, cavallar, la
nigero e caprino. I-Ia muitas outras fontes de industl'ia inex
plõradas, taes como : ouro, fe rro, pt:ata e antros m~neraes. 
Dista elas A"'uas do L ambar·y (aguas vll'tnosas) sete luls. ; ela 
Campanha 30; ele S. Gonçalo de Sapucahy 41; de Tres Corações 
46 ; das Agtras elo Cambuquit•a 24; ele Conceição elo Rio Verde 
35; do Carmo elo Rio Verde 21; e ela Christina 33 . Compre
hencle os seguintes l ogs .: S. Domingos, Jardim, Bat·rocadas, 
S. Simão, Pavão, S. Benedic to, Vargem Grande , S. Bartho
lomeu e Aleix:o . Sob t•e a origem da pov . consta-nos o seguinte: 
Que a wa origem data de i740 a 1750, e que seu t erriturio, 
então selvatico, fazia parte elos dominios de certo capitão-mó r· 
que fez doação ele uma pat·te elelle ao Senhor Bom Jesus sob 
cuja invocação fundou-se uma c.apella. Dos primitivos funda
dores quasi que não r estam descendentes ; uns morreram, 
outros em ig raram. Alé i 865 este loga r pt•osper ou. n:ram rela
tivamente considet•aveis seu commercio e inclustria. De então 
para cá tem sempre decahido. Attribue-se a sua clecadencia a 
duas causas: falta de capitaes para o desenvolvimento das in
dustria.s, e esgotamento das terras cul'tivaveis depauperadas 
pelo anachron1co syste1na das derrubadas e q neimadas ela:> 
mattas . FJmquanto dist . pertenceu ~t freg . ela Campanba, ela 
qual foi desmembrada pelo art. li,§ 2• da Lei Prov . n. 4.29 ele 
13 de outubro ele 184,8 e unida 6. freg . elo Carmo cl'o termo de 
Baepencly. Voltou ele novo a pertencer á Campanha pelo a rt. li 
da Lei Pro v. n. 460 ele 20 de outubro ele 1849 . Foi séde ela 
freg . elas Aguas Virtuos~<s pela ele n . 857 ele 14 ele maio ele 
1858. Elevada á categoria ele pat'ocb ia pe lo a rt. I da ele n. :1.659 
de 14 ele setembr·o ele 1870. Além da matriz possue um a outra 
egreja da invocação ele N . S. do Rosal'io. Tem duas eschs . 
pttbls . ele insi. prim . Agencia do cor reio . Sobre suas divisas, 
vide entre outras a Lei Prov . n. 3.356 de 10 ele outubro ele 
:1885. '!' em sober:Jas aguas mineraes e é se r vicl;,, pela E. de F. 
elo Musambinho. 

LAMBARY. Antiga com. ele pt•imeim entr. elo Estado ele 
i\linas Geraes; creaela pela LP.i Prov. n . 2 .002 el e 15 ele novem
bro ele 1873 a class·illcacla pelo De c r•. n. 5 .'175 ele 26 elo 
mesmo mez e ar1no . Comprehendia os termos de O li veit·a e 
Campo Bello. 

LAMBARY (Bom J esus do). Log. do Estado de Minas Ge
raes, ~o mun. ela Formiga : com uma esch. publ. de inst. 
pnmar1a. 
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LAMBARY. Bait'ro no clist. ela cidade ele S. José elo Pa
r a iso ; no Estado de Minas Geraes . 

LAMBARY . E stação ela E . ele F. Musambinho, na f t·eg . elo 
Bom J esus, no Estado de Minas Geraes. Denomina-se hoJe 
Bias Fortes. 

LAMBARY. Sel'l'a do _Estado elo Paraná, no mun . de 
Tibagy. 

LAMBARY . Ribeirão do Estado elo Rio ele Janeiro, no 
mun. do Carmo . 

LAMBARY. Rio elo Estado elo Rio de Janei ro, ba nh a o 
mun-. ele Rezende .e clesagua na ma rgem seplentrional do Para• 
hyba elo Stll. Tambem esct·evem Ala-mbcfry . 

LAMBARY. Rio elo Estado ele Minas Gentes, nasce na 
parte da sen·a da Bocaina, denominada Paciencicf e desn.gru\ 
no rio Verde . Banha os muns . da Ch ristina, ela Campanha e 
ele Tt•es Corações. Recebe o Ba1•ra Mansa. o ribeir•ão do Bode, 
Pavão, Mar·ia 1\.ntonia, Lambary Pequeno; J a r·clim, Sertã.ozi nbo 
e diversos outros. Seu curso é ca lcu lado em 90 kilometros . 

LAMBARY. Rio elo Estado de Minas Get·aes, aff. elo 
Arasstmhy. 

LAMBARY . Rio elo Estac.lo ele Minas Geraes, tem a pt·in
cipio o nome ele Sant'Anna e só C!epo is que t•ecebe o Formiga 
e Ponte Alta, toma o nome cl_e Lamuar y com que vM desaguar 
no no Grande. Serve ele_ hmlte entre o mun. ela Formiga e o 
de Campo Bello. « O rto Lambat-y, escreveu-nos e m abril ele 
iS86 o Dr. Modesto Be llo, engenheiro elo Estado, e seu aff. 
Formigr, até á confluencia elo Pouso Alegre, a cerca de 22 kils . 
des ta cidade (da Formiga), presta-se á navegação ele pequenos 
barcos mesmo na es tação secca, vis~o como a profundidade elo 
canal não é infel'ior a om,g e não ba cachoeiras ou quaesqner 
outros embaraços serias ; mas ainda não foi explorado para 
esse fim.>, 

LAMBARY. Rio do Estado de Minas Geraes, aí!'. elo Ja
caré, que o é do rio Grande. Banha o mun. de Oliveira. 

L~MB_A~~.Y. Rio elo Estado de Minas Geraes, banha o mun~ 
ela Concerçao e desagtta uo rio do Peix:e do Serro (Inf. Joc.), 

LAMBARY. Rio elo Estado de Minas Geraes, aff. do rio 
Pará. Nasce segundo uns rut serra do Polireit'o, e segundo ou
tr•os na serra do Ermo, no mun. de Ita pecet·ica, banl.ta os 
muns. de Pitangny e .Santo Antonio elo Monte (Inh.auma) e 
r ecebe entt•e outros rios, o Inda i à, o Diamante, Cachoeira, 
Retir·o, Capivary, Novaes, Esfolaclor e Saude. 

LAMBARY. Rio elo Estado de Minas Geraes , rega e mnn. 
ele São José do Paraíso e desagtla no Sapucahy-mirim pela 
margem esq . Nasce na serra elos Cochos . 

LAMBARY. Cor·rego elrJ Estado ele Minas Garaes. banh11. o 
mun. do Carmo ela Bagagem e clesagua no l'io 'Perdizes . 
(In f . lo c.). 

LAMBARY. Riacho elo Estado ele Minas Geraes, ail'. elo 
rio Dourado, que o é elo Sapucahy . 

LAMBARY. Carrego da Estado ele Minas Geraes, afl'. ç!a 
margem clir. elo rio das Velhas, aJl'. do S. Francisco. 

LAMBARY. Rio aiT. da margem clir. do Vermelho de· 
pois Aragrraya; no Estado de Goyaz. ' 

L AMBARY. J:!.ibeirão elo Estado ele Goyaz; nasce na sel'l'a 
do Gonçalo Martrns, t·amo da Cor·dilheir<t Grande atravessa 
mui~os brejos e ipoe iras e vae desaguar no rio do O tiro,· tl'ib . 
elo l'IO das Arêas, que com o nome de Santa 1'hereza vae te r 
ao rio Maranhão. 

LAMBARY. Vide Ala-mbCf1"!J· 

LAMBARY PEQUENO. Rio do Es~aclo de Minas Geraes, 
alr. cl<t margem esq. elo Lambary, írib . elo Ver·cle . 

LAMBEDOR. Log . do Estado ele São Paulo, no mun. do 
Amparo, com uma esch . pttbl. ele inst. prim. pat•a o sexo 
mascul ino, cr·eacla pela Lei Pro v. n. 8 de 15 de fevereu·o de 
1884 além ele um a outra para o sexo feminino. 

LAMBEDOR. Serra no Estado el e S. Paulo, no num. elo 
Amparo. 

LAMBEDOR. Ribeirão do Estado de S. Paulo, no mun. 
de Mogy-mírim, na estrada que ela cidade deste nome vae pa ra 
a Ressaca . 
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LAMBEDOR. Cor rego do EsLaclo de Minas Ge t•aes . aJI. da 
margem clir. do rio Pouso Alto, t l'ib. do Parauna (Itlr. loc.). 

LAMBEDOR. Corrego elo E.taclo ele Goyaz, banha o mun . 
de Santa Luzia e clesagua na margem esq . elo ribeirão Ponte 
Alta, trib. elo Alagado (Inf , loc .) 

· LAMBER TO (S .). R io do Eslaclo ele Minas Geraes, a tr aves
sa a esLracla elo Jequitahy ao Senhor elo Bom Fim e clesan-ua 
no ri o Jequitaby. 0 

LA_!viBOIM. Riacho elo Estado elas Alagoas, alf. elo r iacho 
Canhoto, que o é elo rw Munclahú. 

L AMBYS. Ayres do Casal dá noticia ele uns selvagens com 
esse nome, habi tanclo a sena elos Parecys do Es tado de Matto 
Grosso , 

LAMEGO (S. j oão ou S. Miguel elo ) . Alclêa f undada em 
1762 pel o capitão-genera l Rolim ele Mom·a á margem clit·. elo 
Guapot·é, se is kils. abaixo elo Baures e 12 acima do lto namas , 
com o fi m ele vigiar a navegação desses rios . Um incenclio a 
des truiu com pl etamente em setembr o ele i780, escapa ndo ape 
nas a cape lltt e o paiol ele rnil'ho . 

LAMEGO . Ilh :1 elo Estado ele Matto Grosso. no rio Gtw.po
rê, fronteira ao local onde ex istiu a alclêa ele ·s . João elo La
mego, flwclacla pelo capitão-gene ral D. Antonio Rolim ele 
.Moum Tavares, en l,re as embocaduras elos rios Bau t·es e 
Itonamas, uns 30 kils . acim:1 elo l'orte elo Principe ela 
Beira . 

LAMEIRÃO . Di st . elo termo ele Battu• itê, no Estado elo 
Pará . 

LAMEI RÃO. 
Jardim. 

Log. do Elst:1do elo Ceadt, no mun. elo 

L AME IRÃO. Log . elo Estado ela Bahia, no mun. ela Ua
mellelt•a elo Assurúa( Inf. loc .) 

LAMEIRÃO. Log . na freg . de Campo Gt•ancle elo Distric to 
F ede ral. T em age nci:1 do correio, et·eacla em 16 de abril ele 
1884. 

LAMEIRÃO. Ponta na ilha de Paquetá, situada na bahia 
de 'Guanabara. 

LAMEIRÃO. ltio do Estado do E . Sa nto, no mun . elo !ta-
pemirim. 

LAMEIRÃO. Rio do Estado ele Minas Geraes, no muu. da Bôa 
Vista do Tremedal. 

LAMEIRÃO. Corrego do EstMlo ele Minas Geraes, aJl'l . da 
m ar gem clir . elo rio elas Velha> , tl'ib . elo S. Francisco . 

LAMEIRÃO. Grande parte elo termo ela cidade ela Victoria, 
no Estado elo E . Sa n to, a lagado pelas aguas elo rio San·t:1 Maria 
e cortado pelos rios Maruipe e Maruiaçu ( B . C. Ru-birn.) 

LAMEIRÃO. Corredeira elo rio elas Velhas, pt·o:üma á bar r:1 
deste rio no S . Francisco; no Eslaclo ele Minas Geraes . E' fo r
mada por clous baixios ele pedra . 

LAMEIRO . Pov. do EsLaclo do Ce:1rá, no mun. elo Crato; 
com um o. a esc h. publ. ele inst. prim. creacla pela Lei. Prov. 
n. 1..322 de 1 de outubt·o de 1870 . 'rem uma capell a . 

LAMEIRO. Ilha do Estado da Bah ia, no rio S . Francisco, 
entro a cachoeim do Sobradinho e o Páo da Historia proxima 
elas i lhas denominadas Cat•nahubeil'a e Chumbada ( Hal fe lcl). 

LAMEIROS. Log. do Estado de Pernambuco, entre as 
fregs. ele Goitá e Páo cl 'Alho. 

LAMENHA. Nucleo colonial do Estaclo do Paran á , nos 
arredot·es ele Curyti ba. 

LAMENHA . Ilh a do Es tado ele Pe rnD.mbuco , pel'teucente á 
freg . de Serinh aem . 

LAMI. Arroio elo Estado elo R. G . do Sul; desagna no rio 
Guahyba ( llileutherio Camargo.) 

LAMIM . Dis t . do Es tado ele Minas Geraes, no mun. de 
Qneluz. Orao-o Divin0 Espil'ito Santo. Emquanto qm·ato pet•
'tenceu á ft·~g . ele Itápecerica, ela qual foi clesmembl'acht pelo 
art. I § IV ela Lei Prov . n. 184 ele 3 ele abr tl ele 1~40, que m cor
por ou-a á parochia ele Cattas Altas. Foi elevada <J. categon a ele 
parochia· pela ele n, 1.048 de 6 ele julho ele 1859. T em duas eschs: 
Pnbls. ele inst . prim. urna elas quaes , creacla pelo art. li da Let 
Prov. n. 2. 765 de 13 ele setembro de 1881 . Agencia elo coneio · 

Sobre Slla.S divisas vide, entre outras as Leis Provs. n. 1.1.13 ele 
16 ele outubro el e ·1861; n. 1.190 ele 23 ele julho ele ·1864 (art. VII); 
n . 1.783 ele 22 de setembt·o ele 1871 ( at r. V ); n _ 3 .442 de 28 de 
setembro de 1887. 

LAMIM . Ilh a elo Es lD.elo clo'Paraná, n:1 bahia de Paranaguá . 
L AMIM. R io elo Estado ele Mina~ Geraes, banha a paro 

chi a elo seu nome e clesagtta no Piranga . Recebe pela margem 
di r. o ribeirão elo Mal'tin s e peht esq . o Barroso. 

LAMIM . Bahia elo EsLaelo elo Paraná , na bah ia ele Par ana
guá, clei'ronte ela pont:1 do Pasto e proxima ela ilha Jer.J>"ê ou 
Je,·erê. 

LAMINHA - Rio elo Estado ela Bahia, no P1:oloog:1mento 
ela J!: . ele F. ela Bahia ao S. F rancisco . P er ten ce a bacia elo 
Itapicuru - mirim. 

LAMINHAS . Um dos quatro anco radouros elo porto elo Re
cife, no gsta,r~o ele_ Pernambuco . F ica entre o banco elo Inglez 
e o pharol. I em lttnclo ele 9"',00, lama e a rGa . 

LAMPADOSA. Rio elo Es tado ela Bahia banha o mun. de 
Sa n t:1 Cn1z e clesagua no rio João ele 'l'iba.' 

LAMPARiNAS. R io elo ]!;staclo ele Minas Ger aes na estrada 
ele S . Domingos elo Prata á Saude . ' 

LAMPEÃO. Serra elo Estado ele Pemambnco, nas clh•isas 
elo mun. ele Gravatá. 

LANÇA. An t iga capella do dist. ele Castro, no Estado elo Pa
raná . A Lei Pro v. n . 329 ele 12 ele abl' il ele 1872 creou ahi 
uma freg . com a denominação ele Pirahy e invocação elo Senhor 
Mentno Deus. 

LANÇA. R ibeit·ão afl'. da margem esq . elo rio Negro, que 
e trib. elo Iguassú e este elo Paraná. Sua foz fica proxima da 
elos rios S. Lourenço e Negrinho . 

LANCA. R i beirão afl'. ela rr;a t·gem esq . elo Igu:1ssú, entre o 
rio 'l'imbó e o ribeirão da Cachoeira . 

LANCHA . Pol'to n o mun. de Campos elo Esbado elo Rio ele 
J anei ro. 

LANDIM. Corrego elo Estado de Minas Geraes1 banha o 
mun. ele Boa Vista do 'l'remeclal e elesagua no l'JO Canna
braya, al:I'. elo Pajahú. 

LANDIM. Corrego do Estado ele Minas Geraes, banha o 
tet•t·i Lo t•io ela freg. de S . Pedro elo Jequitinhonha e desagua no 
rro S. Pedro, afl'. do JequiLinhonha (Inf. loc .). 

LANDIM . Corredeira elo rio elas Velhas . alf, do S. Fran
cisco , no Estado ele Minas Ge1·aes. E' for mada por pedras qtte 
a travessam de um ao outro lado elo r .io com um longo banco de 
casca lho en ~re os dous canaes. Na estiagem , as pedras fi cam a 
flor cl'agua; algumas com o dorso immerso . · 

L ANNÉ. Igarapé elo Estado elo Maranhão, b:1nha o mun. ele 
S . Luiz Gonzaga e clesagua no r tO Meartm. 

LANTERNA. Ilha elo Estado ele Matto Grosso, no rio Gua
poré, abaixo elas Torres,· entre a terra firme elas Pimenteiras e 
a ilha cl:1s Flexas, 

LANTUL ÃO. Log . elo Estado de S . Paulo, no termo ele 
S . Roque. 

LAPA. Cirlaele e mun. elo Estado elo P:1raná, na com. elo 
seu nome , entre o IguasstÍ e o rio ela Varzea, trib. do Negro . 
Or ago Santo Antonio e diocese ele Curityba . Foi creacla vtlla 
com a denomin ação ele Principe em 6 ele junho de 1806; instal
lacla em 18 elo :11esmo mez e anno. Cidade co m .a denomina
ção ele Lapa pela Lei Pro'' · n. 293 de 7 ele ma t·ço ele 1872. 
]]' com. de primeira ent t· . , cr eacla pe la Le1 Pro v. n. 2'12 ele 30 
de· março de 1870 e class ificada pelos Decs. ns · 4.5()9 ele 12 ele 
agosto ele 1870 e 4.8ti9 ele 19 ele j aneit•o de 1872. T em duas 
eschs . publs. de inst . pl'im . Agencia do correio . Sobre sua_s 
divisas vi de , en tre outras, as Leis Pt·ovs. ns. 3 ele 7 ele a lll;l 
ele 1856, 53 de 2 ele março ele 1859, 124 de 6_ de .Junho de 1~6o, 
172 ele 14 ele abt•il ele 1868, 194 ele 31 ele maw ele 1~69, 28~ ele · 

· •1·5 de a b l'i I de 187·1, 345 ele 2 ele a br Jl ele 1876, 463 ele 1o de 
abril ele 1876 501 ele 16 ele abril de 1880. Sob o ti tu lo - A 
~1 - utc& elo ononqe e a, 1Jecl, .. ,-r, par·tida publicou a Ga-zeta P cwc&
nae.•nse a seguinte interess<J.nte noticia . «São es tas as duas 
curios idades natur aes que os moradores ela interessante cidade 
ela Lapa apresentam como di_gnas ele VJ~tta aos que J?Or lá 
apparecem . O Exm . Sr. pt•es tdente Dr. 'I aun:1y, no cl!a se~ 
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guinte ao da sua chegada, deu-se pressa em attencler á incli
cação e na manhã de 19, com tempo fres~o e um tan·to enco
berto, encetou o passeio. Não ha motivos de arrependimento. 
Logo á sahicla da cidade, vê- se empinado massiço de r ochas 
cortadas a pique, com aspecto summamente pittoresco, e o 
terreno em torno começa a subir. Uus dons kils. adiante 
galgam-se declives já um tanto asperos,. e começa a apparecer 
vegetação mais robttsta e frondosa. Dab1 a pouco os cascos dos 
animaes batem na rocha avermelhada e crystallina, que nada 
mais é do que grés vermelho a n Ligo, o olr.l ?··ecl sancls·tone, toda 
estratificada e da qual se tira m as bonitas !ages que ser 'vem 
para o calçamento da ~idade, de que tan to se ufanam os mora• 
dores ela Lapa. O cam111 ho serpea por entre grandes blocos da 
rocha metamorphica , em que bem se evidencia a acção geolo
gica do fogo e da. agua, e a~resenta interessan tes pontos e aspe
cto, pela regulandade de cor·tes bem a pr nmo. Mats um pouco 
e estamos na chapada que encima aq ·1 ella muralha natural, 
gosando ele perslectiva muito amena, larga e espaçosa, esten
dendo-se a v1sta por campoR e campos, que se perdem ao longe 
e 12airando os olhos sobre a cidade ela Lapa, cuja edificação 
mais ou menos regular, ganha prestigio, contemplada assim 
claquellas ai huras. Carn inha nclo pela chupada, chega-se a um a 
grande solução de con ti n uiclade no terreno e ap roftt n claro-se os 
olhares por fenda não muito l a rg·a, mas extensa e elo confor
mação circular·, devida ou á a lguma commoção elo Lel'l'eno, que 
separou a rocha regularmente por alguma estra tificação em 
arco, ou a trabal ho ele aguas , qua n a sua acção lenta, mas 
constante faz, como se sabe maravilhas de força e desaggrega
ção. Não basta, porém, contemplar ele cima para baixo essa 
Cllriosidade. E' preciso tambem, no jnclicioso pensar dos guias, 
aprecia i-a debaixo par a cima, e por i sso puzemo-nos a descer 
por barrancos bastante pedgosos, ag-arrados, uns a·traz dos 
outros, a cipós ê taquaras . Um desses apoios que se partisse de 
repente, soffreria o viajante uma quéd·a , sinão mortal, pelo 
menos capaz de deixar semi-morto quem della fosse victima. 
Afinal alcança-se o chão de um corredor, estreito mas nada 
humido, em que mais se accentua a f6rma cit·culat• àa separa
ção dos dous massiços em duas cur vas parallelas, elegantes e 
bem lançadas. Dir-se-hiam as bases inabalaveis de a lgum tor
reão de gigantesca fortiftcação. O unico incidente ma is di gno 
ele · nota que hí se deu, qua ndo chegamos foi incommodarmos 
um baudo numeroso de passaras que partiu, batendo com as 
pontas aas azas na estreiteza elas rJchas e levantando estridula 
grita . Eram tapemas, especie ele anclorinhões, branco-grisalhos, 
de cauda bi-partida e que vivem um tan to á laia ele gaviões 
na caça continua de insectosinhos e cobras. Com o frio, emi
gram em ba nclos. Da Ped?"a partida fomos á Gntta elo monge, 
lagar ele romaria dos morad01•es elas circurovisinhanças em 
sextas-teiras santas, pois ali morou, durante não pouco tempo 
como um cenob ita, um velho J)adre, ou tido pOL' tal, chamado 
Agostinho Maria.E para prova a ingeoua devoção alli se erguem 
umas quatro ou cinco pesadonas cruzes fincadas na r ocha viva 
e cercadas ele modestos ex-voto e velinhas ele cêra bruta, que as 
abelhas ''ão esfarellando, com a consciencia de quem entra na 
P?sse elo que lhe pertence. Nem sequer é gruta. aquillo, porém, 
stm um resalto no corpo da pedreir:l.,. coberto por gigantesca lage 
que faz vezes de alpendre, de maneira que o pobre do anacho
reta devta supportar bons aguaceiros, quando as chuvas fossem 
tC!_caclas do vento ele encontro áquella salie11cia . Muito mais atten- · 
çao elo que as. duas curiosidades apontadas, merece a paisagem 
que se descort1na de todos os lados, amena, risonha e extensa». 
« Sobre uma chapada do Planalto de Curityba, a 813 kils. 
da cidade deste nome, alguns in di vicluos, no seculo passado 
ae estabeleceram, instigados pelas reconhecidas vantagens que 
que o local lhes 61ferecia . ErgueL•am suas habitações, que foram 
feitas toscamente, de accorclo com os minguados r ecursos de 
f{Ue então dispunham. Ainda ahi se obedeceu ao principio ge
ralmente estabelecido nos tempos modernos : a industria agri
cola abriu o caminho ao futuro cles(!nvolvimentc ela pov. As 
hortas se fi ze ram, fizeram-se os roçados, lavrou-se a 'terra que 
fartamente compensava os es foryos empregados . Semelhan·te a 
um grande laboratorio ele physJCa e de chimica, destinado a 
transformar em plantas e fructos as sementes recebidas, a 
tet'I'a elo emhryonario povoado animava generosamente os in
clivicluos que lhe pediam precluctos á custa ele algum trabalho. 
E assim triumphando, de progresso em pr·ogresso, de vic'toria 
em victoria, a nova pov. em pouco tempo co11seguiu attt•ahit· a 
Se ma10r numero de habs , E flo1•escia o povoado. Pouco e pouco 
o braço do homem ia semeando casas em linha recta. Fize
ram-se ruas, vielas, beccos exquisitos e no centro uma area, 

em f6rma de quaclt•o, foi destinada para a praça J?l'iJ!-cipal, onde 
se deveria erigil', uma egreja, facto este que eiiectLVamente se 
deu. E as searas floresciam, os reba nhos bordavam os campçs 
verdejantes e restingas e basquetes de pinheil'OS, se~elh anelo ilhas 
ela amplidão solemne das coxilhas. As vaccas ele letLe, os anunaes 
de carga, o boi de trabalho, que puxava o arado e movi<~: o 
engenho ele ralal' mandioca, se espreguiçavam , naclios e luzidws, 
em tor·no do nucleo , como orla movidiça,. como um rosa r:o 
cons·tituido de contas animadas, que obedectam ao relho agL
·tado pelos pulsos roliços das moçoilas qtte pastoreavam o gado. 
Em v1rtude elo consicleravel incremento que a pov. ia gra· 
da tivamente alcançando, foi esta elevada [t freguezia, em 13 
de junho de 1797, sob a invocação de Santo Antonio. Pelo 
ouvidor e corregedàr geral ele Paranaguá, Antonio José ele 
França Horta, a freg. foi elevada á categoria ele villa a 6. ele 
j aneiro de 1.806, com a denominação de Villa Nova elo Príncipe. 
A Lei n. 212 ele 30 ele março da 1870 creou a com. ela Lapa, 
sendo cle.claracla ele 1" entrancia pelo decreto n. 4.569 de 12 de 
agos·to do mesmo anno. Consta elos termos do Príncipe e Rio 
Negt·o, o primeiro creado pelo Dec. n . 1 .'!28 ele 16 de agosto 
ele 1854, e o segundo por portaria do presiden te ela província ele 
23 de dezembt•o de 1887. A pequéna industria foi sempre se 
desenvolvendo; muitos emprehendimentos fecund0s em r esul
tados praticas foram levados á realidade, até que francamente 
os poderes publicas e particulares puzeram-se em acção, favo
receudo as industrias nascentes, abrindo estradas. collocanclo 
a villa em contac·to facil com os visinhos centros populosss, 
certos de que as vias ele ·transporte são auxiliares iropol·tan
tissimos ela circulação elos produ ctos e do augmento clns per
mutaç.ões. E com eJI'eito, si as machinas faci litam e abreviam 
o trabalho nas ol:Ilcinas, os transportes promp·tos e economicos 
não são menos uteis elo que as machinas, qtunclo se trata de 
app1·oximar os pt•oductores elos consumicloreF. Es ta verdade, 
confirmada pelo verecliotnm de todos os escriptores modernos 
de economi a política, é inabalavel. Assim foi a villa se expan
dindo, nté que 1872 obteve os fóros de cidade pela Lei n. 293 de 
7 ele março claquelle anno, recebendo então o nome ele cidade 
ela Lapa. A Lapa est{t assente em um vasto chapadão, a 8\l3 
metros sobre o nivel do mar, e entre 25• 45' 5~" ele la t. me
ridional, e 6° 32' 18" ele long. occicleu tal elo Rio ele janeiro. A 
cidade, avistada ele longe, apresenta uma perspectiva agradavel 
e subtil: quadro buliçoso , fertil ele vida, alagaclo de luz e en~ 
feitado ele arvoredos . Isto descortinado á distancia . A medida, 
porém, que o observador se approxima, a ·tela esmorece, sodas
maia, baralha m -se as tintas e uma confusão de tristeza espa
lha-se, enchendo ele magua o espírito ele visitante. Esta ê que 
é a verdade. Mas a tristeza da cidade é devida a um mal que 
reputamos curavel : provém sem duvida ela cons·trttcção sem 
elegancia e quasi uniforme das casas ·tene~s, da carencia de 
bulicio, de movimen·tação pel as ruas, que nao são tra fegadas 
por carroças nem por c:arros e boncls, que tanto a larido, tanta 
alegria imprimem á viela elas cidades. A' pequena distancia ela 
Lapa ergue-se um enorme paredão de gres bastante in·beressan·te. 
O homem, postado sobre o dorso dessa extensa muulha natu1·al, 
a que chamam Alto ela Lapa, sente magniftcos Jremitos de en
thttsiasmo a,nte a magniCLCa pai.zagem q!le ~o longe: se desdobra. 
E' a cidade que se avista, é ah o cemilOrJO alveJado ele cata· 
ctunbas, além os pt•ados, mais além ás florestas que investem 
pot· tados os lados até se perderem ele vista. Nesse ponLo o meio 
ambiente é ct:licioso: ar t enue, brando, docemente purificado 
:pel a exbalaçao elos c.ampos, oxigénaclo pelos arvoredos, bons 
Instrument~s ~e asp1rarão, de filtrag-em e de desinfecção. Ahi 
h~ duas curtOSldacles: a peclra 1lcwticla e a ,qo•uta elo ??'l.onge. Esta 
nao pass~ de ul!la commoda e bem abrigada cavidade, á be~ra 
elo pat•edao a pique, onde, em 18<!2 mais ou menos, se ale.JOU 
d~rante algum tempo um homem que se dizia monge. Este in
dividuo, sem duvida um finorio ele calibre 550, usando talvez de 
subtilezas, de meios ardilosos, conseguiu impor-se perante os 
pobt•es ele espirito como um ente mys·terioso I E verdade é que 
muitos credulos o cha-mavam de monge SM~to e tl'ibutavam- Ihe 
inteira veneração! Junto á grttta elo monge ba uma velha cruz 
de madeira , onde ás vezes se encontram ramilheles emmur
checiclos, como signal de a lguma devo~.ão r eset•vacla . Perto, 
brota ela grande pedra um file te ele excellente agua potav&l, 
limpicla, inodora e contendo em dissolução uma quan tida ele 
couveniente de ar, de aciclo cabornico e de substancias mi
neraes. Esta a~·ua, ele que fallamos, era tambem reputa da mi· 
lag>"osa pelos uevotaclos elo mo?~ge. Quando sentiam-se doentes 
iam bébel-a como remedio; e Sl a enfermidade era tal que lhes 
impedia de vencer a distancia, mandavam-na buscar em vasos 
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cuidadosa mente _asseiad_os. A Lapa, comquanto es teja assente 
sobre uma planJcie ma!s ou menos alta, com declive que per
mJLte lnre es_coameuto as aguas, é todav ia uma cidade l'elati
vamen·te hum1da, em cop seq.ueucia da sua constituição geologica. 
Com e.!I'eJto, o seu sub-solo, formado de camadas stratificaclas de 
c~scalhol é imperm~avel e serve de lei to as aguas das precipita 
Çt!>es pluvmes que se mfiltram atravez da camada pouco espessa de 
humus, que lhe é sobt•eposta. Desta sorte as aguas que ahi se 
depositam estão constantemente se evaporando na atmosphera. 
Entreta nto, valha a verdade, a Lapa é urn a cidade reconheci
damente sacl!a. As febres intermittentes e outras manifes taÇões 
do impaludismo ahi são superficialmente conhecidas . A febre 
typhoicle appa rece esporadicamente quasi todos os anuos. Se bem 
que esta moles tta resuhe prmcipalmente lias materias animaes 
em putrefacção, ela decomposição ao ar livre ele ma terias fecaes 
em cloacas sem esgotos e inigação, do uso ele uma alimentação 
viciada e tambem da agglomeração ele muitos indivíduos em 
logares pouco asseiados e a r ejados, sua causa determinante pa
rece ser alli a qualid ade das ag-uas potaveis, cuja pnreza deixa 
muito a desejar. A cidade não tem bom systema ele esgoto e 
nem possua agua canalisada ; a população serve-se das aguas 
de cisternas, que são r asgadas a não longa clis tancia elas 
cloacas ou toscos depositos das fezes hum anas que, por in
filtração. enve nenam o sólo. Das molestias nervosas são a 
hyste ria e a epilepsia as que costumam mais commummente 
a pparecer. As bronchites, pneumonias e outras inftammações 
?-os orgãos r espiratorios são frequentes durante a estação 
Invernosa, que ahi se faz sen tir com bastan te in tensidade. 
A tuberculose pulmonar é r ara. Doe ntes tísicos, procedenles 
de climas quen tes, teem e ncontrado sensíveis allivios na ci dade 
da Lapa . As moles tias do estomago (ger almente dyspepsias) 
não são raras, ·talvez dev idas ao abuso do matte chimarrão, 
A s:y pbilis_lavra com alguma fL·equencia, poPém em suas 
man1testaçoes mais benignas. O bocio é conhecido em cer tos 
l agar es ~o mun. o nele as mulheres parecem ser atacadas de 
pre ferenc1a . Em summa, o limitado numero ele mole'ltias r ei
U;1.ntes, que _cita~os, e _a insig tlilicante mortalidade que ali ha, 
sao provas ll'reiragavets, que fa lla m bem alto em favor do 
cltma saudava! .d": merencoria cidade da Lapa, hoje appelli dacla 
J erusalem Braztleu·a. As terras do mua. são boas para á cul
tura elo milho. feij ão! .mandioca, tri go, centeio e outros cereaes . 
Sua fer tilid ade mamtesta-se a toda a prov a pelas exuberantes 
colheitas de milho e de feijão, que alli se fazem,_ unicos pro
duetos que até boje teem merecido a ma ior a Henção dos la vra
dores . A Lapa é ainda uma das localidades do Paraná que 
offerecem abundantes e saborosas fructas . São a famados os seus 
pecell'OS, as suas maçãs e as suas uvas . A cidade communica-se 
com "a Villa do Rio Negro, com a cidade ele Campo Largo e 
com as cidades elos Campos Geraes por estradr..s de r odagem . 
Com Curi"tyba e a villa da Palmeira liga-se por üm ramal ela 
estrada de ferro elo Pat·auá. Ahi funcciona um bem montado 
engenho de beneficiar a herva-matte. Seus principaes r amos 
ele exportação consistem em cotn·oB, gado e sobretudo em herva
matte , que constituem a maior inelustl'ia elo Paraná.. O ma"tte 
da Lapa merecida mente gosa de boa fama. Com elle o Estado 
ele Santa Catharina tem feito muita coL·tezia com o chapéo 
alheio, pois gra nde porção da herva-mntte que o Estado limi
trophe beneficia e exporta é-lhe impoL·tada da comarca ela La pa, 
por es tradas que vão a S. Bento, a Joinville, etc . A cidade é 
c~ l~aela a alvenaria , porém 0 calçamento é tosco, mal prin
Clpiacl~ e mal acabado. Seus eclificios melhores são: a egreja 
concll!lcla em 1784 · a cadeia onde tambem funcciona a inten
denciU; muni~ipal ;' a casa escolaL' e o theaLl·o S. João , perten
cente a Assoctaçâio LitteL·a ria La peana, onde os filhos elo loga1·, 
amaeloL·es da arte dramntica, as vezes lev am á scena uma peça 
qualquer. E' commum, nas cidades e vil! as do interior elo 
P~raná a ausencia completa ele diversões de logradouros pu
bltcos, onde se possam passar algumas hot•as divertidamente. 
Ao a noitecer, a população recolhe- se aos seus la1·es. As vt
draças desce1u cet•rando-se as janelas e, ás_ nov_e ou 10 horas, 
fe~ham-se as portas e a isto succede um sLlenmo ele fortaleza 
f~uclal. E' o que se dá tambem na Lapa. A cidade ê caracte
l;'lSada pelos bons sentimentos mm·aes ele seus filhos, pelos 
lt'repreliensiveis costumes de q.ue é dotada a população , por 
todos -reco nhecida como um a das mais hospitaleiras do Paraná. 
A.ll':.. todos convivem es ~reitados pelo ma is puro amplexo ele 
tll~t ao fraternal, podendo-se até dizer que é uma eno~·me fa 
mtha couchegaela por vinculos ele sangue, de sympath1a e. _de 
amot·. O povo lapea no é ele costumes singellos e pouco a~elto 
ao luxo e ao apuro no vestir. Na sua doce simplicidade JUlga 

todos por si e por isto r ecebe de braços abertos, em seus pe· 
na·tes, quer o viaja n·t_e ca nonisaclo pela fama, q Ller. o hospede 
humilde e elesconhectdo. Ama o tL·abalho e l'espelta as leis 
convic·~o ele ser isto imprescindível ao bem es~ai' commum. O 
pl'incipio fundamental elo direito determ inado po~· Kant1 é a 
s tta divisa: - Ne·minem lcede ! Neminem lcede ! Por 1sto alh não 
ha r abulas e nem bacha reis em direito , que são, segundo 
Alphonsa K ar, os assulacloL'es .. das l?aixões humanas. Um unico 
advogado alli habit~, e_ esteJa t_ena appellaclo para a g.enero
sidacle publica sinao t1vesse t1do o bom senso de tornar-se 
fazendeiro. lVIeelicos h a dous e estes mesmos pouco trabalho t em 
em virtude da guerra certa e continua que lhes promove o sa
luberrimo cliJ?a elo logar. A Lapa, outl''ora obscura e desco
nhecida, ll hoJe celebre por ser o scenario onde se feriu o mais 
sério combate entre as forças revolucionarias e as que se man
tivera m fieis ao governo constituído da Republica. A defesa 
da Lapa, em que as for.;:as le_gaes deram pujante exemplo de 
tremenda_ brav~ra, cons_tlt~e Já UJ_n elos mais gloriosos fac tos 
ela h1storta nulJLar braztleu·a, Aht o general Gomes Carneiro, 
auxiliado pelo braço e pel~ reconhecido prestigio elo coronel 
Jo aqmm Lacerda, chefe poht1co da localidade, oppoz embargo 
forte e tenaz á passagem das hordas invasoras . vinte e seis dias 
durou o cerco ; 26 dias ele soffrimentos e de viYa resistencia, que 
te rminou com a morte honrosa do general des temido. Ao seu lado 
tambem cah iram o digno paranaense c.apitão_ Dulci~lio Per•eira e 
muitos outros bravos que com o seu sangue 1mpecln·am de set• 
arrancada a constelação brilhante, que em no·vembt·o de i 889 
appat·eceu no symbolo sagrado ela sober ania nacional. Ah ! se 
eu tivera um talisman já eu me teri a agarrado á crina elas 
vagas pa ra vet• a minha ·terra , para consolar os orphàos e os
cula r, so!f'rego de amor, as cans veneL·a nelas ele meu probo e 
idolatrado pae .......•.•....•....•. . ...• . ..• . . .•• . .. , •.•. . •.. 
A 2 l ele abril elo corrente an no, um dos mais dilectos fi lhos 
desta patria invejavel, o Dr . Ubaldino do Amaral, sendo o 
orador official d A. sessão solemne, r ealisada no eclificio da es
cola normal, em commemoração elo proto-martyr ela Republica 
em seu bello discurso, que -foi uma explosão de eloquencia, ·teve 
occasião ele r efeL•ir-se á cidade ela Lapa , a terra_ a~loracla. d~ seu 
bel'ço. Depois de muito applandiclo pela multtdao elect\•tsada 
pelo seu verbo possante; depois ele falaL' brilha ntemente sobre 
a gloriosa victima do despotismo mo:1at·ch1co e pôr em alto 
reievo a bravura.dos que se ba.téram pela causa da Repub~ica 
na cidade cl~ NitheL·oy, disse continttatldo: ~'E , em quanto Isto 
se passava, Junto a bahia cl~ Guanabara, b n um recanto _do 
Bra~tl, desconhecido ele todos, por cuj a so L· te, talvez, um umco 
coração aqui palpitasse naquelles ang'ustiosos momen tos, n ' uma 
terra o.bscura escre_via-se ao mesmo tempo uma epopéa de t•e
ststencta e ele heroLsmo. Refiro-me á cidade da Lapa, no Estado 
elo Paraná, jà não mais digna apenas ele minba adoraçãe, porque 
é a m inha terra na tal, mas da dos fieis e crentes, que hão de 
beijai' as pedras dessa Jerusalêm Br azileira, como um symbolo · 
ele r es istencia heroica, onde um ptmhaclo de br avos deteve por 
tanto tempo a marcha elos lo bos famintos do parlamentarismo, 
dos filhos espurios ela sciencia, renegados, desertores ele todas 
as crenças e icléas, exemplos ele ingL·a ti dão e deslealdade . Foi 
na Lapa, foi naquella ante-camaL·a da morte, glorios a e heroica 
quo pouco mais ele uma centena ele bravos tmped!U, durante 
l:6 longos dias , o plano ele invasão geral, em cuja execução se. 
empenhavam milhares ele braços ass:üariados, que fizeram um 
circttlo ele fo go em redor clactuellas trincheiras immortaes. » 

LAPA . Dist. do Estado de Minas Geraes, no mun. ele Sa
bará . A seu respeito, encontra-se no Almanaoh de Niínas a 
seguinte noticia : « Em '1726 Já cont_ava esse Jogar ·136 ha~s. 
par a alli a ttrahiclos em busca de fatsqneu•as, . grande e umco 
desidcrc~twn elos romeiros do Brazil. Pertenctam á freg. de 
N. S. da Concei~ão elo Sabará, e por essa épo~a requeL:eraif 
e obtivera m do bLspo do Rw de Janeu·o, D. fre1 Antomo e 
Guadalupe erigirem uma capella á Senhon da Lapa,. col .. o 
onus de dotarem a fa brica com 6$ annuaes, quant1a. a ms 

ultada para a época, e fizeram para este Jl.m escrtptura 
~ranoel Gonçalves Barros, Mauoel Ribeiro Pet•etra, Amador 
Feneira, Anton io Gonçalves de Andrade, Barb~olomeu de 
Azevedo, Manoel Pinto Lobo e José Gonçalves Jl;unes Fra
goso , sendo a capella edificada a. cus t_a dos poYos. Passados 
34 annos requereram ao comnnssar10 Dr. Alexandre Nunes 
Cardoso. permissão para Jeva ntare!TI uma ~ova capella de 
pedr a pór estar arruinacla.a primen·a e ob!iveram,_ mas de
corridos muitos annos arrumou-se o templo, que fo1 de novo 
e magnificamente reconst1·uiclo a e~fot·ços de frei Luiz de Ra-
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V_ena, fmde capuchinho que com anxiiio rlos povos conseg-uiu 
tao gt•ande r esultado. A c:opella ela Lapa é hoje um elos bons 
templos da com. Tem ma is ouLm capella elo Rosario elos 
pretos, em constmcçiio. Sna exportação li mita-se nos met•ca
dos ele Sabará, Santa Luz ia e Congon h as, e cirra - se nos se
gnintes generos: azeite ele coco, carne sccca, sabão, ass ucar, 
aguardente, rapaduras , café e algnma madeira, tudo em pe
quen a escala Sua lavoura e commer cio descabiram ; impo t· ta 
em pequ e na qtutntidade fazenda s seccas e molhados. I-Ia 
grande porção de j acotinga que se encotltra nas fra ldas da 
serra da Piedade e ex istem algumas rubricas de fen·o . E' 
cortada por chtas es tradas uma que segue por Taqnarussú 
com d i recção ao Ser t•o, extremamente arntinacht, e com fa l t'l. 
de t r es pontes no Rio Vet•melho e outl'a que vem do Caethé 
:par a Sa!:lt:t Luzi<t, Curvello, etc. » , Sua egrej<t matt•iz tem a 
1n vocaçao d e N . S. da Lapa e depende da d iocese de Ma
ria una . Foi m·eada freg . pela Lei Pro v . n . 725 de 16 ele 
maio ele 1855. Sobre suas cliu isas vide : art . I § IX ela L ei 
Pr_ov . n . 209 de 7 de a bril de 184-l ; n . 954 de 4 ele junh o de 
18;J8; n . 856 de 14 de maio e 884 de 8 ele junho, ambas de 
1858; n. 2.6.26 ele 7 de janeiro de 1880; n . 3.'142 de 28 ele 
setembro de 1887 . Tem d uas eschs. publs. de i nst . p d m, , 
uma d<ts quaes et•eada pe!J. Le i P r ov. n . i.OG4 ele 4 de outubt•o 
de 1860. 

LAP A . Pov . elo Es tado do Cear á, n o te r m o da Sobral , ao 
pé da Serra Grande . E levado a cli~t. peJo nrt. I da Lei Pro v. 
n. L 188 de 30 ele julho ele 1866. U:m se11 limi te co r r e o 
Jahtbnras e fica a sert·a do Rosat• io. Sobre sua s divisas vide 
Lei Prov. n. 1.338 cle 2Z de outuut·o de 1870. 

L APA. (N, S . da) . Capel b d<'. fr eg. ele S . Benedic to n o 
EsLado do Ceará, no sopé da ser ra da Ibiapaba, a 12 l~i l s. 
daquella fr eguezia . 

L A P A . P ov. do Estado ele Pe1•nambuco, n a fr~g . de 
N . S. elo O de Goyanna . 

L A P A. Log. do Estado da Bahia, n a fer.g, ele Santo Antonio 
do te1·mo do U rttbü . 

L A P A . Log . do E s Utdo da Bah ia , na freg. de Ol iveim elos 
Campit1hos . c:>m duas eschs. pu bl s. r\ e i ns t. p l'i m. creadas 
pelas Leis Prov. na . 1.910 de 28 de julho de 1879 e 1.502 ele 
3 de jttnho de 1875 . 

L A P A. Log . d3 Estado do Rio ele Ja nei t·o, na frer;·. ele 
~· Salvado t· do num. de C~mpos, co m uma escb . pub l. de 
Jnat. pr un . , creaela peht Le t Prov, n . 1.759 de 3) de n o
vembro de 1872 . 

L A P A . Pov. do E stado de Minas Get·aes, no dis t. ela c i dade 
da D iamantina, com uma esch . pttbl . de ins t. p t• im. , creacla 
pela Le i Prov . n . 3.467 ele 4cle outubro ele 1887. 

L A P A. Um a das estações ela rJ·ra ;;ilian Cent?·al Bahw, 
Railway Comp:~ny Limitecl, entr e as estações do Lag;eclo e elo 
S itio Novo, d istante 1.30 kils . de S. Fe l ix e 50 de João 
i l.. rna t• o, 

LAPA . Senado Estado de Mi tlas Gara~ s , na es tmda de 
Sabar á ao Serro . 

L APA . Riacho do Estaclo ela Bah ia banha o mu n . da 
~l' apera e desagtta no rio Para guassú. ' 

L AP A. R ibeirão do Estado de S. Paulo, affi. elo Passa 
Cinco, que o é elo rio Cor umbr~tah y. 

L A P A . R ibe irão elo Estado ele Minas Ger aes, banha o mun. 
de Manhuas' ú e elesagua na marg·em d ir. elo rio Doce 
(Iuf. Ioc .) . 

LAP A (Prai:t ela) . N<t b:thia ele Guanabarn., entt·e a p t•:iia 
da Glol'ia e a do B~qne i rão ; no Districto Fedet·a!, 

LAP A DE SANTO ANTONIO .. Em sua Via;;:em ·mine>·a
logiea,fei ta em 1805 pela pwvincia de S. put!o,cliz o conselbei t·o 
Mat·tim Ft"a nci sco: «Cont inuei a m inha cligl'essã o pelo r iiP irào 
do IpoPan g a acima até chega !' á g·t•:Jta s t ~ laclitica d enominada 
Lr!p.k ele Santo Antonio, que fica à dire ita elo >·ibP- il'ão do Su 
m idout·o, o qu a l con e de u m n1o11 te t a mbem a cl i l'eHa , onde 
sómente existem res tos ele aul> gas lavras . Nã o só nesta gruta, 
mas tambem em todos os m orros á esqner cla, e mes mo em stws 
fealdas, se acham bancos ele pedra c<tl ca rea secu nclari <t , cot·
tados por veios de spatho calcareos, dos quaes no te mpo elas 
grandes chuvas se destacam por ,,ões , q tte vem entu!hat· en tão 

os r ibe irões . No veio da agua porém , só se obser va a foernação 
ponclinguica, que asse n ta sobre uma a t·gi lla sch istosa, chumada 
pe los p t•a ti coa elo paiz piçat·ra fa lhada . Es ta gru ta tem quast 
a. d it·ecção ele O. NO. ; por ba ixo cle lla cor r a o dito 
r tbe irão do Su midou r o, cujas aguas são fr igiclios imas,m in ando 
os cli·tos bancos calcare os, e alguma agua, q ue t ransucla por 
elles, e que fót•ma as be lhs stalact ites, aLtencl iveis pel a sua 
bt·an cJtra, p ureza, esplenclo t· e frac tur a spath ica. Na parte 
superior d<t esteacla vê-se como dous oculos ele ig r ej á , e logo no 
p r i tlc ipio u m côt•o rencla do, e ornado ele um a seeie ele p yt·a
micles a ta lacti ticas : do lado esquet·do faz a lapa como um 
sacco, e do d ireito mais para o in te riot· co lumnas entr eco r tadas 
e out t·as po t•ções ele ave lha ntaclos ecl iücios, sobre os quaes 
obrott a mão inexoravel elo voluvel tempo . Do lado esquer do, 
em c ima, ha pequenas gputas 011 reco ncavos, re t iro ele in fe· 
li zes, e em baixo fu r nas, aonde tal vez vem acontar- se ft·acos 
an imaes per segtüdos de fer as. Emüm aqui tudo é m agestoso, 
tttdo é g r ande : aqu i se vê de quan tos esforço~ é capaz a 
c readora Nutureza. Quantas maravilhas r ou badas as av i das 
v istas dos a cl m ira dor es ele gosto, ou aos pinceis elos Migueis 
A ngelos e Vandicks, s i o Brazi l , já mais Cttlto e povoado, 
fosse mais susceptíve l ele viaja r-se!» 

L A PA D O RIBEIR ÃO (N . S. ela) . P arochia elo Estado ele 
Santa Cathar ina . Vide Ribeirão. 

L A P A DOS URUBÚS. U ma elas e.>tações cht Empreza 
Vi ação do Brazil , no rio das Vel has e Estado de Min as 
Geeae;; . 

L APA E PIA S DE S. M I GU E L (N. S . da) . Pa t•och ia do 
mun . do Rosa r io, no Eltado do Mat·anltão, á ma egem die. do r io 
Itapecurú, em posição elevada , d ista n te DO kil s. ela cidade ele 
Itap9cm·ú e 36 ela bah i<t d e S . José. Diocese do Mar anh ão . 
Te m cerca de 3 .000 h abs . e cl u ::<s esch s . pnb ls , elo in s t. p rim . 
Sobre suas d iv isas vide Lei Pro v . n . 2 13 de 12 ele an-os to cie 
18H.i.O Almanalt do Màranhão (1860) cl{, a seg·uiute n"olic ia <t 
respe tt? cle~sa paro?hia: « !Tixis t_: na po.voação de S . Miguel uma 
hnda Jgl'eJtnh a CUJ a con~ trucçao se eleve especia lmente ao 
c\~sembarl?aclo~· J oaquim Anton io_ Vie ira Belfol't, q ue em sua 
v tcla. mu t to fez pot• acabal-a , nao consegu indo os seus bons 
dese:~os, porq ue pouco tempo medioa entre o começo dessa obra 
e o seu fa llecimen to . .. Apenas contam - se a lli c inco casas de 
te lha, todas as mais são cobertas de p alha e pessimamente 
con struidas, apresen tando o aspecw de verdade iras choças ; -
e pos to achar-se a p ovoação s i tnacla e m u m ·ten ·eno plano, a 
que a lcança a vista na d is tancia ele 60ú br aças - não offerece 
nada ele agr adavel pela ru im r.ons tnteçiio dessas habitações .
A cu l tura excl usiva, daquelles que h aui tam nas teeras dos 
- I ndios - é a mandioca, de onde far.em a f a ri uha cl'agna , 
mLt ilo pt•oc ueacla no me1·cado: é a inda neste c\ i;;Lt·icto q ue 
fabt•ica- se a far inha d'agua - chamada elo Li nc\oso. l' epu tacla 
pelo dup lo. v<tlor ds ou tt·~ qualquer . A co lhe ta p t·o·vavel é ele 
quatr o a c tnco m1l a lquen es , Além el e S . Migue l, \e m as 
povouçõ es do Curim aLá , P ira ngy e Ha ip Ü» . · 

L A P Ã O. Rio do Estado da Bahia, ba n ba o mun . da Lellçóes 
e cl esagtm n o S . J osé . Sabe ele um1• gt•uta, cuja en trada é um 
gr a nde a r co, qtte p;wece feit,o á mão . 

L AP A PINTADA . Rio do Estado de Mi nas Geraes aíf. 
ela margem esq . elo r io And t•equicé , ·tt·i b. do Pa t:ai.Ína 
(ln f. 1oc. ) . 

_ L~P A S DA ALDÊA. Log. no Estado ele Minas Geraes, i\ 
8:! lu i s. da lagoa t:la nLa. Ah i acham-se as celebl'es g r ttlas, oude 
o profe~sor J:und, d ttraute annos seg uidos, fez importan tes 
escavaço~s, tit•a nclo cle llas pt•ec iosns collecções ele lossais q ue 
atncla ho.1 e mu rto r ecomme nclam o Rea l i\1 useo da Dinamama 
«A gl' n ta d iz um no tici nr ista que acom pan hou o ex-I mper ado !" 
em 1881. na visita que fez a es.m l ocalidade, ap1•esenta ~ 
aspecto ge ra l de bodas as outras ga leri as exte t•nas e divid idas 
em dive t·sos compat· t ime ntos; e n tradas de cl i ffic il ~ccesso; 
formaç ões de sta lactites e sta lagm it ' S agr LJ.padas de mi l :noclos 
cliiTe re ntes . Com o a u xilio ele candie il'os os visita ntes pene
tt·a ram em muitos dos p.ontos mais affaslado;; do salão prin 
cipal , aHravessanclo urna pass ·•gem onde CO !ll clifficuldacle 
poderia caber o cor po de u m homem cul'vaclo . Esta ent t·acla 
es Lá cliv iclid:o ao meio po t· u ma stalac t i te que desce em fó r ma 
ele um gt·ancle dente, e cada uma das cl i v i sõe~ a in da em ba 
racaclas por uma espec ie ele sanefa ele desenho l"endaclo de 
c nrioso elfeito» . 

L A P AZ . Log . el o E s tado elo Amazo n as, no r io Mac\e il' a , 
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LAPELLA. Pov . do Estado elo Maranhão, no mun. do 
Alto Mearim . 

LAPINHA. Pov. elo Estado de Minas Geraes, na freg . ela 
Lagoa S" nta ; com urna esc h. p ,bl . ele inst. prim., creada pelo 
art . I §Ir ela Le i Prov . n. 2 .680 ele 30 de novembro de 1880. 
~ LAPINHA. Corrego do Estado ela Bahia, .a.ff. da marge'rn 
dil· . do rio Jequitinhonha (Chl'ok,ttt de Sá). 

L APINHA. Riacho do Estado da Bahia, banha o mun. elo 
Morro do Chapéo e desagua no rio Utinga (Inf. Ice.). 

LA PINHA. Ribei rão do E stado do P ar aná; cort·a pt•oximo 
ao Cap ivary e deve de ser tra>1sposto pela E. ele F. que se 
prnJecta de Antonin a a Assung1ty. 

LAPINHA. Corrego elo l!:staclo de Goyaz, no cam inho ela 
capital para o arraial do Ouro Fino. 

L A PINHA. Por este nome >âo desi<>aaclas tres peq11enas 
l agôas, contiguas e situadas na freg· . 8a Lagôa Sa nta, no 
Estado de Mi nas Gel'aes (Inf. loc . ). 

LARANGEIRA. Ilha no littora l do Estado ele S . Paulo, 
no mu11. de Cananéa. 

LARANGEIRA. Ilha elo Es raclo ele Goyaz, no t•io GL'ancle 
que com o l'io Vermelho forma o rio Araguaya. 

L ARANGEIRA . Arroio do Eslaclo elo R. G. do Sul, afl:'. 
elo rio Pat·clo. 

LARANGEIRA. Corrego do Estado ele Goyaz, aff. da mar
gem clil'. elo ribeirão Sant'Anna, trib. elo rio S . Bartholomeu 
(I nf. toe .). 

LARANGEIRA. Cachoeira do rio Paranapanema, 32 k ils. 
abaixo da denomin ada Laranja Doce, eutl'e a foz do Tibagy e a 
claquelle rio no Paraná. 

LARANGEIRAS. Cidade e mun. do Estado de Ser gipe, sécle 
ela. com . eles u nom e, ban hada P'·lo rio Cotin guiba, que divide-a 
em dous ba ir ros unidoti por ponte' . l igada ao Soccorro pot· uma 
est rada C•· t·tacla pelo riacho Mangu inhos e a S . Christovão por 
uma ontn1 at ravessada pelo r iat:bo 1' r amancla.hy, distan te 
12 kil s . elo Soccorr o, I8 de iVfa ,. oim. 24 ele Santo Anto nio ele 
ltaba1ana e i3 elo R iach ue lo. Or aO"o· SS. Coração de J esus e 

' diocese a1·chiepiscopal ele S . Salvarln r . Foi creada pa L"ochia pelo 
ar 1. IV cl >t Lei de 6 ele fever~ ir n de 1835. elevada á vi li a pelo 
Dec . ele 7 ele agosto de 1832 e á categnr ia de cidada pela Lei 
Pro v. n . 209 ele 4 de maio ele 18~8. (!;' com. de te rceira en tr., 
creacla e el as si O cada pelos Decs. ns. 687 ele 26 ele julho de 11!50 
e 5.2 13 ele '1 ele ft:verei ro ele 1873, Le i 11. 39 de 16 de dezembro 
de 1892 e Dec . n . 104 ele 26 de ab"il de 1895. Tem, a lém ela 
matriz, " s capellas elo Senhor elo Bom Fim, ele N . S. ela Con
ceição. S Benedicto, CornmencliL t· oba, do Senhor do~ ~ave,gantes, 
da Mise1·icot·clia, ele S;,nta CL'uz, N . S. da Conce tçao ' o SttlO 
e N . S . elo Rosa Pi o; hosp ital , ca~a ela camar 11 , l~ ma po .. te ele 
pech·a, trap iches, duas esch". publ~. ele 1ns_:. pt'lln .. . \lienc1a 
do C il l't·~io. Lavoura de canna, café, a lgodao ; fabt·1caçao. de 
agu<ll'dPnte. para o que tem bem montados a tamb1ques . Clim a 
insalub re . ·O mun. comp1·ehencle os povs. denominados i'IIu~
suca, Bom J esus, Cangaleixo, Pedra Bt·anca, J11t:ema, Cabuta, 
Arê<.~. B•·anca. Porto Grande, Porto elas Al mas, Cno nl os, Cecl t·os, 
Pinto~, 1'anque Grande. Cnrnetfl. e dive r sos outros. Tem os 
P?rt0s ela Quat·esma e da Feira . Os vapores ele navPgação do 
r :o Col1ng111 ba fazem viagens en tre o porto da ~ap1tal ~ as 
ctdacles de Larangeir ~s e Maroim. Sobt•e suas divtsas v1cle, 
en tre utttl' as, as Leis Provs . n. 39 ele 29 ele fevere ~t·o de 1840, 
n·. 1.050 de i 4 ele abl'il cl~ 1877. n. 1. iH de ide abri l ele 1880, 
n . 1 205 ela H de maio ele 1881. 

L.ARANGEIRAS. PoY. do Estado elo R. G . elo Norte,_no 
m1:1n. ele S . José de Mipibú: com dttas eschs. publs. elo ensmo 
prun:wi o. · 

LARANGEIRAS. Anti ga parocbia elo Esbaclo ela Pel'nam
buco ,. s •pprimida pela Lei P t·ov . .'1. 75 ele 30 ele ,ab~·tl d·e ~ 839, 
que tn corporou seu terr 1t,,r1o a.s fregs. ele Nazateth,. cteacla 
pela TMsma Lei, e á ele Tracunhaem. Orago S . Jaqutm. 

LARANGEIRAS. Log . do Estado de Pernambuco, n o 
mun. de Quipapã . 

LARANGEIRAS. Log . elo Estado ele Alagôas, no mun, 
de S . Lui z de . Quitunde. 

LARANGEIRAS . Lo!!'. elo Estado da Bahia, no mun. ela 
Gamell eira elo Assuruá (lnf. loc . ). 
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LARANGEIRAS. Pov . elo Estado do E. Santo, no mun. 
d~, Serra; com 'Uma esch. publ. ele inst . pl'imaria. 

L ARANGEIRAS. Log . do Eslaelo elo Rio de Jv.ne iro, na 
f reg . de S. José ela Boa Mol· te . 

L ARANGEIRAS. Log. elo Estado do Rio de Janeiro, 
sobre o rio Pn·ahy . 

LARANGEIRAS. Log. elo Estado elo Rio ele Jane i ~o, na 
com. ele Camprs. Ahi existio a a alclêa ele S . . An 1onto elos 
Guarulltos, a qual. tt·ansfer.ida do Cachoe ira do r to Mm•tahé,, o 
foi finalmente p• ra e ' sP l ngar, em cujo monte erigJU·se a eg t·eJa 
matriz. Foi essa aldêa com o a nela r dos tempos, exnncta, 
ficando os fóros ele suas ren as apl'ovei aclas em favor elos in
dias ela aldêa ele S. FirlPiis: subsistindo em seu lugat· a ft·eg. 
ele S. Antonio dos GuaL" ulb os, em memoria de seus primitivos 
parochianos. 

LARANGEIRAS. PittoL"esco a t•rabalele do Districto Federal. 
Começa na Pnt~. a Duqw' ele Caxias e t ermina no Cosm e Velho, 
no logar de nom in ado Bica. cl ;~ B.ainha. E' ligado ao cen'<'O ela 
c idade por uma li nha de boncls e com o bair ro ele Botnfogo 
pot· um cam inh o existentE> 110 mor ro elo Mllnclo Novo. Rega-o 
o rio Carioca tambem denPmt naclo elas La t·angPH'as . Possue 
beiJas chaca/as e custosos predios. Nelle r esidia a princeza 
D. Isabel, cujo palacio fica no fim ela t"ll a Guanabara, com. a 
frente vo ltada pára a rua Paysandú. 

LARANGEIRAS. Log. do Dislricto Federal, na freg. ele 
Gmirat iba 

LARANGEIRAS. Bail'ro no mun. de llapecerica elo Es
tado de S. Paulo. 

LARANGEIRAS . Um dos quarteirões elo clist. do Alam
hary, mun. elo Bananal e Estado ele S. Paulo. 

LARANGEIRAS. Dist. do mun. ele Guarapuava; no Es
tado elo Paraná. 

LARANGEIRA8. Bair ro elo muu. ele S. Francisco, no 
E stado ele Santa Cathari na. Ha ah i uma esch. publ. ele ensino 
primaria. 

LARANGEIRAS. Pov. elo illstaclo de Santa CaLharina, no 
mun. el a La~una. 

LARANGEIRAS. Si tio da margem rli r. elo G"apol·e , Cro~
teiL·o á foz elo Ca&nrurinho onde existiram a lguns elns prr
mei ros muraelores elo cl ist. ele i.\1atto Grosso, no Estado deste 
nome (B. ele Melgaço). 

L ARANGEIRAS. Estação do Ramal fcrreo de Cantagallo, 
no l~stacl .) elo Rio de Janeiro, entre Bôa Sorte e Bata·tal, 
208,649 ki ls . dista11t ? ele Nytet•õi e 15,326 k il s. el.:J Boa Sot•te •. 

LARANGEIRAS. Morro elo Estado du E. San to, na freg . 
ele C<n·iacica . 

LARANGEIRAS. Serra elo EsL:.1.clo elo Pa1·aná, s i tuada 
en tre as serras elo Chagú e ele Cantagallo. Dá origem ao rio 
elo s.en nome. 

LARANGEIRAS. Mor ro elo Estado do Paraná, no muu. 
de Guaratuba . 

L ARANGEIRAS . Ilha s ituad a nos campos de Mara.iô, no 
E stado do Pa1·á. Nella encontram- se elepos i1 os de v11sos de 
argi \l a e par icnl:J.r 111ente de igaç3;ba~ ou urnas funera r ms, de 
diversas formHs. que ,·e velam a ex 1stenCJa ele um povo aclean
taelo na inclustri a ceramica . 

LARANGEIRAS. Monsenbot· Pizarro, em suas J11emoria.s, 
vai. I!l, faz menção ele uma ilha com esse nome, s ttuacla na 
bahi 1 ele Gua nabnra. Ignoramos o seu nome ac~na l. 

LARANGEIRAS. Ilha elo Estado do Rio de J ane iro, no 
mun. ele Pa ra ty, no oceano, ao S. da ponta Negra. 

LARANGEIRAS. Igarapé do Estado elo~a · ·á, ~~ ~ mun. ~a 
Capital, desagua no Gnaja l'á antes ela foz dos r1os Mo.]u e Acara. 

LARANGEIRAS. Furo na ilha Marajá . Commu nica o r~o 
ArMY com o Marajó-assú. E' navegavP I ._ Tem cerca ele selS 
bl'aças ele agna e 18 no pon to da sua JUncçao com o Ara r y. 

LARANGEIRAS. Riacho do Estado de Pet·namhuco, aff. 
do rio Se rinhaem . 

LARANGEIRAS. Ri acho elo Estado elas Alagôas, aff. do 
Gurpinua, que o é do rio Manguaba. 
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LARANGEIRAS . Con·ego elo Estado do Rio de Janeiro, 
aiT. elo t·io ela Sebastiana. 

LARANGEIRAS. Rio do Estado elo Rio de Jane iro, banha 
o mun. ele Paraty e clesagua no oceano, qua~i nos limites 
desse mun. com o Estado de S . Paulo. Proximo ftca - lhe o 
sacco elas L arange ira s logo ao S. da J!>Onta Negra. 

LARANGEIRAS. Ribe irão aff. ela margem clit·. do r io 
Carang-ola, Lrib. do Mt1rialté, que o é do Pllrahyba elo 
Stll. 

LARANGEIRAS . Rio do Estado ele S . Pa ulo, att•avessa a 
ilha ele Santo Amaro e clesagt1a no L"i o deste nome (Ccwta Hy
clrographiac~ elo Po,·to ele Santos , do Bat·ão ele Tefl'é) . 

LARANG-EIRAS. Rio elo IT:stado elo Pat'a11á, banha 0 

me111. de Guamt•1ba e clesagua na bahia des te nom e (Inf· 
loc.). 

. LARANGEIRAS. Riacho elo Estado do Paraná, regn a 
1lba elas Peças (Dernett·io Cruz, Apontamentos ele Pm·a?1aguá, 
1863 . ) 

LARANGEIRAS . Rio elo Estado elo Paraná; desce da 
serra clu sett nome reco lhe as ag- ,tas ele diversos tribs . e 
clesagua na marge1h di r , elo Jguas~ú . 

LARANGEIRAS. Um elos bt·aços do ri o Tuba t·ão, no Es
tado ele Sanla CaLharina . Nasce n<L Serra Geral. 

LARANGEIRAS. Nome que ·toma o rio Maranhão, aff. 
do Paraopeba, em uma parL elo seLl cut·so, no Estado ele Minas 
Geraes. 

LARANGEIRAS . Cot·rego do Estado c"le Minas Geraes, 
banha o rnun. ele Curve! lo e desagua na ma,.gem dir. elo rio 
das Velhas (Iuf. loc .). 

LARANGEIRAS, Ribei rão do Ii:s \ado ele Minas Geraes, 
afl'. ela margem esq. do rio Doce, 

LARANG EIRAS . R ibeit·ão do Es~aclo de Minas Ge~·aes, 
banlJa o mun . de Caldas e clesagtta no rio Vet•de, aff. do 
Pardo (In r. lo c .). 

LARANGEIRAS. Col'l'e go do Estado de Minas Geraes, 
banha o mlin. do Set•t•o e desagua no rio Guanhães . 

LARANGEIRAS. Co rrego elo IJ:staelo ele Minas Ger.les na 
f l'eg . de S . Miguel elo Jequiliinltonh a . Desagua no rio Preb~ ou 
Ilha elo Pão, aff. elo Jequitinhonha (lnf. Joc .) . 

LARANGEIRAS. Coeeego elo f~ s taclo ele Goyaz. aff, da 
margem esq. elo r ibeirão elo Anela-Só . 

LARANGEIRAS . Rio elo Esta do ele Matlo Gt·osso, aJT. 
clir. elo rio ela Vaccaria, entre os ri beirões ela Boa Vista e das 
P~.lm h-as . L 

LARANGEIRAS . Urn elos vastos t•eserv atorios em que 
divide- se a bah ia ele Paranaguâ, depois de ha, et· passado o 
esteira formado pelas ilhas elo Mel e el as P eças · no E stado do 
Paraná. ' 

. LARANGE~RAS . Pot•to do Estado ele Set•gipe, na marg·em 
dtr. elo l' tO Gotm gutba, seis milbas <\Cima ela stla confluencia ' 
com o Sergtpe . 

LARANGEIRAS. Cac.hoeira no rio Paranap!1nema, 24 kils . 
abaixo ele um:t outra denominada Ca,pivara. 

LARANGEIRAS. Passo no rio lJahy, no 1hun . do Triumpbo 
e Estado do R . G. elo Sul. Foi creaclo por Acto ele 3 ele agosto 
de 1863 . 

LARANJA. Lag·o do l!:stado do Amazonas, no mun. ele 
Itacoa. tina. 

LARANJA AZEDA . Sel'l'a elo Estado ele S . Paulo, no 
mun. ele Xit'irica, nas cabece it'as elo rio Pedro Cubas. E' uma 
elas denominações ela Serra Gel'Ul ou elo Mar nesse mulllClpiO . 

L ARANJA AZEDA. Morl'o elo Estado ele S. Paulo, no 
clist. elo Lag·aclo, entre os kils . 4SO e 481 ou 15 e 15 ela E . 
de F. Cen tt·al. 

LARANJA AZEDA. Riu irão elo Estado de S . Paulo, 
nasce no mLm . de Mogy-mil'im e clesagua no Pil'apit inguy , 
·trJb, do Jag uary. 

LARANJA AZEDA. Ribei rão elo Esto.clo ele S . Paulo 
b:tnha o mun . de Naza t·etb e clesagua no r·io Atibaia. 

LAR ANJA AZEDA. Ribeirão elo Estado de S. Paulo, aff •. 
do r io Turvo, que o é do Paranapanema . 

L ARANJA DA TERR A GRANDE. Rio do Estado elo 
rr: . Santo, banha o mun. de Affonso Cla ud io e elesagua no rio 
Guanelú. 

LARANJA DA T ERRA P EQUEN A . Rio elo Es tado elo 
E . ::>anto, banha o mun. de Afl'onso Claudio e clesagtla no rio 
Guanclú. 

L ARANJA DOCE. Cachoei ra do r io Paranapanema, entre• 
a f, ,z elo Tibagy e a daquelle rio no Pat·amí . E' ahi que cles
agua no Pat·anapanema, pela mt\l'gem d i r . o rio Laranja Doce, 
2·1 kils. abaixo da foz do Tibagy, 

L ARANJAL . Parocb'ia elo Estado ele Minas Geraes, 
no mun. ela Palma, banhada pelo rio S •. Toão . Orago 
N. S. da Conceição. Foi Ctll'ato d ependente do ele Sa nta 
Rita elo mun . do Presíd io, do q11al o ar t. I § IV ela Lei 
Prov . n. 553 el e 10 el e outubro ele 1851 elesmemb t·ou para elevar 
á categol'ia de dist. e em se u al''t. IX§ V incorporou ao mnn. 
elo Ma r ele Hespan ha . O art. I ela ele n. 534 de 10 ele outubro 
ele 1851 .incorpol'ou- a â pat·ochia ele Santa lüta elo Meia Pataca, 
e o at'l. III ela ele n. 666 de 27 ele abri l ele 1854 ao l111lll , el a Leo
poldi na. Rebaixada de clis t. pelo a r L, lV ela de n. 720 ele H), 
ele maio de 1855, f'oi s~tt territoTio incol'poraelo ao cl is t. ele São 
F1·ancisco do Capivara. Restnut·aclo o seu cl ist . pelo art. I ela 
ele n. 8 18 ele 4 ele julho ele 1857, foi incorpot·aclo á freg. de São 
Francisco elo Cap ivara pela ele n. 1.239 de 29 ele agosw ele 1864, 
que cl'eou essa parochia. Creacla freg. pelo a1·t. IV da de> 
n, 1.783 ele 2.2 ele setembro ele 187 1, foi annexacla ao mun. de 
Crttaguazes pelo al't. I cb ele n . 2:180 de 25 de novemb ro ele 1875. 
'rem duas eschs. pnbls. ele inst. ·pl'im. Sobt•e snas clivistts 
vide: art . IV el a Lei Prov. n. 533 de 10 ele outubro de 1851 ; 
n. 3.'142 cle28 ele setembt·o ele 1887. J!'oi desmembrada elo mun. 
ele Calaguazes e in0orpo•·aela ao ela Pa lma, pelo Dec . n . 297 
de 23 ele cl ezem bt·o de 1890 . Agencia elo correio . 

L ARANJAL. Pov. do Estado elo Amazonas, á mar o-em clir, 
elo rio deste nome, abaixo de S. Paulo ele O li vença "e acim& 
de T effé . 

L ARANJAL . Log . elo Estado do Rio ele Jane iro, na [r eg·. 
ele It ~.i pú. 

LARANJAL. Estação ela E. ele F. Sorocabana e Ituana: uo 
Estado ele S . Pau lo. Agencia elo correio, creada pe la Pot•taria 
ele 13 ele maio ele 1886 . F ic<t enLre as estações elo Ceec1uillto 
e elas Conchas. 

LARANJAL . Sel'l'ote elo Estado elo Pará, no mun. ele Ma
capá. 

LARANJAL. Ilha elo Estado da Bahia , no rio S . Fl'ancisco 
e· mnn. ela Ban<L do Rio Grande . 

LARANJAL . Ribeirão elo Estado elo Rio ele Janeiro, banha 
o mt tn . elo P irab,\' e des<tgua na mat·gern elit· , elo Pirahy, Lrib. 
da Parahyba elo Snl. 

LARA.N J AL . Cor rego do Estado ele S. Paulo, atl'. elo ri
beirão c!Hs Cruzes, que o é elo Jttca t•é g l'a. nele. Faz pal'be da 
linha c\hi1 oria en lre S . Carlos elo P1t1hal, At·araquara e
Brotas. 

L ARANJAL . Corrego do Estado ele S. Pau lo, aíl'. do ri·· 
beirão ela Vargem Grande, enLre Bragança e Amparo. 

LARANJAL. Ribeil'ão elo E'staclo ele S . Paul o, bauba o mun .. 
do Tieté elesagua na margem esq . do rio clesle nome . • 

LARANJAL. Ribeirão elo Estado ele lli i nas Geraes, reune- se 
eom o S. Gabriel e jnntos vão ao rio Pomba. 

LARANJAL. Pequeno rio elo IT:staclo ele Minas Geraes. aff. 
do Cachoeüa, qtte o é do r io das Velhas. · 

L ARGA. Conego elo Estado de Goyaz. ail' . da margem dir. 
elo r io S . Marcos, no mt1n . ele Santa Luzia(Inf. Ioc.). 

LARGO. Rio do Estaclo das Alagà as, no mun . do Passo do 
Camat·agibe. 

L ARGO. Lagàa no mnn. do Urubü do Estado ela Babia, á 
nHt>:gem elo rio S. Francisco com quem lem communicação. 

L ARGO DA POVOAÇÃO, T a pera á margem el ir . elo Ta - · 
pajós, onde não só houve grandes aldeias ele Api:tcás, como 
depois ranchar ia elos sertanistas, tão favoravel era o sHio , 



LAV - 363 LAV 

LARGO DA POV~AÇÃO. Cachoeit·~ no rio Tapajós, entre 
a Lage Pequena e a S1r ga dos Espinhos. per to ela foz elos rios 
San t' t~nna e S. Joaqnim, pr oxima ao sill.o de que tomou a cleno 
nunaçao. 

LARGO D O MACHADO. Log . elo Estado elo Rio eleJa
.lleiro, a um q LHtrto ele legua ela cidade da Magclale na. 

LASÃO. Ilh a elo Estado elo Mar anhão, na parte da cosia 
·comprehenrliclas en tre a bal'l'a ela Tutoya e a da's Preguiças . 
A Bana elo Lago , ao communicar-se com o rio das Pren- ui ças 
forma esta ilh a . 

0 

L ATINA. Nome de uma bat'l'ei t·a situada n a costa elo Estado 
elo Para hyba elo Norte, proxima ela ponta elos Coqueiros e ela 
foz do rio A biaby. 

LATINOS .. Ponta na cos~a oriental ela la.gôa Mirim e Estado 
elo R . G. do SLil, aos 3.2o 45' de Lat. S. e 9° õ6' 29" de Long . 
O. do .Rio de Janeiro. 

LAUDEOS. Hor da da aborígenes qne dominava em parte 
do Estado ele Matto Grosso . 

LAUDIJA. R ibei rão qu nasce no espigão, que medeia entre 
o rio el~ Miran rl a e o Paraguay; co rre a E., e unindo suas 
aguas ás do Ronoador (1) e do Bonito (1), vae já canelal oso 
com o nom~ ele li'o•· ••w~o, entra r na ma1•gem esq . elo Miranda, 
nas p t·ox inuclaeles elo pamllelo 21o; no Estado ele Matto Grosso 
( B . ele i\lelgaço ). 

LAUIA D . S itio do Estado de Matto Grosso, em uma for
mosa posição, aos 20° 28' 20" S .. no caminho de Nioac a Mi
rand a , ao nde eüstia um a alclea ·de inelios Guanás . Seu nome 
quer elizer campo bello . 

LAURA. Furo que vae ela bah ia elo Sol á cidade da Vi gia, 
no l!:s Lado elo Pará . Em sua margem di r. fica a ft·eg. elo Porto 
Salvo . 

LAURIANO. P equeno rio do Es·taclo ele S . Paulo, clesag·ua 
no ribeií· ão Pt·eto, na pov . deste nome. 

LAURINDO. R iacho el o :illstaclo do Pará. banha a ft·eg. de 
Ba L"ca L"ena e desagua no r1o S . Francisco . 

L AVA, Ribeirão do Estado ele Minas Get·ae>, ban ha o mun. 
de Fenos e clesagna na mar gem esq. do rio Sa.n to Antonio 
( In f. loc . ) . '· 

LAVA-CARA. Igarapé do Estado do Par;, , no mun. de 
'Breves. Denom ina v a-se Ccbooalinho . · 

L A. V ADEIRA. Mm·ro elo Eslado do Ceará, no m un . do 
A t·acaty . 

L AVADEIRAS . Corua existente na cos ta do Estado elo 
R. G. elo Norte . Entre essa COI'Ôa e a Tll'ca ela Cotia h a um 
canal ele sete milhas ele l a rgo e fundo ele 13 a 17 metros. 
Dessa coL"ôa, por 45° NO .. fi ca um cabeça denominado U l'ca 
ela Co nceição; e por 450 SO. ha uma res·tinga ele pedra , cujo 
ponLal es tá por Ho SE na distanc ia de quatro m ilb as. 

LAVADO . Ribeidio elo Eslaclo ele Min as Geraes , nnsce na 
ser ra elos Ge raes de Anclt'el[ Ui cé , se r ve de d ivisa ao mun . do 
Curvello com ,o do Jequi taby e deságua no r io das Velhas aba ixo 
do Bteuclo . 'I em çerca de 60 kils . ele cut· so . 

LAVADO, Rio elo Es~ado ele Minas Geraes, banha o mun , 
de Paracatú. Verte pa ra o Escm·o Gra nde (Inf. loc .). 

LAVA-~ ATOS. Peqneuo rio elo Estado do E . Santo, nasce 
a Bôa VIsta e vae desaguar n o Piranema, porção elo rio 
ormat assim co n becicla. 

LAVAGEM . Log. no Estado do Ceará, com uma capell a 
fi lial da. matriz de 'l'ra hiry . 

LAVAGEM. Log. elo Estado ele Pe t·nambuco, no mun. ele 
Bom Conselho. · 

LAVAGEM. Dist . elo termo ela União, no Estado elas 
Alagôas. 

LA V AGEM. Pequeno rio do Estado das Alagàas . banha o 
_muu. de M:a •·agogy e clesag·ua no rio Salgado ou Japaratuba 
pela n1argem c\ir. 

LAVAGEM. Lao-i'>a do Estado elo R. G. do Sul, entre os 
paral!elos do Itapo,;:'n e o que passa pela barra do rio Mampi
t uba (EleuLh. Camargo~. 

LAVA-PEITO. Pequeno pov . n a costa elo Estado elo R. 
G . do . No•·te, na parte cornprehenclicla entre a ilh a de Cim~. e 
a ponta dos Tres Irmãos. 

LAVA-PÉS. Log. no te rmo elo Brejo d'At•êa, no Estado elo 
Parahyba do. Norte • 

LAVA-PÉ S. Bair t·o no mun. ela Cap.ital elo Estado ele 
S. Paulo. O art. li ela Le i PrOl'. n. 19 ele 17 de ma•·ço de 
1882, creou ah i un:a esch. publ. para. o sexo feminino e a de 
n. Sele 15 ele fevereiro ele 1884 removeu para ahi a elo sexo mas
cttl in o do Ipit•anga. 

LAVA-PÉS . Bairr o no mun. da Cotia do Estado ele S. P aulo, 
com uma esch. pllbl. ele inst. pl'im .. creacla pela Lei Prov . 
n . 3 de 5 ele feve reiro ele 'i884. · 

LA V A-PES. Bairro ela cidade ele Mogy-m il'im , no Esti\do 
ele S. Paulo. A Let P rov. n . 78 ele 2 ele abl'i l de 1883 cre.ou 
ahi uma esch. pitbl. d e inst . pr im, para o sexo masculino . 

LAVA-PÉS. BailTo elo mun. ele S . L ui z elo Parahytino·a 
do Estado ele,' , Paulo. A Lei Pt·ov. n. 65 de 24 ele mal'Ço 
de ·1888 creou ah i uma esc h, publica. 

LAVA-PÉS . Arrabalcle ela freg . de S . Braz do Sttassui•Y 
ter mo ele Entre Rios e Es tado de Minas Geraes . ' 

L AV A-PÉS . CorL"ego elo Es tauo ele Pet· nambuco , banha. o 
mn n. elo Bom Conselho e clesagua no Papacacin ha , a fL do rio 
Pa.L"abyba (fnf. loc .). 

LAVÀ.-PÉS . R iacho elo Estado ela Bahia, r ega o mun . de 
Lenç6es e c\esagua no rio deste nome. 

L AVA -PÉS. R io do Estado elo Rio de Janeiro, r ega o mun. 
de Rezeacle e clesagua na margem di r. do rio Parahyba elo 
Sul. Sen valle é acompanhado por uma linha ele bitola estreita 
da E. ele F. de Rezende a Arêas. 

LA V A-PÉS. Riacho do Estado elo Rio ele Janeiro, aff. ela 
margem clit' . elo rio Ig uassú. 

LAVA-PÉS. R iacho do Estado do R io de Janeil'o , banha 
o mun. ele I taboraby e clesagua no rio ela Vat•ze a. 

LAVA-PÉS. Con·ego elo Estado elo Rio ele Janeit·o, n a cidade 
do Parahyba do S ul. 

LA V A-PÉS. Cort·ago elo Estado eleS . Paulo, banha o mun. 
de S. José elos Campos e clésagua no rio Parahyba. E' atl'a
vessaelo pela E. de F . de S . Paulo ao Rio de Janeiro. 

LAVA- PÉS. CorL'ego elo Estado de S . Paulo, aff. elo rio 
Sapé, que o é do P a ra. byba do Sul. E' at t· avessado pela E . ele 
F . de S. Paulo ao Rio el e JaneiL"o . 

LAVA-PES. Ribeirão do Eslado de S . Paulo, a{f. elo rio 
Co tio.. 

LAVA-PÉS. R ibeirão elo Estado de S . Paulo, ban ha o mlin . 
ele ~1ogy-mirim e clesagua no rio deste nome (In f. loc.). 

LAVA-P É S . Carrego elo Estado de Minas Geraes, nasce no 
Jogar P acheco e desagLta no PirapdLinga, afl' . elo rio elas 
M'll'tes. 

LAVA-PÉS . Co r1·ego do Es tado de Min as Geraes, banha o 
m nu . da Oliveit•a e clesag ua n o rio Vet•,t Cruz, afl'. elo Pat,á . 

LAVA-PÉS. Concgo elo Estado de Goyaz. aff. do rio elas 
Almas, que o é do Paran an . Banha o mun. ele Cava lcante . 

LAVA-PÉS. Co t•reg-o do Estndo ele Goyaz, afr . elo ribeirão 
Vae- Vem, n o mun . ele Entra Rios . 

LA V A-PES. Cor rego elo Estado de Goya:r., aff. elo rio Ver
melho elo P ilv,r, que é trib . do rio elas Almas . 

LAVA- PÉS. Conen-o do Estado ele Goyaz, all. . da margem 
dir. do L'ibeir ão Palm'it:t l , tl'ib. do Santa Maria, que o é elo 
rio Corumbá (In f. loc. ). 

LAVAR. L1.gôa elo Estado do R. G. elo Sul, na zona a renosa 
entt·e a lagôa dos Patos e o oceano . Ao N . fica-lhe a lagôa elo 
Buj tu·ú e ao S. a elo J•mco. 

LA VARI. RibP.irão elo E~ta clo de Minas Geraes, no mun. 
elo Pomba. Vai pa ra o rio Formoso. 

LAVATORIO . Iga t· apé elo Estado elo Pa.r á, no muu. ela 
capita l. 

LA V A TUDO. R io elo Estado ele Santa Catharina, banha o 
mun. ele Lages e clesag ua no rio Pelotas . 
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LAVRA. Morro do Estado ele S. Paulo, entre Jundiahy e 
Paranabyba (Leis Provs. n, 12 de 10 de .iunho de 1850 e 14 de 
21 ele abri l àe 1853). 

LAVRA. Lage existen te no porto de Anton in a, no Estado 
do Pat·aná. Fórma um solido d0 182m cubicos . , 

LAVRADIO. Lago que desa~un. na ma1·gem esq. do Braço 
Esquerdo do Araguaya aiT. do 1 ocantins, acima da ilha do Bal
duino. 

LAVRAS. Cidade e mun . do Estado do Ceará, termo da 
com. do seu nome, na margem esq. do rio Salgado. Orago S. Vi
cente F ener e diocese do Ceat·á. Foi creada parochia pelo AI
vará. de 30 de agosto ele 1813. l~levada á vilJa pelo Alvará ele 
Z7 de junho ele 1816 e á caiegol"ia de cidade pela ele n . 2.075 
de 20 ele agosto de 1884. E' com . de pdmeira entr., creada 
pela Lei Pro v. n. 1.541 ele 23 de agosto de 1873 e classificada 
pelo Dec .. n . 5.6·11 de 16 ele maio ele 1874. Seu territorio é 
aurífero; provindo-lho o nome de Lc~·mYbS da n1iD'eração que 
em meiados elo se~ ulo passado alguns sedanejos de Minas Ge
raes abi fizHam. Es ta mineraçãn, affirma o se:tador Pompeu, 
foi depois expt:essamente pt·ohibida ·tanto ahi como em toda a 
ant tga capttan ta por ot·dem régia . O mun. é tambem proprio 
para criação e agricultura, porque alom ele var ias set·ras fres
cas, tem grandes plantações ele ..:anna. 'l'em duas eschs. publs . 
ele inst. prim. Agencia elo correio . Sua pop. é avaliada em 
15,000 habs . Sobre suas divisas vide. Leis Provs. n. 1.422 ele 9 
ele setembro ele 1871, n. 1.51l de 21 ele dezembro de 1872, 
n. 1.644 de 19 de se tem hro de 1874; n . 1686 de 2 de se tembro 
ele 1875, n . 1.828 ele 3 ele setembro de 1879. Entre as sanas 
do mun. notam-se a ela Arêa e a ela Vargem Grande; e entre. 
os rios o Salgado , do Rosario, do Meio e do Machado. 

LAVRAS, Cidade e mun . elo Estado de Minas Geraes, sécle 
da com. ele seu nome, situada na rampa de uma extensa 
collina, em cujo cabeço et·gue -se, como atalaia santa, um alto 
Cn1zeiro. O nome de Lavl·as bem indica q lte deu origem ao 
Jogar a iuclustria ela mineração. Sua egraja matriz ·tem a 
invocação Je Sant' Anua de Lavras ele Funil e depende da 
diocese ela Marianna . Foi creacla parochia pela Resolução de 
19 ele junho de 1813; villa pela Resolução de 13 ele ontubro de 
1831, sendo installado o mun. no dia 14 de :J.gosto de 1832. 
Cidade por Lei Prov . n. 1.510 de 20 de julho de 1868. Tem 
feito parte ele elifferentes coms . Em 1882 pertencia á do rio 
Sapucahy, (segunda entrancia) creaela e classificada pela 
Resolução ele 29 ele julho de 1829, Lei Pro v. n. 464 de 22 de 
abril ele 1850, Dec. n. 687 de 26 ele julho ele 18501 Leis Provs. 
n. 719 ele 16 de maio ele 1854 e 1.740 ele 8 ele outubro de 
1870, e Dec. 5.049 de i4 de agos~o de 1872. Em 1882, a 
Lei Prov. n. 2.995 de 19 do outubro, deu á com. elo Rio 
Sapucahy a denominação de Lavras. Foi classiücada ele 
2a entr. por Acto ele 22 ele fevereiro de 1892. A cidade possue 
quatro egrejas: a matriz e as capellas ele N. S. elo Rosario, 
de Santo Antonio, de N . S. elas MercêA e a capellade 
S. lVlig·uel no cemiterio. Conta um theatro ele elegante ele sohcla 
cons trucção, mas a i ncl:J. não acabado no interior; hospital de 
caridade, sem duvida o mais importante eelifici.o ela cidade; 
casa da camara; cadeia; eschs. publs . . e particulares para am
b~s os sexos . A legua e meia ela cidade Jica a barra do l'ibei-

. rao Vermelho com o rio Grande, Jogat· em que este começa a 
ser ft-ancamenie naveg:J.vel, numa exlerisão ele pouco mais de 30 · 
leguas . Em t·iqnezas naturaes é este mun. um dos mais ricos 
elo Estado Além ele grande copia de madeiras excellentes. pech·a 
calcarea, de cantaria, marmel'e e outras, possue muitas jazi
elas mineraes á espera ele braços que as explorem. O sólo pro
duz em abundancia todos os cereaes e, em seus bellos campos, 
criam.se annunlmente milhares ele rezes. O café é excellente; 
o fumo, a canna ele assucar, o algodão e o mil'ho dão avultado 
lucro aos lavradores . Exporta toucinho, fumo, queijos, rezes, 
carneiros, porcos e difl'ere ntes tec idos. A cidade tem cinco 
eschs. publs., sendo uma noct urna .. O mun. é banhado pelos 
rios Gt·ancle Vel'rnelho, Cet·vo, CapiVary, Lambary, Jacaré, 
Pepiu0s, Fun'do, Tanque e diversos outros . O mun., além ela pa
rochia ela cidade, cnmprehendia mais em 1895 a do Senhor Bom 
Jesus dos Perdões, S . João Nepornuceno, N. S. elo Ca rmo elas Lu
minarias, Senhor da Canna Verde e Santo Antonio ela Ponte 
Nova, e os povs. Rosario, Macaia, Ingahy, além ele muitos outros. 
Sobre suas d ivisas vide : arts . XXXII, XXXIII da Lei Prov. 
n . 472 ele 31 ele maio ele 1850; art . VIII ela de n. 623 de 30 de 
maio ele 1853; art. VIII da ele n. 720 de 1.6 ele maio ele 1855; 
n. 1.528 ele 20 e '1.579 ele 22, ambas ele julho ele 1868, n . 3.1 57 
de 18 de outubro ele 1883. Agencia do correio . 

LAVRAS. 'Villa e mun. elo Esbado elo R. G. do Sul, na 
com . de Caçapava, nas immediações elo Camaquan-Chico. 
Orago Santo Antonio e d iocese ele S. Pedro do Rio Grande. 
F oi creada parochia pelo art. I ela Lei Pro v. n. 82 ele 13 de 
nov~mbro de 1847, e elevada á categoria ele villa pe lo 
art. I da de n. 1.364 ele 9 ele maio de 1882. Install acla em 28 
de janeiro ele 1883 . Sobre suas divisas vide Lei P1·ov. n: 21? de 
22 de novembro ele 1851. Tem duas eschs . pnbls. ele. pl·tmen·as 
leHras, uma das quaes creada pela Lei Prov. n. 269 ele 7 de 
novembro ele 1853 . Agencia do correio. . 

LAVRAS. Log. do t.<;stado do R io de Janeit·o, no mun. 
elo Rio Bonito, com duas e~cbs. publs . de inst. prim . ; crea
elas pelas Leis Provs . n . 1.759 de 30 de novembro ele 1872 
e 2. 764 de 21 de outubro de 1885. 

LAVR A.S . Bairro do mun . de Itapecel'ica, no l!;staclo de 
S . l'aulo. 

LAVRAS. Sel'l·a elo Estado elo Rio ele Janeit·o, e ntre Capi· 
vary e Rio Boni ~o. 

LAVRAS. Serra do Estado elo R. G. do Sul. Dú origem 
ao S . s~pé, aff. do Vaccacahy. 

LAVRAS. Serra elo Est~do de Goyaz, no presídio ele Santo 
Antonio. Dá origem a dive t·sos rios que vão ter ao rio das 
Arêas. 
. LAVRAS. Rio do Estado elo Rio ele Janeiro, rega o mun. 
elo Rio Bonito. 

LAVRAS. RiaclJG elo Estado ele S . Paulo, banha o mun. 
ele S. José elos Campos e desagua no rio do Peixe , afL elo 
Jaguary . 

LAVRAS. R ibeirão do Estado de :s. Paulo, no mun. ele 
ltapecer ica. 

LAVRAS. Rio do Estado d~ S. Paul o, banha o mun. ela 
Piedade edesagtla no rio Pirapora (Inf. loc.). 

LAVRAS. R ibeirão do Estado ele S. Paulo, aa·. elo M-Boy· 
Guassú. Recebe o ribeirão ela Bateia. 

LAVRAS. At•rt·oio do Estado elo R . G . elo Sul, aiJ:'. elo rio 
Camaquan-Granele. 

LAVRAS. Ribeil'ão elo Estado de Minas Geraes, banha a 
freg . elo Cambuhy e desagua no rioltahim . 

LAVRAS DE DIAMANTES. Ribeirão do Estado de 
S. Paulo, afl'. do Ribeira ele Iguape. E' tradição que em 
tempos anterioreE; foram nelles encontrados diamantes e tam
bem ouro. Corre en~re os muns. ele Xiririca e Apiahy (Aze
vedo Marques), 

LAVRAS DIAMANTINAS. Com. de pt·im. entr . do Es
tado da Bahia, creacla pelo al't. I da Lei Prov . n. i.i49 de 
18 de alJril de 1871 e classificada pelo Dec . n. 4.773 de 7 de 
junho ele 1871 e Acto ele 3 de agosto de 1892. Cornprehende os 
termos ele Lençóes e Campestre e Villa Bell a das Palmeiras . 

LAVRAS NOVAS. Pov . elo Estado de Minas Geraes, no 
mun. de Ouro Preto, com duas eschs. publs. ele inst. prim. 
creadas pela Lei Pro v . n. 1. 924 ele 19 ele JUlho ele 1872 e Lei 
n . 106 de 24 de julho de 189<1. 

LAVRA VELHA . Log . elo Estado ela Bahia, n o mun. da 
GamelleiJ·a do Assurttá (lu f. loc. ). 

LA VRINHA. Log·. no mun. ele Villa Bella das Palmeiras 
e Estado da Bahia 

LA VRINHA. Cor rego do Estado de J,Vliuas Geraes, banha 
freg . do Matto Verde e clesagua no l'io Cal'ipatl (Inf.loc.). 

LA VRINHA DO SOCEGO. Log. no mnn . elo Cacb.oeiro 
elo Itapemirim elo Estado do E . Santo. 

LAVRINHAS. Villa e mu n. do Estado de S. Paulo, ex
parochia do mun . ele Itapeva da . Faxina . Orago N . S . ela 
Conceição diocese ele S. Paulo. Fo1 creacla parocbu\ pela Lei 
Prov . n . 16 de 9 ele março de 187'1 e elevada á ca·te~or ia 
ele villa pelo Dec . n. 152 ele. 8 de abr d ele 1891.. Agenc1a do 
correio. T em duas eschs. puiJls . ele mst . prunana . 

LAVRINHAS . Bairro do mun . cleltapetininga, no Estado 
ele S. Paulo. 

LAVRIN HAS. Bairro do mun. de Pinheiros, no Estado 
de S . Paulo, atravessado pela E . de F . Central do Brazil, 
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que a h i tem uma e~t ·tção á m:J.t•gem esq . do rio P arabyha elo LEANDRO. R io elo Es·bado elo Par a ná, aff. elo Co ut inho. 
Su l. O pov . consta ele a lgtt mas casas e fiei\. s itttaclo ent r a clLLas LEANDRO. Ribeirão do E s tado ele i\Iinas Geraes, rege. o 
serras . O rio Pa rabyba tem ahi LL ma po ate de madeira . Tem mun. de S. João cl ' ill l-Rei e clesag ua n o no elas Mortes P e-
u maesch . publ. ele in~t . pl'i m ., creacla póla Lei n . '101 ele 2-i que no. 
de se tembro de '189.2. 

LE AN DRO (S .). Nome ele uma cachoe ira si tu ada na dis-
LAVRINHAS . At•t•aia l elo mun . do Pilar, no Es tado ele tancia ele 9,6 ki ls . ela estação rle 1'abô~ts da E . de_ F . Commer -

Goyaz, sobt·e o ribe irão do seu nome , aiT . du ri bz il'ão Ver me - · c io e R io d as F lores ; no Estado elo R to ele J anetro . 
lho. 'J'e m a ma capella ela in vocação ele S . Sebas tião . d 

L EANDROS . Bai r ro do Es tado ele S . P aulo, ~n o mu n. e 
LAVRINHAS. Ar raia l s ituado no C).lll inh o ele Cuya bá a Qtteluz . 

Matto Gt·os•o, a 17 leguas desta ultima cidat.le e a te es ou qua·bt·o d B 
leg uas da ponta elo Gttaporé; no Estado ele Motta Grosso . LEÃO. Serra elo Estado de Pernambuco , no mun . o om 
Devia a sua existencia ao ouro, que em '1740 se descob ri u nos Conselho, proxima do Estado elas Alagôas . 
visinh os ribeiros . F'oi aba.nclo nadoem 1873 e depois i nce ndi ado LEÃO. Morro do Estado de Santa (';at harina, nas proxi-
pelos i ncl ios . (B . ele Melgaço) . m iclacles da ex- colonia Azambuja . 

LAVR INHAS. Estação ela E . ele F . Ce n tra l elo Bl'az il, no LEÃO . Pequeno t•io elo Est 1do ele Pemambuco, banh a o 
Ramal de S . Pau lo, entl'e Queluz e C•~uze i t· o, a 245k,709d islante m uo . ele Bom Conselho e desaglla no rio 'l' nl.iptt (ltlf. loc . ) . 
ela Cap ita l Federal e a 507m,812 ele albut·a sobrd o ni •Je l elo ma r. LE ÃO. lUbei rão afl'. ela margem esq . elo rio Turvo, que é 
A parte Clessa es trada ele Queluz a La vri nhas ('l7k,854) fo i um dos t r ibs . de s. Miguel , que por sua vez é afL elo r io 
inauglll' a.cla a '1 2 de ott t• !bt·o de i 874 e de Lavl'in has a Cacho- Negro, e.ste do Iguassú, e este li nalmente elo Pal'a ná . 
eira (19k,578) a 20 ele julh o de 1875 . Tem agenc ia do corre to e 
es taçiio lelegrapbica . LEÃO. La"'eaclo afl'. elo rio elo Pe ixe, no mnn . de Campos 

Novos elo Estado ele Santt\ Cath .\ t' i na . LAVR INH AS. Espi9ão da set•ra da Chapada, que se av ista 
do cam inho de Cuyabà a Goyaz cerca de 220 kils. a E. daq ttell a LE ÃO . Arroio do Estado do R . G . elo Sul, r eg,\ o mun . 
capHal ; no Estado ele Ma·tto Gt•osso . F ica 18 kils . a ill . ela ele S . J eronymo e elesagua no rio Jacu hy · 
serra elo Alecl'i m . L EÃO. Log . elo ffistaclo elo PMá, no 3° d ist. ela cidade ele 

LAVRINHAS . Carrego do Estado elo R io de J a neiro , ban ha B t·eves, nas cabeceiras do rio Mapuá . 
0 mun . de Canta<>allo e desa"'ua no corrego S. Pedro, aff. do LE ÃO (S .) . Lago elo Estado do Pará, no mu n , de l\llacapá 
rio Negro. 

0 0 

· ([nf. loc .) , 

LAVRIN.HAS. R ib1lirão elo Es baclo de S. Paulo, aff. clR LEÃO. Passo do r io Q.uarahim, si tltado na Lat, S. de 
margem esq . do l'io Ita.pe tini nga, tri b. elo Para napanema. soo 6' '10" e Long . Occ . ele 13o 59' 59" elo Rio ele Janeiro, no 

LAVRI N H AS. R iacho elo Estado clu Para ná, aff. da mar- Estado do R. . G. elo S ul. 
gem dir . elo r io Yapó . LEBRE. Carrego do Estado ele S . Paulo, aff . elo r io Capi-

LA V R INHAS. Cor rego do EB taclo de Min as Get·aes , entre. vara . 
Cachoeu·a dó Campo e Santo Antonio elo Ouro Branco. Re u ne- LECONDE. Igat·apé elo Estaclo do Mal'an hão, no mun. de 
se ao rio da Capella das Dores elo Co1•acão ele Mari a . Ctu·m·upú . 

LAVRINH AS. Cor t·eo-odo Es•aelo ele Minas Ge 1•aes , no mun . LEICH. Arr oio elo Estado elo R . G. do S ul, n o mun. de 
d~ Barbace na ; desagua ~o Ba 1t cleirinha no logar Ar agão, cinco s L ld 
klls. d ts ta nte da es tação d o Siti o . · . eopo 0 · 

L EIRAS. I"'at•apé elo Estado elo Mat• anh ão ; desemboca de-
. LAVRI NHAS . Ribeirão do Es tado de Goyaz, aíf. da mat·- fronLe do ca;al que se vê en t t·e a ilha ela Caeim e a do 

gem esq. elo r io Vermelho, tr ib . do r.io das Almas , que o é do Coroatá, no braço mais occiden ta l do rio Parnahyba (Bar1·a da 
Maraul1ão . Tu toya). . 

LAVRINHAS . Corren te que se. encontra na est~ada para LEITÃO . P onta na costa do Es tado de Pe l'lu~mbuco , na 
Goyaz, enLre os r iach os Cabo Agost111ho e T res Ir maos , f ron - Lat . ele 7o 51' 50" S . , Long . de 8° 17' 42" E . , cli s tan·te t res 
teiro á serra do seu nome; no illstado ele i'llatto Gr osso · milhas por 8o Sffi. elo pon tal de Maria Farinha . Entre essas duas 

LAVRINHAS . E~coante dos pantanaes ele Poconé, que pontas fica a bana de S . José . 
S?-he n o Pal'y, afl'. esq . elo P ar aguay; no E stado de Matto LEITÃO. R ibeirão do Estado de S . Paulo, aff. do rio Jun-
Gros~o. ... cl iab y . 

LAZÃO . R ibeirão elo Estado de Minas Ger aes , atr. elo r io LEITÃO . Corre"'o elo Estado ele Minas Ger aes; desagua na 
Gt'auele , 110 m un . de P ilimhy. mal'"'em di r. elo ~ i o Paraopeba, aff . el o S. Francisco, pouco 

abai~o ela foz do Taboleiro Grande. Nasce na serra elo Maqui né, LAZAR. ETO (Ponta elo). Uma elas ext l'emidaeles da i lha C 1 1 p d t d 36 
Gran de, s!Luu.da na del '·a elo 1.1· 0 Pal· nah)•ba (Oa Vlcl M. Calclas). no lo"'at' denominado ur ra c e e ras, e em um curso e 

' kil s . 
0 

En·tl'e esse rio e o Vel'cle es tá situn.da a faze nda de 
LAZAROs .: Mol't'o no mnn . da ca.pital elo Estado ele São s. Sebastião , oncleftlllcciona unn excellente fabl'ica ele tec idos 

Paulo. ele algodão mov ida a vapor. 
LAZAR OS . Praia no muu . ele Ubatuba elo Estado . de LEITÃO . Cor rego elo Estado de i\i i .>as Geraes, na fl' ~g . do 

S. P a ulo . Bello Hor izonte . Vae pa ra o r i bei l'ãO dos Al't'uclas . 
LAZAROS . Co n ego do Estaclo de Minas Geraes , no mull. L E ITÃO . Rio do IJ;stacle de Minas Geraes , banha~ L.erritorio 

da <tmpanha . da ü·eg . de s. Gonçalo do R io P t•e to e desagua no Jeqm Lmhonba. 
p LEAES . R ibeirão elo Es tado ele Minas Geraes, atl' . do rio (lo f. loc .) · 

r eto, qne o é elo Pa rahybuna. L EITÃO . Con ego do Estado de Minas Get·aes, banha a 
LEA'L 1 ..r · G c1·cl acle ele Om·o Pre to e desag un. no Funil . c . Pov . 110 111 un . de P rutos do E staêlo c e lhiUas er aes , V 1 nom uma esch. pu bl. de ins L. prim , ct•eada pela Le1 Prov . L E I TÃO . Carrego do ffis taclo de Goyaz, afl' . el o ri o erc e, 
· 3.162 ele 18 ele outubro de 1883 . t l'i b. elo iilarauhão (Iuf. loc . ). 
L E ALDADE. L on- . elo Es tado do Amazonas, no rio Juruá LEITÃO. Cach oeira fo rmada pelo rio Cuyabá,, aclmn. da bocca 

e mun . de 'l' ell'é . 0 elo rio das P edra s ; n o E s tado ele 1\fa tto Gr osso . 

d 
L EBANDR A . Ilha 110 r1e P ar tlah yba, entra a ba1•ra do rio LE ITE. A:rraial no mun . ele O aro Pt·eLo , E~ tado ele Minas 

as a l ,., - Geraes . co m uma esc h. publ. de ; 11st. pl'lm._ para o sexo Ie -
' sas e a co t•recleit•a ele San to .t1s tev<W · ' 2 912 l 2 l l I o de L mioino, c t'eada pela Lei P rov. n . . c e D qe se emJr 

d 
1
EANDRO Serra do ill s ta clo do Rio de J a neiro, 110 mun. 1882 , além ele uma ou tm para o sexo m asc ul 1no. 

e tagua hy . ' 
1 L EITES . Rio elo E 'ltaclo do R io ele J a nei ro, t ri b. ela l agôa 

LE~~DRo. Log. do Es tado ele Minas Get• aes , no clist . c a de Al'a l'ltam·a . T a mbem o clenom ltl a m La vageno . 
Conceiçao do p ,, t• :l. . 
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'LELE. Pov . do E s tado de P ernamuuco, no mun . de Goy
·llnna (M . C. Honorato). 

LEME. Bairro no mun. de Gua t· atinguetá, do Estado cl3 
.S. Pau lo. 

'LEME. Bairro do mun. ele PiNtssununga. no E stado de 
S. Paulo: com duas eschs . publs . deinsL. prim., ct·eadas pelas 
Le is Provs . ns . 45 de 22 de fel'ereiro e 82 de t7 de junho de 
i88L Tem um n est-ação da E. ele F . P a ulista . Agencia do cor
re io cread a em 18 de junh o de 1883 . Foi elevado á disL pelo 
.Dec: n. 12-1 de 20 ele janeiro ele 1891. Sobre limi tes vide a Lei 
n . 159 de 20 de julho ele 1893 . 

LEME. Ponta no li ttoral do Estado elo Rio ele J aneiro, em 
f rente à Ilha Gr ande, proximaclo Sacco ele Cambuhy. 

LEMES. Ribeirão do Estado de Minas Geraes ; clesagua na 
margem esq. do rio Elva s pedo do I ber tioga. 

LENÇÓES . Ciclaclee mun. do Estado da Bahia., n a com. el e 
Lavras Diamantina s, at ravessada pP1o rio do seu nom e . Orago 
· • S. el a Conceição e diocese <ll'Chi epi Rcopal de S . Sal vador. 
F oi creada pa rocb ia e villa pela Lei Prov. n. 604 ele 18 ele 
dezembro ele 1856. Elevada á ca tego r ia ele cidade pe la de n . 9-16 
-de 20 ele maio ele 1864 . 1'em duas eschs. publs . ele inst . pr im ., 
uma elas qnaes cre acla pola Lei Prov. n. 793 de 13 ele "julho 

·<te 1859 . Agencia elo correio . O rnun. , al ém d~ paroc_}1ia da c i
dade, compt·ehende mais a ele N. S. da Co nc ~ 1 c;ao elo Campost t• e. 
N elle ficam os povs . de nom inados : Cravada, Chapada Velhn , 
Barro Branco , Eet iva, Serra Negr a , Capivaras, Roncador e cli
N.e rsos ou tros . P e rtenc eu á com. do Rio rle Con Las em virtude 
da L ei Pro v . n. 809 ele 11 ele junho ele 1860, ; sendo a nnexada. 
~í. de L a n as Diamanlinas pela ele n. 1.149 ele 18 ele abril ae 1871 
oe Aclo d e 3 de ag-osto el e 1892 . O mun. é atravessaclo pelos 
r i os Lenç6es , S . José, Mandasaia, Lapão, Ribeirão, Capivaras 
B icas, Ca ldeirões e diversos outros , o p~ r co rrido pela corcli: 
-lhe it•a elas Lavl'as Di amantinas ou d o Slncorà . L a voura ele 
.café, c.acáo, ca n na e tocht a sorte ele cer eaes. Criação de gado. 
:Miner ação ele diamantes e ca l'bona tos. Dista 81 kils . do Cam
jjest,·e, 42 d o Cochó do Ma lh eit•os o 30 da Villa Bella das J:>almei
ras . << Lenç6es s ituada em terreno accicle ntaclo nos v a lies dos rios 
'Lenç6es e S . J osé, e ~t pequena distanc ia do Sa nto An~onio e 
1:J tinga, com i. 500 fogos. A acc icle ntada cidade, diz o coronel 
})urval ele Ag uiar, não tem belleza a lg um a: urna praça a rram
pacla, mediocrem ente arborls acl a, rodeada de so bt·a clos com 
lojas pol' baixo , dá sabida pa t·a todos os lados para ru as , muito 
.o t·clinarias, a lgum as calçadas com as proprias peclms da rocha 
s obre que fora m abertas. Um gr a nde e velh o sobl'aclo na praça 
serve ele cas::t de camn ra , ft canclo por clel r::cz, na r ua el os l\1i
neit·os, o eclificio assobradatl o, em que fun ccionam a cade ia e o 
.quat·tel. A matriz nu nca [oi coneluicla, pe:o q ne ftulcci ona es ta 
na egreja elo R osario, na rua da Baderna. Seu commercio, que 
.era g r a nde, ·tem diminuído muito corrt a clecaclenc ia elas minas . 
Ha feiras , t a mbem muito r eduzidas e pouco concorridas , nos 
d ias ele segu nda-feira, e tambem duas eschs. Até o a nuo ele 
1871, diz ainda o citado escr iptor, as l avras di a mantinas ll o
l'esceram ele uma maneira espantos<t . Uma g rande affiencia ele 
1mmigl'antes aLulhava a cidade de Len çóe s e todos os demais 
pontos commerciaes espa lllados no t ermo, especulando cada 
qual com bons re sult_acl os no genero de ne n-ocio q11e escolhia. 
O movunento, a act!vtclade , a ab astanç~, o 1uxoe a ostentação 
dava m á cidade um gl'ancle movimento commet·cial. O dia
mante ele to das as côres era o que unicamente se procurava 
p ois que o carbonato não Linha valor, como ainda não ·Lem ~ 
cryslal ele rocha que o garimpeiro atira f6ra ela bateia como 
u ma inuLiliclacle, e a prova é que a inda hoje em vão se procura 
um carbonato, calculado com o peso ele um kilo, que , sendo 
e ncontrado e m 1848 na set•ea elo Vene no pelos neg t• os que tra
"balhavam no gal'impo, foi atirado pela sen·a abaixo, como si 
fossa uma pedra bruta, pelo dono elo serviço José Martins ela 
Rocha . Com a d~>scober·ta elos diamantes elo Cabo ela Bôa Es
perança, baixaram na Emopa os preços elo diamante a o ponto 
de r epentinamente qnebrar o commercio inteiro das lavras, 
'ficat;clo r ed1tzidos á miseria os negociantes, quas i todos c'~pc~n 
gue2ro! e que empregavam neste gyro todo o capital ele que 
-elispnnbam. Foi um completo clesastt·e que a irectou nem só a 
praça da Bahia como a ·todos os termos visinbos, que m a is ou 
n1e1Jos, so alim enlavam da influencia elo diamante . Quando 
i O . annos dep11is passamos nas lavras, em I ogar da riqueza , 
acttv 1dade e do g l' ancle movimento commercia l, encontramos 
.a pobreza, a escassez e o clesanimo. Os gar impos c1uas i aban
.donados e os poucos gaTimpeit·oe que a inda teimavam, mal 

ganhavam para comer. Aba ndon ada, pois, a mine1·a~ão, ele
clicaram os habs. elo mun. suas fot•ças ~t lavoura elo ca fé ele 
uma 1·ar a qna liclade, q ue pla ntam n as chamadas .'J?'O tc~s, que 
nada mais são do q 'te as baixas e val les cortados ele rios, ri
beirões e corr egos, existe ntes n o meio de um ten eno escabroso, 
fol'maclo ele i t1't~rminaveis se l'!'as , r evo lvidas em ct11·iosa eles
ordem pelos t rabalhos de mineraçã o. Es ~as ba ixas e v a li es , 
pois, são ele uma g 1·ancle fel'tiliclade e tem já produzido sofTI'i
veiR safras ele cafá. Além disto, occupa - se a minel'ação a ctual 
na procut'a do carbonato, que é hoje muito procurado a hem 
pago». 

LENCÓES. Vi·lla e mun. do E stado ele S. P a ulo, sécle ela 
com. do se u nome, em te rreno sua vem ente inclin ado, ao lado 
clir. elo rio Lençóes, que corre-l he aos pés ele O. a m., cortado 
por t res pontes de maLle ira. Conta cliver.-;as ru as, praças , tra
vessas e Tn ccos. A rua principal é a elo Commel'cio q t1e t em 
cerca ele 30 casas . << '!'em, esc t·e ve-n os o vigat•io cb f1·eg . (9 ele 
outttbt·o ele 1888) , a casa ela Ca ma l'a em bo m es tnclo c um a caclêa 
ele madeit·a em pes3imo. Em 25 ele fevereiro, di a ele minha che
gada como parocl10 a est:t vi!la, não h av ia eg 1·ej as . A m a Lri~ 
velha, ele madeira, s i ta no alto ela villa , tinhn cabido em g rande 
p ar te . Tinha-se construido uns mett• os el e a licerc!.B, sem cle
sen h o nem solidez, pa ra eclifica •· ma ia abaixo um a ma1 riz novo,, 
m as tudo parou . ~u, impelliclo palas necess idades ele pt•a · 
Li ca t' os actos elo meu cargo, pl'ocm·ei um predio par ti cul ar, 
que me foi doado, e alli formei um dece n t.e o1·atoriu, int it ul ado 
de S . Benedicto, que agor a se rve ele matriz. J!'iz t umbe m con
certar a ma·tl'iz velha, que passou a cha m::tl'- se orut01·io ele 
S . Sebasllão . Fiz 0oncel'tat' as capei las ele Santa Cruz na rua 
elo Pal'agnny e no ba il'l'O ela Arêa Branca, e a <>ora es tou fa zendo 
construi!', sob minh a clit·ecção . ele tijol os e caY, a ma \rtz nova,>> 
Orago N. S. ela Piedade e diocese el e S . Pau:o -' F oi m·eacla 
f reg . pela Le i PL"ov .- n. 36 ele 28 de abril de 1858 e elevada á ca
tego ri a de v illa pela de n . 90 ela 25 ele ab ril de 1865 . E' com. ele 
primeirn e11tr., cl'eada pala Lei Prov. n. 25cle 7 de maio de 1877 
e classificada pelo Dac. n.6.689 de 19 ele setembl'o do mesmo anno . 
A p1p. é ele 4.500 ha bs. T em agencia elo cot· t·eio e clu~s eschs. 
publs . ele in str. prim. O mun. não é montanhoso, comquanto 
a cciclentaclo. E ncon t t•a m-se vas tí ss imos campos, com ondu
lações suaves , semeados ele p eqnenos bosc111es o que dão o nome 
ele capões, ve t•clacleims i .lhas em oce a no ele verdura . Ne.sses 
campos, em nascentes de pequenos conegos ha g 1·a ncles brejos, 
onde enco ntt-am-se perigosos tremaclaes. As agLLas qLLe delles 
originam-se, com qua nto de sabor agraclaYel, não são sa uda1~e is 
pois contem gr~ncl e qaa ntHlada el e ma ter1as e m clecompos 1çao . . 
O tnlltt ., que é vas tíssimo, p ossne Lambam fl oNsl.as el e muitos 
kil s . ele ex ten são . A ma is imporla n te el evação elo t et'l'i todo é 
a clen~minacla serra dos Aguclos1, donde descem q'l aB i Lodos os 
r 1ben·oes que banh a m o mun. L<omo contrafot·te des ta e.x tste a 

· pequen a serra denominada Se?'>·inhc~. A lém elo rio Tietê é o 
mnn. r eg ado pel os rios . L enç6es, B a?" J' ei ·I"O, B .w1·a G1·c~ncle, 
P1·ata, F'cwtU?"a e Pai'I"MSO. A villa tem em setl ten·itol'io e 
á distancia el e uns 20 kils . o porto do seu n ome , onde se dá 
pnssage m pat·a o l ado opposto do rio P?'' meio ele uma ba lsa, e 
a elle chegam os vnpores ela Companhta Huana . Os pl'inc ipaas 
procluctos agrícolas elo mun. são: café, milho, arroz, canna ele 
assucar e uva em a lg umas fazendas . Des tes prodnctos é o café o 
principal, aquelle c 11 jo plantio tem tomado granclo in cr em e nto 
no s ulttmos tempos, notaclamcn ~e na altura ela serra elos 
Agudos, que é o centr o ca fe e iro do mun. e pat·a onde tem aiiluiclo 
gr ande n11m et·o de fazendeiros elo norte do E stado Infelizmente 
par a a villa ele Lenç6es es tá ella collocacla a 33 kils. desse uberl'imo 
ter1•eno e acha-se cer cacln d e campos que s6 se rvem Jilara cl'Í· 
a ção, o qtHl ele alg um modo tolhe o se u clesenvol v imanto, '!l.fas 
tanclo de si os productos da sel'l'a elos Agudos que muitas ver.es 
são vendidos em Jogares mais proximos cl :t zona servida por 
E. de I<' . , como Pederneira, J ahú e estat;iio elos Mineit·os. A 
fertilidade ela serra elos A.guelos está da ndo origem á edificação 
na mesma sen·a ela pov. elo Baurú, cuj o progt·asso atroph ia r ó. 
o da vi !la ela Lenc6es .- T em-se encon b!•~>do a hi diamantes, 
que levam a suppot: não ser estedl e infl'uctifera um a expio• 
r a ção cle lles. - O muu . comprehencle os povs . denominados: 
Prata, Bau rú Batalha , Arêa Bra nca, Sao ta Cruz, Pot·to ele 
Lenç6es. Sob{•e suas divisas Yicle Leis Provs . de 19 ele julhO 
ele 1867 ele 3 O ela março ele 1874, da 11 ele maio de '1877. n. 79 
ele 2'1 e' 109 ele 25, ambas ela abt•il ele 1880 , ele 6 ele mai·ço ele 
188.2, n. 20 ele 10 ele março de 1885, n. 69 ele 2 abr il de 1887· 
No livro A P1•ov. ele S. Paulo, encontra -se a segu inte noticia : 
<<Divisas .- Ao N. confina este muu. com o ele Jahú; a NE. 
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com os de Ja!Jú e Dons Col'l'egos; a E. com os ele Dons Corrego3 
e S. Manoe l; ao S . wm os ele S. Bal'llal'a e Rio Novo; á SO . 
com o de S .' Ct·uz elo Rio P a t•clo ; a O e NO . com ~el'renos 
desconhecidos . (Vide Leis Pt·ovs. ele ·19 ele julho de 1367, 30 ele 
ma t•ço ele 187'1, H ele ma io de 1877, 21 de alJril cb 18 :0 e 6 de 
mat:,ço ele 18:32 .) Aspec to ge t·al. - O tet·reno não é mon tanhoso, 
comquanto <~cc i clentnelo. Encontram-se vastiss imos campos, com 
onclul"çõrs suaves, seme::tdos ele pec1ueno3 bosq ues a q ue dão o 
n0me ele ca.pões ve t•da el eit·as ilhas em oceano ele ve rcl ul' a . 
Ne~ses campos , em nascentes de peqtten os cOt·regos, ha gt·a ndes 
breJoS , onde se encontmm-se perigosos lremeclaes . As ag 11 as . 
que cl ~ ll es o l'igin a m- se, comquanto ele sabo l' agracla vel, não são 
sauclaveis , pois contén1 g l' ancle quant idade ele materias em 
deco mpos ição. O mun., qtte é vastíss im o, possue tam bem flo
restas ele muiLos kils. de extensão . Se t-ras .- A m ais im por
tan te elevação d o territor·io é a denominada se rra elos A ,q ll dos, 
ele onda descem os ribeil'Ões que sulcam o mun . R ios .- O 
Tteté, qne traça d ivi sas com os muns. ele .Jahú e Dous Cor
r egos , é o principal rio que lla nh a o te rl'i tor io . Para el le con
verge Jn os ribeirões Lençqes, q ne passa pela pov . e tem um 
pet'CJ IL' SO el e 6ti kil s . o Bc•hw·ú, o Batc•lhcb, J Oc•pivm·a, o P?·ata 
e O>ltt·os menos impo rtantes. Salubri dade. - O Clima é geml
IUente bom , mas ás mat·gens elo 1'iet6, na estação ele ja neiro a 

Cada esch. publ. pl'im. el o mun . COl"l'esponde a 1. 190 bahs~
Divisão eccles iast ica .- Cons ta o muo . ele du as fregs .: a de' 
N. S. ela Piedade de Lençóes e ::t elo Espírito Santo da Forta
leza. Di visão policia l . - Tem o mun. uma delegacia e duas 
subde legac ias , que são as elas Cregs . de q ue com põe- se elle_ 
Dis tanctas .- Dista a villa ele Lençóes: Da capital da p l'Ovin-. 
c ia. 363 kils. da vil la ele S. i\.'lanoe l 33, ela vil la el o !tio Novo 
66, ela villa eleS . Bat•ba t·a elo Rio Pardo 66, ela villa ele S . Cru :;or 
:lt8, ela v illa do J a hú 46. Vi ação .- Conta o mun. estradas 
r eg ula res pa ra todos os muns , confin a ntes, e a linha de nave 
gação fltt via! elo P·i1 ·aoio,&bc~ e Tietê, elo porto ele Lençóes a .té á. 
c idade ele P iracicaba" . 

LENÇÓES. Pa roch ia do Estaclo ele Minas Geraes , n o mun. 
da Boa VIs La , banhada pelo n o S. Do1uingos . Orago S. Sebastião 
e d1 ~> cese de D1amanltna. Stmples dist.(Lei :!.OH de 2 clejulho. 
de 1859) foiincorporacla á ft•eg . ele N. S. ela Gmça elu Treme- 
dal pela Let Prov. n. 1. 593 ele 30 clej ttlho de 186.3 . Tornou-se. 
sécle da fl'eg- . elo T t·emeclalpe lo a rt . X f da de n. 1.663 ele 16 el~ 
~etembro ele 1870, cl tspuS içao esta q11e foi l' evogacla pe lo art . I 
s I dn cla. n . 1.905 ~l e 19 de .Julho lle 1872, 1ue elevou eg11a lmen te· 
Len.ç6es a categori a de paroc ht a elo termo elo R io Pardo /?o i:. 
inco t• poracla ao mun. da B.la Vis ta (Tt·emecla J) pela ele n. ·2847 
ele 9 ele novembl'o de 1878 . Tem duas eschs. publs . cle in st. pl'im_ 
um n. das q11aes creacla pelo art. I ela Lei Pt•ov .n. 2 .164cle 20 ele. 
nove m bl'O ele 1875 e 011 tra pelo art. I da de n. 3 .396 ele 2·1 ele 
julho de 18.36 . O a t•rai al fica em uma plan íci e, na ma l'gem esq. 
elo rio S. D.,mingos. T e m , além da matriz, a capel la ele N . S. 
dos Remeclios, e umas 200 cnsus mais on menos . Export n gaclQ 
vaccum e cavallar . 

LENÇÓES. Log . elo Es tado elo R io de Janeil'o, sobt•e o r io 
Ag· uas Cla t·as , na ft·eg . ele Gav iões e mu n . ele Capi va ry . 

a ma t•ço. reinam as mal e i tas. Durante o ve rão o clim a é abt·a
Zador; no in ve r11 o muito fr io, secco e sad io . São abundantes 
as chuvas 11 as estações p•·op t·ias. Mineraes. - 'l' e m-se encon
tr~d·• ·t,·aços ele ou ro, l'et'l'o, enxol'l'e, cat•v ão ele pedra e outt·os 
ll1t~ e raes ; mas nenhuma jazida importante fui achv.cla . Ris
torta.·- A pov. teve seu começo, segundu eo nta a tradição, em 
n1e1a rlos do presen te sectll o, acce ntua nclo-s~ logo a sua pt·os
periclacle . Mesquinhas paixões pol íticas, porém, cal'aram pro
fundas. divergencias e11 tre os pacificas moradores elo laga r, 
proclnzn1clo. como. r esultado nni co a in terru pção el o seu pro
g resso. HOJe, qua.s t ex t i nc t.os os anti gos ocl ios e r ese n Limentos , 
Progt'icle a loca lide á sombt·a elo Lt·auatho, qne nobil ita o homem 
e e n grandec~ a patria. A pov. foi cl'ead<1 fl' eg . por Lei Prov. 
de 28 ele alml ele 1865 . sob a invocação de N . S . ela P ied ade e 
elevada á vil la pol' Lei de 25 ele abril de '1865. T opographia.
Acha-se a pov . s ituada á ma t·g·em elo l'io qne lh e cl :í. o nome, 

LE NÇÓES. Ilh a situada na parte ela co'lta elo Esta do elo· 
Mar anhãu comprehendicla entt·e a ilha ela Man"'ttnsa e a de. 

• S . !oão IJ:vang·elist:t , ao NO . ela bahia do Ca t'l' ap~tae tta. Não é: 
ma ts elo que u m montículo de al·eia, que ao longe pnrece uma. 
g l'a ncle co t·ôa se m vegetação. 

a ONO . ela cap ita l ela pt·ovinc iD, em tel'l'Ítorio ouLr'ora pet· 
tencênte ao mun . ele Botnca tú. Conta clive,·sas r11as, pr aças , 
travessas e beccos. A rn?, pt•in cipal é a do Commercio, q11e tem 
cercas de 30 casas Acha-se em ruín as a ant iga matriz, e em 
COllStl' ltCção ainda rnuito a trazada a nova. A cade ia é toda con 
Struída ele (ttboas e nenhuma segnrança olle rece . A camal'a mu
nucipa.l f11ncciona em nm pt•edio particular , in te immento im 
j)l'opdo par a o fim a que o clest tn a ram . Ult tmam~ ll l e a camara 
compt'Olt-o pat•a contirumr ela mesma fót·ma a utilisat·-se elelle . 
Popul <'lção- A pop. elo m un. é ele 'lO .1ll h abs. , sendo ela pa
rochi a cl" N S . ela Pie,l acle de Lençó2s 4 . 542 e ela elo lTisp irito 
Santo ela For tal eza 5.59) . Agl'iCLtltu t• a e pecuat'ia-Os principaes 
productos ag t·icolas do mu.n. são : ca fe, milho, a rro7., canoa de 
assncat· e n v a em a lgumas fazendas . Destes procluc tos é o café 
o pri ncipal , aquelle cujo plantio Lem tomado grande incremen to 
nos ultimos tem pos, notadamente m1s alturas da sel'l'a elos ,lguclos, 
que é o centt·o cafee iro elo m tm . e para on,'le tem affiuiclo g t·ande 
numero ele fazencle it:os elo norte ch provi ncia, bem corno peque 
nos j)ropne tarios, que possuem c<t1'esaes ele oi to a 20 rnil pés . 
Infe lt zmente pa.t·a a vill a de Lençóes es~á el la collocada a 33 
k~ls. desse uberl'imo terreno e acha-se cercada ele campos que 
so ser ve m p<tl'a cl'iação e ele fazendas ele criar , o que ele a lgttlll 
modo to lh e o se tt clesenvobimento, afastando de s i os p l'Oclllclos 
da serra elos ilgnclos, qur. m tJ itas vezes são vendidos em laga res 
ma ts pt·ox 11u os ela zo na servida por es~racla de fel'l·o, como Pe
'{"''ne~rc• , J~ hú e es tação elos i11ineiros. A fe l'liliclaele ela serra 
c os tl g11clos es tá dando orio·pnl a eeldi caçfío m~ mesma serra ela tov. ele Hc&hw·ú cujo proO'resso a trophi ani. o ela vill a ele 

ençóes , Faz -so ~m g-i·atlcle ~sca l a, no uHm., criaçiio ele gado 
vaccum, S<lln o e cavanat·. Cvmmercio e inclustr nt .- Pequeno 
~em Stdo o clese uvolvimenlo commer·cial e i rtel uslria l elo mnn. 
E xJst"m apenas cinco loj as ele faze ndas, fe rr ag~ns e armarinho, 
sete at·maze ns el e molbndos. um a ph twmacia , diversas pequena~ 
~~bas co,ume r· ciaes e a lgun1as officinns . ln st l"ll Cyão . - gm 1886 

avam-secr.~Mlas no mun .seis escbs.publ s . ele lUSt . prun. para 0
1 sexo :11asc ulino. das quaes fttnccionava a penas um a, com 46 t 11 'n nos matricttlaclos e 36 frequentes . P a t·a o sexo feminino 

tnncctonavam d uas eschs . pub ls nas quaes achavam- se ma-
rteulaclas 51 a lumnas, que man.tlnham a frequencia ele 38, o 
~ue pl'ocluz a média cld 19 al rnnn as ft•e r1uen tes pot• escol.a . !'1-cha

atn-se vagas el ttas eschs. publ$. pl'ims. para o sexo Jem!luno. 

LENÇÓES . Serra do f!:sto.do ela Bahia, no mun . de seu nome 
Dá origem a di versos rios, entre os q ttaes o S .. José e o Lençóes. 

LENÇÓES. Pon•a na costa oriental ela lagôa elos Patos ; ncr·· 
Estado tio R. G . d o Su l. . 

LENÇÓES . P equeno rio do E'taclo el a Bah ia , n asce na sert•a
clo Frio, rega o mun . de seu nome e desa.,.ua no r io S . José 
C[tie vai ao Santo Antonio, e este ao Parftguassú. Recebe o
n acho Lava- pés. 

LENÇ :':lES. Corrego do Estado elo E . S~nto , no mun. ele 
S. José elo Calçado . 

L ENÇÓES . Rio elo Estado ele S . Paulo, notavel pela fót·ma 
sym e~rica com que, de degráo em degl'áo despenha-se no Tie tê. 
Nasce na serm dos Aguclos e. r ece be os allls. Bal' t'eiro, Prata, 
Ba.t'l'a Gt·a nde, Fartura e Paratso. 

LENÇÓES DO RIO VERDE. Arraia l elo Estado de l\fi·nasr 
Gentes , d1 sta nte cinco leguas das D11as Bat•t•n.s (Ba bia ) e se is ele 
Bôa Vista elo Trem-edal. A principal l avont·a dessa local iel aele 
é a de algodão, que é expor tn.do para a B~hia, Bat•t· a ela Ut in .,.a 
e Montes Cla ros (Min as), pal'a s ustentaculo das fab l'icas de te2'i 
clos clest::t u ltima . Tambem cu l tivam canoa e cereaes. A pop. é 
l abot·iosa e o clima sad io. A posição é li nda, por se ac har coJ -. 
l ocada á margem do l'lO Verde . Ha g1·an cle cr ü<ção ele gado. 

LENÇÓES GRANDES. E ' o nome de um a linda pm ia, que 
começa além da foz do rio Pt'eguiç·1s; no Estado clll Mat·a nhão_ 

LENÇOL. P ov . elo Es tado do Paraná, no mun, elo Rio Ne
g ro, ele cuja villa clish cerca de 30 ki l s . T em uma capella da. 
invocação ele Santo Antonio ( Inf. l oc. ) 

LENÇOL . Log, do EHado de S. Catharina , no mun, de 
S . Bento . 

LENÇOL. Sel'L'a elo Estàclo ele S . P aulo, no mun. el e Xir i-· 
rica . Une-se á serra elo Ba nan al Pequeno. 

LENÇOL . Rio aff. ela mat"gem clir . elo rio Negro, trib. elo 
Jguas<Ü, que o é cl9 Para ná (In f. loc .) 

LENHA. Peq11eno l'io elo Estado da Bahia, afl'. el a margem 
dit· do Est i>·a, que é tl'ib. elo Jaguadpe. 

LENHE IRO. Se l'l'a do Est:telo ele Min as Ger aes , no mttn. de 
S. João d'El -Rei. Limita ao N. o clist. ele Sa nto Antonio elo Rio 
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das Mortes. Em suas fraldas acha-se a c'dade d'aquelle nome . 
Es ten de-sP na direcção E NE . f6 1 man do a men s de t t•es kils. da 
cidade, entre S. João e Tira denl es, um a depressão da nd o pas
sagem ao rio elas Mortes Gra nde e prol ongando-se c] , po1s a1é o 

arra ial de P t•ados . · 
LENHEIRO. R ibeirão do E slacl o ele Min as Ger aes, banh a a 

cidade ele S . João d'El - Rei, t•ecebe pel a mar gem esq. os cor
regos el o T an que, do morro el as BeLas e das Gam elle ll· as , e desa
gua n o rio das Mortes . Tem uma p_9nte de madeira e duas de 
ped ra , que sel'Vem de ~om mu ~1 1 caçao en1re aR du as par tes ela 
cid ade . Na ponte que hca defronte do eddic10 el a Cama r.a ba 
um a cru z. T a mbem denom inam esse ribeirão P ?·aia e T iJu oo. 
O val le des te ri l.eirão foi min era do em toda a sua extensão. 

LENHEIROS. P ov . n a fr eg .. elo P a•·anahyba, 110 Estado ele 
Min as Geraes; com um a esch . publ. ele in s . p r im, par a o sex o 
masc uli no, crea cl a pela Lei Prov. n. 3 .115 de 6 ele outubro de 

1883 . 
LENHOSO. R iacho do Estado el a Bahi a , clesagna no rio 

S . Fra nc1sco pouco ac im a ela cachoeira el o Tigr e e abaixo da fo z 
do Moxo'tó . 

LENS & WINKS. Picada no mun. da Es trella e Es tado do 
R . G . elo S11 l. A Lei P rov. n. i .560cle 16 ele abril de 1886creou 
a hi um a esch. pu bl. pa ra a sexo masculino . 

LEO . Bairro no mun. de Ubatnba do Estado el e S. Paulo. 

L E OMIL. Assim den ominou o gove rnad or Luiz Pint.o a al
deia ele in cl i os , que, sob a invocaçã o de S . J osé, existi a á ma r
gem clir. elo Gua poré , jun to a Fo z el o pequeno r in de S. Domin gos. 
E m 1754 formara-se a uni ão ele S . Jose no Joga r da Casa Reclon
da ; mudo11 -$e depois para o t•io elos 1\lleq•ttenes em 1756, e final
men te em f760 e tan los pant o loga t• indicado, onde ainda 
exis te , se bem que muito decadente, no com eço deste seculo 
CB . ele iVlel gaço .) 

LEONARDO. Ribeiro elo ill siaclo el e Mat ·to Grosso; é um 
elos s ubsicliari os elo Sar aré . braço do Guaporé . 

LEONARDO (S .). Alcleanwn to do Estado do Amazonas, no 
r io Uaupes. E ' ba uitaclo por 162 selvagens da nação Ta riamt. 
(R elat , c[,, Dr. Th . Souto, i 2 el e julh o de 1884) . 

LEONCIO. Ilha do Estado ela Bah ia, n o m un. da Casa 
Nova. 

LEONEL. CorrP-go do Es -ta do ele Goyaz, r Pune- se ao cot·rego 
das Bicas e juntos vão desaguar no ri lte il'ã.o Sa nt a H.il a, a il'. do 
rio Calvo, cujas agua s reunid as ás el o r•o elos Bois, correm 
p.a r a o ri o elo P0ixe, a íl'. do Corumbá, que o é elo Para nah yba. 

LEONIDIA. Pequena ilha na babia ele Guan abara, em 
f rente á foz do rio Suruhy-mirim. . 

LEONISSA. Assim denominava-se a ac tual villa de Itao
car a no Estado elo Rio ele J a neiro. 

LEONOR. Log . do Es tado de Matt o- Grosso, nos sn lnubios 
da cidade ele Cuyabá , 

LEOPOLDINA. Cidade e mun. elo Esta do ele Minas -Gera.es, 
séde ela comal'ca do seu nome . Orago S . Sebas Lião. E' 
a travessada pela es trada de ferro do seu n ome. A cidade 
está assente ao pé ela serra dos Monos, em um braço do ribeirão 
Feij ão Crú, vet· tentes elo rio Pomba . Sna . pt·inc ipal cultura é a 
do ca fé, que produz de boa qualidad e j além disto cu! tiva-se 
egua lmen le can na, fumo , a~~od ã0 e ?~·eaes ; F oi em principio 
0 dislricto de S . Sebc~stw o do FetJaO Crtb do mun . elo Ma r 
de Hespanha. Elevada a parochi a pelo a1·t, I ela Lei Prov. 
n. 666 ele 27 de a br.il de 1854. Villa com a denominação de 
L eopolclina pelo ar t . li da mesma Lei n. 666 ; in slall ada em 
20 ele j a neiro ele 1855. Cidade p nr Loi Prov. n. i.H6 de 16 de 
outubro ele 1861.. E' com. ele ·terceira entrancia , c••et~.da pela 
Lei Prov. n. 1.867 de 15 ele julho ele 1872 e classificada pelos 
Decrs. n. 5.049 de 14 de a gosto do mesmo anno e 496 de 14 de 
junho ele 1890 e Acto ele 22 de fevereiro de 1892. Comprehende 
(1895) os te rmos de seu nom e e ele Cataguazes . Seu municipio 
em 1895, ~r a consti tu ido pelas paroch ias da cidade, ele N. S. 
da Piedade, ele N. S. ela Conceição ela Boa Vi s ta . do Senhor 
Bom Jesus do Rio Pardo e de Santo Antonio elos Thebas . 
Sobt"e suas divisas vide Leis Provs. ns .. 2.906 de 23 ele 
se tembro de 1882; 2 .g88 de i4, 3.039, 3.049 e 3.050 de 
23 de setembro ele 1882; n . 3.113 ele 6 de oul\lbro de 1883; 
n. 3.21.9 ele 11 de outub1·o de 1884, Tem tres eschs . publs. 
de instr. prim, duas das quaes, creaclas pelas Leis Proys. 

n . 2.065 ele 17 de dezembro de 1874 e 2.902 ele 20 de outubro de 
1882. Agencia do Correio. «Felizes os povos que não tem histo?·ia ! 
E ste conh ecido conce ito cabe com jnsliça á n ossa pequena e 
pittoresca cida de, toda cerca da de biombos ele selva , cujo 
clima, senão possue a vir tude sobrenatural el a viela 0terna, 
é excelJ en Le a mbiente par a um vi veit•o ele macrobios . Sim, 
ca l'issjroos lei to"l'eS, a velhice aqui, deba ixo do ardente sol elos 
tropicos. não se dá mal, conhecemos um anci ão qne e•pera o 
advento elo seculo XX, como o succeARO mais na tura l do mundo 
porque seu pae fa llecêra na eclade ele MaLhuzalém. Quem qniz~r, 
pois , viver lon ga vida, venh a já pa ra cá , e não deixe de trazer 
a familia, sem excepção ele um a só pessôa , para tra nsmittit·-lhe 
o precioso cloro ele }ongev ida cl e, que na Inclia é quasi o unico 
cobiçad o. P ois a este sr> io de Abrab ão, onde o furto e o t'oubo 
são qunsi desconhecidos, deu-se prim iti vamen·te o n nme de 
Feij ão Crú e F eijão Crú é ainda o visi nbo corrego alteroso, 
confluente do Rio Pardo, que mais além se confunde por sua 
vez no magostoso Pom ba . Uma '>it·cnmstaucia in spirát"a o nome 
patronimico; á m argem el o sobred ito carrego, h av ia m fe ito os 
prim eiros exploradores elr s tas sel vas virgens s ua ru s ticn. co
zinha, mas, affas la nclo- se um p uuco do r a ncho, encontra rão 
n o regresso o lume apagado, e o fe ijão, -ainda crú! Não nos 
a illij a mos, cont udo, com t a l ti tulo, preferível sem duvida a. 
ou ~ro s elo vocabulario pouco •·ornantico dos desbra vadot•es de 
nossos sertões . DevP. mos a < é com ell es nos enso berbecel', porque 
se h ouvessem - encon t r <~ clo ouro ou di a man tes em vez de 
(eijão cr ú , é claro que a ruinosa loteri a da miner ação ·te ria 
siclo a nossa unica inclustria, e a agricultura aqui não fl ores
ceri a , com o floresce, no se io ele um a n a tureza g randiosa; e 
então es tariamos hoje a ba rbados com a mi seri a do h omem e da 
terra . De fei to os mineiros pr opri:1111 e nte ditos nã o tinha m pie
dade a lguma de s i mes mos e da n a l.u r~ z a; arruin avam-se todos, 
e n ão l1·epiclavam um in s ta nte a nte a barba ridade ele a brirem 
enorm es deformidades na face da te rra , que ao mes mo lernpo 
desfig •a·avam e estere lisavam. Não tem a Leopoldin a ne m 500, 
nem mesmo 1011 annos ele exis1enci a ; entre a s povoações d o 
mnndo e a mó1· parte das do Bradl, fi g11 ra como eut1·e malro
naças gentil ca boclinh a , qu e tem no pt·ese nte um thesouro e no 
porvir um tbrono. As te rras que a cer ca m, e on de está encra
vada, fol'am l)al'a o a nno ele 1835 occupaclas em sesma l'ia e por 
posse pl·im ari a , a inda em matta vii·g-em, e com popnlação de 
innum et· os 1nclios P <ris, pelo te nenúe Joac1uim F erreira Britto 
e pot' Francisco Pinheiro de L acHda : são a sesma ria da Ca
ch oeira e a fazenda ela Onça (occupação prim aria en co ntra- se 
aqui a cada momento, e naqu elle bo•u tempo uma excellen.te 
fazenda valia h nto como uma espi garda , ou um cavallo !) Os 
dois varões, ac1ma nom ead os, podem-se considera r os funda
dores ele nossa cidade, porque doa ra m o patrimouio ele S. Se
basti ão nos conJin s ele suas tel'I'a s , cuj a Tinh a divisoria corta 
justam enle a meio da cidade e a egreja . ma triz . E ambos elles 
eclifica1·a m logo duas casas , SPndn 1m1Lados taes exemplos por 
n.lgnn s ou·tros povoadores, qua.es Romão Pinheiro Con·êa de 
Lacerda , João Ides ele Nazare tl<, r everendo p acll'e José Maria 
Soll ,. irn, Luiz Botelho Fal cão, José Fe rreira de Macedo, João 
Baptis·ta de Alm eida, Manoel F erreira Britto, Joaquim Garcia 
de Oliveira e Antonio Alb ino Levn sseur . Em 1838 o revP. t'endo 
cura Ma noel Antonio resotl a pr~m e ira missa n'nma tosca capei
linha, coberta de I>Jcas ele pa lnuto, e erec ta no alto do morro 
elo antigo cemiterio e ela forca . Ainda a lli se veem altos co· 
morus de terras mortual'ios , e tendo-se enforcado lá uns 
escra v?S incurso 11:1: lei de 10 de junho, succecleu que a um 
cumpiJCe ele menor 1cl <t de fosse ponpacla a pena capita l. Oonhe
cemol-o solto, depois ele cumprida a pena que lhe fôra impo•ta: 
a doeceu gravement e, e na hora. da ag-onia, et·gueu-se do leito 
envolto num lençol. e como um pha ntasma enc3.minhoLJ-se para 
jun to ela cóva de se·1s parceiros, onde exhalOll o ultimo s nspiro. 
Em verdade a religi ão não sentia sympathias por ta l viai
nhanca, e pois o templo mudo11-se, como a arca , para o meio do 
morro de S. Sebastião, entrP as casas, ora pertencentes ao 
Dr. Amel'ico Loho e a João Netto, sendo a fina l tt•ausferirl .. para 
o alto, onde hoje campêa a egrP.ia matriz. Nosso 2° c•n·a foi o 
pacl•·e Jgnacio Corrêa ele Lace•·da., ~ o 3° o padre José Maria. 
Solleiro, depois vigario da. freguez 1a, e ao mesmo tempo me· 
clico, advogado e juiz elei~o por "n an1 ~ne accbm3:ção elos povos, 
que recorriam ás s nas luzes, e lhe: pedi am o curatJvo ele cnrpo e 
d'al ma e a decisão ele snas qnestoea . O fervor ela fé e a sing;e
leza dOR cosluir:es eram as joias de nossa existenc ia de enLão; 
o devoto, mediant~ a esportula de 1$500, manda va rezar em 
roda da egreja um t erço a S. Sebasttão, o santo padroeiro, e 
não raro durante uma semana, 0s povos cit·cl.l!mvisiuhos aflluiam 
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á nossa povoação, e aq11i viviam felize~ e contentes numa mul
tidão ele impt•ovisadas cho 1panas. pua ass istirem á c~leiwaçào 
das fes •ag rPligiosa,, Quadt·a feliz d piedade e innocencia! O 
copioso gp, nLio foi batondo em retirada ante a invasão civili
sadnra , _cedendo lugar a varias famHias que augmentara m a 
pdpulaçao ~o ~rrat~l e de seus o.t•t•edot·es, em cnjas matta s 
esta belecerao Sltuaçoes agrícolas. taes as dos Ferreiras Bl'ittos 
e Almeidas, conseguindo a m·eação do cl istricto policial e ele paz.' 
A pro~penda cle onnucla ela r•queza elo solo, el a energia elo labor 
e ela força da honestid ade, fav oneou o novo clistriclo el eva n
d?-se a pov. em '!855 á categoria de vill a, l ogo depois' á de ci
dade, ~got·a eabdça de uma das comat·cas mais importa ntes do 
Impen o, CUJO promotor tem en·tretanto o baixo orden'l.clo de 
;:2UO.í) annnaes (como si e:-tei•cesse 1111a sinecura!). Leopolclina 
e o nome que a asse mbléa provinci:J.llhe deferio, em bome
na n-em á infeliz princeza, que depois ca son-se com o cbq ne ele 
Saxe e ba ixou ao mmulo . A Camara Municipal, de que f,1i se
cretario o illnstraclo Sr. Ma noel ele Freitas Pacheco, installou-se 
a 20 de .ianeiro ele 1855. O preside o te ela Camal'a Municipal ela 
e111ão villa do Mal' ele Hespanha, Dt·. Domiciano Mathens Mon
te iro de Castr·o, no impedimento elo mais votado, clefet•io oj nra
mento aos vet•eadores: capitão Manoel José Monteiro de Castro 
(depois b:1.rão ela Leopolclina), pl'esiclente ; José Joaquim Fer
t;eira Mo 1tei t·o de Barros, [r ra ncisco José ele f<'Feitas Lim a , João 
Viela! L eite Ribeiro, capitã o João Gualberto F ert•e ira Brito, 
José V teira el e Rezende e Silva e Custoclio F en·eira Le ite. A ci
dade de Leopolclina está collocacla á ba se ela Serra elo mesmo 
nome, no fun lo da bar:ia q•te formam a sel't'a e dois enot·mes 
mo~ros la teraes que lhe dão um aspec to alpestre e variado. 
Afora os suburbios, con~a cerca ele duas mil alm as em seu perí
metro, quando os valles e as montanhas visinhas podem conter 
200.000 habs. ligados entre si por uma perpendicular á bacia 
elo Pomba. Não se contando as que não estão de todo pre9nchidas 
ha 14 pt·aças e 8 ruas. todas calçadas e illumina das ele noite a 
kerosene, e ele dia pei'o sol mais bt·Hhantes ela America (o con
traste da c'ôr sombr ia elas mattas centuplica o effeit.o ela luz 
sol a.r). A cas:1 ela Ca mara é espaçosa, modestam ente mobiliada, 
e conla como decoro ele uma etligie imperial: a cadeia, porém, 
é no pavtmento infer ior do edificio, e apezar ele tal ou qnal se
gurança, como toda .cadeia elo intel'ior, é uma ameaça ele perigo 
con~ra .a vtcla elos 1nfelizes presos, porque não passa de um 
pora.o Infecto e se~ nenh':'ma só condição hygienica. Temos 
tres IgreJas,?- mat~tz, sob a Invocação ele S. Sebastião, no pnnto 
culminante Já assignalaclo, que estfl em reparos, devendo tor
nar-se depois ele. conclniclas as obras contractaclas, uma elas 
mais importantes ela r egião ela Matta. Ella poss ue um altar-mór, 
que é um primor ele tal11a elo artista l gnacio Buena F lor, e qne 
está ricamente dourado ás expensas ele dois mesarios: o coronel 
José Joaquim Monteiro ele Cil.stro e seu digno filho Gervasio An
tonio Monteiro de Castro. O altar ele Santa Rita, que é um dos 
lateraes, foi tambem clom·ado ás expensas elo devoto ela mes ma 
S<~;nta-o falleciclo Manoel Antonio ele Almeida . O paclt·e Sol
l e1ro disse a primeira missa que ahi foi celebrada. A igreja elo 
Rosario está erecta na praça elo mesmo nome e ainda não se 
concluiLt. Buena Flot· é o art ista que talba sens aHar s e ele
r;-ante~ pt.tlpitos: ficará um brinco. E'-nos grato lembrar que o 
lalleClclo José Ferreira Brito e o padre José Maria Solle tro f.wam 
os fundadores cles.' a igr·eja; tendo aquell e obtido a doação elo 
solu .• em que está P. lla edificada, do teu ente Lauriano João Ce
les~IUo Ferreira, ora tambem iinaclo, encont,.ou, todavi a , oppo
Slçao da parte ele alguns habitantes, ao começo elas obras, dispu
tando-se-lhe a propdedacle, razão p ela qual comprou ao sobre
dito doador todo o t •r rena do lado esq. ela r na elo Riachuelo, que 
clooLt à igt•eja, vencendo clest'al'te todos os ohstaculos, e nas al'as 
da fé, aLtxilianclo-se ela coOJ)eração elo paclt·e Solleiro, levantou 
a!lnl_ll a Capella; José Fel'l'eira Brito edificou ainda o adro ela 
Igreja MatL·iz, cercanclo·o ele um muro ele pedra . Nesse adro 
sepultavam-se os corpos, antes ela installação elo cem i te rio mu
mctpal. Finalmente a capellinha ele N. S . da Soleclade, na 
praç:L elo Professot· An o-elo, lemht''' por seu espaço e singeleza 
os Pl'imeit•os templos cEris tãos n 'Amedca, não lhe falta siquet· 
uma bella e capada arvore ao lado ; recommenda f!lOS a_os clevo1os 
a conservaçao de lia. e não sabemos pnrque motivo .1a a deco
tara •n, PL'i v anelo a capella do clocel ele s 11 a ramagem. O pro
fess? ,. Angelo Lopes elos Reis foi o fund a dor dessa c·• pella ou 
ermida. lendo aqui iniciado e exercido o magisLeL·io publico pc:r 
lflnt.o lempo que chego tt a ter cliscipulos, net0s el e seus primeiros 
dtsc1pu los. O cemiterio acha-se ao lado N . ela cidade n ' uma 
enüne ncia, cercado de muro e grades ele ferro, tendo no centro 
a capella ardente, de construcção solicla e elegante. A Ca mara 
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Municipal é quem a rlministra nos~o campo santo, o qual a lar
ga- se de um ··eqneno planalto subindo mor ro acima. Alli está 
o depos ito elos ca da veres ela cicl •ele e ela populosa pat'ochia, onde 
abundam tantos mi lha res ele eRcravos : não admira, pois, que 
suba a linb:1 etet·n ·t das sepultut•as. Abandonemos, porém, a 
lembt·ança daquella silenciosa morada, e prosigamos na breve 
narrativa da viela urbana . 'l'emos excellentes predios parti
culares, tLlguns sumptuosos, e boas casas commerciaes e indus
triaes, padarias, açougues, etc. Em frente á rua Municipal 
sobrPsahe a es tação ela fet'ro-via Leopolclina. que é por emquanto 
o termo ele um ramal q_ue l ança ele Vista Alegre a estrada do mes
mo nome O terreno para a es tação e suas dependencias e para 
o tl'iangulo foi doado pela finada O. Maria elo CaL·mo Monteiro 
ele Barros, e seus filhos, proprietarios ela fazenda do Desen
gano. A camat·a municipa l a dquiriu solemnemente a preprie
clacle elas agnas precisas para o abastecimento ela cidade e as 
obr:ts ela canalisação se acham em estado aaiantado, devendo 
nós contar com este melhoramento, graças á lei n. 3.363 art. 
3o § 5° ele 10 ele outubt•o elo ao no ele 1885, que autol'isou o em
prestimo ele 30:000$. Não póde ficar esquecido o nome do Dr 
Ga dos Martins Fe t-reira que doou para tal fim a somma d~ 
10:000$ . Al ém elas aulas publicas a cargo elos illustrados 
Rrofessol'es Olympio Clemen ·tino ele Paula Corrêa e Ange lo ele 
Suuza Nogueira, e · cla exim ia D. Clara, possue esta cidade na 
aprazível chaca ra do Dt·. Loba·to um escellente colleg1o de 
meninas, dirigido pela Exma. Sra. D. Anna Werneck, a que 
Martinho Ca mpos cleclaro Lt nã o conhecer superior nas 
habilitações elo rnagister io; e, na chacf\ra das Palmeiras, pro
pl'ieclacle elo clirector, o Athenêo Leopoldiu ense, outro excel
lente colleg io ele menin os , f >tnclaclo primitivamente pelo dis
tinctn poe ta Sergipa no Symphronio Oarcloso, e ora pertencente 
a Valeria Ribeiro de Rezende . E' professor o não menos clis
tincto littera to e poeta de Diamantina, Jacobino Freire, e o 
proprietario. além elas habilitações profissionaes adquiricla1 em 
::;. Pa lo, pode-se considerar o pai mtuto dedicado dos alu
mnos. Com efl'eito, como se encontra m domadores de feras, 
ass im tam bem imitadores ele Christo, e zelosos cultores elas 
creanças. ll:m 1880 fundou-se o Leopoldinense, folha semanal 
q •.•e até esta data não deixou uma só vez ele publicar-se 
regLtlarmente, guardando neutralidade entre os partidos. A 
r espectiva typographia possue ·Um magnífico material, como 
sejam machinas aperíeiçoadas elos ultimas systemas, typos ele 
fantasias, etc., e seu proprietario não poupa exfot·ços para 
mante l' e aperfe içoar tã.o importante officina. Não podemos 
deixar c~e tratar um facto, q_ue mnito honra. a Leopoldina. O 
seu rectnto propriamente dito esttí. vírD'em ele sangue derra
mado, e puro da macula de homicídio. "'A indole pacífica de 
seus h a bitantes apenas irritou· se por occas ião ela Revolução ele 
Minas, havendo-se aquartellado a guarda nacional na antiga 
casa ela praça do Duque de Caxias, esquina ela rua Primeiro 
ele Março, ora restaurada, e residencia do Dr. Juiz de Direito. 
Nesse quartel foram j)resos e g~arclaclos co~o refens o finado 
tenente-cot,onel Joaqutm Antomo ele Alrnetda Gama, Alvaro 
de Souza vVB11t1eck, capitão F\rancisco Antonio ele Alrnei~a 
Gama, padre Ignacio Fert·eira de Lacerda, suspeitos de selll
ção, por serem liberaes. A sentinella postada no cam •nho da 
antiga Meia Patf\c l, agora Cataguazes, José Alves (Peitudo) 
tinha ordem de dar aviso ela approximação dos rebeldes, por 
meio ele um tiro. Casualmente disparou-lhe a espingarda, 
se(:\uinclo-se 11111 te1·ror panico no quartel. Os soldados quize
ram então fuzilar os qua tro infelizes refens, e até matai-os a 
faca, para economisar pol vara e balas : a cruel sentença foi 
lhes intimada com a pathe tica aclvertencia de pôrem as almas 
bem com Deus. Felir.mente reconheceu-se o equivoco elo 
ala rm a e os infelizes soffreram sómente a tortltra do medo, e 
o horror elo perigo. Até i887, caríssimos leitores, emquanto 
n ão raia o seculo XX, em cuja am·ora prometto-vos . escrever 
não um at·',igo, mas um ltvro bastante para uma e~dade elo 
200.000 .,lmas, cuja serra offe recejá pel'specti~:t:s ~ncanladoras, 
e na sublevada c>tsa elo finado capitão José ~ eJXeira Lopes ~m 
panorama ·superior a o do Corcovado, dommando verdade1ro 
oceano ele selva virgem». 

LEOPOLDINA. Vi\la e mun. elo Estado de Pernambuco, 
na com. ele seu nome. Orago Sant'Anna e diocese de Olinda. 
Era em principio uma cape lia existente na pov. elo Sacoo, 
pertencente á. freg. e co m. ele Ca,.?robó . Foi. elevada á paro
chia pe lo are . I da Lei Prov. n. !33 ele 6 de Junho ele 1.867, que 
no seu a rt. III, incorporou-a á com. elo Exú. Foi annexacla 
ao mun. elo Cabrobó pelo art. l ela, Lei n, 924 ele 25 de maio 
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de 1870, qne subs ~itu i u - lhe a denomin "-ção de Sant' A una do 
Sacco pela de Leop• lclina. Elevada á .;a tegM ia de vil!a pelo 
art . Il cl:>. el e n. 1,464 ele ·lli de junl10 de 187\J, q ·1e i nCOI'JlOl'OU·a 
(t com. elo S::t!gnciro. ln RLalbrla em 19 de abril ele i t\80. Tem 
du as e~ chs . p ,bls . ele in st. prim. Agencia do co t·reio. Sobre 
suas divisas vide : ~rt. Jl da Lei Pro v. n. 9.24 de 25 de maio 
ele 1870 art . I da ele n. 1.2.20 ele 2-t ele j unho ele 1875 ; art. l ll 
el a ele n: 1.1164 ele 1G clfl junho de ·187\J . Foi creacla com . pot· 
acto de J.O de JUl ho de 1890 e class ificada ele i" entrancia pel o 
Dec. n. 580 el e 18 elo me~mo m e7. e anno. Comprehenel0 o 
povoado P.J.o Ferro . 

LEOPOLDINA . Aldeamento do Estado elo Mm•an h ilo, fn n
clado em 1854, i 2 kil s . ao centl'o do rio M··arim em t• u mo 
di reito e 18 le dis1a ncia do r io Bacaba l na !'t·eg . de S. Lair. 
Clonzaga . As ter ras sã11 do gstado . Colh eita de alg·odão . 
llesc•·evendo-o di r. o Relc~t . de Agt·. ele -[886 : « Al d ~am e n to 
sH:1ado n o Alto Mear im, no Jouar denom in ado Bacabal: é 
com posto dein d.ios elas ·t.ribns Cre~zes e Pobzes . Pelo ti!Limo 
a rrolamen to contavam-se 2\H ind ivieln os , se ndo 110 homens e 
(Jl mulhet·es Dedi cam-se a cultur:.t de cereaes e a lgodão, 
se ndo o prod ucto desta culwra vendido na cap . ela prov . e 
appTi cado ao cus teio do estabelecimento . , 

LEOPOLDI NA (Sn. n·ta) . Parochi a elo Estado e diocese el e 
Goyaz, no mun. ela capital. Foi Cl'eacln. pela Lei P 1·ov. n. 5-18 
de 2 ele agos to de 1875 . 'l'em age ncia elo coneio e clnas eschs . 
publicas. 

LEOPO!LDINA (Sa nta ) . Aldeamento creaelo em 26 de an-os to 
ele i 86 l pelo Dr . Fra nci sco Carlos ele Ara ujo Bl'usque, " com 
·indi os ela maloca Tracuáteua _(tracoá, form; g:i. e t e~a, bastante) 
no Alto Gurt.Lpy. Esses J.nclJOs el e p ~1s ele assassJnarom nove 
individuas, entt·e os c;.uaes. dou.s r ea-.atôes , fn9 il'am pat·a as 
hrenhas elo no Ca nd n·u~assu, aft. do Captm . Or1guJ.aram essas 
mortes os raptos elas mu lher es do tuchau a Toca,·oy e da elo i ncl io 
Pocó, pelos mesmos r egatões . Sete inclios as cosnmm a t·am e , 
depois de perseg-uidos pela justiç:t , r1ue espancou barb f1ra.mente 
os C111e poude a panhar tir n. ndo do sei" elas mãe.;; nove cr iauças, 
C[Ue o pres idenLe maudou r es bi bu ir, Jan çat•am fogo á maloca e 
Ju g·iram : para funclat•em po1Jco clepoi.s o aldeamento de Ternbé 
nn:s margens do Pixuna, arr. elo Cn.ncl irú-ass (J. ' 

LEOPOLDINA (D .) . N om e ele nma das fontes de :tg-nn.s 
m inoraes. s i buadas no Cêtx:tmhú .i. l<~ s tado el e Minas Gcraes . Fie~. 
a 89 meLros (la f01;1e Duqnc de ;:;axe . A n.gua é l impida., Lra ns
pal·cntc, Jncolora , 1norlora, de sabal' pwant.e e acidu lo. E nver 
m elh eco o p a pel de turnesol c nii.o altera o ele aceta to de 
chumbo . l ~ n contl'ou-~e um !J. t~·mpel'at.ura elo 22° qua ndo o am
bi.ente ma t•cava 25°. Desprendimen·to gazozo con li nnado, mas 
l ento, fraca eiferve. cencia. Essa agna conserva- se l ímpida, 
m eB mo com o r epouso e pode ser ·t.-ansportacla para longe . 
Da analyse qualitativa e quant ita·tiva feit a pela commissão 
nomeada em 187,1 p ara estudar essas aguas , veri ficou-se não 
Mt· ~m esto s propri a mente magn esia nas ; conLendo en LreLanto 
:wiclos suphurico, si l ic ico e carbonico, ]10'tassa, soda, cal cbloro, 
mng n~si~. , etc . Vide o RelcM.or io publicado em 1874 na Typo
p;raphia Naciona l e elaborado pelos Drs. E1.eqn iei Cor r êa dos 
Santos, Agostinho José de Souza Lima e José Bor ges Ribeiro 
d a Costa . · 

LEOPOL DIN A (Santa) . l~x-colon i a elo Estado elo E. Santo, 
es tabe lecid a nos muns. da Victol'ia e Santa Cruz . Era uma elas 
m:1is importantes elo Estado. F nnclaclrtJ em março de 1857 com 
HO snisso>, conLava em 1883 um a pop. ele cerca ele 11 .000 cicla
diíos . Achava-se d ivid ida em tres nucleos: San ta Leopolclina, 
'l'imbnhy e Sa nt~t Cruz . O prim ei t•o era habitado po t· aJlemii:es, 
h oll a ndezes, pollacos e fmucezes; os outros por ita lianos e 
tyt•ole7.es.Abrangia toda a tolonia uma área ele 79. 619 h ectn. res 
tliviclicl a em cer cn. ele ::!.000 Jo·tes. T inha sua sede pri ncipa l no 
p orto el o C:tchoei t·o, á margem elo r io Santa Mat•ia o a 52 k il s . 
d<1 p or to ela Victoria, por onde tambem fazia a sua exportação o 
nuc :eo ele Timbuby, cllja séde achava-se a 10 kils .. do podo elo 
Cachoeit·o. O nucleo ele Santa Ct·uz exportava pela vi lla do 
mesmo nome, e:dsten-te no littoral e onde tocam as vapores ela 
companhi a gspi.rito Santo e Caravellas duas ver.es por me7. . 
Toda a colonia acho va-se clotacla de vi n.çiio regular. O cn.f'é 
const ituia a pl'incipal culLnra, twali a nclo-sc em 2.000.00() ele 
kilosrrammas a exJlortação de 1883 . Circumvis in hos á colonia e 
al,é . a.s marg~ ns do op ul ento r ·io Doce e seus i m po r Lant~s ·tri bu
t~ rlos , este nd iam-se feracissimos terrenos devolu los com abu n
dante matta . vir&:_em . Foi nessa colonia creada uma t;mt'och ia, 
sob a denom maçao ele Santa Leopolclina elo Cachoeira pelas Leis 

Provs. 1is . 6 ele i 4 ele abr il de i 883 e 21 ele 4 ele abr,i l de -1884. 
Tem duas eschs . publs. ele i ns·b. p l'im., crea d as pela Lei Pl'Ov. 
n . 26 ele 2<1 de :ju l ho de 1Sf.•8 e Resol ução P residencial ele 24 c~e 
revct eiro de 187G. Vide Cachoei,·o ele Sc~ntc~ Leo11olclma e Quct · 
meu/o . 

LEOPOLDINA (Santa). Pt•esiclio fun claclo pela Resol ução 
n . 2-1 de 20 ele março ele 1850 no po r to ele Ma noel P into, de ntt:o 
do angulo formado pe la confl uenc ia do r .i o Vermelho co~ o r 10 
Araguaya; ex llncto mais ta rde, foi em 1855 restabelecido, as· 
sentct ndo-se-o, por6m, ju.nto ao lago elos T igt·es á ma t·g·em esr[ . do 
ri o Vermelho . Dah i fo i elle llOVêW1e nte t ransfe ri do , em 17 ele 
outub t·o ele 185ô pal'a o. Jogar em r1 ue está ac tn~l me_n_te a p ov. 
da Leopoldin tt. Por A YJ SO ele 10 ele março ele 1ti?O to1 exttncto 
esse presídio . Nn. pov . h a u ma agenc i:t elo correw. 

L E OPOLDIN A. Pov. no mun. de Po l' to Calvo elo Esta do das 
Alan-ôas · com u ma esch . pltbl. ele ins·L pr im . Está situada na 
ma,:'gem 'el ir, do rio J acu ipe, pouco a baixo ela fo7. do Taquara , 
no centro ele mattas J'I·onleira ao Jogar denomwado R1acho elo 
Ma tto . Occupa. um ien eno ger almente p!.•n o e pi t to res_co, bas
tan te ap rasivel e saudave l. Nascen. cem a col? nm m_1lt ta r 9- ua 
lhe emprestou o nome . Tem an-e nc1a el11 cor reio . Fo i «nterLOl'· 
mente u ma colonia m iJiLar, in~ta llaela a 20 d{l fevereiro ele 1852 
c ex Lincta pelo Aviso de 31 ele ju lhu ele ·1857, toma :~cl o-se povoa
ção. Tem u ma eg1·ejadn. invocaçã o ele N . S. elo Cat·mo . 

LEOPOLDINA. E . de F . do DisLricto Feder a l e elos 
g s taclos do Rio ele Janeil·o, Minas Geraea e do E. Satl'to . Abé 
1893 as l inh as perte ncentes a companhia dessa es trada et:am: 
CM1tcbqallo ele Ny terõi á Cach oeil'aS (Rio ele Ja ne ro), bJtula 
1m ood co n; a extensão em tra f,·go de 73 kil s ., 440 ; Cumtagal!o, 
de' C~cboe iras a Macuco t R io de Janeiro ), bitola 1"' ,1.00 , 
com a extensão em trafego de i0-1 k i ls .. 986 ; R cbmal elo 
Swniclom·o, de Mello Bart•eto a Su mido uro (Rio de Jan <>i ro), 
bitola t m,O:JO . com a extensão em tt·afego de 3<1 k ils ., 48-l; Pro · 
lo11gamen to élo .S~!mtd. •uro, de S m idouro a Conselhei t·o Pau
li no (Rio ele J aneiro) bi tola 1m,OOO. com a exte nsão em tt•a l'ego 
ele f>S k il s. , 288; Ramal ela Rio Bonito, de Porto oas Ca1xas a 
Macahé (Rio de Janeiro), bito lt, ·t m,OOO, com a exte nsão em 
tl·afego de 146 kil s . , 499 ; Ramal de 8. Pidclis, de Campos a 
Lucca (Rio de Janei ro) , bi tol a 1m,OOJ, com a extensão em 
·tt•a fego de 53 kil s . , 3N; Ca?"Cúngola , el e Cam pos a San t~ An
ton io (Ttio ele J aneir o), bitola -1m,ooo, com a extensao em 
tt•afea·o de 168 kil s., 4:32; Rmnc~l do Pctt~·ocinio, do Entronca
ment~ a Poço Pundo (R io ele. Janei r o), bitola 1m,OOO, com a 
extensão em tra fego de 33 ki ls, 26'1 ; Ramal ele Itabapoana, el o 
Murunclú a Santo Eelnarelo (Rio ele J ane iro), bitolaim,OOO, com 
a ex tensão em trafego ele 22 k il s. , 2~3; ~amal ele . sç~nto 
Ecluanlo ele San to Eduardo a Cachoen•o (ffi . San to), llltola 
1m 000 c~m a estação em tt· afego de 1 kil., 65\J e em constm c
ção 89\it s., 341 ; Grão Pcwá,, ele Mauá a S . José _do R io P reto 
(Rio ele Jane iro), bitol:t i m,OOO, c:_o m a extensao. em tm fego 
de 91 k ils . , 700; No,• te, ela estaçao. de _S . F r anctsoo Xav ter 
da E . de F . Cent ral do Bt•azil a Jttncçao (D1strwto Federal e_RLO 
de Janeiro) bi·to la 1m 000 com a extensão ele em i t• afego 45 kJls., 
500 ; Lin ha' elo Con t, .. d, ele' Por to Novo a Recre io (MinasGe t•ae~), 
bito la {m 000 com a extensão em t rafego de 66 luls, 83:.J ; 
Linha elo 'centro , ele R ecr eio a Sauele (Minas Gerae~:), bi tola 
1m,OOO, com a extensão em trafego ele 302 kils., 082 e em es tudos 
106 kil s . , 073 ; Rc~mal ele Pirapetinga, ele Vo .la Grande a Pira
pet inga (Min as Geraes ), bi to la 1"',000, com a, exte nsão em 
t rafego ele 3-! kils. , 032; Ranwl ele iltbwic~hé . de Recreio a Santa 
Luzia (Minll s Geraes) bi tola..tm,OOO, com a extensão em t rafego 
de 149 kil s., 3t17, em co11strucçào 64 kils ., 72·1 e em es tudos 236 
k ds . , ,J6\J; Ramc~l rle S . Pai~lo (s11b. ), elo En 1 roncam~n to a 
S . Paulo (Minas Geraes), bitol a f m,OOO, com a 0x·t~n st_~o e"} 
trafego ele 17 ki ls . , 733; Rc~mal ele ParcGohena, de 'Iapu·11sSU 
a Pa•·ao kena (iVIinas Geraes e R io rle J aneiro), bitola 1m,OOO , 
com a extensii:o em tra fego ele 18 kils ., 000; Ramc~l da Leo- , 
JJold·ina , da V ista Alegre a Leopolcl m a (Minas Ge1·aes), b1tola .. 
J.m 000 com a extensão em trafego ele 12 kils . , 284; Ramal clcG 
.C:.:e,~-.·a, : ic~ el e Se r1•aria a Gnarany (Min as Geraes) , bitola 
1m,OOO,_ chm a extensão em trnfeg? de Iü~. kil s. , . 560 ; Rc~nwl 
ele .fttj :; ele F'6ra . de Jn17. de Fol'a a lHlU (M mas Get·aes), 
b i ~o l a 1m.OOO com' a cxten~:'io em trafego ele 58 ki l s . 10•1 Rm?wl 
elo R-io No,;o '(snb. ) , do Rio Novo a F ur tado de Cam pos (Minas 
Geraes), bitola 1m,090, ~om n. extensão em tmfe~o ~e S lt!ls., 
460; Bamo.l clr.~ L?.gageto , ele Guarany a L1gaçtto (M111as 
Geraes), bi tola 1"',000, com a extensão em ·trafego ele 40 k1Js .. 
858; Rc~mal elo P01nbcb, de Guarany a Po mba (Mina? Geraes) 
bitola 1111 ,000, com a extensão em ·trafego ele 27 Jn Js . , 196 ; 



Rw4ãó ~le A•rc~ ri~ama, da Qui~sainã <L 1\·iumpho (Rio de 
Janeit·o), bitola iru,QOO com a extensão em trafe to de 40 kil s . , 
300 ; B twií,o de A•·c~o·uam.a, de Triumpho a Vi sco nde de I m bé 
(Rio el e J aneiro 1, bit l• 'l 111 ,000 ; com a extenRão em tt·a fego ele 
45 kils . , 43! e em constntcção '18 kil•. 066 . ':l'ota l ela extensão 
em tt·a !'ego 1.761 k ils. 058 ; em con strucção 202 ki ls., i 3i e em 
es-tudos 342 ki ls ., 542 . AR l.inb as :tllministt•aclas pela com, 
panhi<t Leopolditm s[o: Cen t•·c~l ele illc~cc~lui , de MacaLé a 
Glycel'io. (R io de Jan eiro). Lilol CL 1111 ,000. com a ex Leusão em 
trafego tle 4-l kils ., 000 ; S<m to Anton ·io ele Pc~tluc~. ele Lttcca a 
M iracoma (Rio ele Janeiro), bit·•l a im.OOO. com a extensão em 
tra feg-o ele OI kils. , 002 ; R c;nwl li'cr···efJ ele Cttntc~,gullo , ele 
Corcleit·o a Portella (Rio ele J a nei t·o). bitola ·Jm,IOO. com a ex
tensão em trafeg1 rle 77 Jdls. , 413 ; ImiJet·ibc~ u Cc~mpos , Imbetibfl. 
a Campos (Rio de J ane it•o), bitola im,OUO. com a ex tensão em 
tra te !to de 96 kd< . , 520 ; Cc~•••pos c~ S . Sebastião, Ca mpos a 
Sebast ião ( Rio el e Ja ne iro), l.Jito l<t 1m.OOO, cr>m a extensão em 
tra fego de 22 kils . . \:172 : da pl'im eil' a d•SS fl.S es tl' adas e cnn 
cess ionaria a C. L L. e Vi a1,ão de Macahé, das qualt'O ultimas 
a Compa nhi a Maca hé e Campos. Da e~ Lação de UntL"ah y , da 
linh a ele lmhetiba a Campos, pal'tem as seguintes linhas secun
cLt l'ins de 1111 ,0 de bitola: R~.~mal do Cupim cotl l a ex tensão de 
7.800 me tros ; Sub- Ramc~l a(~ Vc?·mel hc; com a ex ten sãô de 7.000 
metros : essas linhas só fun cc ionam em occasião de saft·a . 

LEOPOL')!NA DO MANGARAHY (Sa nta). Parochia do 
mun. da capita l do Estado d o E. Sa,uto. Vide lJianga?•ahy. 

LEOPOLDO (S )Cidade e mun. do Es tado elo R. G. do 
Sul, na com. de se11 nome, na marge m esq. do rio dos Si nos 
e na fralda do mot·ro cln. Sap ucaia, na La t . S. ele 29° 46' 3'' e 
Long Occ. ele so 6' 9" do merid ia no do Rio de J a neiro. Foi, 
em principio uma coloni a a llemã, fundada em 1824 sol\ a 
protecção ele S. M. a Impera triz Leopoldina . Hoje é um rico e 
populo'o mun. compos to de antigas colou ias a llemãs , onde 
predominam os usos e cosl umes ria raça germanica . Sua eg1·eja 
JUatriz, tem a i11 vocação rle N . S. da Conceição e depende ela 
cl iocese elo Rio Grande . Foi fundada em 1828 e e]e,•acla á cale
go l'i a de parochia pelo a l't . I da Lei Prov. n. 55 ele 27 de 
maio de ·1846, tentlo sido nesse me'<mo an no, em virtude do 
art. I da Lei Prov. n. 3 de 3-1 de mat·ço , ele1•ada á villa ; 
CJ dacle pela ele n. 563 ele '12 de ahril de 1864, incorpor ada ú 
com . ele Po,.to Alegre pelo art. I § I da de n . 799 de 25 de ou 
tu bl' e de 1872, ct·eada com. pelo U L't. I da de n. 965 ele .29 de 
março ele 1875 , class ificada de segunda entr.pelo Dec. n. 5.908 
de 1 de múo ele 1:875 O mun. além d >l. parochia da ci cl ade , com
)Jl'ehende ma is as ele S. Pedro do Bom J ardim, S. Miguel dos 
Dous Irmãos e N . S . da Pieda de de Ham bnrgo-Berg, o cm·ato 
de S. Francisco e S. Felix, o dis t. da Sapucaia e os logares 
Conceição do Funil, Linha B'elix e P ortão , todos com eschs. 
publs. de it1st . prim. A cidade, além ela matriz, possue as 
ca pelias elo Senhor elos Passos e de N . S. elo Ros<trio . O art. I 
ela Lei Prov, n. 398 ele 12 ele dezembt•o de 1857 ttu ton sou a 
edificação de uma capell a , sob a invocação de S . Christovão 
de Ita puhy, no lo ga:r denominado 'l'res P ortos no ·1° cl ist. de 
S . Leopoldo. Segundo um m appa es la listico, organisa clo em 
1863 pelo engenheiro Eleutel'io Ca margo, tinha o mun. ele 
S. Leopoldo 12 templos evan gd icos, sendo um na cidade, um 
n a Lomba Grande, um no Campo Occidental, um no campo fla 
Costa el a Serra. , um no Campo Bom, um na Picada Felix, dons 
na Pie •da elos Dous Irmãos, ' Illl na Picada elo Bom Jardim, 
um ntt Pic<teht elas 48 coloni as, ttm na Picada do Café, um 
na Picada elo Hortencio. A c tdarle tem duas eschrJ . publs. de 
inst. jll'im. crearlas pRla Lei Prov . n . 'H de -12 ele maio de 
-1!346 . Age ncia do coTreio e estação telerrr aph ic::t . O nwn. prouuz 
feijão , ma ndioca, milho. ~rigo, a rroz, baLatas, cevada e amen
doim ; poss 1e di ve•·sas fa·te n la; ele cri ação de gado vaccum e 
muar, e nge nhos ele serrar, estal eiros de cnt·t·e tas, muitas fabt·i cas 
ele a rre ios e cerveja, e minas de fert·o. ill' banhada pelo rios elos 
Sinos e Cahy . a rroi os , Pot·tão, Leich, P ct clre Eter_no . SobL"e Stlas 
divisas vide m·t. I da Lei Pro v. n. 67 de 6 ele JUnho ele 1846, 
n. 1. 359 de 4 ele ma io ele 1882 . Em 25 de novembro de 1885 
escreveu·nos o St•. Alcides de Freitas Ct·uz o seguinte, a res 
peito dessa cidade: « A cidade estti assente sobre uma gr aucle 
plan ície muito sujeita a inllnclações. E' co t•taela por clHys
l alinos ribeiros, q •1e fornecem mu ito boa agua , todos ell es 
Ia,~çam-se no rio el o~ Sinos, que de t~·nnte ela c!clade_ é largo e 
ofter ece um a magn1ftca co ntempl açao. A eclrhcaçao é mutto 
boa_, casas em ge ral tel'l'eas, porém bem co_nstt·utrl as . Ha 
m•ntos sobrados e casas de ma gniflca conslrucçao, taes como a 
ca1nara municipa l, a inda em constmcç~o,o collegio dos jesuitas , 
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o de S. Jose e a estação da es tradà de fet•t•o. Poss tté a. 
cida de cerca ele 15 ruas . todas largas e bem alinhadas, p01•e rri 
poL" ca lça t·, uma egreja matt·iz ele at·chi tectura gothi ca, a do 
Senhor elos Passos, tt da Senhora elo Rosa l'io e a Pt·otestante , 
Em todo o mun. existem muittt~ fab ricas e olficinas, cles ta
ca n•lo-se en lt·e e llas set·t·ari as tl. vapor, fer r a rias, co l'lume:; , 
sa pa tari as, ot• ivesat· ias , Ca_bL"icas de vasso uL"as , c~a]~éos, .~te . 
(Vidtl .\.. J a hn, As colonws de _/:i. L eopoldo, Letpst,g , 18 ti.) 
IB' <t cidade li gada ao outt'O lado elo ri o por uma magtuíic<\ 
ponte ele !'erro e macleit·a , haveiHlo a lem cles L<L a ela es_tt·a~la ele 
l·e,·ro, ponte suspeusd. e compt·>cla . Mesmo ~om a v ta fen•e<t 
(ele Pot•w Ateg t·e a Novo Ha mbm·go) a na vegação tlttvial é 
ainda mu ito animada, lllllito tmns ito ele vapores . que navegam 
para Mundo Novo e Po rto Alegre e muitos ltt •ch ões e ba L"c aças 
que transporta m maele iL"as e d ifl:'erentes generos da colonia . 

LERY. Assim clenomintt va- se o morro ela Viu va, situado 
na ex pLenclicla enseada tle Bota t'ogo, no Districto Federa l, pot· 
ter a h1 resJcltdo o htstoL"mclor Le l'y e o primeit·o juiz ordinar io 
ela cicl<tde , Peclt·o Mart ins N<Lmoraclo . • 

LESSA. Lagôa no l il tora l elo Estado elo R . G . elo Su l, pro 
xima da elo Ma rcell ino. 

LESTE. Ponta mais septentrional ela ilha ele Cabo Frio , no 
IT:stado do Rio de J aneiro . 

LESTE. Ponta na ilha elos Porcos GL"apde, pertencente ao 
mun. ele UIJa·tul>a, no Estado ele S . Paulo. 

LESTE. Ponta na ilha elo Arvoredo, pertencente ao Estado 
ele Santa Catbarina . 

LESTE. Lagôa na ilha Grande e Es tctdo do Rio ele Janeiro. 

LETICIA. Igarapé dis tante de 'l'a ba ting·a um:~ llora ele 
vi agem em vapor e onde acham-se os marcos divisorios cht 
fronte it·a pela margem esq. 

LETTRAS SerL"a el o Est,ado ele PeL"nambnco, no muo. ele 
F lores. E ' u ma ra mificação da Borborema. 

LETTRAS. SeL"ra do Es ~ado ele Minas Geraes a 150 kils. 
da cidade da Formiga. « illsta Set'!' a , diz Cunha Mat to< (I tine
ral'io. Vol. I, pag- . 63), é famos tt n as Minas Ge t·aes pela 
trad ição ele h ave t· alli ha bitado o Apostolo S. Thome, '' qnem 
dedicaram uma ca pelh\ , e acêresce nta m que, ·sendo o Santo 
perseg uido , escrever a em caracteres desc onh ecidos var ias pL"o
phecias sobre a fu tu ra entrada ele chris tãos no mesmo 
logar ... >t 

LETTREIRO . Set·ra que cli vide o nmn. de Al;v'ua do Mon
teit•o no Estado elo Paraby ba elo Norte, cltt com. la PeS::J.LteiL•a, 
no Estado ele Per na ml.mco. 

LETTREIRO. l\lorro do Esta do de M<t\to Grosso . E' um 
mtess iço ele gneiss em cli recç~o S IJ: NO, sitmtclo. no con~eço do 
ca nal ela l agôa Gah yba. N uma face corlaclt~ tt ptque es.tao g ra
vados pot· mão selvagem s tgnaes conhecidos pelo tttulo ele 
Lettreiro da Gabybtt , Parec~ ~<1, d iz o Sr. S . da Fonseca, set· a 
r epresentação do Sol, Lua, E s trellas, serpentes, tnão , pé do 
homem, pa,ta ele on ça e folhas de palmeiras. Lacerda dema rMtl 
o lel tre iro em 17" 42' 48" e o Sr. Barão de Melgaço em 17° '13' 
36" de lat . Ricardo li'ra >1co diffet·e ele Lacet•da apenas em 1211 

mais ao sul. Vide rio Pa•·a,quay . 

L'ETTREIRO. Ponta ao N da ilha do At•voreclo , perten
cente ao illstado de Sant<t Catha t·ina . 

LETTREIRO. R ibeiriio elo l!:sLado de S. Paulo, banha o 
mun. elo Avai'>:i e cles?gua no ribrürão Boni to, al'f . elo Pa:rana
pa nem a . 

LEVERGEIUA . Ass im denominava-se a actual vill a de 
Nieàc , no illstado ele Mal to Gros so . Vide N2oc~c. 

LIBANIO. Peqneno rio elo Estado ela B:thia, rega o m un. 
ele Alcobaça e desagua no rio Ita nhentinga. 

LIBANO. Rio elo illstaclo ele .Matto Grosso, a JL dit•, elo 
Iv inheyma , 

LIBERAL. Riach o elo Estado ele P ernambuco, n o num. 
ele S . Ben to . Desag Lta n o rio Ipojuca . 

LIBERATO. Ribeirão do Es ta do do Paran [t, clesagua na 
Iguassú p roxim o á fo z do rio do Passo da Balsa . 

LIBERDADE. Log . do Estado de P ernambuco, n o m nu. 
elo Bom J a rdim . · 
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LIBERDADE. Log . do Esta do de Minas Gen es , sobN o 
rio Piranga, na es trada que desta cidade se dirige a Oli veira , 
Espera e Barbacena. 

LIBERDADE. Morro na cidade de Juiz de Fóra elo Esta do 
de Minas Ger aes. Denominava- se Imperador. 

LIBERDADE. Rio do Estado ·de Minas Geraes , aff. da 
margem dir. do P arah ybrm a . 

LIBERTA. Lagôa do Estado da Bahia , no mun. de Ala
goinhas . 

LICORY. Dist. do termo do Rema nso; no Estado d~. 
Bahla. , 

LICORY. Lo~r . distante cerca ele 18 kils . ela E . d a Serri
nha no E st ado d a Bahia. Ahi descobriu-se a ossada de um 
ani~al de dimensões colossaes . Consta-me que um annel da 
espinha dorsal deste gigante serve de banco de la var r oupa. 
(Dt•, A. M. de Oliveira Bulhões . E straclcb de F erro de~ B ahia c~o 
S. Franaisao, 1874.) 

LICORY. Set't'a do Estado da Bahia , na f reg . do Bom 
Despacho e mun. da Feira de Sant' Anna. 

LICORY. Cot't'ego do illstado da Bah.ia, afl'. do rio São 
Francisco. 

LICORY. Lagôa do Esta do da Bahia , no mun. elo Bo m 
Conselhu (I 11 f. loc.). 

LICORYOBA. Riacho do Estado da Ba hia ; clesag ua na 
margem ela· . do rio Mucugesinho, trib . do Santo Antonio. 

LIGAÇÃO . Estação da E. de F. F erro Leopoldin a , no 
Estado de Minas Geraes; no rarn'\l ela Serraria . Foi inaugu
rada em 1886 . Agencia do correio e estação telegraphica. 

LIGEIRO. Rio do Estado do R. G. do Sul; nasce no 
Matto Portuguez e desagua no rio Uruguay. Recebe pela mar
gem esc1. o l!lspraiado, BarL·a Branca, Entrada, Santo Amonio 
e di versos outros. 

LIMA. Log; do Estado do R. G . do Sul , no mun. de 
Santo Antonio ela Patru lha . 

LIMA. Sel'l·a do Estado do R. G . do Norte, nas vizinhan
ças da cidade de Ma1·tins. Nella existe ferro. 

LIMA. Serra do Estado de Minas Geraes, ramificação da 
Mantíq,teira. A estrada de ferro União Mineira sobe- a no 
kil. 19. 

LIMA. Lagôa do Estado do Ceará, na pov. de S. João. 

LIMA. Ilha do rio Parabyba do Sul, mun. de S. João ela 
Barra e E~tado elo Rio de Ja neiro . E~tende-se desde o riacho 
Gargahú até o pontal N. da Barra. 

LIMA. Corrego do J<~stado de Minas Geraes, na freg. de 
S. Pedro dos Ferros do mun. de Ponte No va. 

LIMA DUARTE. Gidade e mun. dJ Estado ele Mmas 
Geraes, banhada pelo rio do Peixe, na com. do seu nome. 
Orago N. S . das Dôres e diocese de Mariana. Com o nome de 
Ri?- do Peixe foi creada. parochia do mun. de Ba rbacena. pela 
Lel Prov. n. 991 de 27 de junho de 1859; inco1•porada ao 
mun . do Rio Preto pelo art. lV ela de n. -1.907 ele 19 de julho · 
de 1872; reincorpo1·ada ao de Barbacena peJo art. l!I da de 
n. 2.041 de i de dezembro de '1873. Ele.vada á categoria ele vil! a 
pela de n. 2 .804 de 3 ele outubro ele 1881 e á de cidad" com o 
nome ele Lima Duat•te pela de n. 3.269 de 30 de outubro de 
1884 . Tem duas eschs. publs de inst. prim aria e 10.000 habs. 
pouco mais ou menos. o mun. é _constituído pela p~l.l'ochia da 
villa e pela de N. S. da Conce1çao de lbttlpoca . Sobre suas 
divisas vide, entre outras, a Lei Prov. n . 1. •!90 ele 23 de julho 
de 1864, n. 3.442 de 28 de setembro de 1887 e Dec. n . 25 de 
4 de março de 1890. O tHdtorio do mun . é quasi 
todo montanhoso e cobedo de matto; cortado pelos rios 
do Peixe, Salto, l\tlo'Dte Ver~e, Brumado, Grão i'llogol, Pilar, 
ltapeva e ribeirão dos BreJOS; e percot'l'!do pelas set·ras ela 
Ibitípoca, Negra, S. Domingos, Pão de Angú e Monl. 
Verde. La voura de canna, feijão, milho, arroz, ma ndi oca, e tc. 
Fabricação de queijos, arroz e aguardente . Foi desann e:xaela 
ela com. de Barbacena para a do rio Preto pe la Lei Pro v. 
n . 3.590 de 28 de agosto de 1888. Fo1 creada com. pel a Lei 
n. 3. 702 de 27 de julho de 1889 e classificada , de primeira 
entr. pelo Dec. n. 204 ele 14 de fevereiro de 1890 e Acto de 
22 de fevereiro de 1892. 

LIMA DUARTE. Uma d-as estações da E. de F érro de 
Juiz de Fór a ao Pian , no Es tado de Minas Geraes , no Jdl. 37. 
Ag~nci a do correio, cr eacla pela Portaria ele 23 de abnl 
de 1885. Agencia do cort•eio e es1 ação tP!eg,· apb 1ca 

LIMÃO . Colonia que s pt'ojectou est<\belecei' no Estado do 
Iil . Sa nto , á margem do lago do Lím ã:o no vali a elo rio D~ce 
Fiz<' r a n1-se alguns tra ualhos prerara tonos co mo mecliçoes, 
clerrubctdas, Ate ., mas a visinha nça el os inelios bolucudos e a 
lembr ança do bõt rbaro assassinato elo l aborioso cid~.d ão Autonio 
elos Santos F t·ança Leite, p t·a Licaelo por a qnelles ca niba.es ern 
1860, a fu gen taram os pret en dentes aos lo tes ele terras que 
eram ofl'erec ielos por preço-; excessivamen te reduzi elos . Ainda 
hoje conserva- se ettmo esse Jogar. 

LIMÃ O. Ba ir ro elo l]}staclo de S . P aulo, na fr·Pg . de N. S . 
do O', com. da capital , com uma escb. pu bl. creada em 4 ele 
setembr·o de 1893 . 

LIM ÃO. Se n a que parte da serra de A.r atanha com este 
nome, no termo e freg . rle Mar a nguape do Estado do Ceará . 
(Pompêo). Della nas ce o ria cho ~ apupara. 

LIMÃO. Ilha na foz elo Amazonas, no Es ta do elo Par·a . 
LIMAO . Tl ha rodoa rl a de rec ife• situada em frente da ca

p,dh d Gui a , nn r , ,elo ch bahia de Gna n , t,a ,·a. 
LIM ÃO. I:.ta apé d•1 !<;st >~ d " el o Amazona• . na com. de 

Pa ri ti ns; desn.g tt <~ na rn a ,·ge m di r. elaq 1elle rhJ em frente da 
ilha da' Cka nas. 

LIMÃO . Rio trib. da margem esq. do Ma ué-assú . 
LIMÃO. Igar apé elo Esta do do P a rá, na ilha ele Maraj6, 

nas divisas do mun. ele Soure com o de Monsarás. 
LIMÃ.O. Igampé elo Estado do Pará, na ilha Maraj6 e mun. 

de Breves . Desagua no furo de Aram{t, 
LIMÃO. Igarapé do illstado elo Pará, na ilha Cavianna . 

Desa gua no rio P1·acatuba . 
LIMÃO. lg<trapé do Estado elo Pará, banha o mun. da 

Pra inha e clesa.gua no r io Oiteiro. 

LIMÃO. 'Riacho do Estado do Pará, aff. da ma rgem elir. 
elo rio Tocantins. 

LIMÃO . Riacho do Estado de t:ernambt1Co, no mun. ele 
Quipa pá . 

LIMÃO. Lagôa no Esta do do E . Santo, na margem elir. 
do 1·io Doce, a 30 kils . de Linhares. 

LIMÃO-DEUA. Log . no Estado do Pará, no mun . ele 
Vizen, com uma esch p nb. creada pela- Lei n. 96 ele f8 ele 
março ele 1893. 
. LIMAS . Baírro no muu . do Amparo do Estado de S. Paulo, 
com uma esc h. publ. de inst. prim. para o sexo masculi-no, 
creada pela Lei P1·ov. n. 8 de 15 de fevereiro de 1884. 

LIMAS. Morro elo Estado do Rio de Janeiro, no mun. de 
Angra dos R eis. 

LIMAS. Serra elo Es·tado de Minas Geraes, no mun . de 
Cald.as. Parece ser uma ramificação da serra do Caracol. 

LIMJ!;IRA. Cida de e mun. do Est~elo ele S . Paulo, séde 
da com. do seu nom e, ba nh a da pelo rio Tatú. sit 1aela a 
N~. da capr tal , entre as ctdades ele r.ampinas e S. João rlo 
Rw Cla ro, a tr_?.vess a cla peia E. ele Ferro Pa ulista, que ahi 
tem um a es taçao Bltuada entre as denomi11adM Tatú e Cor
deiro . Teve ot·i gem no a nno do 1824 pelo estabelecimento de 
lavradot·es a ttra l1idos pela fertilidadE> do solo. Or·ago N. S. 
das Dôres e diocese de S. P a nlo . Foi et•ead a paroch~a por 
De c . de 9 de deze mbro ele 1830. Vi lia por Lei Pro v. n. 25 
de 8 de março ele 1842. Cidade pe la ele n 13 ele ·18 ele abril 
de 1863 . ill' com. ele primeira entr., creada pe la Lei Prov. 
n. 37 ele 20 ele abril de ·1875 e classificada pelo Dec. n. 5.918 
de 15 de maio elo mesmo a nno. Conta entt·P. 0 ' seuR eclilicios 
publi cos, a cadei >~, a rn a tl'iz, a egreja te N. S da Bôa 
Morte, a de S. Benedic to E' a capei la do Bo1u Jesus perto 
do cem it•' rio, que é • itna:lo em um logar elevado. S ·u cli ~a 
é magnifico e o solo fertili ssrrno. O fo1·ba de s 11a proclucça o 
é o C<Ifé, c ltivando La mbe 111 em g1·a.ode quan 1 ida j,. a canna 
de assu_car e cer eaes . O esta belecan··nto de importanles 
fa ze nelas ele cafe nest• mun. vae LOl'llandc-o nm dos mais 
consideva veis do l!:stado . Nelle a.cha m-se as notaveis fa
zendas lbiaaba e ]!forro Azul, aquella de propriedade do 

• 
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commendador J osé Vergueiro e esta dos herdeiros do co
ronel Sil verio Rodrigues Jordão. Sua pop . é ele -14 a 15.000 
habs. T em diversas escbs . _publs. de i•1sl . prim., age ncia 
do correio, es1ação telegt·aphtca. Dista 26 kils. d·• Rio Cl a ro. 
56 de Campinas, 22 do Betblém elo Desculvado, 26 ele Sa n ta 
BarbanL e :39 de Pi racicaba. Sobre suas cli v.isas v1de entre 
O'ltras, as Leis Provs . ele 1.2 de março de 1846, ele 7 ele 
abril ele ·18-!9, ele 20 ele ab1·il de 1864, de 2$ ele março · 
ele 1865, ~e 20 de fevereiro ele 186~ . ele 8 ele j nlho ele 1867, 
ele 15 ele JUnho de 1869. De um cavalheiro, que occulto u o 
n_ome, l'ecebemos a seg-ui nte inforn,ação á respeito dessa 
ctda_cle : « A cidade de Limeira, cortada pelo rio 'r <tt.Ú, fica a 
26 lnls. da de Arar ,. s, 2ô de R10 Clar o, :39 de P iracicaba. 52 ele 
Mogy-Mirim, 56 de Campinas, 26 de Villa de Santa Barbara, 
E ' servida nela Estrada ele Fe rro e linha telegraphica para 
t~clos es<es lug-at·e , exc pLo p;tra a vi lla. por ult1 mo men
cwnacla, que fica afastada seis kils. d<t estação elo mesmo 
nome (Santa Barbara). O clima e ameno, marcando o ther
mometro centigJ"aclo no miu imo no i nverno 5o, e o maximo 
no ve t·ão 28° ; mnito pouco tempo d uram, porém, essas tem
pet'>tturas pois qu no v ·rão as noit ·s são ft·escas e no 
inverno elumnte o dia o thet' IU<ilnett·o sóbe á 8, 10, 12 e a 
14° . Foi funrlacla em 1825, a Assembléa Legisla tiva Pl'Dvin
cial d · 8 d · mal'ço de t8:12 a fez v i lia e em 1862 "foi elevaria 
a mveg•Jt•ia de cidade. Seg 111clo pensa- se s tra funcl ctção f·>i 
poster ior á elo H. i o ClaL·o, P11·acicab<t , Mog-y -M irim e Cam
Pln :.s ; só Santa Ba.rbara e Araras são ele CL'eação mai~ re
cente . F oi doador elo Lerreno par a. [atrimonio ela N. S. 
elas Dôree, sua pad roeira , .. , Teixeira Bastos . O se naelot· 
Verguei ro, alferes elas a ntigas milicias, Joaquim Frarwo de 
Camargo, Bento M-•noel de Bat· ros, que fa lleceu Barão de 
Campinas, J osé F erraz ele Campos que fa lleceu Barão de 
Cascalho, · e o cnp itão ela g11arcla naciona l Manoel Ferraz ele 
Camargo foram os fundadores deste rico m un. O pt•imeiro 
com o segu ndo fu nda t·am colonias para cu ltura ele café, etc., 
acl_mittinclo nell as portug uezes, suissos, a llemães, etc., o ter
ceiro, com a lgum aux ilio e~tranho, fez constt·uir duas ricas 
e mon umeutaes eg- rej ao;, ve r d»de iras obras pri mas uma. elas 
Cluaes é a ele N . S. ela Bôa Morte e 011tra a matriz. O alf'eres 
F_ranco re levantes se t' •iços prestou a es te mun . ; homem ner
glCo, tr aba lhador, dotado ele m uito bom senso chefe ele 
numer osa familia foi aqn i clelegaclo de policia du'ranle boas 
de_cadas de a nnos. Sem ter fortu na, quanclo pa1•a aq ui vei u, 
fo1 ganha·ndo d1n heuo e empr egando-o em terras, que deixoLt 
aos seus numerosos rlescenclentes na extensão de mais a . 50 kils ., 
quasi todas ele superior 51naliclade . Nunca apro veitou-se da 
alta posição e consJcle!·açao que gozava, para ficar com um 
viutem ele n inguem, nem um metro ele terra alheia. Exercenclo 
sempre influencia sobre todos que o conheciam, se1'viu á 
quem delle precisava, sendo util e benevolo para com todos . 
Sua existencia l!lrolongou-se a lém ele 80 annos, toda de tra
balho, e honradez; deixando muitíssimos · fi lhos, ma is ele 1.00 
n.etos elos quaes muitos r~presentam papel importante na ~o
Cledacle moder na. Concorreu para a construcção elas egre.Jas 
e elo importante edifi.c io ela cadeia, onde tambem ha sessões 
ela Carnara Municipal e do J ury . A sua. vi uva Dona Maria 
Loure nça ele Moraes, prosegui ndo no papel in iciado pelo seu 
fa lleciclo marido , deixou por sua morte dez contos para as 
obras ela. egreja ma. triz e concorreu c m bôa q noba para o Es
tado. na lJUestão a ·•glo-braziki r a, para a qu<l l a Limeira 
contr1buru com s mma supe1·i ot· a quarenta contos. Do mun. 
de L1rneira foram se creando os ele Pira.ssunúnga e Araras, 
e 1 ape~ar d isso ainda exporta mais ele 7.500 ki lgs . de café, 
a godao, assucar, mi l l.to, bata1as, arr oz, feijão, ovos, vinho, 
ag-uardente de canna, gado vaccum, laniger io. su ino e Olllros, 
ma~eu·as, tijollos. telhas das f'rancezas e comm•ms, pelas es
taqoas ela E . ele F. ela Limei ra, Tatú, Santa Barba.ra, Cor
clell'os e. Rema nso ela Comp, nhia. P a ulista, Pi t·acicaba ela 
~o~nranh1a I Luana. e Mogy-Mirim ela Companhia M.ogy3;n<;. 
. lem elas grandes [;, vouras que 'te m ele fazdnclen·os braztlel 

dos e alg ttns es tran geiros, é um dos muns. de tll»!Ot' num_ero 
. e pequenos lavt·aclo re• brazi leiros, po r t 1guezes, ;, llemaes, 
Ita li anos, suisso~, que tambem ex pot·ta iD bastante ca fé. As 
t.• rras elo mun. ~ão em grande parte muito b'las , algu m~s 
roxas. outt•as mas•apé branca are1sca etc. Uma parte nao 
ohs~~nte ser sujeita. a g:eada, 'produ~ generos a limendcios , al
~ocla.o,_etc., porém mu 1to grande par te. é bastante a lta e por 
1Sso . nao ,tem os. proprtetar iua soffriclo com a geada. F1ca 
pro;ama_ a colonra Cascalho, A sua estação está na. parte 
ma1s bau:a em um doa lados da cidade e fica a 544 melros 

acima do nivel do mar . Tem bons eclificios, um theatr o cons• 
truiclo por uma associação e denominado Theat ro da Paz, 
diversas e~chs . p1tbls. prims. um eclificio d e construcção 
mocle en a em fôrma. ele cha let, propriedade ela assoclaçào 
U >iao Fa mil iar onde ha. particlas ele ba il es men~alme n1 e. , d 1as 
bihli othecas sustP. nt:ula.; pot· socios os quaes Cúnse rvam abertas 
aul<~s nocturnas, qae são ft·equentaclaq pela mocidade lime i
r ense uma dessas sociedades denomina -se Gremw Democ ra 
tico Litteral'io e outra Club Democrabico Litteral'io . Além elos 
mon umentos refel'iclos, tem mais eg,.ejas , todas elo cul'to ca
tbolico e outros edificios importa o tes, tres cemiterios, elos 
quaes um elos l)ro te;;tantes . Pot· inichtiva ele seus filhos, ~i
meira consegutn fundar uma soctedacle anonyma, ba ncar1a, 
denominada Caixa Popuhr Limeirense, pa ra , por seu inter
media f• zH as tl."ansacções de He us fins, cujo capita l é ele 
500 :000 ·. Limeira tem nos seus arrabaldes muitas olarias 
onde se fabricam telhas, ti j ollos, etc., uma das quaes é mo
viela á vapor e fornece telhas á imitação das fr~tncezas . O seu 
mun. conta cer ca de 30 machinas ele café, qna.si tod as movidas 
á vapot•. Muito café é ~e superio t· qualidade e bôa parte despol
paclo ou la vaclo; e cllve1·sos p1·emws tem sido confe ridos nas 
exposições á p t·oductos Limeirenses. Tem lindos panoramas 
poi s que, cortada pelo l'io Tatú, a c~clacl~ el .. va-se muito e 
su avemente pelo lado clil'eitn do refer1clo no, o qual ainda no 

. mun . clese>'lboca no já caudaloso A ti baia depois de ter feito 
bat·t· 1 com o Jag•tary . As snas r·uas são espaçosas, adorn arias 
de o·randea e bonit •s lat·g-os, alguns arhorisados, um não arbori
sacf'o, tem o pomposo eclificio ~a cad •ia e Camara M•micipal 
no centro . A suapop. que na Cldacle p6de ser de 2.500 babs . 
e ele todo o mun . de 1.3.000, co nta laboriosos incluatr iaes 
italianos , portuguezes, allemães, francezes , anstl'iacos, bel i!as, 
suissos e africanrs )>. No livro A Provinaia ele S . Paulo (1888) 
encontra -se a seguin·te noticia: « Mnn. e com, ela Limeira : 
Divisas- Este mun . conftna ao N . com os ele Rio Claro e 
Araras, a E . com o ele Mogy · mirim, a SE. com o de Cam
pinas; ao S. com os ele San ta Bar h tra e Piracicaba; a O. com 
o ele S. Pedro . (Vide Leis Pr ovs . ele 1.2 ele maio de :f.R46, 7 de 
abr il ele 1849, 20 de abril ele 1864, 20 ele março ele '1865, 20 ele 
levereit·o ele 1866, 8 ele JUlh o ele 1867 e i 5 de julho ele 1869) . 
Aspecto geral - O mun. é mais montanhoso elo que pla no e 
possue espesqas mattas ; tem tambem campos e é regado por 
diversos ribeirões. Seuas - A pr incipal elevação do te rritorio 
tem o nome ele Morro Azul , que é bas·ta.nte a lto e de bello 
aspecto . Salobriclacle - O clima elo mun . é ameno e saudavel. 
Mineraes - Existe no terri'torio uma grande jazida de calc!llreo, 
que é la t·gamenle explor a<ia para o fabrico ela cal . Historia -
A p_o~ . foi fundada em_ 1824 por lavracloràs attrahidos pela 
fertll tdade elo solo . F 01 creada freg. sob a invocação de 
N, S . elas Dôres de Tatuh iby , por Dec . de 9 de dezembro de 
1830; elevada á villa po1• Le1 P rov . de 8 de mar ço de 1842 e 
á cidade por Lei de 18 de abr il de :1:863. A com. da Limeira. 
fo i creada por Lei P ro v. de 20 de abril ele :1.875. Topograpbie, 
- Acha-se a cidade situada em local elevado, a NO . da ca
pital ela prov ., e é banhada por um ribeirão a que deno
minam Tatú. Suas ruas, em nu mero de 35 , são bem alinhadas 
e entre seus eclificios ha construcções de gosto e elegancia. 
Conta seis praças ou largos. A cidade, que é considerada u ma 
elas mais t• icas ela pt•ov., possue aspecto muito agradavel. 
~ntre seus principaes edi~cios contam-se a Pgreja matriz, um 
pouco Manhacht em ;•elaçno ao numero ele habitantes; a da 
Boa Morte, construicla pelo barão ele Campinas; as capellas ele 
S . Benedicto e ele Santa Ct"lz, a casa ela Cam,.ra, o mercado , 
a es taçãn da es1racla ele ferro e o cem i1el'io publico . E ' " cidade 
abastecida cl'agua por clous chafarizes e pelo r i bei rão que a 
ba nha . Popul ação- A pop. elo mun. é ele 15.879 hab itantes . 
Agricultura - O mun. é considerado como um dos mais r icos 
el a pro v. pela fer tilidade de sen solo e importancia ele sans es
tabelecimenlos agr ico las . Os procluctos ela lavo 'l ra são: café, 
can na ele as•ucat• e ce1•eaes; a principal proclucção , po rém, é 
a do café, ele. qne exportam -se aonua lmente, em média, tres 
milhões ele ki logramma.s O preço médio elas t erras de cul tura 
por a lqueire (2,42 hectares) é ele 50$. Com mercio e i nclus
tl'ia - Segundo o ul timo lnnçamento fe ito par a a. cobrança de 
i mpcstos, existem no mttn. os seg nintes e~tabelecimentos com
merciaes e ioclusLriaes : 13 lojas de fazendas, um armarinho, 
u<na charutaria , uma loja de fet•t·agens, 68 armazens ele seccos 
e molhados, tres fab r icas ele fogos, sete ferrarias, quatro sel
la rias, duas relojoarias, cinco alfaiatarias, tres fab ricas ele 
cerveja e oito ele macarrão. Existem mais no mun. cinco 
funilarias, clo us hoteis, seis machinas de beneficiar café, t r es 



ttM 

]'ihà t' J'n liclas, qüatro engenho$ de éalina é ou tf•oséstabec ítn eli Uos 
men nr es . I ns trncção - [i;m 1886 f uncciu>J.a va m no mun. dtms 
eschs . publ. primari as par a cadt\ sexo . Nas do sexo mascttli no 
acha vam -se mat riculados 126 a lumn os , dos q uaes et·a m fre
quentes 96, o qu e prod uz; a média de "18 altt mn os fl' eqn en tes 

· por escola ; n :1 s elo sexo feminino ~tcha v •m-se matriculadas 
H 5 a lumnas , das qu aes era m l'requentes 102 , o qtte produz a 
média ele 51 al nmnas frequen tes pot· escho la _ Cacltt esch. 1n iJl. 
pr im. cot'l'e,, poncle a 3 .960 h a bs . Uon l; a a cidade d ive rsos e> ta 
bel ecimentos de e ns ino pa L"t icula t·, ent1•e os qnaes os ex tematos 
L ime i re n ~e, Co nce içii.o, Mix to e os collegios B t· iquet e Am el'i
ca no, t •elos regu la J•me nte f requen tados e a l,.,.u mas soci ecla cle3 
li t ter a rtas , benertcen tes e r ect·ea ti vas . P tb li~a-s e uma vez [lOr 
se mana a folh ' Tdbuncb d 'Oe te . Di visão ecclesi as tica - Con
s tit •te o mnn. um u, pa rocl.t ia . sob a i nvocaçiio ele N . S . elas 
Dol'es . Divi são pol ici a l - Acha-se o mnn . div id ido em 2-1 qua r
te irões e tem uma clelegac1a e uma su bdel en·ac ia . Di Rtancias 
Dis ta a c .clacle el a Limei t·a : cli t capi ta l ela 

0
prov. 166 ki l s ., ela 

c tel a I e elo Eü o Cln ro . 28, cl 11. el e Araras 29 , da ele Mo.!Ty
lll ll' ll ll 52. el a ele Gampmas 6 1, d 1. villa de S:1 nt ' Bat·b ·t·a 2-t 
e da c i Ia el e cl 0. Piracic IJiL 39. Viação - O m nn . é se rvi do pelo 
fen o-v ia ela Compan hi a P ulista, " con ta :d ém d isso es lt•a clas 
J•eg ula res pa l'aCa mpin ns, Mogy-mirim, Ar a ras , l\ io Clar u, P i
r ac icaba e S 'ma Ba r bar a . 

L I ME I RA. P a t·och ia elo E stado el e Minas Ge t·aes . no m nn . 
ele Mnl'ia hé . Ot·ago N . S. elo R nsa r io e diocese ele Ma ri a11n a . 
Foi C·l'eada pel o a l' t . I da Lei P l'ov . n . 2 .223 de 13 de junho ele 
1876. Em seu ter t•ttol' io ltcam as ver te ntes elos rios P reto e 
Se m Pe ixe . Tem d uas eschs . pu.bls . de ins t . pt•i m . Ag-e nc ia elo 
con eio. Sobt•e suas el ivis,ts vicl e, en tl'e outt•as , a Lú P l'Dv. 
n. 3 .343 ele 8 el e outubt·o ele 1885 . 

L IME IRA . Log- . do E s la do do R io de J an eiro, do m un . de 
S . k~ela B~m ;oomumau~ . ~hl~ . 

L IMEIRA. Log . elo E s tado elo R i o de J a neiro, n o m nn . cl:e 
Campos i com u ma esch . rm blica . 

L IMEI RA. [i;stação ela E . ele F . era Co m pa 11hia P a ulis ta ; 
no E s tado ele S. P a ulo . Fica a 54±m,o de a lt ura sobre o n ivel 
do ma l' e e n tre a s estações do T a tú e Cordeiro . 

LIMEIRA. R i o do Es tado de P el' nambu co, atf. do Capiba
rlbe- mil'im. 

L I MEIRA. Rio elo Esta do ele Ser·gipe , aff. elo l'ÍO Piauby 

LIMEIRA . R io do [i;stado da Bah i::L, no mu n . de Camamú : 
Corre para o mar , . 

LIMEIRA, R ibeit-ão do Es tado de San ta Ca tha rina, aff. 
da mar gem cliL·. do r io Itajaby- micim . E' fo rmado por dons 
b_t·aços denomina dos elo norte e clo s ul e recebe·pela clir. o T a -
var es e o Pacca e pela esq. o Gabriel Maria . · 

LIMEIRA. Porto na mar gem esq. do r io I tal1apoana e na 
séde ela fl'eg . de S . Pedro ele Itabapoan a , elo ].!] staclo elo ill . 
Santo . E' fl'equenGaclo por can ôas o p t·aucbas, por onde se J'a:z 
<\ exportaçáo ele pa r te elo valle elo I tabapoana . 

LIM EIRAL. Log . do E s tado ele Pernambuco , no mun. 
do Bom Ja-rclim. 

LIMOEI R INHO . Log . elo Es~aclo de Pema mbuco, n o cl i&L. 
de 'l' 'mbaülta 

LIMOEI RO . C i l11.cle e mun. do E s tado de P ernambuco, séde 
d a com. elo ' ett n ome, na ma l'ge m esq . elo r io Cap iberi be, pro
xim a .J a set•t•a ela Rapo~ a .. Orago N. Se nhora ela Apt·eseutação 
e diocese ele Oli nrl a. Fo i creacla pat'och ia pe la Ca r ta l'tegi a ele 
10 ele j unho ele 17il6 e v illa por Alva d . ele 27 ele Julh o 18 11 e 
Pt·ovi •ão ele 15 ele feve t·e ü·o de 1812 : i ns ta ll acla e m 28 el e 
maio des te u lt imo a nno . Cidade por Lei P r ov . n . L 560 
ele 30 . ele maio ele i8SL E' com. de sr g11 ncla enLl.' . , creada 
pela Resol ·tção ela p t'es iclencia em con selh o de 20 ele ma io ele 
1833 . e cl:tssi licacla pe 'os l) ecs . ns . 687 ele 26 ele jtt !h o ele 1850 e 
5 139 de '1 3 de n ovem bro ele 1872. Tem eschs publs . ele inet . 
E rim. Agencia elo cor re io . Comprehe11de os povs . cl e nomin actos 
Ri be il'o F11 nel o , Cot ia , Duas P eir as . Solm> essa c ida de, d iz o 
s t· . PeL'eir~ ela Cos ta . no seu tr aba lho Coms . da Prov . de Pe•··
?Ubm./wco (I88<J.), o ség uinte : « A c idade do Limoe ir o, sécle ela 
coma1·ca , esta si tuada na sesm ari a ela a ntiga a ldei a ele inel ios 
f1mcla cla lH1 CjUella loca lidade em fin s elo SCCUlO XV fi , {L marge m 
esq . elo l'i o Capibel' ibe, em uma bella pla nície bol'cl a cla de mon -· 
ies pelo la elo elo norte . E' mal ed ificada , e m ger a l, a inda que 
se note a lguns precl ios el egan bes e de con str ucção moderna ; 
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ag'Ua tlifficil é fi á, pdncipál!l.lellté pêlo Vel'ão1 pec1uetLO éo~ .: 
n1 ercio . .. ; eg rej a ma tt·iz. cemit erio, cadeia , eschs. publ s . , bt
bl iotheca elo Club l ,i ltei'CH'-io L imoci ··ense, age nci a elo co t·r eio , 
estação teleg eaphica, e tc . A. co ma rca conta 13 e ngenhos de 
ass ucar , fazendas ele pla ntação el e aAgollão e ele cl'iação ele gMlo, 
C! UC constituem o se u principa l ge nero de inchtaL!'ia e commer cio. 
A manel ioc<t, mll lw, feijão, outt·os cere<\es e legum es, e a p t·ep<t 
ração elo azeite ele carr~.pa to, fe ita e m peque nas fa bricas, con
s tit tte nl um gen er o secunclari o ele tr a balho, e que chega pa ra 
a bas tecer as tleces8 idades locaes . A co m . po rém, tem prog re
Eliclo mtllto, e ~. cidttcle se vae desenvolvendo em edificação e 
commercio depois elo es ta bel <>c imento ela via- fel'l'ea. . A c idade 
elo Limneiro fica a 79 kilome Lros ela ca pi ta l, a 36 elo Páo cl' Alh o, 
o. 76 ele Taqua re ti1iga e a 132 do B"ejo ela i\iad t•e de Deus . T em 
vias de commuuicaçi.Lo : caminho ele fet-ro e es tra rias ele r oda 
ge m . )) A com . co nfi na co m as elo Bom J a rd im , 'l.' aqua ret inga , 
~ 'p iri ta Santo elo PiJ.o cl' Aiho e Brejo . O mtm . é l'egaelo po1· 
d ive rsos tl'ibs. elo Capibet·ibe e pel'co rr iclo pel::ls se rt'as Pass i m , 
Bom S11ccesso, L ;tgOa T ot•ta , Duas Ped t•:ts, Ara l' a , Cnma t•ú, 
Ue11bú. P a nga uh{, , Ba la nço, G tta r iba, Monclé, Massara ncluba, 
na fn tcl0 , C:tm pl n ~üa , Sa pê e Gua bin tba . Nelle fi cam M l agôas 
T od<t <> Passass mga e os povs . Pedr a T a pacla, Bizarra, Be n
ga las , Ma lh ael in ba , S. Seba s ti ão , Cecl t·o e cli ve rsos Otllros . Tem 
a Pgreja matl'iz, u m c<' m il.el·io com capella , 11 ma ponte no ri acho 
P ira •.1hit'a, otltt·a no riacho Carrap icho, n a pov . ela Perlra T a 
pada , uma caci mi.Ja de ag-ua potavel e cet·ca ele 1. 100 casas , 
ha vendo poucos sobrados . 

LIMOEIRO. Villa e m un . clo Estaelo elo Cea d t, na com . de 
S . Bern a t·clo ele RLtssas . Orago N . S . ela Conceição e diocese elo 
Cear(t. Fo i craacla paroch ia pe la Lei P r o v . n . 1. 081 ele 4 de de
zembro ele 1863 i t n\ ns fel'icl a pa l'a a pov . ele S . J oão com a deno
minação ele S . J oão do J agttCVI'i be pel o a rt . I ela ele n. 1.118 ele 
8 ele nuvembt·o ele 1864; r estaurada peht ele n. 1. 358 ele 4 ele no
vem bro de ·1870. E levada á ca tegoria ele villa pela de n . '1. 402 
de 22 de JUlho ele 1871. Co mprebende os povs. Alto Sa~ to ela 
Vi uva , 'l'aboleiro cl'Al'ea e S . J oão elo J agua ribe, 're m duas 
esch s. publs . de i ns t . p l'im. A vi lla fica n' uma g t•an de ilha elo 
rio J a "( ua ri be , em laga r onde o r io , a bri ndo um braço com ::t 
cl enom inD.ção ele Qui:Xiie1·ê. vae de novo -recebei-o na d is ta ncia 
de <!O k ils. Sobre suas di visas virl e L ei Prov. n . L 358 ele 1870; 
n . 1. 56 1 ele 9 ele novem b1·o ele 1873 ; n. 1. 801 el e H de J a nei ro 
ele 1879. Agenc ia elo Correio, Cl'eacla em 1873 . Foi incor po rada 
á com. ele R ussas pel a Lei P r o v. n . 1. 415 ele 25 ele agos to 
ele 1871. 

LIMOEI RO. Villa e mun . elo Estado das Alag-ôas , n a com . 
ele Ana clia, á m ar gem esq . do r io Coruripe, so bre o pla nalto 
q ue se ele va ela m es ma ma1·gem . Orago N, S. ela Conceição e 
diocese de Oi inda. P elos fins do seculo passado for am l a nçados 
os flmdamentos des ta pov ., c1ue a ntes disso era a pen as uma 
fazenda ele gado h a bitada pela familia e pare ntes elo t;especti vo 
propt•i eta rio . Em 1798 , havendo o propl'ieta l'io An tonio l'toclri
gttes ela S ilva ecli ficaclo par a uso ela. s ua família e morador es 
de s tta i'azencla uma cape !la com a dupla in vocação ele S.m t.::t 
Ct·u z e N. S . ela Conce ição elo Limoe iro, obteve lice nça elo 
P i·el aclo Diocesano pa r a qu e o par ocho de 8 . Miguel elos Campos , 
á cuj a freg . er a então sujeita esta localidacle, pr ocedesse á cera
man ia da ue nção d::t mesma cape lla, v1s to acha r - se e m condi
ções dece ntes pa ra a celebração elo sacr i fi c io ela missa e entet· · 
ra.me':'úo cl?s mo l' tos . Pa~~anelo a a dmi nistração des ta egr e.j n: 
de pa1s <t h lhos _e uetos, f •t l'eed tficacla em p t l'te e a ug menta cl a 
no a nuo ele_ 18Jo, t·ecebenclo a l!lda novas ::tccom mndaçõ ·' s e me 
lhoro:' ~e t• v tç? s no anu o ele 1855 . fei tos tHt ael mini o; tt·ação elo 
cap t tao R omao Go mes ele Ar auj o e S ilva , ne to cl acl'telle eclit1 -
ca clor. Cl'escenclo o pov . com o decurso dos a nnos. foi creaclo 
nelle [' O r Lei P r ov. n . 456 de 26 de j unho ele 1865 a ft·eg . de N.S. 
ela Co nceição elo L imoei r o, se ndo erecta em ma triz a d ita ca
pell a , que e nti.L o e clescle 180 1 eJ:a tlli al cla rn atl'i r. de Anacl ia. l11l1 
1882, pot· d isposição ela Lei n 866 de 3 1 ele maio, a lca nçott a 
cl itru pov. o p red i m~metYto de vi'lla e mu11. F oi ins t<d lacb em 
8 ele j a neir o ele '1 883 . Sua ma triz, segundo afri rm a o clr. [i;s
pi ndola , foi edi ficada em 1792 pelos c idadãos Manoel F r <tncisco 
ela S il va e M.a noel Rodrigu es ela Silva e r eed ilicacla em 1835 
com as esm olas do' lieis .-0 mun . é req:ad o pel os rios Cor uripe, 
Cruzes , Tam a ndu á e Ur uba e percorl'lrl o pel as set·ras elo Li
moe it·o, Canto, Li mpa , Bl'ej o, Coi té, M 1 nga beiras e ;T unqueit·o . 
- J a zidas ele mica bra nca , a ma •·ell a e preta, c l'ys Laes de rocha 
ou qua rtzo bsalino ele cores ch ver sas , schistos be;t•tminosos , 
e ncontra m- se a bundantemen te em cli vPr sos si t ias na s"pedicie 
da t e t' t'[l ou nô leito pe dregoso dos riachos, sendo par a la mentaL' 
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que a expl01'9.'çao scientillca ainda por a l i não t ivesse anda do 
em btisca des 1as fon tes de riqueza naturaL - Cultura ele a lgodão 
c can na ele ass ncar, criação de gado . Compreh~ nde os povs • 
. Jun q ueiro, Cannabrava e Arapieaca . A pop . do mnn . é d e 
~2.000 babs . 'J em duas eschs . publ s .- e ac,encia elo correio. 
S~bre suas d ivisas vide Lei Pt·ov. n . 27 ele 1U ele j ul ho ele 1883. 

L I MOEIR O. Pov. no mun. cl1l Cn,melá. do Estado do P ar á .· 
A Lei P t•ov. n. 842 ele 19 de a bril el e 1875 creou a lli um a esc b . 
publ. el e inst . prim. F ica á margem esq. elo rio T ocantins, 8 
a ~O leg_uas ao No r le ele Cametá . •rem nma egrej a a ntiquissima, 
ee!J fi caçao dos JeS li tas, que a h i ·tiveram uma alde ia ele inclios ; 
casas insig ni lican tes, pouco co mmet•cio e população cl issem i
nada . 

LIMOEIRO. Log . do E5taclo elo R. G. do Nrorte, no mun. 
de Can g nnretan1a . 

L I M OEI R O. Pov. elo E stado elas Alagôas , no num. de Vi l la 
V içosa, á distanc ia de 6 kils. ao occide nbe . T em uma capella elo 
martyl' S. Sebastião. 

LIMOEI RO . Poroaclo do Estado d as Alagôas, no mun . elo 
Pão ele Assncar . Tinha um cl istr ic to ele paz, que foi suppl'imido 
pelo a rt.. I! ela Lei Pro v. n. 87.2 ele 22 ele junho ele '1 882 e r es ta u
rado pela ele n. 973cle 8 ele junho ele 1886. Te m um aesch. pa bl. 
de ins t, pl'i.m. c t·ea cla pela Lei Pt·ov . n . 921 ele ~O ele julho 
ele 1883 e n ma capvll a ela invocação de J es us Maria J osé . 

LIMOEI RO- Art'ilial elo tet·mo ela Feil'a ele Sant' A.nna, no 
Estado ela Bahia, c um uma esc h. publ. ele i ust. p t·iJu., creada 
pel a Lei P r ov . n 1.4\Jo ele 2 ele jttubo ele 1875. 

LIMOEIRO. Log . do Estado ela Bahia, no mun . elo Cn.mpo 
Fot·mo~o. 

L.I,MOEI,R O . Log . elo Estado da Bahia, na ft•eg. elo Ass(t 
da I orre, v mat·gem elo l'io 8ubauma, 

LI MOEIRO. P o1•. no mtlll. elo A nda r a hy e Estado ela Bah ia . 

L IMOEI R O. Dis t . elo Esiaclo do 11: . Sa n to, na com ela 

P
Capi ta l. l•'o i desmembrado a a com. ele Santa Cr11z pela Lei 

r ov . n . 57 ele 7 de elezembt•o ele '1886. J~m 1888, a Lei Pro1•. 
n. 21> ele 17 ele setembro creou no II IUn . de Cachoeit·o de Santa 
Leopol clin.a ~ parochia ele N . Senho ra da Boa F a mília, a qual 
teve po t• l!m ttes os deste dist l'i cto . 

LIM OEIRO. Log . elo E s tado de S. Paulo, no mnn . de Sa-n ta 
Barbara. 

LIMOEIR O. Bairro no mun . de Pi r acicaba elo Estado de 
S. P a ulo. 

L IMOEIR O. Um dos quarteirões da parochia da Votuver ava 
do Estado elo Paraná . 

.L I M OEIR O. Log . do Estado de Matto GL' osso, n os subur
btos da cidade ele Cnyabá. 

LIMOE IRO. Uma dn. ~ estações da E . ele F. elo R ecife ao 
S . F ranc isco, no E stado ele Pernambuco, no k il. 63,010m, 
e n~re as es~ações ela JJ:scacla e de F recheit·as . Agencia elo co t·
l'e.lo e estação telegraphica. 

LIM OEIRO. Log . elo Estado elo Cear á, no mun. ele Can inclé ' 

LIMOEIR O. Serr a no mun. elo seu nom e e Estado el as 
A.lagôas . 

LIMOEIR O . Ser ra do Estado ela Bahia, no mun. ele Bel
mon\e . 

l 
LIMOE ] RO. Morro do Estado elo Rio de J ;m eiro, n a fl'eg. 

c e Gua~y- mit- im (In f. loc .). 

C·~IMOEIRO. Mort•o elo· Estado d e S. Paulo , na es tr<tela de 
,u aguataLuba a Para hybuna . 

S LJM.OEIRO. Set'l' rL elo .Es ~ado ele Minas Geraes, n o mun. ele 
· ose ele Além P t\l'a hyba . Dá origem ao l'io elo seu nome . 

L~MOEIRO . ll h a elo U:staclo ela Bahia, n l'l r io S . Ft·anc isco, 
]J roxllna á ilha ele Campo L n. rgo e poLteO a c ima ela pov. elo 
Rema nso . Sobt•e o, bar 1·anco elo lado esq . do rio ft c~\ assente 
um povoado elo masmo nome . 

LIMOEIRO. Il ha clC' @stado ele Ma·tto Grosso , no rio Gua
P7t'Ó, cerca ele 30 kils . aba ixo elo clestac:J; me n to elas Peclt•as 
Negras e sete acima do b:.1nco ela Pescat•ia . 

L I MOEIRO. Rio do Estado elo Paní , aff' . ela ma!'ge m dir. 
elo Qnati-purú (Inf. Ioc.). 

LIMOEIRO. Furo no Es ~ado do P a r á , vae elo Tocantins á 
bahia ele Mt1.l'ilJÓ,se parancl • elo co ntiue .1te a g 1·ande ilh::t T a tuoca 
q 11e forma a pon ta occ .clent" l ela lJat·t·a el o T ocantins Allte~ 
porém el e chegar áq uella ba hi a , per de o Fmo o seu nome, para 
toma r o ele Cu r 11çá, pequeno rio que vem da d i La ilha . Pouco 
adia nte, ao e11contt·ar o F nro elo Pagé, pet"cle o Cur 1çá ta mbem 
o nome e toma o ele Japihim Grande, nome com qu.- aquell e 
F uro, depois ele encon tt·a r novame nte o Pagé, vae sahi r na 
bahia. 

LIMOEI RO. Riacho elo Estado el as Alagôas. Banha o mun. 
de Vi ll a Viçosa e clesag11 a no Par ah yba . 

L I vl OETRO. Rio elo Estado elas A lagôas , afi'. elo r io J acu
hype. 

LIMOEIRO . R io elo illstaclo ele Sergipe, brilço d o rio Set·
g ipe, em cnJ a margem esq . vae desembocar, 12 kils. ar.ima da 
capital. 

LIMOEIRO. Cot•t•ego elo Estado ela Bah ia o.ff'. ela maroem 
clir . elo rio J eqtütinhonlla (Clll'okMt éle Sá). ' 0 

LIMOE IRO . Rio el o Est"do ela Bahia; desce ela sel'l'a elos 
Lençóes e elesagua no S J osé . 

LIMOEIRO. R iacho elo Estaclo ela Bahia, an·. elo riacho 
SanL'A nn a . tl'i b . elo ri o Co!'l'ente . 

L IMOEIRO. Cor~ego elo Esta clo elo Rio ele Janeiro, na ü·eg . 
cln. cidade elo Pat·ahy ba do Sul. 

LIMOEIRO. Pequeno rio do Estado ele S . Paulo, aff. elo 
P ir ac icaba . 

L I MOEIRO, Ri beit·ão elo Estado de S. Paulo, a J·J'. ela mar
gem esq. elo ri o Parahyba . 

LIMOEIR O. Carrego elo Estado ele S. PD.ulo , ajl'. elo rio 
SanLo Jgnaci o, q ue é o elo Par a napanema . 

LIMOEIRO . .Ribe irão elo .i];staclo ele Santa Catharina , cor r e 
pelas cli,•isas ot· ie n taes ela ft·eg . ele S . Luiz Gonzaga e vae pa i"a 
a margem esq . do rio ltaj a hy- mirim , 

L I MOEIRO. Itio elo E s tado ele Minas Ge raes, ail'. elo P er 
dição, que o é elo .Bambnby e este elo S. Fr<1ucisco. Sepat·a as 
parochias da. Luz elo At tel'!' a clo e elo Correço ela Anta . 

L I MOEIRO. Riacho elo Estado de Minas Geraes, clesagua. 
na ma r gem esrj. elo rio S . Francisco , qttasi de fron te elo Por to 
elo Pit·apm·a. 

LIMOEIRO. R io elo Es tado ele Minas Ge raes banha o mun. 
ele Sant'Aun,t ele F erros e clesagua na marge~ esq . elo San to 
Antonio ( Inf. loc . ) . 

LIMOEI RO . Col'l'ego do Estaclo clr. Min as Geraes, n a freg , 
ele S . P e"dt·o elos Forros do mun. de Ponta Nova. 

LIMOEI RO. Pec1ueno rio elo Estado ele Minas Ger aes , nasce 
na serra elo se tt n ome, banha a ft•eg . d e S. José ele Além Para
hy ba e cort•e para o rio eles te n ome . 

LIM OEIRO. Porto no rio Corumb{L, no Estado ele Goyaz, 
na estl'acla cl , Caldas ~t Morro Alto. 

LIMOEI RO. L agô3. do Estado elas Alag·ôas, no num. elo 
P ão ele Assucar . 

LIMO VERDE. Pra ia no mun. de V illa Bella e Estado de 
S . Paulo. 

L I MPA. Se rra do Estado das Alagôas, n o mun. d o Li-
moeiro . 

LIMPA . Se n•;t elo Estado de Minas Geraes, no mun. elo 
Pitanguy . Dlt orige m ao rlbei!'ão Salobro alJ. elo rio Pará. 

LIMPESA. Pequeno pov. do Esfaclo do Ma ran hão , ped? ele 
Cax:ias, JUL S margens ele um rib3it•o do mesmo nome ,, aJl. elo 
riolta pecuru. O a r t . II d a Le i P 1· ov . n. 26 cle22 cle .J_ulho ele 
183ci tttttot· isou a co nstru cçã.o 11.h i ele um a capella lll ta l da 
matriz ele S. BerLe clicLo ele Caxias com a i nvocação ele N . S . elo 
Monte Serrat. 

J"IMPESA . Sen·a elo E stado elo Maranhão , no mun. ele 
L oreto . De lta nasce o rio Balsit1 llas. afl'. elo Balsas . 

LIMPESA . Pequeno rio elo Es t.ado elo Mar anhão, a.(I'. ela 
margem cl ir. do rio JtapecunL 

LIMPESA . Rio elo E stado elo Maranhão. nasce ela serra do 
P enite nte c desn.gua na ma rgem esq. elo Pa't-na h yba, 
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LIMPOS. Corrego do Estado de Minas Geraes, n a fre~. de 
S. Ltonçalo do Rio Preto. E' ttm dos formadores elo rto ele 
Agna Limpa , all'. elo .-\.rassuahy (In f. loc. ). 

LINDA. Pov. do Estado do Ceará, na se t'ra do Machado e 
termo de Quixeramobi.m. 

LINDA FLOR . Estação da E. de F. elo Ri beirão ao Bonito, 
no Estado de Pernambuco . 

LINDO. Rio do Estado ele Santa Catharina, na es trada ele 
D. Francisca. 

LINDOIA . Carrego do Estado de :M:inas Get•aes, banha o 
mun. ele Ponte Nova e desag11a no ribeirão elo Oct do, aff. do 
rio Casca ( Ia f. l o c.). 

LINDOIA. Cachoeira no rio Urubú. afl . elo Amazonas, aos 
2o 51' 21" de Lat. e 16° 4' 21" de Long. do Rio ele Janeiro 
(A. M. Shaw). . 

LINGUA DE VACCA . Log. do Estado do Piauh y, no mun. 
ele Parnaguá. 

LINHA. Coxilha no Estado elo R. G. elo Sul, entre o mun. 
ele D. Pedrito e o Estado Oriental de Uruguay. 

LINHA DO ARROIO GRANDE. Log. no mun. de Santa 
Chris .iua do Pinhal do ]!]stado elo R. G. elo Sul, com urna esch . 
publ. ele inst . prima ria . 

LINHA DO HERVAL. Log . n o Estado do R. G. elo S1d, 
no mun . de S. Leopoldo. 

LINHA DOS DOUS IRMÃOS. Log. no mun. ele S. Leopoldo 
elo Estado do R. G . do Sul. 

LINHA FELIZ. Log . do Estado elo R . G. do Sul , nos 
muns . de S . Sebas tião e de S. Leopoldo. 

LINHA IMPERIAL. Log . na ex- col onia Nova Petropolis, 
mun. de S. SeGast ião, Estado elo R. G. elo S ul. 

LINHA NOVA. L og. no illsíaclo do R. G . do Sul, no mun. 
de S. Leopoldo. 

LINHA PALMEIRA. Log . do EstH.do do R. G. elo Sul, no 
mun . de Ben to Gonçalves, com uma esch. publica . 

LINHA ZAMITH. Log. do Estado do R. G. do Sul. no 
mun. de Bento Gonçalves . . 

LINHARES. Villa e mun. do Estado do E. Santo, termo da 
com . de Santa Cruz, situada em uma alta barreira, em fôrm a 
de meia lua, superior a todos os te rrenos que a r odei am , quesão 
varzeas e planícies extensas, entre as l agôas Juparanan e Jupa
ranan-mirirn, á margem esq. do rio Doce. Orago N. S. da Con
ceição. "Es~apov., diz J. M. Pereira de Vasconcellos, tem seu 
começo pela gen te mais inlima da Victor ia e de outros lagares, 
que a lli era mandada curnpl'ir degredo, além de desert?res e .c~I
minosos, que buscavam suas mattas p<Lr a escaparem a pumçao 
das leis e da justiça. Em outubro do a nno de 1.1300, o goyernaclor 
Pontes deu a denomin ação de Liuhares ao l agar em que se 
devia assentar a mesma pov. Por Provisão ele 17 de março de 
1827. foi concedida uma legua de t erras em quadro para patri
monlO da r espectiva cama r a municipal, quando a pov fosse 
elevada a vtll a , o Cllle t eve lagar em 2 ele abril ele :1.~33 (se nqo 
lllSLallada em 2:1. de n.gosto do mesmo a nno). No cen tro da 
v!lla ex tSLe nma bella praça, e no ex tremo dell11. se vê um a 
egreja catholica em estado de receber cobena, levan tacla á 
expe nsH.s de H.apbael Pereira de CarvH.Iho. Da ouLra egr ej a, 
cujos al icerces fornm la nçados pelo gover nador H. ubim e m 13 
ele setembro ele 1817 , já não restam ve.stígios. As cas<ts são da 
palha e mal consLr tidas, e as molest ias que mais grassam no 
logat· são febres intermittentes, que amdn·unharn, mas não 
matam. No dia 1° de ou lubro de 1825 cahi u sobre esLa pov. 
uma tempesta de ele vento e chuva de pedra tão fo rte, que 
a rra ncou totalmente nove casas e o tec to das outras, la nçando 
abaixo parte elo t9lhaclo e ela egrej a . As plantaçõ •s ficaram 
a rrancadas, e grande porção ele mattas, como s i foss8ru cle t'l' i· 
badas a machado. A ferti lidade dos Let·renos q 1e rocl eia.m o 
rio Doce é proverbial; a sm. producção é tão pr .. dtgiosa. q 11e 
os que p lanLarn um alq ·1eire colhem duzentos . As vargens ou 
planicies tee m a d istanc ia ele muitas l r g,tas e olferecem uma 
vista tao apraz ivel q ue não se póde descrever; é o rio tão 
l ar go e cheio de gra ndes e pequenas i lhas, que ao longe repre
sentam emb 'reações, sober bas com as suas mas treações. Alé m 
d1sso, é •rad ição q:ue nes te distdc t.o existem minas de OUI'O e 
pedras preciosas, Já exploradas em diversas ép ocas, principal-

mente em 1573 por Seba!tião F ernandes 'fourinho. >> Esta villa 
já communica-se com a Capir.al Fecle rftl pelo teleg rapho ele
ctrico. P ela sua pusição par ecE' l'llla des tinada a tr~n s fot•mar-se 
em 11m a grande cidade, desde q 11e pe la navegaçao a vapor do 
rio Doce est iver bem encaminha do o comrnercio elo U:sta rlo de 
Minas pelo seu porto. Seu nome pdmitivo e ra Aldêa dos Oontin_s. 
Sua pop. é de uns 2.000 babs . Comprehende o pov. elo Guandu. 
Agencia do correio O Espírito Sant ense, em seu n. 7~ ele 4 de 
setembro de 1886, p11blicou a seguin te noticia a r es p tto desse 
município: « Municipio de Linhares - Posição - Na laLitude 
ele 190 21.' e 30", e n a longitude ele 3• 9' e 57" do Obset·vat,OI'!O 
elo R io de Janeiro está coiiocacla , á margem nor·te do rio Doce . 
d is tante oito legues da foz do d i to rio , a villa de Linh ares, 
ti tulo este ele seu primeiro funcla.clor , 1 a qua l fni. elevac~a á 
catego,·ia de villa a 2 de ab t·tl ele 1839, ela qy al fo1 des pojacl.a 
em '184'1 pe la lei, que fe li zrne n te não foi sancctonada pelo presi· 
dente ela provincia. E' collocalla a vtlla sobre um plan!l;.ho que 
dista até o mar em rumo LS., cot• tada por dtversas lag-oas que 
se in titulam ele« Aviz "• onde tem uma pequena povoação qu e 
commercia com tls ta villa em razão ela sua prodmidade, po1s 
apenas dista um quart? ele l egua. e da h i . ~eguem-se outr~s que 
se denom inam do Nleto, elo B1·az , do 1 esta, do Ur•,lra~•. do 
Campo, das Picibas, do Delphino e ma is quatro, qne não men-:
cionamns por tgnor ar-lhes os nomes. Comm nni cam-se e nt~e st 
e clesagttam no rio Ypiranga., na costa do mar em rumo leste, 
se ndo q tasi toclas Pm pat·te habit~cdas, possuindo em suas mat ta s 
toda especie de caça e em suas aguas toda q11 a liclacle de pe ixes . 
Em rumo N. e S. é corta da pelo l'io Jupftranã com o curso de 
lres quartos de legLta. ela mesma lagôa, q•Je v:em desagtLa r elo 
lado direito da Yilla uo rio Doce, donde pt•tnctpm a formar-se 
uma e nor me barreira na altu,·a de '10 a '15 me tros, rnargeando 
o rio no curso ele 200 a 300 met•·os ele cornpt•imento, se ndo a dita 
barreira fo1·ma da ele argilla ve rmelha e pedra arenosa. Descor
tina-se do c imo desta barreira a paisagem mais en levadora qne 
é p oss ivel, pois o l'io qqe 1 hi segue em rumo ele oeste é semeado 
de ilhas, a l gumas um tanto grandes e ele dtversos nomes, as 
quaes dão ao espectador o mats sublime p aiuel que um p intor 
poderia cobiçar, sendn todas ellas ele terreno superiOl' e a bUll · 
dantes em toda a sorte ele caça. l!;m rumo S. e N. ctJrta a 
linh a telegraphica c1ue segtle para o N. até Caravellas, etc . 
P oss ue esta villa no centro uma boni'ta praça, onde estão 
collocadas as pat•edes para uma egreja, de pedra e cal , po r 
acabar ha tantos annos, e mandada constrtür a expensas do 
co mmen clador Raphael Pereira de Carvalho em 1852, e qu.e 
por negligencia dos nc•ssos governos está até a&'ora por termi
nar ! o que com pouco dispendio se poderia realiza r. No me10 
d::t mesma praça sobresahe um cruzeiro ele ma cleil·a, manda do 
levantar por S. Elx. Rvma . o St•. D. Pedro Maria de Lacerda, 

·por occasião de sua visita. episcopa l n es ta pvovincia em 1880. 
A casa onde celebram-se os actos r eligiosos é particular, desde 
que cahiu a outra inesper ada mente e m 1881 , a qua l foi con-

, struida de madeiras em 1871 pelos pres t.irnosos cidaclãos Joa
quim Francisco da; S ilva Calmon e JoaquLo;t José Moreira da 
l:lilva, a expensas suas. As ruas des ta VLlla, em numero de 
cinco, e di versas travessas, compoe.m .. se de 53 casas , sendo 
cobe t·tas de telhas 23 e nestas incluindo um sobrado e · tres 
a 5 ,;ob rada das , e m;d s 30 de palha, e ntrando nes te •umer o a 
casa da camara . qu a rte l e ca lêa ha t.an tos annos I li Ji}xis te 
poucn di s tante da vi li a o ce m i tel'io, h a pouco constru ido pela 
ca mara municip 1l. Salubridade - O município é geral •nente 
sacl~ o , da~do-s apenas "nos tempos ele euchemes algu 11 s casos 
de febres 1nterm ntan tes, quando o rio alaga suas mar"eus, e q:ue 
cedem á primeira a pp licação do quinina . J Ltpara nã Grande
illsla la.!l'Õa é um pPt•feito mat• de ag ua doca , conton.do em sua 
mat·gem Sttl uma pequena Jao-ôa que com esta comm .m tca e 
que appellid arn « Páus ,, de p~Hca ex tensão . Tem es ta lagôtt 
.JuparanK em toda sua extensão ele qu a tro a cinco leguas ele 
comprimento e urna d largur a na barra e dahi um quarto 
pouco mais on menos a té o ll m, t ndo capacidade para navws 
ele gran de cal :~ do. S tA A mftttas, assás l!tP t' •1~ns a de ttrua ve~e
tação lux11 ri a •te. p l' <- S t ,~m -se a toda sorLe ele Cltlbura , t11c lus1ve 
o café . p nas ~nas 1U rt rge 1S to la ...; n r te d P caça e e m suas ag HL~ 
diversas Pspec i s de peixes, q 'le SP l'VP m ele ll'l trí ção a qqas t 
todog q•te tH' ll iL habi Ia m .\ dou;; t "J·ços d t%an tA ela barra elo 
rio Jupar a nã, na lagô<t elo mesmo nom e est{t mais proxim a ela 

1 O Conde de Linhares, ministro no tempo do Brazii-Colonia . 
(N. ao Rçàactor.) 
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m~rgem sul que elo norte, a _Ilha do Impm·a,dot, assim deno
mtnada, porque alli esteve e Jantou Sua Mages·tade Imperial, 
quando honrou o rio Doce com stta visit.a. Anter iorm en te a 
esse fausto acontecimento denominava -se « Ilha de Sant' Anna., 
O commeneladot· Raphael Pereira ele Carvalho, que foi um elos 
nom eados para pt·eparat• a recepção ao Imperador, mandou 
f~er nella um gl'ancle r ancho ele •10 palm os ele comprimento 
sobl'e 25 de largura , sendo a terça parte ass?alh llcla um palmo 
ac1ma elo t~ rre n o, com um a rampa de maele il'a pal'a embarque 
e cles~mbarque . A ilha é toda de pech·a, mas tem na par·te 
stq~e rwt· umn camada ele terra que a torna muito produ ctiva : 
alh deu muita mandioca, ca le, laranjas , limas, a bacat es , etc , 
A parte que tem sido cultivada mede appt·oximada rn ente 
20 bt•aças em circumfet•encia . A his toria natural é ahi exube
rantemente representada, passa ndo proxima a oot·clilheira elos 
Aymorés, com seus bonitos e verdejantes bosques. No fim 
desta lago a existe um a outra, que denomina-se «La goinha ", 
que connnunica-se e recebe as aguas do rio S. José , e não 
Raphael, como errada mente chama o Dr. Cesar Marques, em 
seu Diccioruwio. E' este rio navegavel a té onde exista uma 
successão de cachoeiras ; segtmdo aflirmam, contém 18. Consta 
tambem existir em seu leito min~raes; suas margens são 
habitadas por indígenas. Jupara nã-mirim. E' proxima essa 
lagôa á grande elo lado oeste, sendo pouco menor, porém em 
~udo mais é egual. Desagua esta lagôa por um pequeno rio 
a margem do rio Doce, em pouco curso, e seguem-se dallt no 
acima (lado norte) outras lagôas de pequenas dimensões e que 
denominam-se Palminhas, Pa lmas Grandes, Terra Alta, Pia
banhas, Feijoal, Patrão-mór, Santo Antonio, Barbado e ou lra 
pro:-:ima á Regencia, que intitulam-n'a do Martins, c1ue commu
nica-se com a de Monsaráes e esta no mar: e elo lado sttl
Santo Antonio, Páu Gigante, Limão, Amarellos. Camargos, 
'l'aquaral, Aguia1•, que clesagna no Riacho, Boa Vista e todas 
desaguam no rio Doce, sendo toclad abundantes e1u peixes e 
caças. Rios allluentes- O Preto, o Simão, o Pau Gigante, Santo 
Antonio, Santa Maria, Santa Joanna, navegaveis até as pri
Ineiras cachoeiras, Lage e t odos elo Indo do sul, e do norte 
Ribeirão do Buraco Fttndo, Pancas (navegavel), Francylvania, 
S. João Grande de cima., P equeno de baixo e do Mutum, Palmi
nha.s e Palmas Grandes e Terra Alta são navegaveis pouco 
mais ou menos. Mo1·roa e eenas principaes- Principiando pelo 
Guandti, distante tres leguas a lés te, está a serra dos Milagres, 
com meia legua ou mais de altura, onde está collocada a 
fazenda do Sr. Francisco Vieira de Carvalho Milagre, sendo o 
clima muito sadio pi•oveuiente mesmo da altura em que se acha, 
·descortinando-se clabi uma linda paisagem para todos os lados. 
Ao lado norte do Guandú está outra, que tlahi segue e_ vem 
emendar com a do Porto ele Souza, o Mutum, S. Joao e 
mais em baixo do Pancas, Buraco Fundo, Feijoal e Terra Alta, 
proxirna á cordilheira dos Aymorés1 a do lado do s~l Lage, 
Santo Antonio, margeando todas o riO Doce. Sesmanas- De 
i814 a 1831 foram concedidas no rio Doce oitE. nta e tantas, 
conforme o Diooiona,?•io do Dr. Cesar Ma1·ques, tendo poucas 
cultivadas. População- · A do u!Limo recenseamento, com 
pequenas alte1·ações, é de 1.863 almas. L~mites- A lést~ o 
oceano quatro leguas distante e sueste mto legua~, a? oeste 
com a proviacia de Minas Geraes na pedra do Urubu dtstan ~e 
21 leguas pelo 1·io acima até a Lage, appronmadamente, CUJ~ 
trajecto é feito por meio de canôas, por não haver estradas, e da.lu 
por deante por terra, passando pelo Guanclít, e segu~-se por abt a 
estrada de Minas; ao norte com S. Matheus, que sao 13 leguas, 
pela linha telegraphica, e a sul Santa Cruz, distante . ~2legu~s 
pela clita linha. Madeir11.s- As maMas deste mumc1pto nao 
podem ser maia abundantes de madeiras de ·todas as fJ.ualidades 
tanto pat·a construcção civil como para a naval. Estabeleci
mentos agt•icolas -Existem no município tt·es engenhos ele 
ferro e out11os de madeira movidos por animaes .• e m~is t~·es 
bolandeit·as de farinha e outros de fieiras mov1das a l;Tiao. 
Indus1ria fabril-Assucar, aguardente, farinha de mandlOca, 
da qual se extrahe o polvilho, redes de pescar, hnhas 
de ~ucum, de algodão e gravatá, peneiras. clwpéos ele palha, 
esteiras, ·~ranças de couro, cortumes, etc., etc., etc. Agl'lcul
tura.- Ajudado pelos terrenos, que não podem se.r melhores, 
cuHJVa-se café canna de assucar, manclwca , nulho, arroz, 
feijão, mangaril;os, tb.yobas, inhames, caras, batatas, bananas' 
amendoim, araruta, laranjas, legumes, ·etc., etc. Commei"CLO
Embora com toda difficuldade da barra, exporta- se grande 
quantidade de café, jacarandá, peroba, cedt"O e vinhatico, ~ em 
menor quanttdade assucar, aguardente farinha, fumo, toucmho 
e outros generos. A importação é de f~zendas, ferragens, kero-
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sene, carne secca, louça e outt•os generos para const1mo. Os 
generos são exportados para a Victoria o~t Rio de Janeiro, para 
que tem se mpre esta praça tres navtos empregados neste 
~ervi ço, não obs ta n te não auxiliar a barra , para o que o povo 
deste municipio não cessa de r eclamar, ao menos com um rebo
cador apropriado, e não tem os sido a tlencli dos . E com certeza 
haveria g rande commet·cio, si contassemos com o auxilio da 
bart·a , sendo este o unico obstaculo que prtva o po vo de lrab~
lbar, desanima ndo-o, porque os produc tos que colh t!m nao 
podem exporta i-os e nem o negocian te pócle remettel-os, visto a 
condi ção ela di ta ba t' l'a, e mesmo todos, muito ou pouco, plantam 
é colhem para o consum o ; e desde que não ha expoi·ta ção não 
pócle haver comm ercio. Si ao menos honvesse uma estrada de 
rodage m para Sa nta Ct•uz nas condi ções ele poder- se conduzir 
as ca1•gas pa ra alli, se ria ele muita va ntagem; mas infeli zmente 
nem 1s to t em os, conservando-se, por ta nto, o povo sem o menor 
recurso. E1s a, put•a vet•dacle . Os terrenos não podem ser 
melhores para a,tucl a;· aos l a vra~ores, mas elles não se empregam 
nts to e nem . os ele fot·a se amn1 am para aqui vir, visto as 
C1rcumstan01as all ll dJdas. A barra, que é o u ni co recurso que 
poderia fazer o loga r progredir, a nim a t· o povo e chamal-o 
para alli, afi m de cultiva r os terrenos, que são uberriruos, e 
exportar os generos sem r eceio, não tem sido melhorada. Não 
é por fa lta de reclam ação do povo e da r espectiva camara 
múnicipal·, e si m dos nossos rep rese ntantes na Camara tempe
r aria t, qua deveri am pôt· um paracl eHo a ·tantos sact•Jfictos e 
abra«ar tão j ustas reclamaçõP.s , pedindo ao governo pt•oviden
cias para este es taelo de co usas . Emfim , si o povo elo logar 
tem se tor nado apathico, a causa principal é a difficuld ade 
com que luta pa ra exportarem os seus genet·os Já não di ga
mos os se rios preju izos que tem cau sado e aLé perdas de viela!> 
occás ionacl as por nau fragios . E, si assim con li n11a, desappare
cerá todo o commer cio des te município. Povoações- Existe 
uma na barra do rio Doce, a ela Regencio, do lado sul, 
comrnunicanclo-se com o Ri acho pela pl'ai a . Mais acima, um 
quarto c meio de legua , pouco mais ou menos , ex iste elo lado 
elo norte uma outra povoação, que se communica c0m S. Ma
theus egualmente pela prai a e com esta villa por meio ele uma 
boa estrada, conservada pela camara municipal. Ilhas -:- Boa 
Vista, Flexeiras, Cara puças, Jaca randá,. Tras Ilhas,. CamJ'l?-hC?, 
Desejo, da Barra até Linhares; e de Lmhares ate o Ta tu r10 
acima, Oliveira, Boqueit•ão, At:manclo, C1pó, Gado, Cruz, Pa.J· 
mas, Travessão, Ilha Comprida, Espigão. Tet•ra Alta, P1raque, 
Tamanduá, Pau Grosso, Veado, Papagaio, Pau Gigante, San~o 
Antonio, Buraco Fundo, Ba1·bado, Sapucaia, Pancas, Capt
vara, Poaya, Gallinhas, lVIutum, Esperança e outras mais, que 
por pequenas dimensões deixamos de mencionar. sendo todas 
t'ertilissimas. Lei~ sanccionadas relativas ao mtinicipio- Lei 
n. 17 de 12 de dezembro de 1878, autorisando o presidente a 
despender pela verba respectiva do orçamento a quantia neces
saria para dotar a villa de ~in h ares com 11_m p1•edio que · 
servisse ele casa de camara, cadea e quartel, nao executn.da . 
L~i n. 18 de 12 ele dezembt•o do mesmo anno, autorisando o 
presidente a despender pela dita verba a quantia pt·.e~isa par~. 
clesobstt·ucção e melhoramento da estt·ada que se dmge desta 
villa á barra do rio Doce (executada). Lei n. 24 de 15 ele maio 
de 1882, autorisando a presiclencia a auxiliar com a quantia 
precisa a construcção da nova matr"iz de Linhares, não execu· 
tacla, Outra n. 24, de 15 de março de 1884, autorisando o presi· 
dente a crear na barra elo rio Doce uma eschola par a o sexo 
masculino, idem. Districto do Guanclú- Do lado sul, proximo 
á divisa de Minas, desagua no rio Doce o rio Guandú, onde 
existe uma pequena povoação e bem florescente, tendo commu
nicação para a Victoria, onde vão vender grande porção de 
gado mineiro, assim como café, fumo, toucinho e outros gene1•os 
que são exportados para esta barra em troca de sal, fazendas 
e outros artin-os para consumo. Agricultura - Produz toda 
sorte de cere~es para consumo, assim como café, cacau, etc. 
População- Possue na sécle da povoação 26 casas de t elhas, 
bem conslruidas, não incluindo nesse numero outras d1ssem1-

, nadas pelas proximidades. Inclustria fabnl- Agyardente , 
assucar, fumo, fubá ele milho e ele arroz. Machmtsmos 
Existem no distt·icto diversos motot·es para ass~car, cachaça e 
beneficia1· café, CUJOS machinismos são movtdos a agua e 
outt·os por animaes, e-tc. Indttstria pastoril- Gado vaccum, 

t Nf<o fnllnmos dos ::tctuaes, e sim dos qile rept•escn tat'!\111 nas pas
s!\dns Ie gisl~tura s . 
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muar, cavallar, suíno, laniget•o, cabrun e aves doméSticas. 
lVIadeiras- Sua s mattas são abundantissimas em diversas qua
lidades de madeiras ele lei. Culto- I-Ia pouco foi a expensas 
ele diver sas pessoas da localidade construída urna capellinba, a 
qual foi em ,junho do anno passado benta pelo Rvm. Sr . vigario 
Cazella, tendo a invocação de S. Peúl"O. Carnara Municipal de 
Linhares em 16 de agosto ele 1886 . Eu Rapbael Augusto de 
Carvalho; que ?screvi ~ ~ubsc revo, co_rno secreta.rio.-1\lfa?:oel 
Pereira da s~lVCb Pmxao . - Joaqu~?n li'ranc~sco ela s~zvcb 
Calmon.- Arthur Raphc~el ele Ocw·valho - Jacbquim Mcbricb?W 
]l'e,·reircb. lltfaciel. 

LINHAR:E.S. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, vem 
dos Linluwes , banha o mun. de Juiz de Fóra e elesagua n11 
margem esq. elo rio P ar ahybuna. 

LINHA SEBASTOPOL. Log. no nnm. de S. Sebastião do 
Cahy do Estado do R. G . do Sul; com uma esch . publ. ele 
inst. primaria. 

LINHA ZAMITH. Pat•ochia do Estado do R. G. do Sul 
na es-colonia D. Izabel. ürago S. Ft•ancisco de Assis e dio
cese S. Pedro. Foi et•eada parocbia pela Lei Prov. n. 1.704 de 
13 de dezembro de {888. 

LINO. Serra do Estado das Alagôas, no mun. do POL·to 
Calvo. 

LINO . Ribeirão do Estado ele S. Paulo, elo mun. de Mo
coca. 

LISA. Serra do Estado da Bahia, no num. elo Riachão ele 
Jacuh ipe. 

LISCANO. Passo do rio S. Gonçalo ·acima da barra do rio 
Piratiny, no Estado do Rio G. do Sul. Nesse passo tentou em 
~837 o gene1·al dissidente Antonio de Souza. Netto forçar a 
passagem, collocando para isso algttma at·tilheria na margem 
esq . do S. Gonçalo ; mas não o conseguiu pela obstinada re
sistencia que lhe fizeram quatro canhoneiras ao mando elo 
almirante Greenfell . 

LIVRAMENTO. A Lei Pro v . elo Ceará n. 1.235 ele 27 ele 
'\Ovembro ele 1868 elevou a pov . do Pa1·asioho á categoria de 
v11la com o nome ele Paracurú, a ele n. 1.604 de 14 ele agosto ele 
1874 transfer m para a pov. elo Trabiry a sécle ele villa e f reg . 
do Paracurü, que passou a denominar-se N. S. elo L'im·a
mento; e a de n. 1.669 de 19 de agosbo de 1875 mudou esta 
ultima denominação pela de T!·ahit·y. 

LIVRAMENTO (N. S. do . ). Villa e mun. do illstaclo do 
Piauby, na com. de Campo Maior. Diocese do Mat•anhão. 
li' oi et•eacla paro chia pela Lei Prov. n. 873 de 20 de junho 
de 1874 e elevada á categoria de villa pela de u. 945 de 22 
ele maio de 1877. Installada em 25 de novembro ele 1878. Tem 
duas eschs. publs. de inst. prim. Agencia do cor1·eio . Esta 
villa está si tuada ao pé de uma montanha, e fica nas proxi
midades elo rio MaraLauhã. E' pequena, e pela sua situação é 
extraordinariamente quente; o mun. tambem é pequeno, pobt·e, e 
não offerece rectll'sos á um futnro prospero e risonho. Em pt•in
cipios do seculo 18o a área qtte hoje compt·ehencle os limites da 
~illa do Livramento, era apenas uma fazenda ele criação de 
gado, chamada Boa Esperança e perLencia á Manoel C~r
valho _ele Almeida, natural cle

1
Povtugal e commissario ele ca

vallana, Cl lJO territor io pertencia então á f,·eg. ele Santo Au
tonio de Surubirn, hoje Campo Maior . Por esse tempo fundou 
Manoel Carvalho de Almeida , em sua fazenda, uma capella 
dedicada á N. S. elo Livramento, e junto a e$ta urna grande 
casa para ha bitação de sua família, cuja capella foi reecl ificada 
pelos annos de 1759, por seu genro João Borges Leal, a qual 
serve hoj e ele egreja matriz e de repouso ás cinsas dos seus 
fundadores. 

LIVRAMENTO (N. S. do). Vi !la e m u n . do Estado ele 
MàLto Grosso, na com. de seu no.me Diocese de Cuyaba. Foi 

· et•eada vil la pela J;,ei Pro~. n. 593 de 2'1 de maio de 1883 e 
: com. pela ele n. 619 ele 23Junho do mesmo anuo. Tem çluas 
eschs·. publs. de inst .. prim. O mun,., alem da parochia da villa, 
compr.ehende mais as de N. S. da Gtüa e N. S. de Brotas. 
Sobre suas divisas vide: Lei P1·ov. n. 590 de 1\ôJ de maio de i 883; 
n. 580 de 5 ele setembt·o ele 1881; n. 558 de 26 de novembi·õ ele 
1880; n. 9 ele 28 de junho de 1850. Foi insta!lada em 7 de 
junho de 1884. O mun. é regado pelo rio Cuyabá e pelos ribei
rões denominados Pary, Pil,ahy, Machado, Engenho, Chiqueiro. 
Bahú. e ~ahdeira. Agencia do coneio. Pai classificada com. 
de pnmena en·t~·. pelo Dec. n. 15.6 ele 15 ele Janeit·o de 1.890. 

LIVRAMENTO (N. S. elo). Parocbia do Estado de Minas 
Geraes, no mun. ele Ayuruoca, <Í margem do rio Grande . 
Orago Senho1· Bom Jesus e diocese ele iVlarianna. Foi creaela 
pela Lei Prov. n . 726 ele 18 de maio de 1855. Uma estrada 
li ga- a a Ayuruoca. Tem duas eschs . pnbls. de inst. prim., 
cread as pelo art. I da Lei Pro v, n. 2. 765 ele 13 de setem bt•o 
de 1881 e art. I d.a ele n . 1.064 ele 4 de outubro de 1860. Sua 
pop. é de 2 .000 habs. Compreb.enele o bairro elos Carvalhos, 
com esch . publ. Sobre suas divisas vicie; art. XV ela Lei 
Prov. n. 533 de 10 ele outubro ele 1851 ;· art. XIV da 
ele n. 1.1.90 de 23 de julho de 1864. Cultura ele fumo e cl'iação 
de g·aelo, Agencia do correio . 

LIVRAMENTO (N .· S . elo.). Parochia elo 1TisLado ele Minas 
Geraes, no mun. de Barbacena. Diocesll ele Marianna. Foi 
et·eada pel11. Lei Prov. n. 2.7'12 ele 30 ele novembro ele 1880. 
T em as duas eschs. publs . de inst. prim. uma das quaes, 
a do sexo feminino, creada pela Lei Prov . n. 2.038 ele 20 ele 
outubro ele 1882. Agencia do correio. Sobre suas divisas vide, 
enLre outras, a Lei Prov. n, 3.'142 de 28 de setembro de 1887. 

LIVRAMENTO. Log. do Es tado elo Amazonas, á margem 
clir. do rio Curuçá, no mun. de S. Paulo de Olivença . 

LIVRAMENTO. Pov. do Estado do Ceará, no mun. d!t 
Morada Nova; com uma esch. publ. de inst, pl'im. Foi elevada 
adist. clote1·mo de S. Bernardo pela Lei Prov . n. 799 de 2i 
ele julho de i857 e incorporada ao termo do E. Santo da Mm·ada 
Nova pela de n. 1.80•1 de H Q.e janeiro de i879. Foi supl'imiclo 
o clist. ah i Cl'eado pelo Dec. n. 28 de 5 de maio de 1892. 
LIV~AMENTO (N. S. elo.). Parochia elo illstil.do elo Para

hyba elo Norte, no mun. de Santa Rita, á margem esq. de rio 
Pa1·abyba, p1·oxima á foz. Diocese do Pavahyba. Foi creacla paro
chia com a invocação de N. S. do Livramento pelo Alvaré. ele 
28 de setembro de 1813; ·tvansferida pa1·a a egreja da Guia com 

• esta invocação pela Lei Pro v. n. 14 de 12 ele nevembro ele 1840 . 
T em duas eschs. publs. de inst. primaria. 

LIVRAMENTO. Pov. elo EsLaclo elo Rio ele ,Jaaeiro no 
mun. de S. Sebastião elo Alto, com uma capella e um c'emi
terio. 

LIVRAMENTO. Vide Sant' 1nnc~ elo Livrwnento. 
LIVRAMENTO. Morro ela Capital Federal, na freg . de 

Sant' Anna. Liga-se ao morro do Pinto, e tem duas faces, uma 
voltada para a E, dfl F. e a outra ]J!lra a élambôa. 1'em sob si 
um tunel que é percorrido pelo ramal da Gambôa . E mais ou 
menos habiLado. O Dec . n. 5.885 de 13 de março de i875 con- . 
cedeu privi legio para a construcção e serviço ele kansito de um 
·tunelnesse morro e autorieação para o estabelecimento de uma 
linha ele canis. -

LIVRAMENTO . Ilha elo Estado de Maranhão, em frente d!t 
ponta elo Alcantara; com um a ermida ele N, S . elo Livramento. 

LIVRAMENTO. Riacho elo Estado do Ceará; banha o mun. 
da Boa Viagem e desagua na margem dir. do rio Quixeramobim. 

LIVRAMENTO. Riacho do Estado do Ceará, aJJ. elo rio 
Banabuihú . 

LIVRAMENTO. Ribeirão elo Es~aclo elo Ceará; nasce no 
mnn. do Riacho do Sangue e lança-se no rio Jaguaribe pela 
mõ;"~rgem esq., na f reg . ele Russas. 

LIVRAMENTO, Rio elo Estado do Rio de Janei l·o, afi'. da 
margem esq. do Sant'Anna, um dos fot·madol•es elo Guandú. 

LIVRAMENTO DAS PEDRAS BRANCAS (N. S. do .) 
Parocbia no mun. ela c(Lpital elo Est.aclo elo R. G . cloSul, Vide 
Pedras Brancas. 

LIVRAMENTO DA UNIÃO (N. S. elo). Parochia doEs· 
tado do Piauhy. Vide lfnião. 

LIVRAMENTO DE BANANEIRAS (N. S. do). Parochia 
clomun. ele Bananeiras, no Estado doPara hyba do Norte. Vide 
Bananeircbs . 

LIVRAMENTO DE PARNAGUÁ (N, S. do). Parochia 
elo mun. ele Parnaguá, no Estado do Piauhy. Viçle ?arnéigwJ,. 

LIVRAMENTO DO lilANANAit (Senhor Bom Jesus elo). 
Parochia do mun. do Bananal do Estado ele S. Paulo. Vide 
]ianancbl. · 
LIVRAMENTO DO B-1?-RRACÃO (N. S. do). Parochia do 
num. do Barracão, no Es'tado da Bahia. Vide Bw·•·acão. 
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LIVRAMENTO DO NAGE(N. S. do). Parochia do E s
tado da Bahia. Vide Nagé. 

LIVRAMENTO DO PIUMHY (N. S. do). Parochia do 
mun. elo Pittmhy, no Es tado de Minas Geraes. Vide Pú~mhy. 

LIVRAMENTO DO SARANDY (N . S. elo). Parocbia elo 
EsJiaclo ele Minas Get·aes. Vide Sarancly . · 

LIXEIRA. Gort'ego elo Estaclo ele Goyaz, banha o mun. ele 
Santa Luzia e clesa~ua na margem esq. do ribeiril:o Taipa, 
trib. elo rio Conuulm (lnl'. loc.) . 

LO ANDA. Pov. elo Estado de S. Paulo, no num. do Bananal 
Agencia elo correio, cre(1;cla pela Portaria cL 1 de agosto de 1885· 

LOANGO. Log. no mun. ele Gabac.eiras elo Estado elo Para~ 
hyba elo Norte. Affirmam-nos exist ir ahi uma pedra com o for
mato ele um allar. 

LOBÃO. Ribeirão elo Estado de Minas Geraes, atrv.vessado 
pela E. de l~ . Oeste de ll!linas. 

LOBOS. Ribeil'ão do Estado ele Minas Geraes, affi. ela mar
gem clir . do r io P.irangttinha. Nasce naserra da Pedra Menina 
e lem nove kils. de extensão. 

LOBATO . At•t•oio do Estado elo R. G. elo Sul, na ex-colonia 
Silve ir<t lVI<utiu~. 

LOBO. Bairl'O do mun. ele S. Cat·los cio Pinhnl, no Estado 
de S. Paulo. 

LOBO. Um elos quarteirões elo mun. ele Avaré, no Est·ado de 
S. Paulo, · 

LOBO. Ribeirão do .Elstado de S. Paulo, ba,nha o m1m. de 
S. Carlos do Pinhal e desagua no Jacaré-pepira-nssú, trib. 
do Tieté. 
~OBO. Ribeirão do Estado ele S. Paulo, banha o mun . do 

Rto Novo e desagua no rio Pardo, atf. do Paranapanema 
(Inf. loc.) 

LOBO. Rio do Estado elo H. . G. do Sul, banha o mun. do 
Passo Fundo e desagua na margem esq. do rio Passo Fundo. 

LOBO. Carrego do Estado de Minas Get•aes, banha a ft•efJ. 
çle S. Gonçalo de lbituruna e clesagna na marg-em esq, do r10 
das Mortes. 

LOBO. Cor r ego do Estado de Goyaz, banha o mun. ele Santa 
Luzia e clesagua na margem dir. do ribeirão da Saia Velha, 
ali'. do rio S. Bartholomeu (Inf. loc,) Do mesmo mtm. nos dão 
no~icia de um outro carrego desse nome, afl'. da margem esq . 
elo ribeirão Ponle Alta, trib. do Alagado. 

LOBOS. Ilhota formada por varias ped1'as, com alguma ve
getação, que se acha mui pet•to de tJnquetá, CJ.Uasi defronte _da 
Matriz. Pt·ovem-lhe o nome de haver pertenctdo a dous 1rmaos 
desse appelliclo (Fausto de Sotiza. A Bahia elo Rio de Ja
nei?"O,) 

LOBOS. Ilha do Estado ele Santa Catharina, perto da barra 
e da cidade da Laguna. 

LOBOS. Nome qtte tem em uma parte elo seu curso o rio 
Iguá, que banha o mun. de Itaborahy do Estado do Rio ele 
Janei ro. 

LOCA. , Montanha isolada ele gneis, em decomposição, coberta 
de cascalho grosso e pe tlédos angulosos, de quartzo, pertencente 
ao systema da serranüt da Borborema; no Estado de Matto 
Grosso. li'ica mais ou menos a kil. ao NNO. da Corixa do Des
taca mento. Sobre ella di~ o Dr. S. dà Fonseca:« Na sna face 
mer idional ha uma quebrada formando como qne um alpendt•e 
~·egu lar, debaixo do qual e do fundo da rocba seguem para o 
1aterior tres cot'l'eclores, por onde sahem aos borbotões as 
aguas do riacho. Esses cot•reclot·es são escurissimos e h abi tação 
de numet•o in fi n i lo de mot·cegos ; o elo meio é o mais largo e 
l'acto, tendo pouco mais de tllll metro ele lat·gura. Dentro ouve
se~ l'Ltmot· das nguas que cahem como em cachoeiras e veem pelo 
~h ao dos conectares sah ir na cluebrad~ •. onde soten·am-:se,_ appa
t ecenclo r.mco metros mais ono-e. e w. como um rtben·o de 
qu~~ro e .meio meLros ele lat·go, ~lg·ui1s cleci1~1etros de. fundo e 
cou ente tegulat•, O monte med ira quando murto tres ktlometros 
de pe_t:lmetro; Junto ao alpendre veem-se disti nctamente camadas 
stratltorrues de _rocha se!1Jelhante ao trapp amygdaloicle, das 
quaes algumas ltsas e poltclas como lousas jazem amontoadas 
no solo, resultado das et·osões produzidas pela lympha que 

minou a montanha, dissolveu-lhe as rochas de facil decomposi• 
ção, e formou es. e alpendre e as cavernas interiores para sell 
livre curso. A presença elas aguas, e a força com que cahem no 
ventre. da montanha, indicam a existencia de um s iphão. O 
~ lp3 ndre ou Loca tem quasi oi lo metros ele frente, lt•es e meio 
de fundo e uns cinco de altura. Busquei exami nar os cot•re
clores; mas apenas enh·ei alguns passos no do meio, a escuridão 
e· a nuvem ele mol'Ct~gos, que esvoaçavam molesLanclo-n1e des
animaram-me de proseguit·. » 

LOCA GRANDE. Nome de uma ""t'uta ele salitre, situada 
cerca de nove kils . a SO do arraial 'àos Tit•os, no Estado de 
Minas Geraes. Tem uma largura média ele sete metros, uma 
ext0nsão ele perto de 800 e uma altura superior a cinco. O 
Sr. Gorcetx nos seus Annaes da Escola de Minas, vol. I pag. 79 
dir. : « E' uma g:aler~a P.erfeita e das mais bellas possiveis. 
Sua ahobac~a seml-cy1mdr1Ca _é ordinariamente lisa, demons• 
tranclo _ass1m a gt·ancle acçao que tiveram as aguas na sua 
formaçao . Em algttnslogat•es fot•mat•am-se fendas no calcareo e 
as aguas, infiltrando-se por ellas, foram pouco a pouco depo
Sitando stalact1tes. que apresen·tam por vezes um volt1me con
sicleravel. Suas paredes e mesmo o céo da galeria, acham-se 
cober·tos ele inscripções feitas a carvão , fumo dos archotes, 
etc., elas quaes algumas teem a data do seculo passado. A 
galeria é fechada no meio por um véo de stalactites que dá. 
passagem para outro salão , pot• uma pequena al1ertura. Os fios 
deste véo são tenues que uma luz collocada do l ado opposto 
dá-lhe o aspecto de um rendado natural. A galeria continíta 
então até esbat'l'ar em um obstaculo formaclo pelo proprio 
calcareo onde só existe um pequeno canal que f'az communicat' 
o ar intet·iol' com o exterior. Parece-mé que noutt•o tempo esta 
galeria era aberta de um lado a outro. Foi então que se 
formaram as abundantes jazidas de salitre que ahi existe. 
Este sal é encontrado umas vezes de mistura com terra argillosa 
oulras vezes quasi pura, já. crystalisado, em pequenos Jilamentos 
opacos, reunidos ' em feixes uns aos otttros. A lê uma graJlde 
extensão foi explorada a lóca por um processo ro·tineiro, imper
feito e impt·oduc tivd que ')Tischwege descreve no seu tt•abalho 
do modo seguinte: i< Ha ao ~9elo 10 escmvos na fabrica. Estes 
escravos cavam e carregam~.a te1·ra dct gruta em pequenos 
cal'l'os ele mão, para encherem carros de bois_ que as levam 
alé a officina. Pi}ra traballlê!!:Jem nestas officmas ch~gam de 
tempos a tempos epet·arios. 1\i'a offictlla r eduzem a po a t erra 
que se acha ern pedaços muipo duros, batendo com pequenos 
páos : Depois de pulvel'isada i:m:l-1ecam-na em caix:as de lavagens 
form.adas d!J um só tronco ca_v·acio. As aguas da lavagem são 
depo1s fervJclas em se1s cald'e1ras tendo cada uma seis pés de 
cliametro e profundida_cle. Em uma caldeira á parte é fervido 
de novo para ser en tao filtrado em um v~so de madeira 
onde crystallisa o salitre antes do chlorureto de sodium~ 
Tiram-se· as aguas mães, antes de começar a ch1·ystalisar este 
ultimo sal e pt•epara-se um sal ele cosinha onde ainda ex:iste 
salitre. Este sal serve para o gado. O salitre preparado desse 
moclo é vendido, sem ser relinado, á fabrica de polvora elo 
Rio ele Janeiro a 4$800 a arroba. A producção annual da 
fabrica é de 150 arrobas. Com uma boa e intelligente dit•ecção 
a fabrica procltiziria muito mais, porquanto cada cat•ro ele 
terra de mais ele 60 pés cubicos cH1 uma só arroba, sendo 11 
tet•ra muito rica. >> Quando visitei es ta lóca, não tt•abalhavam 
mais no salitre, mas existe ainda graucle qu antidade na terra 
que póde ser tratada durante mttitos annos e será uma fonte 
ele riqueza para qualquer em preza que encetar esta exploração. 
Pot· meio de lavagens methodicas, retirar-se-ha uma maiot· 
porção do salitre contido na terra . Retira-se metade desta 
agua e colloca-se outra pot•ção nova que acarreta metade elo 
salitre que havia ficado dissolvido na agua primitiva, e assim 
por dean·te até que reste uma diminuta quantidade deste sal 
na terra embebida. Estas aguas são collocadas ein otitl'_9!1 
'Loneis com tert•a nova até terem dissolvido uma grande porçao 
ele salitre ele modo que todas tenham o mesmo gráo de s~tll
ração. São então concentradas e purificadas em cal_deu·as 
especiaes. PaPa transformar os azotatos ~e cal, ma!3'nes1a em 
azotatos tle potassa costuma-se rnistut·at• a tet·ra salltrosa uma 
certa proporção de cinzas qne f01·necem o alcali.Nas lav~gens 
em cubas, como se fazia antigamente a quantld<1de de agua 
que fica contém um a grande proporção de salitre . Pelas 
lavagens successivas a pyoporç_ão d'~gua restante _contém uma 
diminuta parte ele salitre d1ssolV1do. Além cltsso, empre
"'ando-se pouca agua a clespeza de concentração será muito 
menor. As cinzas serão fornecidas pelo combustível que aquece 
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as · caldeiras ele concentração. F az-se depois cristalisat• o salitre 
As aguas primitivas (eáux -méres) coutém sempre uma pro
porção de chlorureto de sodium e outros saes.Ora , a solubilidade 
do sali·tre uugmenta extraordinariamente com a temperatura 
emquanto que a do chlorureto de sodium pouco varia. E' 
baseado nes·te principio que se r efina o salitre. Já na caldeira 
de concentração uma parte elo chlorureto da soclium cristall•sa 
e póde ser re tirada antes_ do resfriamento das aguas que contém 
o sa litre . Depois de cr1stahsado lava-se com agna salurada 
desse :nes roo sal. Esta agna póde disolver outros saes mas nem 
um a acção tem sobre o salitre. Faz-se seccar em estufas e fica 
o salitre branco com aspec to de arêa. Entt·ega-se nes·te estaclo 
ao commercio . Existem onit•as lócas de salitt•e, nos arredores 
cl :t Formiga e dos Arcos e margens do S. Francisco, que 
poderiam forn ecer muitas arrobas, mas cuja extracção não é 
prosegu ida por falta ele meios ele transporte . Da terra sa l i· 
trosa da L óca GJ'Cb?tde, perLo elos Arcos, ft7. em um kilo nm 
pequeno ensaio. Delle retirei 0.598 ele salitre purificado, o 
que d:i o resultado de 598 gmmmas em Ltma ·tonelada de 
term. Este salitre não contém iodo». 

LOGRADOR, s. m. (Ceará), Nome que dão a uma secção ela 
fazenda de criação, em loga r re tirado no qual se estabelecem 
cunal, aguada , etc., e onde vae o vaqueiro tratar do gado e 
principa lmente das vaccas feridas que alli se estabelecem. 
Todas as grande fazendas tem seus logradores. Etym. E' 
corruptella de lougradouro (B. Rohan). 

LOGRADOR. Pov. elo Estado de Minas Geraes, na freg. 
da Abbadia do Pitanguy. 
· LOGRADOURO. Pov. elo Estado do Ceará, no mun. da 
Aurot•a. 

LOGRADOURO. Log. do Estado do R. G. do No1·te, no 
mun. de Angicos. 

LOGRADOURO. Rio do Estado elo Ceará, affi. da margem 
esq . elo Trussú. 

LOGRADOURO. Riacho do Estado elo R. G. elo Norte, no 
mun. de ·Caicó. 

LOGRADOURO. Lagôa elo Estado do Ceará, no mun. de 
Umary. 
· LOGRADOURO. La(jôa do Estado do R. G. do Norte, no 
mun. do Jardim (In f. 1oc.) 

LOIRAL. Igarapé do Estado do Pará, no mun. de 
Almeil'im. 

LOLA YA. Serra do Estado do Ceará, nas divisas do mun. 
de S. Francisco de Uruburetama. 

LOMBA. Rio do Estado de Sergipe , nasce do sangradouro 
elo 'l'anque Grande, á duas leguas ele !La baiana e faz barra no 
lrapiranga, no engenho Lomba, com um curso de 26 kilometros. 

LOMBA. Rio do Estado de Minas Geraes; nasce ela serra 
ele ltambé e vae desaguar no rio elas Pedras ou Jequi·tinhonba. 

LOMBA ALTA. Log. dfJ Estado elo R . G. do Sul, entre 
Bagé e Jaguarão. E' uma cla3 estações ela Locomotora Jagua
l"ense. 

LOMBA DO FRAGATA. Log . do Estado do R. G. do 
Sul, no mun . de Pelotas. 

LOMBA GRANDE. Log. no mun. de S. Leopoldo elo 
Es tado do H .. G. do Sul i com duas eschs. publs. de inst. 
primaria. 

LOMBARDIA. São assim denominados dons ribairões elo 
Esta do de Santa Catharina, afl's. da margem dir. do ribeirão 
Kreker, trib. do 1'ijucas. 

LOMBAS. Antiga freg. do dis·t. de Santo Antonio da Pa
trulha, no Estado do R. G. elo Sul. Foi fundada em meiaclos 
do seculo passado pelos exploradot·es que edificaram uma 
egreja dedicada a Sant'Anna, e que foi elevada a parochia 
por ordem regia ele 26 de mal'çO de 1772 ; da qual, porém, não 
restam hoje vestigios,~'rem uma escb. publ. ele inst. primaria. 

LOMBILHO. Corrego do Estado de S. Paulo, no mun. do 
Rio Novo. 

LOMBO. Sel'l'a elo Estado do R. G. do Norte, entre Angi· 
coa e Macau. 
~ ,,LOMÊ~. Serra do Estado de Minas Geraes,· no mun. ele 
lYLUnahé, a margem esq. do -rio deste nome (Inf.loc.). 

LONDERO. Igarapé elo Estado elo Parí~; desagua no rio 
Capim pela marg. clir. entre os igarapés Itauiry e Cat·auatá· 
assú (B. Rodrigues). 

LONGA. Ilha elo Estado elo Rio ele Jaueiro, no mun. ele 
Angra dos Reis. 

LONGÁ. Rio elo Estado do Piauhy, nasce da serra dos 
MatLões, corre na clirecção mais ge1•al de O. para E. e ' ' ae 
desaguar na margem dir. do rio Parnahyba, depois de bunhat• 
os muns. ~e Campo Maior, Barras e Batalha, Recolhe, pela 
margem d~r. as aguas dos rios Surubim, Genipapo, Corrente, 
Matto~ e P~r~curLwa, e pela esq. as elos rios iVIaratauan, Ininga 
e Poçao. I~x1 s te nelle uma cachoeira denominada - Ema. -
Um canal commll'llica-o com o rio Parnahyba «Esse canal diz 
D. M. C:dclas, antes de communicar com o Parnahyba bi.fur
~a-s e formando uma pequena ilha ele cerca de 1.500 ~1e ·tros, 
JUncto á grande ilha elo Barracão por elle t ambem formada». 
De Campo Maior nos escreveram em 1886. "O rio Longa, com 
11m curso de mais de 50 leguas desde a sua nascenLe até a foz no 
Parnahyba banha es-ta villa (Campo iVIaiOl'), onde recebe os tribs. 
Genipapo e Surubim qtle o engrossam, seguindo até o lugar 
iVIalh acfa Alta, distante duas leguas da vdla elas Barras, em 
que desemboca nelle o Maratauan, formoso canal d'agua que 
banha esta ultima villa. Outro alf. notavel é o rio Piracurnca; 
a cuJa margem campeia a florescente villa que tem o mesmo 
nome: Engrossado pelo Mal'atauan o Longá segue até o lugar 
Urubu, 11leguas além elas Barras, onde existe o famoso salto 
cl'agua que _clev_ide-o, e~ ~ois nomes: 4ongá ele cima e Longá ele 
ba1xo, o pr1me1ro d aht a sua nascente, no lugar Foge-homem, 
deste mnn. e o segundo até sua embocadura no Parnahyba. 
Esta cachoeira que mede ele altura cerca de 15 palmos e onàe 
nenhum peixe pode subir, dos que vem pelo Parnahyba pelo 
Long~ de baixo, sendo o unico obstaculo á navegação. clesapa· 
recer<t com a abertura ele um canal, que em dous invernos 
S';Jcc~ssivos, mudará o curso das aguas, tornando praticavel a 
naçao e ent•iquecendo o rio com a cópia ele peixes qu~ esta· 
ctOnam al!I, vmdos elo Parnahyba . Innumeras set•iam as v<~n· 
tagens a colher d'ahi á cidade do Parnahyba. Retiro da Boa 
Esf>erança, villas ele Piracuruca , Batalha, ·Ba rras, Campo
M~IOr e outros Jogares á ma:·gem do Longá e seus aifs. onde 
eXlstem_ estabelemm!lntos ruraes e COJ?n;tet·ciaes que experi
mentanam notavellllcremen·to com a Jae1hdade ele transporte 
de seus procluctos e importações,, 

LONGA. Enseada na ilha Gt·ancle, pertencente ao mun. de 
Angra dos Reis e Estado do Rio ele Janeiro. 

LONGUINHOS. Corrego do Es·taclo de Goyaz, banha o 
mun. de Santa Luzia e desagua na margem clir. elo rio Co
rumbá (In.f. loc.). 

LONTRA. Log. do Estado elo Rio ele Janeiro, no mun. da 
Barra do S. João; com uma each. publ, de inst. prim •• creacla 
pela Lei Pro v. n. 1. 708 de 1872. · 

LONTRA . Log. do Estado ele Minas Geraes, na freg. das 
Mercês e mun. do Pomba i com uma esch. publ. de ins t. prim ., 
CJ•eada pela Lei Prov. n. 3.594 ele 29 de agosto de 1888. 

LONTRA: Lago do EsLado do ~mazonas, na margew. esc1. 
do rio Japur a, com quem commun1ca. 

LONTRA. Grande e extensissimi!J varzea no mun. de Campo 
Maior elo Estado do Piauhy . E' notavel por suas riquíssimas 
pastagens. 

LONTRA. FlU'O elo Estado ào Pará, na ilha iVIarajó e mun. 
de Breves i vae para o rio Jaburú. 

LONTRA. Igarapé elo Estado elo Pará, no mun. de Macapá i 
desagua no rio Cur1aú. 

LONTRA . Rio do Estado do Rio de Janeiro, alf. ela margem 
esq. do S. João, que é trib. do Oceano. 

LONTRA. Rio do E5taclo de Santa Catharina. no num. ele 
Blumenau. Pertence á. bacia do Itajahy. 

LONTRAS . Ilha do Estado ela Bahia, no mun. ela Casa 
Nova. 

LONTRAS. Lagôa no mun. da Casa Nova do Estado da, 
Bahia. • 

LONTR,AS. Lageado no mun. de Palmas elo Estado do Pa
raná. Desagua no rio Uhopim o serve ele divisa á parochia de 
N. S. da Luz da Boa Vi3ta. 
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LONTRAS. Ribeirão do Estado ele Goyaz, clesagua na mar
gem clir. elo rio Araguaya por cima elo secco de S. Miguel e 
abaixo da aldeia dos Chambioás. 

LOPES. Bairro do mttn, de Hat iba, no Estado de S. Paulo . 
LOPES. Po v. do EsLaclo de Minas Geraes, na freg. ela Estiva 

e- mun . ele Pouso Alegre . 
LOPES. Bairro novo ao N. e a po;;.co mais de um kil. da 

f reg . de Monte Bel! o, no Estado ele Minas Geraes . 

LOPES. Morro elo Estado da Bahia, no mun. da Conceição 
de Coité. 

LOPES. RibeiL"ão elo Estado de S . Paulo, nasce na sen a ela 
Mantiquei ra, banha o mun . elo Cruzeiro e elesagua no rio P ara• 
hyba do Sul pela margem esquerda. 

LOPES. Ribeirão àoEstado deS . Paulo. aff. doS. Lourenço, 
que reunido ao ribeirão dos Porcos vae ao ·Tietê (lnf . loc. ) 
· LOPES. Corrego do Estado de Goyaz, banha o mun. ele Santa 

Luzia e desagua na margem esq . do ribe it•ão Ponte Alta, aff. do 
Alagado (lnf. loc.). 

LOPES. Lagôa elo Eslado do Ceará , no mun. ele Sant'Auna 
do Acarahú. 

LOPO. Log. do Estado ele S . Paulo, no mun. de Bragança . 
LOPO. Sert•a elo Estado ele S. P aulo, no mun. ele Br agança, 

para os lados ele Minas Ge~aes . Dá origem ao 1•io Sete Pontes, 
aff. do Jacarehy . 
, LOPO MENDES . Log . elo Estado do Rio de Janeiro, na 

Ilha gr a nde e mun. de Ang ra dos Reis. Ahi fi ca a serra do 
mesmo nome. 

LOPOS. Corrego do Estado de S. Paulo, entre S. José dos 
Campos e Caçapava . 

LORENA. Cidade e mun . do Estado de S . Paulo, sécle ela 
com. do seu nome, a NE. ela capital, á margem clir . do rio 
Parahyba, a H, i kils . além ele Guaratinguetá, alravessada pela 
E; de F. S. Paulo e R io de Janeiro, que ahi tem uma estação. 
A parochta fo1 fun dada em 1705 poL" Bento Rodri"' ues Caldeira 
João Almeida P er eira e Pedro da Cos·ta Go laço~ Em 1718 rol 
creada egreja matriz com o nome de Gttcbipacaré ( Elepaca•·é, 
l~:JC~aa,·é se~undo outros), nome que tinha o rio, hoje denominado 
'laboão . l<oi elevada á villa a 14 d~ novembro de 1788 por 
ordem do governador e capitão general Bernardo José de Lor ena, 
donde lhe vem o nome , se ndo desmembrada do mun. de Gua
r a tinguelá, a que per tencia. Cidade por Lei Pro v. n. 21 de 24 
ele abl'il de 185ô . E' com . de t'ercen·a entrane1a, ct•eada pela Le1 
Pro v . n. 61 ele 20 de abl'il de 1866 e class ificada pelos Decs . 
ns. 3 . 661 d'e2õ ele maio de 1865, 4 .890 de 14 de fevereiro de 1872 
e 467 de 7 de j unho ele ·1890. Orago N. S . da P iedacle e diocese 
eleS. P a ulo. Begundo aflirma o ~r. Azevedo Marques, Lorena 
acha-se situada na lat. S. ele i::2" 4tl' e na long . de 333o da i lha 
elo Ferro; dis ta 219,'! kils. da capital, 13,8 ele GuaraUnguetá, 
50 elo Cunha e 33,3 ele Silveiras, 22,2 do Cruzeiro (l];mbahú) . Em 
seu mun. cultiva-se café e canna ele Assucar, sendo tambem 
grande o plantio ele cereaes . Possue um engenho central, assente 
em uma elas me!ho.l'es localidades. da cidade e in augltl'aclo a 4 
de outubro de 1884 . Sua pop. é orçada em 10 a 11.000 ha bs. T em 
matriz, cadeia , casa ela Garoara, Casa de l'llisericordia, ex tensas 
e bem alLuhaclas ruas, uma linha de boncls, a elegante capella 
de S . Benedicto, construída pelo visconde Moreira Lima, e um 
C~miterio em cujo centro ergtte·se uma elegante capella . Tem 
chv~rsas eschs. publs. de inst. prim. Agencia elo correio . E~
taçao telegraphica. O mun. comprehende ~s ba1rros clenomL
na~os Cruz e VinagL"e. Sobre suas dtv1sas nele, entre outras, as 
Le1s Provs . de 3 de maio de 1854, de 18 de abnl de 1865, de 
15 de junho d e ·1869, n. 31 ele 23 de março de 1882 e n. 18 de 26 
demarco ele 1884 . Lorena, apezar dos seus clous seculos de 
e:;c1stencia, é ainda uma cidade pequena . Assentada a mar.gem 
d1 r. do Para byba q ue lhe cavou em frente clous. largos braços 
pouco profu ndos e a 526 metros de a lti tude a Cldade, não ob
stante as sua~ r~as estreitas e um ~anto irregulares, nã:o é de
stituída de interesse, tem excellente egreja que vale por uma 
cathedral, obra do nosso melhor a~chitecto, o paultsta Ramos 
de ~zevedo, a egreja de S. Benedic·to, pequeno templo ele gos to 
mutto moderno, o edilicio do engenho central a casa ela camara 
e alguns predios particl!lares de l argas proporções. Lorena não 
tem as r uas calçadas, não ·tem an-ua canalisacla, nem serviço 
algum de esgotos, mas conta o setf jardim publico, bem regular, 

muitas chacaras com boa vege tação no i nterior da cidade. um 
bom cemiterio, servirl o por lJella aven ida de palmeiras reaes e 
redor uma explcndicla planície, secca e am pla onde as con
strucções se podem estender sem limites. A respeito do mun. 
de Lorena, encon tra-se no livro A P1·ov . de S . Pcmlo (1888) o 
seguint : ~« Div iscbs. Confina este mun. ao N. c~m ~de Itaj ubv., 
pro v. de Minag Ger aes , pelas cum iaelas ela cot·dilhmra da Man
·tiq neira ; ao S , com o elo Cunha pela ser1·a elo Quebra-Can
ooalha ; a E . com os dn. Boca in a e elo Cru zeiro ; a O. e SO . com 
~ de Guaratino-uetá (Vide Leis PL•ovs. ele 3 ele maio de 1854, 
18 de abril ele {865 e 15 de .Junho ele 1869) . Aspecto gercúl . Collo
cado na cidade de Lore na, o especcado·r vê-se no centro elo 
amplo theatro fot·maclo pelo magestoso valle do Parahyba , que 
se desdobra em suaves ondulações, alteando-se g L"adativamente. 
até as azuladas em inencias elas serras ela Mantiqueira, elo 
Quebra-Cangalha e da Bocaina. Ao fundo do valle do Para
hyba es tendem-se varzeas salpicadas ele lagôas; á dis·tancia de 
c inco k ils. elevam-se montes cobertos de bosques ou descOt'tinados 
com ca fezaes e outras plantações, e a 18 k ils. de uma a outra 
margem do rio divisam-se as encostas elas serras ainda occu
paclas por flores tas secu lares. Ilh as . Encontram-se no Parahyba, 
algumas pequenas ilhas , mas tão in signi fi cantes que nem ao 
menos denominação tem . Serr as . A par te montanhosa do mun. 
é formada pela sarra ela Man tiqueit•a , ao N., e pel a elo Quebra 
Cangalha ao S. Rios e lagôas. lJi versos rios banham o ter
ritorio · clelles o ma is importante é o Parahyba que corre de 
O. par~ E . : é manso e navegavel ; segue m-se-lhe o Piaguy 
e o Piquete, que nascem na serra da Mantiqueira e desaguam 
no Pa rahyba pela mar gem esq . , bem como os ribei rões do 
Rouco e elos Macacos . Pelo lado di r, do Parahyba desembocam 
os ribe it·ões do 'l' aboão e dos Marques. Além elos mencionados 
h a varios ribeirões e regatos ele cnt·so perenne . Ex:istem nu
merosas lagôas . Salubridade . O mur1 . é éxtt•emamente salubre 
e seu clim<t tempel'ado e amen o. Não ha molest ias endemicas, 
mas os habs . dos Jogares alagadiços , pela maior parte são ane 
micos, parecendo de ver- se attribuir o facto a irnpahtdismo, e 
á ali mentação elo pescado doent iO, apanhado em pautanoa. 
i\1ine raes. Na serra do ht do da freg. elo Piquete, enc;ontt•a-ae 
perfeita pedr::1 de a molar . P resume-se a e:ostenc1a de fe r:·o nas 
i mmediações ela cidade, onde todos os poços vertem _agua fe rrea. 
Não consta com bons fundamentos, a extstenCla de outros 
mineraes, domquanto a imaginação popular supponbf!o que ha 
ou ro em var ios pontos. Historía. A pov. fo1 pt'Imittvamente 
um ar raial conhecido pôla denomin ação ele Por! o do Hepacaré, 
\!,ue em li?~uagem tupy, di~':_!n, significa logar elas goia beir~s . 
.W com efle!\o as gotaber ras sao abundantes nas va rzeas que Cll'
c tundam a cidade . Mais ou me nos tres kils. abaixo ela ponte 
actual era o loga t• por onde a n tigame nte faz ia-se a passagem 
elo Par ahyba e ainda hoje é conhec ido com o nome de Porto 
Velho. l!;m 1705, mais ou meno s foi ahi Ct'eado a pov. por · 
Bento Roclr irrnes Calcleil'a, João de Almeida Per eira e Pedro 
da Costa Collaço, ft•egtle7.es de G_uaratir~ll'uetá. Em 1718, por 
provisão elo bisp_. elo R io de ~ane1~0 d . lrrancisco de S. Jet·o
nymo, a cuj a diocese pertencta a GJ.pttan.la ele S. Paulo, de~
membrou-se da parocbia de Guarattngueta e se curou por egreJa 
mat l'iz, sob a in vocaçiio de N . S . da Piedade elo Hepacal'é. 
'l' eve por patri monio 100 bt·aças de terras juoto á egreja, doadas 
no mesmo anno á pa.d roeit·a por João de Almeida Per eira , 
Peclt'o ela Co sta Collaço e Do mingos Mach D.do Jaco me . Em 1788 
fo i elevada á categor ht de vi !la pelo capi tão general Bernardo 
José de Lorena com a denominação ele Lorena . A Lei Prov . 
n . 21 ele 24 ele abr i! de 1856 deu-lhe os fo1•os ele cidade. Em 
1866 por Lei P rov . n . 61 de 20 de abril foi creacla a com. de 
Lot·e'Ila com prehendendo o ter mo desse nome e os de Sil
veiras ~ S . José dos Bar l'eil'OB d~sl igados do foro de Guara
tingue·tá, e class ificada ele 2° enlr., sendo ii1stalladapelo então 
ju~z· ele Direito Dr. Joaquim P ed t·o Villaça . O facto bistori~o 
de maior significação no mun . foi a sua adhesão ao movt: 
mento faccioso contra a lei de 3 dezembro ele 1841, que abt 
manifestou-se em a noi le de 31 de maio de 1842, sendo ac~l ~.
maclos membt·os ela j nnta provisoria do govet·no local o cap t ~ao 
mó r· Manoel Pereit·a ele Cas·tro , o te tlente Anacleto Ferreua 
Pinto e Dr . Claudino Guimat'ães e com manclantes das forç as 
rebeldes que marcharam pa ra o ' ataque de Sil v~iras o padt•e 
Manoel 'l'heo tonio de Castro. Topograpbm. A Ctdacle ele Lo
rena está assentada á margem di r. do Parahyba, na foz do 
ribeirão T ahoão, em vast.a planice de solo arenoso, elevado e 
secco . As ruas são rectas e la rgas, pot• ellas corre uma linha 
circular ele bonds da empreza do engenho central. As casas 
geralmente ·terreas; algumas são assobradadas e elegantes. 
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Ao oriente ela cidade encottl•am-se a inda g· rancles clàros preen
cllidos ainda J)Ol' taipas e muros ele quintaes . A antiga ecl ifi. 
cação ele ma eira e barro vai sendo sabsti tu ida pela de a l ve
u a ria. Seas principaes ecli6cios são : a egreja ele S. Benedicto, 
um pri mot• no seu genero, a matrir., em const t· ucção, que set•á 
um monumento ele a rchitectura e um dos principaes ·templos 
da pro v.; o cemüel'io municipa l , com uma belb e solicla cape i la 
de S. Mig ttel; o cem 1ter.LD dos pt•otestantes, a. c.asa ela camara 
o hospita l ela m.Lser rcoL·clia! o ma:tadom·o mumcip~ l, a casa do 
mercado, a egreJa do Rosal'lo e o Jmportan ·te eddicw doene-enho 
central. Sobt·e o Parahyba h a uma grande ponte ele maae1ra. 
PJpulação . Conta o mun . 10.333 habs ., sendo6 .692 pel'ten
centes á. parochia ele N. S . da. P iedade ele Lorena e 2 .641 á elo 
Piquete , Agrictllt~ra e pecua ria . Os principaes procluclos ~a 
l avoura do mun. sao: café, a ssucat· e ag ttardente; a pt•oelucçao 
média ann 11al elo ca fé é ele 750.000 kilog.; a do assucar 400.000 
ditos e a da agua rclen te i 20.000 liLros. O J?reço médio clns 
t et•ras por alqueire (2,42 hectare) é o segu10te : terl·as ele 
primeira qu[tliclade, 100$ ; ele segunda, 75$ ; de terceira, 5Q$. 
i \. proclucção annnal elo gado ele cllfferentes esp~oies é muito 
diminuta. Co mmercio e inclustt•ia . Ha no mun. 108 estabele
cimentos aommerciaes e 93 indus tl'iaes , contando-se entre estes 
nm impor tante e11genho centt·al ele assucar. Insteucção . Em1886 
fllnncionava m no mtln. oito eschs publs. prims. para o sexo 
musculino, na;s quaes achavam-se matriculados 212 aLumnos e 
eram frequentes 160, o que produz a média de 17 alum nos 
ft·equentes por escola , l~unccionavam tambam cinco esco las 
para o se xo femenino, com 129 a lumnas matriculados, das 
quaes eram ft·equentes ·107, o que produz a média de 21 alumn as 
frequentes pot· esch. Cada esch . publ. corresponde a 794 habs. 
Exis tem ma is uma esch, particular pa ra ó sexo masculino, 
uma para o feminino e um collegio para o ensino prim . e 
secunda rio com a denominação de S. Luiz . A camam munic ipal 
por inicia t iva do seu vereador, Dr. Antonio Rodrigues de 
Azevedo Ferr ei t•a, ct•eou uma hibliotheca e gabinete de leitura , 
que é todos os dias ft•anqueaclo aCl pnblico gl'a tuitame nte . 
Divisão ecclesias tico., 8 num. divide-se em dttas parochtas, a 
da cidade e a elo Piquete, que, creada em 1876, a inda não foi 
canon icamen ~e instituída : tem a sua sécle a tres kils. a NO, 
da cidade. Distancias . A 'cidade ele Lorena dista: Da capital 
à a pro v. 216 kils., ela cidade ele Guaratingnetá 13 kils., ela 
cid ade de Cunha 53 kils., ela villa ele S. Antonio da Boca ina 
19 kils. e da villa ela Conceição do Crttzeiro 26 kils . Viação. 
o mun. é atravessado de S. a NE. pela E. ele F, da companhia 
S. P a ulo e Rio ele Janeiro; na mesma clirecção pela a ntiga 
estrada ordinaria de S. Paulo á. prov. do Rio da J a neiro ;ele N .a 
Sill. pela estrada que ele Itajubá (Minas) se dirige ao porto ele 
ParaLy, e pela lTI . ele F . econom ica do engenh o central, das ba r
rancas do Parahyba ao bairro ele Santa Lncrecia com um per
ctu·so ele nove kils . O rio Parahy ba é navegado a vapor por em
barcações de mna compania anonyma e palas do engenho cen tral. 
Sobre a li nha agdcola ele Lorena, pu blicou a Rev ista, de Es
tradas de Ferro o seguinte : Linha agricol:J. ele Loren a.- A 
linha agricula ele Lot·ena é uma pequena via- f'enea destinada 
a fome ntar a cultut•a da canna neste município em escala pro
porcionada ás necessidades do engenho cen·tral aqui inaugura
do em 4 de outnbro de 1884 . E' portanto um doa o~·O'ãos d'aqLtellfl 
corpo ~nclustrial,. cuja acção complexa e fecu~da tanto me 
esfo1·ce1 por defintr em 1885 nos ar tigos que a Revista ele Es
tradas de Ferro publicou sob o tiwlo .- A viação fe·rrea e os 
engenhos cent?"aes . O engenho centl'a l de Loren a, que se clis 
tingue entre os estabe lecim en t?s congeneres pela belleza de seu 
material metallico, tem r eceb1clo gl·a ncle parte ele sna materia 
prima ele uma linha de navegação por vapOl' no rio Parabyba 
e um tramway de bHola de 1m com cerca ele 2 lrilometros de 
extensão entre o porto e a f'abr.\ca . A es~rada de fel'l'O S. Paulo 
e Rio ele Janeü·o tem prestado bom serviço no transporte ela 
materia prima do engenho central, ·tendendo seu concut•so a 
tornar-se em pouco tempo muito importante ·pelo incremento 
que a cultura tem tido d~sde o anno pa$sado na colonia ~las 
cannas em vi r tude ela soltcrbttde at urada elo Govet•no Provln
cial. Nas margens elo Pat·ahyba entJ•e Cachoeira e Guaratin 
guehó. abundam te rrenos a propriados á cultura, sobt•esahind o 
entre os mais farteis os ela local idade clenomina.cla Piauguy, 
vas&o lençol ele massape, em a lgu ns pontos granuloso : mas a 
lavoura ain.d<l está mttito acanh ada nessa zo na, e ainda assim 
os agricultores ribeirinhos applicam gr ande parLe ele suas colhei
tas á. fabricação de produ~ tos, de que entendem aufe rir maior 
provelto do que da venda das cann as. D'estes factos originou-se 
a resolução tomada em novembro elo anno passado pela Com-

pa·nhia Eng·enho Central ele Lorena sobre construcção ele um 11. 
linh a ferrea en tre a fabrica e o sitio do Peclroso, a cerca ele 15 
kilometros ele Lorena, em vall!l elos mais aproveitaveis pa ra a 
c altura e nas im mediações de uma das principaes propt·ieclo.des 
agrícolas do município. Tenclo-se proposto a utilisar para o 
t1·anspo t·Le elas ca nnas na moagem cl'este nm10 o primeh'o tre
cho ela linha agt·icola projectada, a clirec\oria da companhia 
fez iniciaL' os respectivos es tudos em meiaclo ele dezembro pelo 
eng·enheil'o civil Frederico F erreira ela Silva San tos, qtte, sem 
omba t·go de havet· começado os trabathos na força das agnas, 
concluia em fevereir o a locação da linha . T!Jncommenda clo Sem 
perda ele tempo, ela Europa e elos Estados-Unidos da America do 
No rte o matel'ia l fi xo e rodante par a cinco kilom etr os de via ele 
bitola ele 1m , encetou-se o movimento ele terras a 8 de março 
uHimo. Pouco depois passou a dit'igir a construcção o Sr. Mi
gue l Detsi, en genhe iro director da fabrica , prosegninclo com a 
ex:plor ação elo segundo trech o da linha o engenheiro Silva 
Santos. A 7 de junho começava o assentamento ela via perma
nente com o au xilio da es trada ele ferro S. Paulo e Rio ele Ja
neiro, baldeando-se os trilhos dmante a noite na praça elo 
Visconde de Moreira Lima, e a 13 do mesmo mez terminava o 
movimento de t erras do trecho em construcção . Autorisando o 
c1·usamen to da linha agrícol a com a estrada de ferro S. Paulo e 
lUo de Janeil·o por Decre·to n. 9.758 ele 18 de junho, estabeleceu
se o mesmo cruzamen·to no dia 25, dando-se então toda a im
pulsão ao assentamento da linha e á construcção elas obras 
d'arte. Seguindo o traçado natui·al, que mais favorece o apro
veitamento immecliato dos tm•r enos ele cultura, a linha estende
se pelo valle do ri beil·ão elo ·Taboão, ? qual desagua no rio 
Parahyba a mo atante tlo Largo ela Matr1z, até á contluencia elo 
l'i-bei~ão San·ta Lucrecla com aque lle curso d'agua . D'alli, a 
linha entrou neste valle pela margem direita e foi cortai-o um 
pouco mais adiante, estabelecendo-se a primeira estação na 
vargem tef·minal tlo contraforte, ctne separa os dons 1;i beirões . 
D'este po_nto .a linha po'del' á tão iaci~m?nte a vançar para seu 
ponto obJectlvo, como lançar pela dn·elta o r amal do 'faboão 
·transponclo um a garganta baixa proxima á estação . E' um~ 
vantagem que se eleve ao eSCl1npuloso es tudo executado pelo 
e ngenh eiro explol'aclor, qua ndo pt·ocurou o logar mais conve
nien·te pat·a entrar no valle de Santa Lucrecia , As obras d'ai'te 
cht pequena via fer r ea constam ele cinco boeüos abertos com 
a licerces ele pedra e argamll.ssa hydl'a ulica e e ncontros de al ve
nal'ia ele ·tijo los, cinco galerias ele esgoto ele Om,5 ele di a me tt·o 
<:1 um pontilhão ele 5m ele vão com 3m de a lttll'a. Nos boeiro~ 
aber tos a via t·epoúsa sobre linhas ele fe rro (trilhos eilfeixados 
com braçadeiras ),. O vigame n·to elo pon·tilhão do ribeirão de 
Santa Lucrecia é todo tle graíma e r eforçado pot• sublinhas e 
escoras da mesma ni!l.cleiril. ; apoiadas ent Cántariá embutida no. 
a lvenai'ia ele ·t ijolos eles enconttos. A linha agrícola de Lorena 
é uma ~·ia ferrea de imporla ncia secunelal'ia ; torna-se digna dé 
at tenção pot' seu traçado, solidez da via permanente e excellencia · 
do~ ma teriaes, rapidez de execução e modicidacle ele custo, con
di ções cujo coucurso homa tanto a ex:tincta adm inist ração da 
companhia, substituída pela elirectoi.'ià aétl1a l, qua nbo o profis
s ional, que projec tou, e aquelle qtte constt•uill as. obras . As con
dições technicas dà linh a são as segtuutes: Bitola um metro, 
Decl ividade max:ima 1.,25 %, Raio mimmo das curvas 100m, De
senvolvilnell·bo das cu1·vas 995m,4, Alinhamentos r ectos 4004,6, 
Aclives e declives 1.760m;. Nivel3240m, Dimensões elos do rm entes 
1m,8 X Qm,2 X Om, 12 k, 1:ieso elos ti·ilbos (de aço) 15. O custo elos 
cinco lt lls._ ele_ linha agrícola foi ele 78 :183$210, comprehenclendo 
clesapropt'Jaçoes ele tert·e110s e cleSI' ÍOs com chaves para recebi
mento elas can11as . Faz o ser viço tlma locomotiva-tender tle 
Baldwin, munida de dons limpa- trilhos pat·a h1 archnr em dons 
senticlos , pés a rido ~5 tbnelàclas etn ordem ele mat•cha. L01•ena , 
20 de dezembt'o ele 1887.- JoSé Go1tQalves d'Olivci?"Cb , engenheit•o 
civil. 

LORENA. Estação da E . de F. ele S. Paulo ao Rio de 
Ja neiro, elltre Cachoeir<t e Guarating· uetá, a 525m ele altu ra 
sobre o nível do ma r. Aget1cia do coi'reio e estação telegraphica. 

LORENA. Rio elo Estado ele S . Paulo, banha a cidade do 
seu nome e desagua no rio Parahyba. 

LORENA . l.tibeirwo do Estado de Santa Ca tha rina, junta-se 
com o ribeirão da Alsacia e rendidos vão ao ribeirão elo Holshein, 
trib. do Gua bimba do Norte, tj_ue col'l'e para o Itajahy-mirim. 

LORETO. Villa e mtm. elo lJls l:l.do do Maranhão, na com. 
do seu nome, situada entre duas c.ort•entes, o do Biennio e o 
ela Bôa Vistá, etrt uma platJ.i.cie pouco elevada com inclinações 
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pouco sensíveis p:wa .esses dons ribeirões, que con•em quasi 
parallelamento par~ o rio _Balsas. Orago ~ - S. da Vi?toria e 
diocese do Maranhao. Foi creada paroch1a pela Lei Prov . 
n. 296 de iO de novembro de 185'1 e elevada á villa pela ele 
n. 1.038 ele 24 ele j ulho de 1873, que separou-a de Pastos Bons, 
constituindo o sett mun. com as fregs. de N. S. da Victor ia 
'e S. Felix de Balsas. Foi creada com. pelo art. I da Lei Prov . 
n. 1.255 de 9 de maio de 1882 e classificada de primeira ent. 
pelo Dec. n. 9.296 ele 27 ele setembro ele 1.884. T em duas eschs. 
puhls. de inst . prim. Agencia elo correio. O mun., qni;J tem 
uma pop. de 20.000 habs., é banhado pelos L'ios Balsas, Bal
sinhas, Neves e divet·sos outros, e percorrido pelas serrn.s da 
Limpeza, do Penitente, Chapéo, Santo Antonio, S. Francisco, 
Cabaceit·o, Gine te, Joá, Fome, Ma tto Gresso, Piedade e Ita
pecurú. Tem diversas lagôas, en·tre as quaes as denominadas : 
Parnahyba, Gt·a ncle, Anselmo, Calumby, Bom Ja rdim, Car
nahnba, Mangabeira, Salobro, Pedra, In h uma, G~Jntio e Perdtdo. 
A Lei Prov, n, 1.379 ele 11 ele maio ele 1886 desmembrou da 
com. do Lot·eto o territorio da freg. de N. S. da Victoria do 
Alto P a,rnahyba, que passou a ser séde da com. do Alto Par
n ahyba. Sobre snas di visas vide, entre otrtras, a Lei Pro v. 
n. 1.324 ele 29 ele abril de 1884. 

LO RETO. Peq neno pov. do Estado de Pernambuco, a 18 
kils. ao S. da cidade elo Recife e a dous do povoaclo de Venda 
Grande. Fica na freg . ele Muribéca e termo da cqm. ele Ja 
boatão . Tem uma elegante capella ela invocação ele N. S. do 
Lo reto. 

LORETO (N. S . do). Log . elo Estado elo R. G. do Sul, em 
Caxias. 

LORETO (N . S . do). Antiga reclucção dos jesuítas fundada 
na foz do rio Pirap6, no Paranapanema. Sobre suas anti"'as 
rtünas distinguem-se as modernas de um alcleiamento de índios 
Gnat·anys e Cayaguàs que foi mudado pat·a 19,8 kils . acima e 
qtte ·tambem se acha axtincla. 

LORE'I'O DA MORADA NOVA (N. S. ela). Parochia elo 
Estado ele Minas Geraes. Vide il!orculc~ No·vc~. 

LORORÓ. Riacho do Estado elo Ceará, aff. do l'io Mnndahú, 
em S . Bento ela Amontacla. 

LOT:E;: . Grupo çle bestas de carga, cujo numero não excede 
ot•dinadv.mente a dez. Essas caravanas, a que no Brazil chamam 
t!'Opars, são dividi'clas em lot~s, e cada lote tem seu conductor. 
A essa concluctor dão, conforme as regiões, o nome de Camc&
radc~ 'l'ooc~do>· e l'angedor. Nos Estados elo norte onde ha 
ct•iaç[o de gados . dão tambem o no:ne d~ lote f!- uma cerla 
porção ele eguas a cargo ele um garanhao (Meu•a). A 1sso chamam 
no R. G. do Sul •ncmaclc~ de eguc~s. Boi de lote se diz para 
distinguiL• o touro elo boi manso acostumado ao trabalho. 

LOUÇA. Riacho elo Estado de Pernambuco, banha o muu. de 
Q,uipapà e desagua no vio Pirangy, aff. elo Una . 

LOUCOS. Coxilha no mun. ela cidade de Uruguayana e 
Estado do R. G. do Sul. 

LOUREIRO . Log. do E~tado do R. G. do Sul, no termo 
da Vaccaria. á margem ela estrada do Meio. 

LOURENCA (D .). Porto no rio Pará, na estt·ada que vae 
ela f reg, d' Abbaclia elo Pitanguy para a elo Pompeu, no Eslado 
ele Minas Geraes. 

LOURENCINHO (S.). Rio elo Estado do R. G. elo Norle, 
banha o mm1. de Apocly e elesagua na margem dir. do rio deste 
nome, 

~OURENCINHO (S.). Pequeno rio do Estado eleS: Paulo, 
aff. elo S. Lourenço, que o é do Juquii e es te elo Rlhell·a. 

.LOURENÇO. Pov. do EsLaclo elas Alagôa~, no 1111,111. da 
VICtOrla, com uma esch. publ. de insb . pnm. Cl'eada pela 
Le1 Prov. n. 839 de 8 ele junho de 1880. 

LOl,JRENÇO, Igarapé no mun. da çapital do Estado do 
Pará. E' um praço do Inhangapy. 

LOURENÇO. Con•eo·o elo Estado de Goyaz, ali. ela margem 
esq, do l'ibeirão Sant'Anua. trib. do Rio S. Bartbolomeu 
(In f. loc. ). Do mun. ele Santa Luzia nos fazem menção de um 
ou~ro cor~·ego desse nome, aff. da margem dir. elo t•ibeirão do 
l?aiVa, tr~b. do Santa. Maria. 

LOURENÇO (S .). Pat·ochia do Estado e diocese do Rio de 
Janeiro, no mun. de Nyterõi. Deve sua origem á fundação de 
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uma aldeia por Ararigboia, depois Martim Affonso de Soma. 
Es·tendia-se da montanha ele S . Lourenço por todo o lo"'or 
denominado Praia Grande até os a1•eaes de Jcat•ahy. Era p1·i
meiramente conhecida pelo nome de A1·arigboia, mas com a 
morte deste intr~ piclo selvagem clesappareceu aquelle nome. gm 
obediencia á Ordem Régia de 8 ele maio ele 1.758 que determinou 
fossem as aldeias, que haviam sido aclmin.istraclas pelos P!lclt•es 
jesuítas, ereclas em verdacleirvs parochtas, fo1 a egt·e,] a de 
S . Lourenço pelo Alvará ele 10 de fe vereit•o ele 1647 elevada á 
essa categoria . E' um dos Jogares mais habitados da ex-capital 
elo Estado. Tem diversas eschs. puhls. ele inst. primaria. 

LOURENÇO (S.): Parochia do Estado de Santa Catharina, 
no mun. de Joinville, á margem ela estrada que segne para 
Lages. Foi ct·eáda pela Lei Pro v. n. 875 de 5 de março de 1880 
com territorio clesmembl'ado ela f reg. de S. Bento. Por suas 
dtv1sas correm os rtos Preto, Canoinhas e Negl'o. Essa fl'eg. 
está ·toda na zona contes tada pelo Paraná ao ~stado de Santa 
Ca tharina e é considerada por aquelle como pe1·tencente ao 
mun. do Rio Negro . 

LOURENÇO (S.). Parochia no mnn. de Pelotas do Es·tado 
elo R. G. elo Sul, á margem dil•. da l agôa dos Patos. Diocese 
de S. Pedt•o elo Rio Gt·ande. Foi creacla pelo ad. II da Lei 
Prov. n. 1.031 ele 29 de abl'il de -1876. Confina com a freg. do 
Boqueirão. Tem duas eschs . publs . de inst. prlm., estação 
telegraphica. Sobre suas divisas vide: at·~· UI da Lei Prov. 
n. 1.031, Lei Prov. n . 1.127 de 24 de abri~ ele i878. 

LOURENÇO (S.). Pov. elo Estado elo Maranhão, na freg. 
ele Bacurytuba. 

LOURENÇO (S.). Log. do E stado do E. Santo, no mun. 
elo Calçado . 

LOURENÇO (S.). Pov, do mnn. ele Itapecerica, no Estado 
ele S. Paulo, com uma escl!. publ. de instt·. prim. 

LOURENÇO (S .). Pov. elo mun. do Rio Negro !lO Estado 
elo Para ná, a nove kils. da villa daquelle nome, á margem 
esq. do S. Lourenço, com uma esch. pnol. de instt·. prim. creacla 
peTa Lei Pro v. n. 257 de 27 de março ele 1871. 

LOURENÇO (S . ). Pov. do Estado elo Paraná, no mun. de 
CastFo; com uma esch. publ. . 

LOURENÇO (S.) . Esta importante colonin, acha-se situada 
ao norte elo mun. de Pelotas elo Estado do R;. G. do Sul, a 31° 
20' de 1at. e 9° de long. elo Rio ele Janeiro, limitando- se ao ~. 
com a ser1·a do Cangussú e terras pat· Liculat•es, a Sill. com a 
coloma de Sant.a Clara, ao S . com n. colonia de Santa S1Ivana 
e lerras par ticulares, e a O . com a colonia Alliança e terras 
particulares. Fundada em 1858 pelo allemãe Jacob Reingantz, 
mediante pequena subvenção e a concessão de oito leguas de 
terras que lhe foram Yendidas pelo preço minino da lei, tem-se 
elentdo a colonia ele S. Lourenço ~· notavel gl'á.o ele pt•osperi
clade, representando a obra mais admiravel da iniciativa indi
vidual no serviço da colouisação. Os seguin tes dados paten
teiam o eslaclo deste prospero perímetro, o qual póde ser apon
tado como padrão dos beneficios que são para esperar de im
migraçãe laboriosa. A1·ea- Possue a colouia 621..478.309 
melros quadrados de snperficie, doa quaes se acham distrl
buidos e occupaclos 383.723.497: demarcados e não occupados 
37.649.480, e não demarcados nem occupados 200.105.332. 
População- 12.000 pessoas, pela m6r parte pommei•aJWS e 
rheuanos. O~tlto- Conta dnas egrejas catholicas e 33 templos 
protestantes, sendo um en1 cada uma elas 33 linhas em que 
se divide a colonia. Instntccão publica_- Conta 23 eséolas 
particula res, muito t'requéntadas, a maiOr parte das quaes 
a~lemães. Foram creaclas duas esch.publs. ela lingua por~ugu~za, 
que vão ser providas de professores. V ias de commun~caçao
Cortam a colonia, em difl'et•entes dil•ecções, 3fl veredas, q~e 
se acham em excellente estado ele conservação e ser_vem as 
communicações in leriores. A' margem elas vereçlas esta~ ass~n
tadas as habitaçõés dos colonos . . Sel'Ye ás commurucaçoes 
ex ternas o r10 S. Lourenço, que clesagua na Lagôa dos :Patos. 
}rt[eios ele t•·ansporte - São elfectuaclos _os tr~nsportes por .900 
cal'r.etas e embarcações pãra a navegaçao Jl,uVLal. Gomme!'16to
O movimentCJ anllUal de exportação e importação eleva-se a 
600:000$. Existem .~a colonia 25 casas . cemme1·?iaes 1 p,·o
ducçéio- Milho, fetJãO, batatas, manteiga, galbnha~, ovos, 
presuntos e sal11-mes, sendo estes os generos de expm·ta9ão. 
Produz vinho para consumo local. Acham-se em ensa·J.o a 
cultura do trigo e ele cet•eaes congenet•es. Elxistem 5.000 ca~ 
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beças ele gado bovino . Industria fal,r il- Enhre outras ele 
meno!" importancia conta a colonia '1 cortumes, 4 faln·icas ele 
tamancos, 2 de cerveja , 1 serraria de vupor e 1 olaria. Em 
cada uma das 33 linhas, que cortam a colonia, exis~em rer· 
r arias e estabelecimentos ele peq11enas industrias . Nas princi· 
paes fabricas traba lham 9 machinas ele vapor e 10 de agua. 
'rem uma agencia do correio. 

LOURENÇO (S.). P ov. do Estado de Minas Geraes , a 30 
kils. da cidade de S. João Baptis·ta. 

LOURENÇO (S.). Log. elo Estado de Minas Geraes, na freg. 
ele Contendas e mun. de MonLes Claros. 

LOURENÇO (S . ). Log. elo Estado de Miuas Geraes, no mun. 
de Barbacena.. 

LOULENÇO (S.). Coloni<t militar do Estado ele MaLta 
Grosso, na margem elo rio do seu nome, a ,180 kils. ele SLta 
foz. Produz milho, arroz, feijão. rapadura. E'ligacla a Cuyabá 
:por uma estrada! que passa pela sena ele S. Lourenço . O 
Illnstraclo Dt·. Ptmenta Btteno, na sua J\1emoria justificcwivCIJ 
elos trabalhos, ele que foi encarregado no Estado ele Matto 
Grosso, lembra a con ve niencia de transformar- se essa calonia 
em agrícola, e diz qne si se estabelecesse a navegação enLre 
Corumbá e ella e a li gassem á capital por um a estrada de 
fet·ro, em pouco tempo seria essa colou ia uma cidade de muita 
impo rtancia para o Estado. «O rio S. Lol.ll·enço, diz ainda 
o clistiocto engenheiro, ela Stla fóz á colonia, o:ffet·eca, em 
qualquer estação elo anuo, navegação muito melhor elo que o 
rio Cuyabá á capital; nessa co lou ia ficaria o porto da capiLHI, 
em poucas horas pel a estrada de ferro se estaria em Cnyabá.» 
. LOURENÇJO (S.). Fortaleza situada na ponta elo mono ela 
Ilha ele ltapanca; no Estado da Bah1a. Está armada e domina 
a parte ela bahia qua fica elo lado interior da ilha de Itaparica . 
T em destacamento (Relat. da Guerra de <1886). 

LOURENÇO (S .). Morro no mun. de Nyterài do ERtado cio 
Rio ele Janeiro, á beira-mar, proximo da cidade de NyteriJi. 
Millie t ele Saint Adolphe, referindo-se a elle no Dic . Geogr·. 
do B7·az il, descreve-o como « uma montanha, cuja verdura 
harmonisa agradavelmente com as casas e cabanas inclias, e é 
uma sobet•ba e engraçada paisagem, dig-na ele flcar em corre
spondencia com a montanha ela Gl01·ia , .J á de buchada por muitos 
artistas . , « Todavia, accrescenta o Sr. J . Norberto na sua 
}.[emoria sobre os aldeamentos, o morro ele S. Lo11renço, que 
excede ao da Gloria tres vezes em altura, si lhe é inleriot• nas 
obras do homem, fica-lhe de sobejo superior nas scenas ela 
natur~za. Remon tan~~-se ~o cume, a vista se engrandece, a 
magmfica balua elos I amows se pa·tenteia em toda a extensão 
com suas 72 ilhas, torneadas pelas serras da 1'ijuca, Estrella 
e. Orgãos, ~LJarclad~s pelos seus gigan·tes de g t· anito. Ponto de 
vtsta super10r a este na nossa b:thia, só o Corcovado, onde 
Porto Alegt•e e Gonçalves Dias se inspiraram, produzindo poe · 
sias dignas elo estr o que em suas mentes brilhava.» «S i por 
este elogia, diz o Dr. Fausto ele Souza, alguem acoim ar ele 
S'l}-speito o voto do illustre uytet•ôiense, recordarei que o pl"in
c:pe Maximiliano Neuwieecl tendo, em 1815, feita uma ex cur
sao ao morro ele S. Lourenç'?, confessa no segundo capitulo 
elo tomo pnmeu·o de suas v~a_qcns, conservar dellu. a mais 
faguell'a Impressão" · Era ontr'ora denominado morro dos Ga· 
boclos, porque nelle, diz o Dr. F. ele Souza e em suas im
mecli~ç~es, existio o al.deamento dos incligena~ clescendeules elos 
Temtm~nos, companhei ros elo valente Arat"igboia, a quem fot·am 
doadas essas terr as por Antonio ele l\1arins, em 1568. 

LOURENÇO (S.). Serra elo Estado ele Malto Grosso, ramifi
cação da serra da Chap<J cla ou ele S. Jeronymo. Serve ele con
tralode divisor elas aguas tlo S. Lourenço elas elo rio Cuyabá. 
Segundo ásse,era o Dr. Pimenta Bueno, nessa ser t•a as terras 
são basta nte farteis ; o café produz perfeitamente nessas altn· 
1;as e tambem outros geoeros de cultura ; si bem qué a latitude 
desses terrenos pareça não se pres tar á muitos ramos da 
lavoura, comtudo é recompensada peJa sua altitt!cle e outras 
condições favoraveis de que dispõe. Nella encontram-se muitos 
sitios e fazendas importantes . 

LOURENÇO (S.). Mono elo Distt-icto Federal, na freg . de 
Sant' Anna. E' bastante habitado . 

L<?URENÇO (S.) . Igarapé elo Estado do Maranhão, a1t". 
do rto Gut·upy. 

LOURENÇO (S.). Riacho elo Estado do Piauhy, nasce na 
lagoa Fa1•tura e da serra ela Boa Vista, nos extremos desse 

Estado com o ela Bahia, banha o mun. ele S. Raymunclo No
nato e desagua no rio Piauhy. 

LOURENÇO (S.). Rio elo Estado elo Ceará; nasce elas ser· 
ras elo Moleque e Cachoeirão, banha o mun. ele Ipueiras e 
clesagua no rio Acarahü. Recebe o Gurgtteia e o Negros. 

LOURENÇO (S.) . Corrego elo Estado ela Bahia, banha o 
muu. elos iVIeiras e clesagua no rio elo Antonio (Inf. loc.). 

LOURENÇO (S.). Riacho elo Estado ela Bahia, no num. de 
Carínhanha (lnf. loc .) . 

LOURENÇO Rio elo Es tado elo E . Santo, em Santa The· 
reza da ex-colonia ele Santa Leopolclina. 

LOURENÇO (S.). Rio elo ill s tado elo Rio de Janeiro, pass<t 
pelo mtw. ele Itaguaby e clesagua no rio elos Macacos, trib. do 
1·ibeirão ·das Lages. 

LOURENÇO (S.). Pequ eno rio elo Estado elo Rio de Janeiro, 
atr. elo rio Paquequer, que o é elo Parabyba. 

LOURENÇO (S.). Ribeit-ão afl:'. da ma1·g·em dir. do Caran
gola, trib. elo Muriahé, que o é elo ParDhyba elo Sul. 

LOURENÇO (S.). Ribeirão elo Estado elo Rio ele J anei ro, 
banha o mun. ele Sa nta Maria Magclalena e clesagua na mar
gem di r. do rio Gmnde. 

LOURENÇO (S. ). Riacho elo Esta,do elo Jlio de Janeiro, aJr. 
do rio S. João. 

LOURENÇO (S.) . Rio elo Estado de S . Paulo, desce ela 
serra elos Itatis, l.'amificação da serra ele P1n•anapi,1.caba, e de
pois ele um longo curso vai des~guar no rio .Juquüí, aff. elo 
Ribeira . IJ:ntre seus affs. ela marg m clir. notam-se o S. Lou
r ençinho, o Tamanduá e o Baguá, e cht margem esq . o Gua
nhanhá, Peixe e Bananal. Corre ;'ar tenas excessivame nte 
fertei~_. Nos terrenos por elle banhados prosperam o café e o 
algodao. A canna ~lesenvo lve-se satisfactoriamen le, principal
mente na pat> te 1nferwr do valle, 011de a terra é mui to 
humida . 

LOURENÇO (S.). Rio do gstaclo ele S. Paulo; nasce dentro 
do mun. ele Ararac1uara, no logar denominado Mattão, passaa 18 
luls. cl1stante ela capella elas Pedras e depois ele receber o ri
betrão elos Porcos, clesagua no rio 'l'ieté. «Soube por pessoa 
fidedig na e muito conhecedora elo lagar; escrevem-nos ele Ara· 
r aquara, que o rio S. Lourenço não desemboca no Jacaré· 
guassú, como diz o mappa ela prov. de S. Paulo, mas sim na 
margem dir. elo rio 'l'ieté, 24 kils . abaixo da pov . elo Ibitinga · 
depois ele receber o ribeirão elos Porcos pela margem clir. , « O 
rio S. Lourenço, escrevem- nos ainda ele At•araquara, clesagua 
no ribeirão elos Porcos e recebe os ribeirões do Lopes e das 
Pedras. Por et·ro o mappa do Governo (exploração Pimenta 
Bueno, dá o S. Lourenço desaguando directama nte no Tieté; 
e o mappa olftcial ele S. Paulo (1883} o figura como desaguando 
no Jacarépepira-assü). 

LOURENÇO (S.). Ribeirão afL da margem esq. do rio 
Negro, tl"ib. elo Iguass(t e este elo P al·aná . Recebe pelas mar
gem clil'. o r ibeirão elas Contendas. 

LOURENÇ? (S .). Arroio do Estado do R. G. elo Sul; cle
sagua na lagoa dos Patos entre a foz elos al'!'Oios Grande e 
Caraga . 

LOURENÇO (S.). Ribeirão elo Eshado de Minas Geraes ba· 
nha o mun. ele S. João Baptist(l.. e clesagua no Itamaraudiba. 
Nasce na set·ra ela Noruega. 

LOURENÇO (S.). Ribeirão elo Estado ele Minas Geraes, aíf. 
da margem dir. elo rio Pomba. 

LOURENÇO (S.). Rio elo ~staclo de Minas Geraes, na ft·eg. 
elo Carmo elo Paranabyba . Va1 para o Areado, depois ele NU
nit·-se com o Jacú. 

LOURENÇO (S.). R ibeir ão do Estado de Minas Get•aes, 
nasce 11~\ serr<t ela Leopolclina, banha o mun. deste nome e 
clesagua na margem esq. do rio Pirapetinga, pouco abaixo da 
fazenda Santa Isa.bel, após um percurso ele 17 kilometros. 

LOURENÇO (S.). Cort·ego elo Estado ele Minas Geraes, n!t 
freg. de Santa Helena. 

LOURENÇO. (S.). Co~·rega ~o Estado de Goyaz, r ega omun. 
de Meia Ponte ( hoJ e Pyrtnopohs) e clesaooua no rio elas Almas. 
(Cunha Mattos. Iti1w•·ario.) 

0 
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LOUR8NÇO (S.) . Rio do Es tado de MaLto Grosso, outr'or a 
chamado elos Porrudos. nome que a inda se dá á sua ca beceira 
llla is septentri onal. Nasce 20 leguas a ENI]}. da cidade ele 
Cuyab{;, corre a SSE . e ESE ., e, na clista ncift ele 16 leg1tn.s, 
conflue peJa margem esq. com o ri acho elo Parnahyba, q11e vem 
ele ~NO._ Mais 0 11 menos n es-ta a l·tura recebe n a ma rgem clü•, 
o · rtbetrao ela Prata que vem el e O. Com ma is nove ou dez 
I:guas ele curso a ESE. e S., conflue pela nutrgem esq . com o 
t'lacho da Azua Bt•anca engrossado pelo ela s Vel'tente s Gra ndes , 
e outros mmtos ele menor importancia . A reg ião de E . e ele O. 
elo Agua Bt•anca é muito mal conhecida, sendo mat lar ia ha bi
tnda pelo gentio Coroado. Des ta ultima conJhtencia para bai xo 
o S. L ourenço n ão tem cachoeiras, e é na vagado pot· canôas, 
sem outro mconvenieiYte a lém elo ele muitos páos cahidos. D<l 
1838 em cleanLe a briram-se di versas picadfts par11 a chamada 
es trada do Piquiri, e nos l agares onde ellas a travessam o 
S. Lourenço estabeleceram-se, á margem clit•., pequenos cles
t~camentos para protecção dos esta fe tas do correio e outros 
VIandantes . O unico desses des tacamentos ora existente está 
na l a t. mais ou menos de 15o 40', 25 leguas abaixo da 
mencionada confiuencia do Agua Bra nca, co rrendo neste in
t et·va llo o rio a OSO. Do destacamen to pa ra baixo, são as 
mat·gens elo rio a lagadiças e cobertas de ma ttos; e na di s
ta.nc ia de 20 leguas a S . desagna n a margem esq . o rio 
Ittquira , a que :tlguns chamam Piquiri, denomin ação elo 
seu galho ma is meridional. Des ta contl uencia á rio rio Cuyabá, 
h a se te 011 oito leguas em linha r ecta . T res leguas ft baíxo da foz 
~o G1tyabá, e att•a-llte pela eSCJ. o rio Negro, escoarite q11e vem 
/ ENE., engrossado por um pequeno braço, que se sepa ra 

o S . Lourenço, e duas leg1tas mais ac im a, e uma legua 
aba tx:o ela foz elo rio Negro es tá a po11'ta supel'ior de uma 
Ilha de duas leg uas ele comprimen to . O braço da -esq., cha 
mado da Sepultui'a , é fundo e tem r apicla corren·te ; é por onde 
se navega . O du d i r . , mais la rgo e ma is baixo, está quasi. 
tapado. Aba ixo ela ilha duas l eg11as entra na margem esq . 
uma escoante chamada rio Negrinho . Um quar to de legua 
acteante es ~á a passagem chamada do Aleg1·e , onde cos tu mavam 
ent.ear no S. Lourenço as canoas que, na época elas cheias, 
Vtnclas de S. Paulo para Cuyabá, desciam o T aquary, deixavam 
no logar tambem chamado Pouso Alegre, e a trave~savam a 
cam~anhl1; sem enLt•ar nas agttas do Pa1•aauay . Desde a barra 
do Cuyaba até este l ogar, a la l'gnra elo S. Lourenço, em varias 
Partes excede de 100 braças e em muito poucas diminue 
até 60, sa lvo no~ braços ela ilha, que são muito poucas . Ha 
muitos e grandes ba ncos de ;u eia , mas sempre h a. cana l ele 
n1 a is de se is palmos ele fundo, sem r ecifes nem pedras, que 
poss;tm perigar as embarc;,ções. Duas iegnas aba ixo do AJegt·e, 
ha na margem esq. a bocca ele urn a peq uena escoante, 
pela qual entra-se para chega r- se ao rio Ba nanal, ponoo 
dis ta nte ela bar1'a do rio. De tres a quatro leg uas acl ia nt.e está 
a.paquena ilha do Bugio . No braçoesq. ha umaescoan Le que, 
~tzem , communica com a ba h ia dos Xané~ . Da ilha elo Bugio 
a segniule ha duas leguas . Navega-ee pelo ca nal ela esq. : A da clit· . ch amado do Caracará é muito estt•eito, sinuoso e bai xo . 

1 
CJUelle tem duas e meia leguas de extensão . Adiante duas 

e_guas h a na margem esq. uma pequena escoante1 que se 
~n·1~e para um a collína que se a vista a rum o ele SSE . Iem cli s-
nnc ta de d uas leg11as . P ouco abaixo dessa bocca h a na margem 

opposta duas, e m pequena dista ncia uma da outra, pelas 
quaef, nas es tações propl'i.as , entra-se nos campos mui.l.o baixos C pa Ltdosos que medeiam ent t•e esta maro·e m e a hahia elo 
u aracat•á. Uma legua mais abaixo está na 'mesma mat•gem clit•. 
n~1 ,!llon•o pedregoso cham~do do Caracará, na base. do qual ha 

111 
tio algumas .pedras que formam um pec1ueno reboJo. Dista nte 

0 
810 quarto elo legua , h a na mat•gem esq. um a bocca pot• 

F~cle 
1
corre agua pa t•a a já mencionada bahi a dos Xanés . 

S 1L menbe, desce ndo mai's meia legua , chega- se á f'oz do 
' · ourenço , que entra em um braço do Pat·aguay form ado 
~?''um ~ ilha , cuj a ponta superior fica a um qua rto de iegua a O. 

'pot•e::n, de a d ver tir, que, quat1clo a cheia do Paraguay está 
~~le nos aeleantada elo que a do s. Lourenço, as aguas des te rio 
epellem as elo otltt·o e as obrigam a CO I'rer pelo braç:o 

occtdeutal ela t•e l'erida ilha vindo em tal caso a tal' o S . Lou
r enço cll!-as bar ,·as; um a l~gtta clis t"'nte entt·e si. Do Aleg t·e 
~ara ba,xo, o canal é mais fundo e as aguas menos exte nsas 

0 que para cima. As margens são ve:; iidas ele vegetação 
fropl'!a elos pantanaes, e em algumas partes de es·treitas res-
111~as de mal~o, mais on menos alto, por entre o qual notam-se 
~mtas )_)almeu·as ele ~ucum. Desde a foz elo Itiquit•a, e ainda 
t a1s actma, corl'e o l'LO pot• ·tel'l'enos a-lagadiços. I-Ia em ambas 
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· as marge ns, e pai·Lic ula i·m ente· na_ esq . ._ a lgumas . fazendas .de 
crHlt' gado, ele bastante l111portaucm. Vem - sa tambem poucn .. 
e peq uenas r oças ele milho (B . ele M_elgaço .). ' ' 

LOURENÇO (S.). I'as~o no r io J acuhy, D,stado elo R . _q- . 
elo 8ul. 

LOURENÇO (S.) . Corredeira no rio Tietê, no msLado de 
S. Pan lo, eutt·e o salto ele Amnhan chva e a foz elo rio Piraci
caba (Jacques Ouri,que, Rela,t , publicado no JJicb?' io Of!icicbl -ele 
3 de fever eiro de '1888) . O Dr. Lacerda no se u Dicwio e Azevedo 
Ma ,·qnes nos se us AponGcbm.entos não ra~em men\:ão cless<t 
corredeira. 

· LOURENÇO ALVES . Caéhoeit·a elo Estado elo R io dil 
Jaueit·o, clesagua no ri o Piedade Ott elo Sueco, iw mttn . cl ::! 
Manga ratiba. 

LOURENÇO DA MATTA (8.). V illa e mun. elo Estado 
ele P_ernambuco, n a com. do Recife, á margem· el o rio Ca pibehbe,• 
24 klls .• ao ~O . elo Re~ 1 fe , a~ravessacla pela E . ele · F . elo 
Ltmo en·o . Dtocese ele Ol!_cla. I< 01 cr~acla pa1·ochia pelo Alvará 
ele .1 3 de ontubl'O ele 177;) e lev~cla a ca tegor ia de vill a pela 
Let Pro v. n . L 805 de 13 de J ttn h o de 18M. 'l'eni cêrca ele 
20.000 habs . Tem eschs. publs . de in st. p t'im . O mun. a lém da 
puochia d<1 vi ll a , comprehencle mais a de N . S. dft 'Luz. La
voura ele mandioca , batata.s , i nha.me, café e ca no a ele assuca t·. 
Além da mat l'iz, possne a capella ele N. S . elo Rosario . Fo i 
decla rada com . es pec ia l pelo Dec . n. 132 de 9 ele j a neiro de 
18\:JO. In stallacla villa em 10 ele janeiro de 1890 . O aspecto 
physico desta villa é montanhoso. Além elo rio Capiberibe é 
ba11hada. peJo riac ho Caxaça. Possue a E. ele F . elo Limoeiro, 
que at1·avessa o nutn . , ·tendo den tro cle lle c inco es tações. Este 
mun. é esse ncia lmente ubel'l'imo, agrícola e industrial. Al ém 
ela fa brica central de moe r cannas, conhecida pelo nome ele 
Tiuma, poss ue \10 engen h os moY iclos por agtta e a vapor, 
onde se fab t•t ca exce llente assucar. No logat· Camar agibe estava 
em construcção uma fabrica de pa nno ele a lgodão, conj 1mcta
mentente com ouLr >t ceranu ca . 

LOURENÇO DE ALBUQUERQUE. Estação da E. ele F. 
elas Alagô .•s, no Estado deste nom e , ent1·e as estações deUtinga 
e Bom Jardim . 

LOURENÇO VELHO. Rio elo Estado de S. Paulo, aff. ela 
ma rgem esq . do P <n·a hy bun a ; éot'l'e en Lt'e Ubatuba e Para
hybuna e at t· avessa a es tt"ada de Para hybuna a Nat ivicla.ele. 
Recebe os ribei rões elos P raze res e Negro, a lém ele outros . 

LOURENÇO VELHO. Rio elo Es tado ele Minas Geraes 
nasce na serra da Bocajua no mun. da Chri s tina banha ~ 
mu o. ela Peclt·a B,ranc't e clesagua no r io Sapucaby.' H a nelle 
uma ponte que ela passagem ela freg, da Pedra Branca para 
a ele Hajubá. , 

LOUR I ÇAL. P equeno rio elo Estado ele Minas Geraes , banha 
o muu. elo Ma t• ele Hespanha. c vae ao Parahy ba do S ul. 

LOURINHO. Ribeirão elo Estado de Minas Geraes, r ega o 
mun. ele S . J oão d'El - Rei e clesagua no rio elas Mortes 
Pequeno . 

LOURO. Mon•o elo Estado ele Santa Cathal'ina, no mun. ele 
S. Miguel, 

LOURO. Iga.t•apé do Es tado elo Pará; desagna n o rio 
Capim, pela marge m clir., entre os igarapés Cupyjoca e 
Jauaroca . 

LOURO . R io elo J!:s taclo ele Santa Cathat·ina, aff'. da mar
ge m clit·. elo Bigttassú. «Nasce no morro S . João, banha o 
mun. de S . Miguel e, após um curso de 15 kils., clesagua n o 
Big u.assú, no Jogar cha mado Antonio Lopes., 

LOUVEIRA. P ov. elo mun. ele Jnneliahy, no Estado de 
S. Paulo, com umft das estações ela f~. de F. Paulista, eotL'e 
as estações denom inadas Rooinha e htncliahy. Tem duas eschs. 
·publs . el e ins t. pr im . , creadas pelas Leis P1·ovs . ns. 25 de 16 
de fevet•eiro e 81 ele 17 ele junho, amhas de 1881. Age ncia do 
corre io. A es tação fi ca a 703m ,O ele a lt1u'a sobt•e o nível 
elo mar. Estação t.elegr aphica . 

LOYOLA. Riacho elo Estado ele Matto Grosso, atl. á clit·. 
elo Aguaxy, galho esq. do Aq 11idauana. 

LUA CHEIA. Cot•rego elo Estado ele Minas Get•.es, banha o 
tert'it01•io ela freg . elo Salto Grande e clP-sagua no rio Jeqtüti
nhonha (Inf. loc. ), 
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LUCAIA. Rio do Estado da Bahia., passa perto ela pov. elo 
Rio Vermelho . Lig·a-sc hoj ~ ao Can:.o:,:ogipe por meio ele um 
canal. E' formado pelas aguas do dic1ue e desagua no mar. 

LUCAS (S. ) . Es tação da JJ: . el e F. de P orto Aleg· r·e a Ur•u
guayana, no Estado do R. G. do Sul, entre S. Pedro e 
UmbLÍ. 

LUCAS. Sel'l'a do Estado elo Cear á, no mun. de Sartla 
Qtütet·ia. 

LUCAS (S.) . Gl'ttt:J. do Estado de Malto Grosso, algum :1s 
leguas distante da g ntta ele S . J oão , nas mesm as serras do 
Para"'u:J.y, n 'um monte em f6rm:1 de zimborio. Nes ta , segundo 
Rodolpho "\Vachnetel, abateu o lecto e pot• is>o formou-se uma 
entrada na parte sttpet·iot'. Apezar de não s'er tão g l'andiosa , 
á 1wimeira vista, como a de S. João, assim mes mo torn:1- se 
ma is interessante por suas innumet•avejs sta lac tiles e divisões 
em diversas grutas . 

LUCAS. Ribe irão do Es.Lado elo R io de Janeit·o, na ft·eg. 
da Encl'llzilhada e mun . clt> Parahyba elo Sul; desagua no rio 
deste nome . Recebe o cor t•ogo do Iuerna . 

LUCAS. R io do Estado ele Minas Geraes, afl'. elo Guanhães . 
J3,ecebe o Conceição, o Lages e algu r1s outros. 

LUCAS (S.) . Gra nde cachoeit"a no rio Tapajós, af!'. do 
Amazonas. E' fol'midave l ; tem gra nde canal, m as perigo
síssimo. 

LUCAS ABAIXO. Log. elo Estado ele i\Iinas Geraes, no 
mun. elo Sel'l'o : com uma esch. pttbl., creacla pel a Lei n. 1013 
de 2·1 de julho 'elo 1894 . 

LUCCA. Estação inicial da ill. ele F. Santo Antonio de Padua 
no mun. de S. Fideli s e J1stado do Rio de Jameit·o. E' ass in:: 
denominada em honra do Padre Lucca, fttndadol' da9.nella 
cidade . Nel1:1. t el'mina o ramal ele S. Ficlelis. Dista 326",009 
da cidade ele NyLP-rõi. 

LUCENA. Pov . e ponta no J~s tacl o e mun. elo P arahyba 
do Norte, ao N. ela foz elo rio deste nome; co m uma escll. 
publ. ele inst. pri.m., creacla pela Lei Prov. n. 546 ele 31 de 
agosto ele 1874 . A ponta é muito r asa e muito avançada para 
o mar; ,jaz, segundo Vital ele Olive it•a, aos 6° 53' 48" ele La~ . 
S. ego 16' 16" .ill. do R io ele Ja neiro . (Saint Adolphe cl ú Lat. 
Qo 53' 35" e Long . 37° 12' 50" O. ele Padz e Costa Per·eira 
Lat. 6° 40' S . e Long . 37° 28' O. ele Pariz). «A ponta de 
Lucena, diz o SL'. Co llatino Marc1tws ele Souza, cleit<t um 
lJaixo bastante fót·a ; ahi faze m-se mtiilos curraes para apa
nhat· peixe e vê-se a lg1 tmas vezes a a rrebe1üação sobr e es te 
baixo. Par a sa lvag uardar qualquer navio deste perigo é 
necessar io não passar nunca pa t'a menos ele seis bt•aça~ d'agua 
e, sendo ele noite, cumpl'e não se a fastar tambem muito para 
o mat•, porctue o ' ban co ele sondas não vai muito fóra , visto 
como logo c1esapparece depois ele 14 bt•aças cl' ag-ua , pet·cle nclo 
assim o [uuclo, que é o rnelilot• indicador dos peri g·os » . 

LUCIA. Cor rego elo EsLaclo ele Goyaz, ba nh a o mu n. de 
Santa Luzia o dcsag ua na ma1·gem clit· . elo rio Corumbá . 

L UCIA (Santa). Po v. do EsLaclo do E. Sanlo , na ex-colon ia 
de SanLa Leopolrlina . · 

LUCIA (Sa nta). Estação da Companh ia Pauli sta de Vias 
Fel'l'eas e P luviaes, no prolongll.mento de A1·ar aq u::wa tt Jabo~ 
ticabal, en~re as cs tttções de i\.m er ico Bt·az ili ense e Ri ncão : 
no Estado ele S . P aulo . · 

LUCIANO (S .). gstação do Ramal F erreo C:1mpineiro, 
no Estado de S. Paulo, entre as es tações elo Arraial elos 
Souzas e ela Capueira G1·ancle . 

LUCIANO, Rio do Estado do Pa ra ná, a tr. ela margem esc1 . 
do Jguassú. 

LUCINDA. Corrego elo Estado ele Minas Geraes, ba nha o 
mun. elo Abae'té e desagua na margem esq . elo rio São 
li' ranc isco. • 

LUCINDA . R ibe irão do Esta do ele Minas Ger aes , entre o 
dis t . ele CMingas e a f reg. ele Barreiros (art. I !I da Lei P ro v, 
n, 2. 565 de 3 de janeü·o ele 1880), 

LUCINDO. Corrego do Estado de Min as Geraes, aff. ela 
margem esq. do rio P irapeLinga, tl'ib. do Parahyba do Sul. 

LUCRECIA (Santa). Pov. do Estado de S . l' aulo, no mun. 
de Lore na. 

LUCRECIA ( Santa) . Ribei rão elo Estado de S . Paulo, 
banha o mun. de Lorena e clesagua no Taboão . 

LUCÚ . Riacho do ERtaclo ele Sergipe ; clesagua no rro 
S. Francisco proximo á cachoeir:1 elo seu nome e ac1ma da foz 
elo rio Ouro-F i no ( Halfeld) . 

LUCÚ. Riacho do Estado elas Al agôas , t•ega a com. ele Pão de 
Assucat' eelesag 11a no rio S . F r a ncisco . E' a travessado pela E , 
do F. ele Paulo A ffo nso . T em uma ponte de 15rn ele extensão. 

LUDOVICO. Log·. do Estado elo Ceal':l., no termo ele Milagres. 

LUDOVINA, Corcego do Estado do Rio ele J ane iro, no mun. 
de Macahé. Serve de lmüte entre as fregs . ele N . S . da Con
ceição elo Frade e ele N. S . elas Neves . 

LU OOVINO MARTINS. Estação da E . de. F. Central do 
Bt•azil. E' a ant iga estação ele BemLica . Vide Bemlica. 

LUDUGERO ALVES. Cor rego elo Estado ele Minas Get•aes 
ba nha o mun. ele Abaeté e desag·ua na margem esq . do rio 
deste nome. E' assim denomin ado ele um garimpeiro, ctue velO 
elas Datas ( mun . ele Diama utiu a ) na qualidade ele compr :1clot· 
de diaman tes (InL loc.). 

LUF A. P ov . do Es·ta clo de Minas Geraes, n:1 ft· eg: elo Calháo, 
mun. ele Arasstiah y, distante cerca de 100 kils. ele Philadelphia; 
co m umas 50 casas e uma eapella da in vocação do Senhor Bom 
Jesus . A Lei P t·ov . n. 3.467 de 4 ele oLrtubro ele 1887 creou ahi 
uma esch. publ. de insL prim. 

LUF A. Ribeir:lo do Estado de Minas Ge1·aes , affi. do rio 
Gravatá, que o é elo A t· assnahy e este elo Jeqt!itinh onha. 

LUIZ (D. ) . Nome pelo qual é tambem conhecido o rio Ivahy, 
que atravessa o Estado do PaL·an(~. 

LUIZ (S .). Cidade c:1pital do Estado elo Mar anhão , séde da 
com . ele sett nome , na ilh a elo Maranhão ; banhada pelos rios 
Anil e Bacanga, tribs. da bahia de S. Marcos , na Lat. S. de 
2° 30' e 1°7' de Long . Occ. do mel'idiauo do Rio de iJaneiro Foi 
fundada em 1612 pelos francezes , r ecebe ndo o nom e ele S . Luiz 
em honr a ele Luiz XIII, rei ele F r a nç:1 . Seus eclificios não se 
assi&· nalam })elo p1•im<?r ela architectura, nem pela granclezi1 ott 
arrOJado ela constnwçao ; são porém ele solicla ed ificação e com 
ceda eleganc ia de fórmas, o q Lie fez clizet· a um viajante que o 
Mar a nhão é a cidade elos pequenos palacios . Possue bellas 
praças, como a elo Cat·mo, onde fica a egreja e convento ele N . 
S .. do Carmo, superior em grandeza ao do Rio ele Janeiro e ern 
CUJa capella-mór fica a sepuHul'a de Joii:o Francisco Li sbôa ; tt
P raça elo Palacio, com o palacio elo presiclrmte, a secretari a do 
g:overno, a thesouraria, a Camara municipal e o palacio elo bispo. 
JLmcto a es~a praç<t es tá o fo1·te ele S. Luiz ma is conhecido pelo 
nome ele ba,lucwte, e di vicliclo em dons , o de S. Cosme e o de 
S. D~mião . Posstte ainda a catheclral, que g Lia t•cla os res tos çle 
q 'ms t todos os btspos elo Maranhão, dos presidentes Olymp10 
Machado e ~raz Florentino ; ficando proxima á catheclral 
:1 p1'a1a da Tnncla cle, onde foi Stlppliciaelo Manoel Beckm:1n, o 
conve nto ele Santo Antonio, ele cti jo pulpito fezer :1m-se OLtv it• o 
uispo D. G1•eg-orio elos Anjos e o pacl l'e Antonio Vieira, e onde 
repousa a ossada do illus bl•e botan1co Dt·. Anto nio Corrêa ele 
Lacerda ; a A I l'andega ;' o es babelecimen to elos ecl ncanclos a r ti· 
fices dev ido á iniciativa do Dr . João Antonio de Mira nda, 
qu ando em i 8<H governava o Estado · o recolhimento de N. 
i:> · da Annunci ação e Remedios fullCldclo pelo padre Mala.,.l'icla 
o sem in al'io das Merc&s, inangm:aclo a 3 ele feverei ro ele iS63; a 
estaLua elo ma v toso p oeta Gonçalves Dias no lar n-o elos R emecl ios ; 
etc . - P roximo ao sitio clenomluado Ponta " cl'Aréa vê- se o 
local em que existitt o forle ele S. Francisco que com o de S. Lui z 
cle~e ': cllam a entrada elo pôr to . Do lado elo Hoqne it·ão ftc :1m uns 
baJXIos, nos quaes naufragaram os filhos do celeb t·e histori ador 
João ele Barros, pl'imeiro clonatat·io elo Maranhão.- Possue 
diversas eschs. publs,. de inst. prim. um impo1·1ante Lycêu e 
cl t versos collegi os partiCulares de ensi no pl'im. e secunclarlo.-Sua 
illuminação publica é feHa pela Companhia ele Illuminação a 
Gaz, em virtude elo contracto celebt·aclo a 19 ele m:1rço ele 1861. 
Conta algun s estabelecimenLos ele cadclacle como a Santa Casa 
da Misericorclia ; a Enfet·maria elos Lazaros, infe li~m e nte collo
cada em um pequéno c<tsebre, de propl'ieclacle ela Santv. Casa e 
situada no~ fundo~ elo _cemiterio; a Casa elos E x postos, c/ue 
fllnccio na: .J tmc·Lo a egreJa ele ~. Pan taleão; e o hospicio dos 
clouclos, situado en tre o cenu ten o e o Matadouro projecLanclo-so 
t ransfer il-o para a quinta ela iBoa-Hora .- A' 23 de dezem ill'O ele 
1883, teve logar na sala elas sessões ela Associação Comme1•cia! 

. - :.• ..... 
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da cidade de S . Luiz a aber tura da primeira exposição de assu
car e algodão, fac to a ltamente i mportante para a l avoura , outr'ora 
tão flo resceule cl'esse Es~aclo . Sua pop. é calculada em 35 a 40.000 
habs. O nm11. além ela par ochia de N. S. ela Vi ctoria, comp t•e· 
hencle mais a ele N. S. da Conceição, a de S . João Baptista, a ele 
S . Joart ·rim elo BacF.cngo, a ele S . João Baptis ta dos Vin haes e a 
ele SJ.nla P hil omeua d o CuLim . Da va 13 ver eadores .- A cidade 
ele S. Luiz é sécle ele um 'l'ri bu nal de RelaÇão, c reado pelas 
Reso luções ele 28 ele agosto de 18 !I, 5 ele março ele -1 8'1.2, 
R eg nlamento ele 3 ele j a neiro ele !1.833 e Decre to n . 5 .618 
de 2 ele maio ele 1874 . Respei to a esta c idade não nos 
parece_ fó ra de proposito Ll'a nscr evermos pal'a aqui. a ele 
sct•t pçao que elella fez o pl'l moroso e eleo-ante escrip tor 
ma l' a nh ense Dt•. Alexand t·e Theophilo ele Ô<u·valho Leal. 
<< Os L'i os elo Anil e elo Bacau~a, par ti ndo ele p on tos cl i
vm•sos ela ilha elo Mar a nhão, conl tmdem s uas ag uas na embo
cadura, fo rman do vas ta bacia: a serra que ah i fica ao S. elo 
Anil, a E . e ao N . cloBacanga é um a pequena peninsula l igncla 
á ilha pela es tracht elo Cttnü nho Grande, n o Al to ela Cam eit•a . 
F oi na ponta O. des ta peni nstll a , e onde se rettn em os clotts rios, 
que Ravardiére, ha 283 a nnos, l a nço u os ftlll clamentos da 
ci dade ele S . L tliz do Mara nhão, a 2° 30' 44" ele lat . austt·a l, e 
a 1° 6' 24" ele long . or ie n l<tl da fo r talezá ele Villegaignon, n o 
Rio de Janeil·o, capi Lal elo Imperio . Os acciclen·tes e onel ulr.ções 
s mw s el o tet·t·e no em C]llC se de rrama a cicl ad<?. ele S . Luiz, a 
s i~uação escolhi da ele gl'ancle parte ele setts melhores ecl illcios e de 
suas egrej as, e isto engastado n o esmal le verde ele uma 
peren ne e vari ad íss ima vege tação, e tudo desenh ado em um céo 
ele put·o az ul e cleslumbt·ante da luz do equador , faze m do 
Maranhão uma elas ma is pittorescas e form os iRsi mas estampas 
ela cidade, entre ::t.s primei ras elo Braz il. O seu maior compri
men to ele E. a O. tem cerca de 1. 200 bl'aças , do es ~abel e cime nto 
elos E ducandos Artífices, proxi mo ao Alto ela Carneira, ~- fo rta
l eza de S . Luiz; sua maior lar n- um N . S . é de 1.000 braças , 
pouco mais ou me nos. parti ndo ela egreja ele Nossa Se nhot•a dos 
R:emeclios, á ma t•gem elo Ani l, e segui ndo pela rua elos Reme
cltos, p raça elo quartel elo Ca mpo de Ottl'ique e t• ua el o Passeio , 
que é a continuação d a dos Remedios , a té o cemiterio p llblico 
do Gavião , a o S. ela cidade. Sua me nor l argur a, t ambem N. S., 
anda pot• 4QO bt·a~as , e é marcada pela rua ele S . João, que 
par te ela pra ta de Santo Antonio e, cli.vidindo a ciclatle ele meio 
a meio, passa em f rente ela egreja de S . João e ·termina á 
F onte da.s P edr as , em uma gr ande enseada que ahi forma o 
Baca nga, entre a pont~ elo Des terro e a Madre ele . Deus . 
A e8pinha dorsal da penwsula , que separa as d uas bactas elos 
rios e tambem divide a cidade ao meio n a cl irecção E. O., 
nas~e no Alto ela Carneil·a , passa pelo Campo ele Ourique, pon~o 
culmina nte da cidade, o q ual está 32m,69.2 acima do nivelméclio 
da maré, desce rua ela Paz a baixo ~.o largo ele S . .João, que 
estú a 29"','!,118, depois ao la rgo do CaL"m o, que es ~á a 22m,8.976 
e, inclinando clahi u m pou co á direita, segtte entt·e a Ilh arga 
ela ca U1edral e o jardim publir.o, e va i termin al' n<t pon ta O. , 
onde es t{L edi ficado o palacio elo governo . A cidade de S . L uiz 
consta ele t r es freg ttezü•s: N . S. ela Vi ctoria., S . J oão e N. S. 
ela Conceição . Não ha um a estaListica segu ea cltt sua popula
ção, siq uer ! 1 O cor onel Lago fez em 1821 u m nutpptt geral· 
ela população ela provincia com c~ possú;el exacção, segttnclo di z, 
e_deu '' capi tal HJ. 6H almas. Hoje' avaliam ::t. popttl ação em 
2<> .000 a lm as : outt·os com m a is razão elevam- n 'a a 30 .000, cal
culad a segundo a m or t•tlicl::t.cle elo um sobt·e 30. Co ntém :lO pra
ças, 19 beccos, 72 ru as, e compõe-se ele 55 ecl ifi cios publicos e ele 
2 . 76<1 p t·etlios par ticulares , dos quaes <150 são el e um OLl mais 
anelares e o r esto assobra claclos ou terreos . As p t·aças são 
yeralmente ac<~nhaclas e irregula res; as r uas , não seqclo tão 
argas co mo aco nselhavam o clima, a h'ygienc publ ica e a 
~~1leza da cidade, são comhudo ele Lt•es, qu a tro ~e ás v~zes ma is 

r aças_,~ cruzam-se em a ngulo recto de N. S. e ]~. 0 ., fo rma ndo 
q:mrteH·oes ig· uaes ; são a t• eja clas, as mais deltas soffl'i ve_lmeute 
c~lçaclas , todas teem decl ives convenien tes pa t•a as bac t<J.S elos 
i'lOB ; a cida de limpa e sauclavel. Os edificios não se assigna
a tn _ pelo primor ela at•chitectura, n em pela gra ndeza ou 
a~rOJ aclo da co ns tt•uccão mas a edificação gera l, solida. dea
a!ogacla e com cer la 'elegancia ele l'6 rmas, fez dizet· a _um 
VIaJante que o Maranhão é a oidCIJrle dos 1Jeqttenos palc~otos . 

I Aclualmente j á a temos . Segundo 0 ultim o t•ecease!\iueuto, é de 
27. 817 almns. 

2 1860, 

O navio que deman da o ancoradouro toma por ba lísa o palac io 
el o governo. Assen tado na eminencia que domina o porto. ·tem 
n a sua base a fol' taleza ele S . Luiz, e ela s ua janell a , a v"is ta 
espra iando-se p or extensa bah ia, co nLempla ao l ong-e, en~ 
a n ·eclonelaclo ho l'izon te, as costas cl<t cidade ele A. Icantam, mais 
p l'to a ba l'l·a com o seu p queuo fo r le ela Ponta cl'A reia, e 
dentro elo 110rto, na marge m oppos ta. elo Bacanga, a er mi cl inh tt 
a t't' uinacla do Bumfttn , e defl'D nle, no An il, a ponta ele 
S . F r ancisco , onde , em novembrll de 1615, foi o co mma n cla n te 
f ra ncez entregar ao general portugttez Alexa nclt-e de Moura, 
e lll nome ela corôa ele Portug::t.l, ::t. cida de e a for taleza ele 
S . L uiz . A 35 braças, acompanha ndo a maraem elo Anil , es tá 
o conve nto e a egreja de Santo Anton io, no ~es mo sitio aprcb
:::i·vel e •·efresc~ulo 1Jo1· c~r;uas 1nwc~s, onde o i! lustre p t·el aclo 
francez Clau~ r o cl' A~ev ille ergueu em :l.ô l2 o pri meiro con
vento sob a 111 v o caçao ele S. Fr ancisco . Parte elo moclet•no 
conve nto é occupacla pelo semi nario episcopal t e a egrej a , em 
ob ras act u~lme t~ te , se vae r e_cons truinclo ao gosto ela archite
chtra go thiCa suup les, e v1ra a ser o melhot· elos nossos tem
p los . Ma is ao longe, na extremidade N . ela cidade a fest iva 
e risonha enn iela ele N . S . dos H.emeclios, e o s~ u IJait•ro, 
meio ciclaclo3 e meio cam po, amena solidão que s6 desper ta 
uma vez ao a nn o, ao bttlicio ela mais. ruidosa e luzicla elas 
nossas festas ele eg t•eja - a novena ela Senhura elos Remecl ios. 
Des ta pon ta ao ba lu a t·te foi pr:oj ectado e es tá em constr11cção 
um gra nde mies sob o nome c.le cá.ea el a Sagração, para com 
memot• ::t. t' a sag l'ação do S L' . D . Pecl t• o I I. O san pl ano i nicial 
é um paredão conquis ta ndo ao Anil a lgumas br aças ele tcl'l'eno 
mais p!t r a a cidade ; o bo m senso, pot•ém, e as necessidades 
publicas o fa r ã) modificar: - é força interrompel·o ele espaço 
e m espa~.o pa ra dar seguro abrigo e facil desembarque aos 
barcos que n avegam o Anil ' . Concl ui da es ta obra, e por 
pouco que a ella presida sombra ele bom gos~o, será o mais 
bello a formoseamento ela cida de . Da fo t·ta leza de S . Luiz para 
o S . , na vagando o Bacanga acima, depara-se pl'imeiro com o 
mercado ela P r a ia Gra nde, ecl i ficio ele fó rma quacl1·a ngttl a r , 
consta ndo ele a rmazens pa ra todo o g-en ero ele n en-ocio e co n
te ndo no meio um bo m pa teo com poço e cha fal'i z. 'liistá situado 
no cent ro do bairro do commercio e prox imo elo improprissimo 
ecl ifi cio que o governo imperia l acaba ele comprar par a a 
a lfa nclega , e ao l ado elo casarão a rt·uinaclo elo a rsenal de 
marinha , onde melhor se hou've ra levan tado a a l fa ndega com 
todos os commoclos e elegancia, com o o requet• a cidade: o 
a rsenal tem uma á rea vas ta e está assen tado mesmo á borda 
d 'ag.ua . Um pouco a cleante, junto a o con,•ento elas Mercês e 
conttguo ao Desterro 3 , que é o bait·t·o maritimo ela cidade, e 
ele. ~o cl as as suas co~s truccões n ava es, o clique 4 q ue se estít 
ecltücando co m capac1clacle basta nte pa ra admi bt ir uma fragata 

1 Este sem inar io foi fundado em iS38 pelo prelado D. Marcos Antonio 
de SoLtza, e de pois ampliaclo, ·tanto no que toca à capacidade material 
como a t'espeito das matel'ias de ensino, pelo bispo D. Manoel Joaqui~ 
dtc Silve it·a, no au no de 1833. O actual pt·elado diocesano D. ft•ei Luiz 
da Co uceic~o Sat·aiva, que tão soli cito se tem mostrado no aperfei» 
çoamento mlellec tual e moral do l'ebanbo que lhe foi conftado achou 
conveniente não só melhorar o somiuario que j l.\, havia no conv~n t o de 
Santo Antonio, des tinattdo-o exclus ivamente para o ensino supel'iot· das 
disciplinas ecclesiasti cas , como iua.nguL·ar no co nven to dos frades da 
ot·de:n das Mercês, que se achava quasi em completa rui na, um callegto 
onde a pl'endesrent os es tndoR prepat·:Lto l'i os OLt de hu matüdades uiio só 
os que ]Lti zessem ded icat•-so ;, vida eccleRias tica, passand o dabi, depois 
de prep<tmdos, para o outro som in !Lt' io, siniio todos os mais que do que 
ahi se ensinnssOJ quiz.essem n.p L·oveitru·, pro poL·c ionnnd o o esta.beJec iment,o 
a todos ins trucça.o be:11 dit·1gid a, casa e n.lirne ntacão salubt·es e g t·ande 
commod id ade nos preços . · 

:l E s ta obra, a liá.s impot·tant. iss irna pat·n. o mc lh ol'ame nto do pot•to do 
1\f n.i·a.nhÚ!o , segund o a o pinião geral e n. tê a elo illustre engen heir o 
Ha,v l~sh aw, ro i ha an nos mandada descontlnruu· pelo governo . 

B No logat· des te tto me fo i onde celebro u-•e n. prime i1·a missa, a quQ 
assistit•am os descobridores des ta parte do Braz il , e ah i se ed ifi cou então 
uma ca pellinha sob a invocaç~o de N ossa Nenhora. do Dest9rt·o, a qual 
com o tem po veiu aa •· ruiuar -se, sendo, passao as annos (de 1830 a 1833) , · 
reed lflcada a esforços de urn escrivão de nome .rasO Anto nio F ut• tado 

. Queixo, e com auxilio de osmola• po l' ell e so licitndfLS ; demolindo -se , 
porém, bl'eve ainda esta, veio pela. segttndn. vez a ser reco nstrui da no 
auno de 1869, graças ao zelo que empt·egou na exeouc5:o da obl'a Mareei· 
Jino José Ant unes Pimenta . 

'• Es ta obm estie tam bem sobt•ees tada ha j éc annos por ordem do 
rroverno, sem embargo do dam no que com is to sofl't•e n. pt•ovincia e em 
partic ul:tr o pot" to da capital, sem fallat• n~ pet·da de tanto dapi tal 
em pregado quer nas docas já feitas, quer no material que alli jnz 
abandonado . 
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ele g uerl'a a vapor ele p t·ilne ira ordem. ID' entre a ponta rlo 
Desterro e a Madre de De11s qtte se espraia a vasta enseacb 
da Fonte das Pedras: talli ou-a a natureza pa rn uma doca; o 
mar e man so e está a ab t·i go elos ventos. No fu ndo de lla o 
Mercado de Horbaliça e a Fonte das Pedras, e a cidade a 
c t·esce t· e a subi ,. em a mplli'theat t·o; e a ma t•gem orienta l com 
os bairt·os elas Bc~n·arjuinlws e Sant' Jago, e o hospital l'eo·i
men tal com sua exte nsa fac hada a olhar para a cidade, é a 
mais encantaclot·a pflizagem elfl uma floresta, interrompida ~ qu i 
e alem por h abi Lações elo homem . Na pon ta S . ela cidade o 
hospital reg imenta l e o bc~il'l'o clcú lllcúcl?'e ele Detts, com a 
egreja ele S. Pan taleão, hosp i tal ela i\Jiserico!'clht, casa elos 
Expostos e hoepita l elos Lazaros, e os tt·es cemiter ios 1 • Ao 
belo c por cletra~. destes ecl ificios estencle- se um val le grande, 
iucu l io e me lancol ico, ele longe em longe um sitio so1i la ri o, 
e, como para dar ao quadro sombr•i o uma ·tinta de vida, o 
Bacaug<• a serpear-lhe no horizonte as suas ~guas fugi ti vas. 
Doln·acla a ponta ela Maclt·c ele Deus, e is a melhot· das obras 
modernas ela camat·a municipal, o erliltdo elo matadour o, com 
ctn·raes, mangas, ponte de desembarque, a rm azens ele cout·os 
e uma quinta adJacente para tudo quanto ha ele mister o 
seniço do fornecimento do gado e ele por cos para o consumo 
publico. Deixa11clo as margens elos rios e SLtbindo ao po nto 
culminante ela cicladP no cruzamento ela lin ha de sua maior 
Jargtll'a com a esr inlJa clo1•sal da peniusula, campéa all i o 
quartel do Campo de Ouriquc, um dos pl'imeit·os elo Brazil . 
Tem 31 braças ele fl' e n te com 81 ele fnndo e dú. accom mocia
·ões <t um regimento compleLo do 16 compan hias . A pt•a ça 
que lh e fica c. B. dá sahida para o Caminho Gl':llule e a do 
O. elesP.mboc.am d >~ as das tll'incipaes ruas ela cidade, as elo 
Sol e da Paz, a~ quaes veem dat• ao l argo elo Carmo. onde 
está edificado o melhor dos nossos templos actuaes, a egreja 
elo Carmo e o seu couvent.o, em parte - elo rtual se estabeleceu 
o Lyceu l\laranhense com a Bibl iútheca Pub lica. l~stão postos 
n este l a rgo um pel ourinho ele mar moro e m colu mna to rcida e 
um chafal'iz ele fe rro; e é ao demais praça memoravel, onde 
em 1643 pelej a r am um a das mais ferichts batalhas os colonos 
elo Maranhão sublevados contra o clominio hollandez . E' a hi 
e nas suas vizinhanças ela rua el o So l e ela nm Gr ande,· que 
existem os bazares, as casas ele moelas, o theatr o de S. Lu iz 2 

e o peqtte no jardim publ ico, ao lado ela cathed raL Depois el e 
ha ver pet·col'l'ido a cidade, passeado suas ruas; vtsltaclo seus 
estabelecimentos, acode naturalm ente uma observação : ao 
revez do q ne acontece nas cicl a eles enropéas, as cons·trucções 
moderna~ elo .Maranhão tendem sempre a estreitar e tornar 
in·eg·ularcs ruas e praças e a a fe ia r a cidade: um cunlt a l 
pt·oeminente , uma parede, um resalto, a embocadura acan~1acla 
ele uma rtta anti ga e mal ed ificada silo de preferenc1a as 
balisas para os novos alinhamentos! Mais elo que n unca, hoje 
a cidade reclama elo governo e da camn r a UltlnJCJpal que 
ftxem um plano bem concebido para seu continuo desenvolvi
mento, no qual sejam delineadas as ruas , marcadas as pmças, 
e até traçados os modelos elos ecl ifl cios que elevem Ol'na r certos 
bai rros, corno, por exemplo, elas casas qlle hão ele ornar o caes 
ela Sagração; p lantem -se os Ja,r gos ele arvoredo a e façam-se 
a lguns. passeios publicos á manei ra elos parques in glezes, e 
para I !SiSo podem aprovei ta r- se o quin-tal el a Sé, a cer ca ele 
8ant~ An·tonio e o te t·reno ao l ado elo S. elo gu artél , qne 'se 
"al Ja enclten cl o ele ca~ebr·es. Não é a. fac" materi al que melho,· 
caractet·i s::~ o Maranhão, mas sua illustração , sua av idez ele 
progresso e a faciliJacle com que a civilisação o a!Teiçôa tis 
fôrmas de Ulll '.\ ch.s mais cnltas sociedades dent t•e as principaes 
elo imperio. S i na r epn blica elas lettt•as o i\Iaranhão apr esenta 
com ot·gul ho tres nomes conteniporaneos conhecidos no Brn zil 
e fóra clelJe, Gonçalves Dias , João Ft•ancisco Ltsboa e Manoel 

1 Destes só funccionam adun.lmonte clous . um elos catholicos t•omanos, 
outro dos ncatholicos . O pl'imelro cem iterio cntholico no l\Iaranhão 
data do anno de 183 ! tica,ndo dossn da ta em deante absolutamente 
pt•ohibido qualq ue1· entermmento dentro das egt•ejas ou em seus adros, 
como aLé enLão se fazia . 

" O estal;elec i;nento ~o i\Iat·anhào de um t!Jeat ro digno deste nome 
data do anno de 18!7. Denomina-sz actualmente S. Luiz e es tá sito na 
rua do Sol. 'l'em capacidade rara accommodar 1.000 espectadores, a 
saber: 430 em quatl'o ot·dens de camarotes, <.50 na platéo. e 1)!0 nas 
varandas. 
• 

3 Actualmen le jú. qu;si todas as praças es tíio amadas de arvoredo, e 
~ntre a..s decisões da c·n.mal'a municipal encon tram-se algumas l'ela~ivas 
as medlclns reclamadas neste o, L·tigo . 

Odol'ico i\iendes I ' cel'tamen te que não ofl'e l• ece factos menos 
sig· ni licaLi vos e notaveis para exemplo elo sett desenvolvimento 
i ndustrial nas duas in st ituições bancari as, na companhia el a 
navegaçã0 a vapor e sua fundição , e nesse constante esforço 
pa nt r e forma r e melhorar a la i'O 'tr a da província- fonte uuica 
elas suas riquezas -já introduzindo a cultura ch\ canna e já 
adop ta nclo, com o ar arlo, os principies e os pr ocessos ela lavon ra 
apel'fe içoacla cltt Europa - ora tentando viagens ele instrucção 
pratica e ora ct·ea ndo a Sociedade de Agricultura e Industria 
Rura l Ma ranhe nse, a Companhia P rogresso Agricola e a 
Escola ele Aprendizes Agricolas, que promeLtem grandes e 
sazonados fl'uctos}. Além de muitos collegios e ~sco l as ·pttbli
cas e par ticu la res para a in s lt·ucção eleme ntar ele ambos os 
sexos, o 1\Jaranhão susten ta a Casa elos Educandos Artiftces, 
typo ele aclminist l'ação e de educação moral e r eli g iosa, cUJOS 
estudos, porém, merecem ser a ugmenta clos, am pli ados a sys
·tematisados com todas as disciplinas necessarias ás a rtes e 
offtcios, e pa ra a edu cação de meninas pobt•es o r ecolhime nto 
ele Nossa Se nhora ela AnnunciHção e H.emedios, que melhor 
fóra cotwet•l;iclo em colleg io publico, e o exceliente Asy lo ele 
Santa T her eza . on de t alvez com mais r azão se deve modificar 
o syslema ela ÚJst•·ucção, accommoclanclo-o e est reita nqo-se Ít 
co ndição elas eclncanclus a. Muita-s associações e compan hias 
lam bem h a dignas ele menção - a Associação 'l' ypographica, 
o Gab ine te Pol'tugtLez ele Leitttra, a Companhia Con fiança e 
sobre tudo as companhias An il '', que tem a seu cargo abaste
cer a cidade elas aguas elo Anil, c uj as obms , porém, n iio 
es tão a inda. acabadas, e a da Pesca, que ·tem por fi m abas
tece t• o mer cado ele peixe u, A Cl'eação elo primdiro banco em 
18-15 e a inLt·oclucção ela c ul~ut·a ela canna em 1847 deram o 
rebt~Le ela maravilhosa transformação que se va i operando no 
Maranhão . Quaesquer documen ·tos ollic iaes para que se l ance 
a Yis t:1. são pt•ovas de que o Maranhão caminha a grandes 
passos . JTim 184-1 e 1845 os r endim entos ela alfancleoa et;am· de 
(100 co nlos, em ·1 8~8 subira m; o valor ' da expbrtã'Ção et·a · cte 
2 :000 c0ntos, é bo.Je " de 3 .520; o valor da itbportação, que 
vartava entre· 2 .200 e 2 .500 co ntos, elevou-se a 4.336. As 
r endas orrl in ar ias el a provinci a em '1846 não passavam ele 200 
contos, e por fal~a. ele níeios não emprehenelia o go;verno uma 
só obra pnblica, hoje a 439 co ntos mon1am; e os valores dos 
gene r· os elo interior entrados na ca pita l, que foram em 1852 ele 
2.600 co ntos, em 1857 ele 3 .300 , subiram a 4.047 contos de réis 
em 1858 . Nos a rredores ela cidade podem-se visitar: a em
pt·eza e os encana mentos do Anil, quatro 7 fabricas ele descascat• 
a rroz, duas movidas pelo vento , uma pelas aguas ela mare , e _ 
a melhor clellas por vapor. Existem tambem a lgumas fabricas 
ele sabão, cal, tijólos, e destas ultimas está-se levantando uma 
muito importante movida por vapor. l<1 6t•a disso, lindas pai• 
zagens ela n atu t•eza, e a uma legua pelo estr a da elo Caminho 
Gra nde - o Ou~ ira d a Ct•nz- ponto ele facil defesa da cidade, 
e campo ele batalha onde dorme m o seu somno derradeiro, 
a b ri!<aclos á sombra augusta de um a modesta cruz, muitos dos 
va l entes holJandezes e colonos portug uezes que se disputavam, 
em duros com ba tes, a posse ela uella pro~incia elo Maranh_ão "• 

• Por e•se tempo, Ft·ancisco Sotero dos l'teis não ltuvia aindn. dado ú. 
estampa fru.c to algum à os seus muitos e Va l'i ~dos conhecimentos phito
log•.cos ". htterat·tos que dep.ots o fizeram tao respeitado dentro e fór"' 
do '!"PC r_!o, ,nem o Dt·. ~lnto u w Hemiques Leal,' que _pelos ~eus ultimos 
escrtp tos pode ser constderndo como um dos nossos . mais '1/l'imorosos 
escriptores, substituindo mnito bem o vnsio deixado pot· J, 1• . l"isboa e 
So tero dos Reis. , 

2 Tanto as associações como o estabe~ecimento agricola j6. não exis
tem hoje. 

3 Es tes dous estabelec imen tos acham-~e hoje inco rporados e funccio
nando no ediftcio do an tigo Recolhimento, de cuja total reformo., tanto 
materin l como a.dmnistrn. Liva, se encar1·egou cl e bom grado o n.c Lual 
bispo. diocesano D. fl'ei Luiz da Conceição Saraiva, pois que para ob t•as 
tão pias e do tamanha utilidade nunca lbe esmoreceu o anim o, antes 
acha nel!as alento, e em tão boa how emprehendou esta que, a dos peito 
dos fracos recursos de que dispunha, e quasi á sna custa, em breve 
tempo a levou a cabo, e é hoje sob sua dü·ecção o estabelecimento 
n10de!o de educação pat·a meninas. 

1• Esta c ompan hia não chegou a funccionar , e, estando c1uasi eX .. 
tincta durante alguns anuo~ incot·pot·ou-se de novo o anuo passado 
sob outra empreza e direcção a novos estatutos, dando agora boas 
esperanças de breve proverem de agua us casas da cidade. 

ü Esta nunca cit egou a incorpol'at·· se . 
u 1860. 
7 Ac tualmente só ha tres, a movida por agua e duas pot• vapo r , 
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LUIZ (S. ) . Parochia elo Estado · elo Ceará, no muu . da 
Capit al. Foi creadapelo ar b. I da Lei ProY . n. 1 .860cle15cle 
outubro de 1879. Passou a denominar-se N . S. elo Patrocio io 
pela Lei Pro v. n . 2 . 048 ele 15 ele novembro ele 1883 

. LUIZ (S ). Logs . doE sLado das Alagoas, no P or to Real do 
Collegio, Victoria e Mut'icy . · 

L UIZ (S.). Dist . e1·eado pelo Dec . n. Ú7 ele 30 ele a2·oslo 
de 1890 na freg. ela Angustnra , mun. ele S . José cl 'A lénl' Pa-
r ahylia, no Estado ele Min~s Ger aes . · 

LU IZ (S . ). Est.açãoda E. F. Leopold ina (linha principal), 
no Estado de Min as Get·aes, entre Vol ta Grande e Providencia. 
Ha ahi uma agencia do correio e estação telegraphic<~~. 

LUIZ (S .). For le elo Estado elo Ma ranhão «Foi provavel
men te , d iz o Dr. F aus to de Sou za, a primeira fortificação 
regular construída no Bt·azil. Fundada em i6:l2 por La Ha1•a r
diere, r tlcebeu o nome de S. Luiz em honra ao r ei Lui z XIII , 
que então reinava, e esse nome estendeu-se á povoação e á 
toda ilh a . Sitiada por Jeronymo ele Albuquerque, que foi refor
çado depois por Alexandre ele Moura, capi tulou em 3 ele no
vembro de 1615, da ndo- l he então o vencedm· o nome de São
Fil ippe em honr::t ao rei, 3° desse nome . VinLe e seis annos 
depois era commanclacla pelo fmuoso Bento Macie l P ar enle 
rtuanclo chegou o almirau le hollanclez Comelissen com 18 navios 
e 2 .000 homens ele ' cl~ sembarque, que o intima a render-se . 
Bento Maciel q nas i oc ~oge nario e dispondo sómen te ele 60 sol
dados ma l a rmados, capituht em 25 de novembro de 1641, con tra 
a opinião do seu imm·ediato, o capitão Francisco Coelho de 
Carvalho, que depois fo i gove rnador da capitania. O infeliz 
Parente,- no fim de seus · di as mareou a sua longa fama ele 
valoroso, foi conduzido pris ioneiro para o Hec ife e condmiclo 
pa1•a a fortaleza do Rio Grande do Norte, onde morreu um 
mez depois, ralado ele vel'gonha e ele pezar pela eles leal'clade 
do chefe hollanclez, que foi assim inscientemente o vingador 

E~.os índios, sobre os quaes P~r.en Le lizet·a pezar a sua crue'Jct ade 
tu 164,1 recebendo -se a not1cHt do levan l:.tmeuto dos Pel·nam

buca nos , ~nt~n.io Muniz Barreiros, reforçado com o contig·en 'te 
de An~cn1o 'I en:eir:J. de Mel lo, atacam o fot•le ele São Luiz, 
mas sao r epellidos e morto Bart·eü·os . Teixeira retira-se, vae 
tornar o forte elo Cal vario no rio' Hapicurú, faz durante algum 
tempo a guerra de emboscada, e qnanclo se julga fot•te, ataca 
de novo S . Luiz, obriga os Hollanclezes a evacuarem . a ilha e 
destróe as fol'tificações. Posteriormen te reediücada, foi repa
rada em 1820. e da hi para cá tem-se a rruit1aclo a tal pon to, 
que em 1879 o governo mandou recolher a artilharia, emquanto 
se procede a concertos, que impeçam o total desmoronamento . 
Es·tá s ituado em excellente posição, na ponta formada pelos 
rios Anil e Bacanga. a noroéste ela cidade, em frente á ponta 
elo Bomfim. E' conhecido geralmente por Baluarte; entr e~ 
tanto compõe-se de clous fortes semi-circr1lares, unid os por 
?ma cortina de 150 metros, e era armado com 28 canh ões, 
Joga~do á b:.trheta . Tem a ca tegoria de fortaleza ele 2a classe>> . 
Na talla com que o conselheiro João Capistrano Bandeira ele 
Mello abriu a Assembléa Pro v. em 13 ele maio de -1886, lê-ae 
«As 32 p~ças exis·tentes no porto ele S. Luiz, que são mui to 
velhas, acham- se na sua rnn,ior parte desmontadas por estarem 
estragados o~ r espectivos reparos. SeJlclo considerado desarmado 
e.ste forte, Situado no fim da rua do 'l'rapiche e actualmeute 
l J gad~ ao caes ela Sagração, que, segnndo as obr:.ts do porto, 
devera estender-se até os Remeclios resolvi mandar demolir 
0 l~Orl ão de ferro qu!l .alli havi~ e os lados adjacentes da 
n~uralha afim ele co ns tttutr uma só ru:.t de modo a da r ·tran
Sito não só a pessoas, como a veh ieulo s . ,,'o Av iso do ministerio 
da guer1•a ele 24 ele dezembro ele 1883 ordenou o desa rmamento 
desse fot·te, devendo ser entre oo ue ao ministerio da marinh n, 
pa ra a h~ estabelecer-se a coÍ:npanllia ele aprendizes ma rinheiros 
e a capitania do porto. 

C LU:IZ (S.) . Serrote entre Ma1•an guape e Soure, no Estetclo elo 
eara. 

· LUIZ .(S .). P,ico si\uaelo na parte mais proeminen~e da 
~enmsula de rocha viva, que ao penetrar :1 ba rra do .n.w de 
a~ea•o observa o navegante á margem oriental, const1tu 1 ~do 

ml ais um ponto de fortificação no poderoso systema ele defesa 
c a mesma bet na. 

, LUIZ (S.). Ilha no litboral da lagôa ele Araruama,em f1'e1lte 

S"' Passagem, no Estado elo Rio de Janeiro. Chamam-na tambem 
arafana . 

. .. ,.,. ·• .. 
. ......... ·-

LUIZ (S.). Ribeirão elo Estado do Rio ele J aneiro, aff. el o 
rio Preto, quo o e do Parahybuna. 
· LUIZ (S.). l-tio elo Estado do Paraná, afL da mal'gem clil'. 
do rio Ipiranga . 

LUIZ (S .) . R io elo Estado elo Paraná, nasce no pov. ele seu 
nome e desag ua no 1·io da Fortaleza , 

LUIZ (S.). Arroio entre o Esl'tdo elo R. G. do S ul e o 
Estado Oriental elo Urug-uay. Desagtm na margem dtr. elo no 
Negro. 

LUI Z (S.), Rio do Estado de l\iinas Geraes, nasce na sena 
elo seu nome e desagua na mat·gem clir. do rio Manhuassu . 

LUIZ (S.) Hibeüão do Estado de Minas Geraes, ba nha o 
mun. do Pomba e clesagua na margem clir. elo rio deste 
nome . 

LUIZ (S.) . Assim fo i clen.ominada em 1776 uma elas cabe
ceiras do Mb0tetein, ac ima do S . João . Chamam-na presen
temente ribeiro da Cachoe irinb a (B . de Melgaço) . 

LUIZ (S. ) . Cachoeira elo rio 'l' apaj oz, no Estado ele iYiaL'to 
Grosso . 

LUIZ (S .). Porto no rio Parna.hyba, acima do porto das 
Banaueil'3S e da cidade de 'l'herezin:.t. 

L U IZA (D. ) . Nome de um dos nucl eos ela. colonia Ç>ctavio 
creada no mun . de Ponta Grossa do Estado elo P arantt . 

LUIZADA. Baiuo da com . de l tapira , no Estado de 
S . Paulo . 

L U IZ ALVES. Anti go nucleo colonial clo'Estaclo de Santa 
Ca tha t· ina . A Lei Prov. n . 895 de 31 cl ~ mat•ço de 1880 creott 
ahi. uma freg . com a invocaç.ão ele. S . Vicente de Paula. 

LUIZ ALVES, Lago elo Estado de Goyaz, desogua á dit·. 
do Al'aguaya, abaix:o H.750 kils . ela foz do rio Cl'ixá. E' 
um pon·to ele escala dos vapores ela empt·eza de navegação, 
ainda que hoje nenhuma pessoa exista nesse logaJ•, m~s é o 
porto dos ultimos faze ncle1ros que habitam a marge~ d1r. do 
Araguaya a:té Sa1Yta Maria" (Dr. José R. cl ~ Mol'aes Jarcl!m. 1879). 
A ponta meridional da ilha elo Bananal ftca 60.490 ktls. abatxo 
do por·to de Luiz Al ves. 

L UIZ ·ALVES . Hio elo E~ta clo de Santa Catharina, nasce 
na sel'ra de Ja ragtlá, atravessa este Estado ele N. a S.; recebe, 
pela margem di r. os rios Casqueiro-assú, Bahú Grande e Bahú 
Pequeno, e à esg. os rios elo Peixe e Casqueiro- mirim, 'e vae 
desaguar no rio Itajahy pela mat·gem esq uerda . 

LUIZ ANTONI<~ . Corr.;go elo Estado ele Goyaz, ba nha. o 
mun. ele Santa Luz1a e desagua na marge m esq. do ribeirão 
Taipa, tl"ib, do rio Corumbá (In f. loc. ). 

L U I Z BEL TRÃO (S . ). Aldeia fundada pelo padre Henri
que José de Carvalho no l ogar ela habitação ele Mal'iqnita, o 
princip:ll elos Puris, o qual era denomin ado Minhocal e acha
va-se situado nas a bas da cot·dilheira do Tunifel, nas marge ns 
do ribeirão S. Lui z, lrib. elo rio Preto; no Estado elo Rio ele 
Jane iro . Ahi ergueu o piedoso sacerdote , com o concurso dos 
selvage ns, uma l'ltstica e l igeira capella que teve por m·ago 
S. Luiz BeltrãJ, e cujas atraias foram doadas pelo imperadO!' 
D. Pedro I. Não cleixon a nascente aldeia ele prosperar, pois 
em toda a sua circumvisinbança er gueram-se es tabeiPcimentos 
agrícolas, o qne deu Jogar á creaç5.o el a capella ele S. Vicente 
Fet·rer, elevada successivamente a cu rato e á freg:., e cujo nome 
prevaleceu soure a pov, dos índios, que nPlla veio flcat· ·encra
vada . Passou por acerbas vicissitudes a aldeia de S. Luiz até 
qu e sem índios desappareceram. 

LUIZ CARLOS. Corrego elo Estado de Minas Geraes, banha 
0 mun. ele Dia mantina e reune- se ao Caeté- mil'im. 

LUIZ DA COSTA . Ribeirão elo Estado de Minas Ger:.tes, 
banha o mun. de S . Miguel de Guanhães e clesagua no Pitangas, 
alf. elo Santo Antonio (lnf. loc.). 

LUIZ DA ROCHA. Pequeno arroio junlo á cidade elo 
Hio Grande, desaguando em ftoente á ilha dos Marinheiros ; no 
Estado elo R . G. elo Sul. 

LUIZ DA SIL VA. Riacho no mun. da capital do Estado 
das Alagôas. 

LUIZ DE CACERE S (S . ). Cidade e mun. do Estado de 
Ma~to Grosso, na com . do seu nome. Sua egreja ela invocação 
ele S. Luiz ele Vill a Maria e dependen1e ela dioces e ele Cuyabá, 
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foi erect~t em p!trochia _pel ~t Provisão d e 16 de julho de 1779: 
Villa com a denominação do S. Luiz elo P ar aguay por Let 
Prov. JL 8 de 28 de j ttnho de 1850, s upprimi da pela ele n . .1 
de 16 de junho de 1851; r estaurael iJ; pela ele tJ. 1 ele 28 ele m aw 
de 1859 : ius ta lla rla em '16 ele out•tbro elo mes mo a nn o . Cida de 
com a denomina ção ele S . Lui z ele Ca ceres por Lei P t·ov. n. 3 
de 30 de ma io ele 1871!. I]]' com. ele pl'im. entr. c t•eacla e cl assi
ficada pelos Decs. ns. 5.06í ele 28 de agosto ele 1872, 5. '158 de 
novembm ele 1873, 5.857 ele 30 ele ja neiro de 1875,6, 302 ele ,~876 
e 6745 de 1877 e Lei Prov. n. 1 de 21 de maio de 1873 . I em 
5.000 h a bs., e 'cluas eschs publs . el e ins L pt·im. Age ncia do 
Corraio, creaela em 1880. A resp eito de ssa cida de diz o B. ele 
Mel(J' aço: «S itua da sobre a ma t•gem esq. do P a raguay , aos 
16oS' 30" de L at. 60° O' 48" ele Loug . O. de Paris ('l4° 34' 30" 
do P ão de Assucar). Em 1772, sob o go verno ele genera l Luiz 
P 1nto, creou-se um regis tro no pon Lo em que a es'tt'acl<t ele 
Cuybá a Ma tto Grosso a tra':es~a o rio Pa1~aguay , a fim de ~e 
regi s tra t· o ouro, que por a llt passava, e eVl la t· a deft'audaçao 
elo meio q~t into, de que es tavam ise ntos os moracloees de Matto 
Grosso. Ahi mandou, em 1768. o genet'a l Luiz ele Albuquet·quc 
f tmda t• um a pov . ele va rias casas o ma is 60 indios, que nesse 
anuo ti nham vindo de sertad os ela mi ssão hespanhola ele São 
J oão . O a uto ela. fun dação celebrou-se a 6 de ouLubro desse 
a nno impondo-se o nom e de Villa Maria á pov, que nessa 
da La contava161 indivíduos ele ambos os sexos. Foi erec ta em 
parochia com a invocação ele S . L uiz, por P t•ovisão de 16 de 
junho J e 1779, confirm ada pelo pt·ela clo em 4 cle.ag-os to de 178Q. 
Não teve execu ção, e foi l ogo r evogada uma Le1 Prov. el e 18~0 
que lhe dava a categol'ia de villa, aCJua.l tornoLl a adq ~.t irir por 
L ei P1·ov , de 1859 . Foi elevada á cida de por outra de 1874, e. 
in augu\·ada em julho elo mesmo anu o . De h a muito, e por 
ve?Jes, tem-se cliscnliclo a idéa de ·transferir para Villa Ma1'ia 
os a rse naes ele guerra e de m ario ha, e a té mesmo de erig ir-se 
ahi a capital da peov. A principal objecção é a proximidade da 
fronteira , que torn a 0 l ogar exposto a um golpe r epentino, em 
caso de g uerra. E s te e a liás um elos distrs . ela nrov. que 
ma is elementos apresenta de crescent'3 prosperidade . Tem 
clima sad, o , boas ma ttas e bons camp os de N'ia r; miner aes de 
ouro, ele iiH·ro e ele cobre ; salitre, ped t·a ca nga e pedt•a calca
rea ; facil naveg~çiio par a o ln ixo Paraguay e pa ra o J a urú e 
as vizinha nças do Dia mantino, em ca n ôas ou pequenos va pot·es. 
Apezar dessas favora veis circumstancias , 60 a nnos depois de 
sua fund ação, er a a inda Villa Ma ria um logar ejo, misera vel. 
Ha cousa de 25 a 30 annos , c1ue com eço u a toma r incremento, 
devido pt•incipalmente á existen cia de uma força milita r, m a is 
ou menos cons ide t·ave l, e (~ ex tracciio da poaia, que abunda 
nas matas . Uma 01 1 ou tr a tazenrl a de criar gado vaccum tem 
·tomad o ta mbem notavel incre mento, apeza t· ela 11este cacleü·a 
que a nnualmen te assola o gado cavallat·; e ultima mente ('1874) 
·tem-se fttnda clo em amplas proporções um salc!cleiro, que é o 
princip al, Olt a ntes o uni co es ta belec imento desse ge ner o, que 
mereça men ção . A cidade es tá edificada em um angulo agudo 
e reentl'a nte do rio,cuj :ts ba t•ra nqueiras quasi a pl'umo apoia.m-se 
sohre a rei as movediças, e cujo de~morouame nto nas ch eias 
perioclicas ·teem des tt·uido edillcios publicas e paeticulares, e 
ameaça de 1·uina , ma is ou menos proxima , a lguns elos que 
existem. » Vide Cace>'es . 

LUIZ DO CASSIANÃ ( S.). Log. no mun. de L ab1·ea , ~o 
E s tado elo Amazon as. 

LUIZ DE GUARATVBA ( S. ). P arochi a do mun. da Gua
r a lttba ; no Estado do Paran (~. Vide Guaratuba, 

LUIZ DE SOUZA. Serl'a elo Es ta do de Mi nas Geraes , n a 
freg. de S. Joã o Baptista das Cachoeü·as e mun . de S. José elo 
Paraíso. 

LUIZ FERRAZ. Ribeirão do Estado ele S. Paulo, a if. ela 
mar gem esq. elo 1' ieté , Corre entt•e 0 5 muns. des te nome, 
Por to Feliz e Ta luhy .• 

LUIZ GOMES . Vil/ a e mun. elo Es tado do R . G . do Norte, 
n a com. de S . Mi guel. Orago Sa nt'Anna . Foi creacla pela Lei 
Pro v. n. 976 de i ele jutlho ele 1886 . T em duas eschs. publs . de 
ensino prim. Foi elevada á categoria de villa pelo Dec. n. 3-1 
de 5 de julho ele -1 890, sendo i n sta.llacla á 6 ele agos to elo mesmo 
anuo. 

LUIZ GOMES, Sert'a en tre os Es tados do R . G. elo Norte 
e P ar a hyba , 

J:UIZ GONZAGA ( S .). Villa e mun . d o Es tado elo Mara
nhao, collocada em uma eslrei ta lin gna de tet·ra, a pertada 

ent re uma ba ixada, que se enche de agua no inverno, e o rio 
Mearim. Su~t eclilicação , em get•al, é ele ta.ipa , em bot·a já t e
nha umas '10 C<tsas de telha . A pop. r egula p o1· um as 500 
almas , Di ocese elo Mar a nhão . Fo i creacla parochia pela Lei 
Pt·ov . n, 196 ele 29 ele agos to ele -!84<1 . E levada á ca tego r.i a 
ele villa pela el e n . 3<19 ele 1.2 ele jtmho ele 1854. S ua primi
tiva s i ~uação foi uo log . hoje clen om iua clo Vi !la Velha , senclo 
mais ta .. cle pela Lei P t·ov . n. ,185 ele 27 ele junho de -1858, 
removida pat·a as tEn·ras elo negocia nte Ma ch a do, pelo que é 
ainda hoje v ttlgarmente conheci da pot• Vi !la elo Machado . 
Tem cl~1as esch~ . publs . de jnst. prim. O umn . é regado 
pelos rws Meat'lm, Ip txunuass u, Ag ua Pt•eta, Comboio, Mntum, 
Duas Bocas, Lanué, Btu·ros, Veados e a lgu ns outt·os . Cul tm·a 
ele algodão , canna de ass ttcat•, m a ndioca, tabaco , ar1•oz , 
le ij ão, ca fé e anil. Gr a nde criação de gado va ccum. Co mpre
hende os povs . P edreiras e Lagem elo Curral. 

LUIZ GONZAGA (S .) . Villa e mu n . elo Estado do R. G. 
do Sttl, n a com. ele Sa nto Angelo . O mtm. além da parochi a 
da villa , cornprehe nde ma is a de S . Nicolau. 

LUIZ GONZAGA (S .). A.ssim denomina va - se a actual 
' •ill!L ele Brusque, n o Es ta do de Sa nta Ca t.h a l'in a . 

LUIZ GONZAGA (S .). Missã o f rtnclacb no t•io Punis, no 
Jogar denomina do Jury, em virtude elas ins trucções ele 17 el e 
julho ele -1 854. 

LUIZ HERCULANO. Po1·to no rio Mogy-guassú, mun. 
do Ri beirão Pret.o e Es tado ele S. Paulo (Inf. loc.). 

LUIZ IGNACIO. Corrego elo E stado ele Pernambuco, ll'ib. 
elo rio Pit·angy, que o e elo Un a . 

LUIZ JACINTHO. Rio elo Estado de Minas Get·aes, r ega 
o rnun. de Bambuhy e clesagua no ri o S . l?rancisco. (Cunh t:t. 
Mattos . ltine,•cwio. 'fomo I p. 73) . Rece be o ribeirã o 
Sa ntiJ; Rita, 

LUIZ MARTINS. Serra elo E stado ela Bahia , no mun. ele 
Sant' Anna elos Brejos. 

LUIZ MENDES; Ilha no Alto. Pm·nahyba, pouco acima ela 
cachoeu·a elo •Ut•ubLL e a ba txo ela 1lha S. Joar1uim . 

LUIZ PEREIRA. R ibeirão do E s tado ele Minas Geraes , 
aff. do rio elas Velhas . Pouco depois desse ribeirão encon
tl·a- se nma gra nde ilha , 

LUIZ PINTO. Log . elo Es bado ele Minas Gern,es, no clist. 
ele Cuyabá. 

LUMIAR . P equeno pov. do Estado do Rio de J a neiro , na 
freg . ele S. João Ba.plis ta elo mu n. ele Nova Friburgo. 

LUMINARIAS. Parochia do E s tado de Minas Ger aes, no 
nutn . ele Lav ras . Orago N. S. elo Ca rmo e diocese ele Mari
a no a . Foi essa QOV. e leva da a eli st. a ntes ele 1846, sendo 
nesse anuo, em vu·tude elo art. II § I ela Lei Prov . n. 288 de 
12 de março, r eba ixnda dessa ca ~egol'ia . Res·~aurarlo o clist. 
pelo art. XX §§ IV ela de n . 472 de 3'1 do f\laio de 1850, foi 
Sllppl'imiclo pelo ele n, 1. '155 ele 31 de dezembro ele '1867 e 
r es taura do pelo a rt . I da ele n.1.708 de 4 ele outtlbt•o ele 1870. 
F oi elevada á categoria cle parochia pelo a rt. V ela de n.2.00:L 
de 14 ele novembro ele 1873. Sobre suas divisas vide : Lei Prov. 
n. 3 .064 ele 6 de novembro ele 188.2, a rt. II da ele n. 2142 ele 
28 ele outubro de 1875 . Tem duas eschs . publ s. ele inst. pri
nlaria. 

LUNDÚ .. Nom e. .ele uma dança populat• que se executa ao 
som cl~ 111l!S1Ca mu1 nttrahente. Entre ge nte grosseira é d<>n
ça ma ts ou menos indecente ; mas, en~re pessoas moralisaclas 
é sempt·e praticada de m odo convenien te. O mes mo nome tem 
a musica 9ue a acompa nha. Etym . Segundo Moraes, é voc::t
bulo da lmgua congueza e bunda . P óde se t• que a ssim seja; 
mas Capello e !vens não o mencionam em parte al g uma de sua 
obl'a. 

LUNGA. Uma elas denominações que toma um dos g·alhos 
da Sert·a da Pra ta , c1ue fica no mun. elo Bom Conselho (Per
nambuco) ao prolongar-se a té ao rio S. Francisco {Alagõ'as.) 

LTJNGA. Rio do Es ta-elo das Alagôas , nasce ela se~ra elo se u 
nome e desag na n a mar gem esq. elo Coruripe . 

L UNG A . Riacho do Estado elas AlagOas, afl'. da ma rgem di t'. 
elo Par ah yba . . 

LUSTOSA. Parochia do Es tado ela Bahia, no mun. de Santo 
Amaro. Orago N. S . Sa nt'Anna e di ocese a rchiepiscopal de 
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~· Salvaclm·. Foi creacla freg. pela Lei Prov. n. i.619 ele 4 da 
JUlho de 187ô . Tem dua s eschs . publ s . ele ins·t. pl'im. , ct•ettdas 
pelas Leis Prov. n s . 1.391 de 4 ele ma i o d e i.874 e 1484 ele 23 de 
maio de :1875 . Comprehende 0 pov. But•acica . 

LUXEMBUR GO. Dist. ela ex- colonia de Sa nta Leopolelin a , 
no Estado do E. Sanl.o. . 

LUZ (N . S. dr•). Pa t•ochia do Es Lado ele Perna mbuco, no 
mun. de S. Lont·e nço da Mat ta. Diocese de Olincla . l!:: ra pa
rochia antes ele :1837, sendo nesse anuo em virtude da Lei Pro v. 
n. 38 ele 6 de maio, suppt·imicla . Foi r es taurada pela de n. 336 
ele 12 ele maio ele 18M. Lavoura de ca nna de assucar. 'l' ern 
duas eschs . publs . ele in st . prim. Sobre Sltas divisas vide Lei 
Prov. n. 809 ele H ele maio cie 1868 . F oi d esmembrada do mun . 
do Espil'i to·Santo do Pau d ' Alho e annexacla a de S. Lourenço 
daMattapela Lei Prov.n.1.805de 13 cle junhocle 1884. 

LUZ. Parochia do Estado do H. . G . elo Sul. no mun. de 
Pass o Fundo. Orago N . S. da Luz e diocese ele S . Peclt·o. Foi 
creada parochia pelo art. I da Lei Pro v. n. 925 de 3 de abril 
de 1875 . 

LUZ (N. S . ela). Pov. no mun. ele Va ssouras do Estado elo 
H.io ele Janeiro , co m uma esch . publ. de inst , prim. 

LUZ. Ponta na ill1 tt ele Sa nta Cath arin :1 e E stado des ~e 
nome . 

LUZ (N . S. tla). Pal'ochia do mu11. eb capital do Est:1do 
do Paraná . Vide Gtwytibc~ . 

LUZ. L indíssimo suburblo da cidade ele S . Paulo, no IDstado 
des te nome . A.hi fica o H.ecolhimenlo da Luz, pe t· tencente a 
ordem de S. Francisco, Seminario Episcopal em frente ao 
Jardim P ublico e uma es tação ela E . F. elo No l' te . Tem 
age ncia do corr~ io e di versas eschs. publicas. 

LUZ . At·rabalcle ela cidade da Diamantina, no Elstaclo de 
Minas Geraes . 

LUZ. Por to no mun. de S. Gonçalo, Estado elo Rio ele Ja~ 
J a neiro ; fi ca na ponta de Itaocítra onde exis te um antigo con
vento de jesuitas , hoje de propriedade particular, 

LUZ. R ibeirão elo Estado ele Santa Cathadna, no mull . ele 
Blumenau . 

LUZ. Ribeir·ãodo Esta do ele Minas Geraes, entre Tres Co
rações e L avras . 

LUZ DA B6A VISTA (N . S. da). P arochia elo Estado elo 
Parana. Vide Bôc~ Viste~ . 

LUZ DO PAÇO DO LUMIAR (N . S. ela): Par~chi; elo 
nmn. do Paço do Lnmia r, no Estado elo Maranhao. Vtele lc~ço 
elo Lwnicw . 

LúZIA. !lha elo Estado da Bahi:J., na bahia de ltapagipe, 

LUZIA (Santa) . Cidade e mun . elo ~staclo ele Min as Ger:J.es1 
lermo ela com . elo seu nome, a 24 lulB. ela Lagôa S1mta, <t 
margem clir. elo rio elas Velhas e a 790 me-tros . acima elo ni vel 
elo mar, na IM ele 19o 54'. T em üma bella egreJa consagl'acla a 
Sanba Luzia, creacla parochia em :17<!<1 e dependente da diOcese 
de Marianna . Nella ftca u111 a casa ele cal'iclacle, creacla pela 
Le i Pro v. n. -181 de 2 de abril de 1840 e funclada no mesmo 
a nno po~· Manoel H.ibeit•o V ianna, depois barão deSan ta Luzi<' 
o qual fallecenclo em 29 de janeit·o ele '18M, de1xou Slt<1 tao 
J?htlantropica ob ra em condiÇõe$ bastantes precarias, elas qnaes 
loi s~Jva pela Baron eza ele Santa Luzia, a cujos esforços 
deveu-se a insta llação desse pio esta belec imento a 2<1 de no· 
vembro cle 18•i5. O mun. é ragad 0 pelos r_JOs çlas Vel has, Pa1ol, 
Matadouro, Macacos e alguns ou tros . Fo1 Santa Luz1a creacla 
yilla por Lei P r ov . n. 3'17 de :1.8 ele março ele 1847, se ndo 
tns tallacla em 1 ele agosto elo mesmo a nuo. H.ebanacla de!!_sa 
categoria pelo art . Xl V da ele n. ,172 ele 31 ele maw c~e 18o0 , 
foi res ta urada p ela de n. 755 de 30 ele a bril de :1~56 . Ele vada 
a cidade pela ele n 860 de 14 ele maio de '1858. !"OI class1ftcada 
com. de in entr. po1• Ac·to de 22 ele l'evet• en·o ele 1892 . O 
JUun., a lém ela paro chia ela cidade, comprehende ma1s as ele 
N. S . da SallCie ela Lagôa Santa, Senl~o r B .1 m J_esus ~!e 
MatLosinhos, Pau Grosso, N. S . ela Ooncetçao e~e Jabott~atub,ts 
e diversos pov. ent1·e os cptaes os clenonunaclos F 1clalgo 
( freg . da Lagõ a Santa), Almeida . (f reg. ele Ja botwatubas), 
Pon~e Pequena, Capim Bt·a nc0, Carrancas, Cercado, Con~ns, 
Lap1nha, Mucam beiro. Foi essa cidade o lagar onde se ferttl o 
\lltimo combate entre as fo rças do governo e a dos revolu
CJouarios em 18•12. A cidade tem tres eschs , pub~s, ele m stt• · 

prim. ,_ ~ma cl~s quaes noc turna_, Agencia do correio. Sobrs 
suas dtvtsas VLcle : art. li ela Le t P r ov. n. 317 de 18 de março 
ele 1847, ut. II da ele n. 755 ele 30 ele abril ele ·1856 , n. 8515 ele 
14 ·!e maio ele 1858 n. 3 .442 ele 28 ele setembro ele 1887. 
A cid ade ele Santa Luzia, que nasceu com as explorações 
amiferas, cahiu com sen cleclinio . Hoje. com u~a população 
pouco superio t· a n~il almas, vive ~le_ seu a nt1go explen_clor 
mui to depressa abat t~lo pot· suas conc!Jçoes locae.s e .especial
mente pelas revoluçoes poht!Cas que em 1842 agltaram o 
Estado revoluções cujo tragico epi logo teve Santa Luzia por 
proscedio. Apezar ela u bet•dade elo só lo, as inclustrias agl'icola 
e assucat·eira, unicas a q ue se ent t·egam, se limitam ao 
cunsumo local, sem me10s ele procurar mais longe mercados 
importan tes . Ed i ficada na margem clir . elo rio d<~s Velhas, 
sobre um sólo calcn-eo e clioritico , é a cidade cercada de 
vestigics impol'ban te.s das gt•a ndes minerações antigas . Destas 
ha um a crença, eor ~·oboratla pela lenda, de que a inda existem 
no mol'l'O ela Qmtel'la , a O ela cidade thesouros occultos e ele 
clillicil extracção. Ao N . , na mat·ge dt esq . do rio e a 1res kil. 
ela cidade fi ca o mot•t•o da Maravilha, que a dom ina , Esse 
mm:l'O tem por base o g_no:iss gra nitoide co bet·to de terras pro
Ve ll1entes ela cle cO lll!lOS l~ao ele dwl'ltos . Nas visinha nças da 
cidade eltcontrtLlli ·Se veeiros ele uma argila bra nca ou a s vezes 
colot·ada, a que denominam bo lo . Os veeiros ~e ramiftcam as 
vezes , afllo ram e a prese n·tam gra nde possança . Nos sítios deno
minados Fariuha Boa c Boa Esper fl. nça ha alllorame ntos 
extensos dessa a rgila , de que fazem-se molclm·as e estatuetas 
que se prestam muito bem á clolll·agem. Elss<t a rgi la , que ·tem 
aspecto crystallin o, é ele composição seguinte : 

H O . ...... . .... ..... . ........ . 
Si oa ...... . ... ....... .. ..... . 
AI• oa .... , ...... .. . ... . ..... . 
F e2 oa ....... ... ... . .. ...... . 
i\Ig ................ . ..... . . . .. 
Alcalis ........ ... .......... .. 

17,00 
•í/1 ,34 
32 ,37 
4,20 
0 ,25 
1,84 por dill'erença. 

100 ,00 

«P ouco ao N. ele Santa Luz ia começa a. r eg1ao francamente 
calcarea do rio das Vel bas . ]!]' nessa região que se encontt•am 
ihnume•·as la o·óas, r es los da gra nde rev ulução geologica de que 
f? i testem u n ht~ a éra q ttaLernal'ia (Viagem aos terrenos d iama n
ti nos elo AbaeLé pelo Eng . ele m10as Antomo Olyntho dos 
Santos Pires. Anna-es da. Eseh . ele l\1i1WS. Vol. 4o, 1885 . 

LUZIA tSanta) . Cidade e mun . do Estado de Goyaz, a 
pouco mais ele 300 kils. da Capital, ligada a Ca talão por uma 
estrada , s iLuacla entre os rios S . Bar tholomeu e Montes, affs . 
elo Coru mba, qu e o é do Pa t• a nahyba, a 12 kils, da est rada ele 
Paracatú. em bel la e saucl avel s itttação . Nasceu ela exploração 
ele sttas n:iin as ele ottro, tendo sido seu tel'l'itor io descoberto em· 
1746 por Antonio Bueno ele Ar:_evedo ; nos ultimas te1~1pos, 
porém, mui to mais que a .. nunera~ao , a ag:t•wu llul'a, _a crtaç~o 
ele ga do a en riq ttece m. Su•t egt'e.J_a parochtal tem a 1nvocaçao 
de Sant" Luzia e depende da elwcese ele Goyaz . Fot ct•eada 
f reg . pelo AI vani ele 2t ele ou tu bt•o ele 1759 . Villa ~ele ResQ
lução do conselho d o gov erno ele 1 ele abl'll ele :1833, 1nstallada 
em 7 ele ab t·il ele 183'1. Cidade por Lei P r(J V. de 5 ele outubro 
ele 1867. Nella ex isLe uma casa d e cal'ielade, denominada 
Soc ieelatle Benellcen Le P t•oLeclora elos Enfermos Indigentes, e 
creacla a 1 ele j :1nei t'O ele 1872 . O mun . tem sete a oito mil 
l1 abs . Foi i nco t•pora cla á co m. ele Santa Cruz pelo art. I § ll 
d <t Lei Prov . n . '19 de 6 d~ jnlho ele :1850, Ct do R io Cot·umbá 
pelo art. I § II cbt ele n. 5 cl~ '18 ele outubt•o de 1854 e á da 
Imperatl'iz pelo at·t. I ela ele n. •!92 de 29 _de julho ele 1871. 
Sobre s uas divi sas vide entre outras, as Le1s Provs . n, 12 de 
t de setembro ele 1836, n. 10 ele '12 de agosto ele 1837, n. 13 de 
9 de julho de -1 849 e n . 388 ele ô ele setem brt> de 1866. Sua 
egreja matl'iz, edifi cada ele 1747 a 1749, é um a ~las melhores e 
maiores elo Estado ; "tem seis altares , o d o me10 e elo ~S . Sac~a
mento, os do lado elo Evan gelho, clous la·tet·aes sob as uwo~açoes 
ele N. S. da Co nceição e ele Sant' Anna, tres elo lado da E p1s tola 
consa,. r aclos a S. Mi guel, a N. S . elas Dot•es e_ ao Senhor elos 
Passo~. Ela na cidade uma agencia elo corre1o . T em eschs . 
publicas. 

LUZIA (Santa). Villa e mun. de Estado de Sergipe, ·termo 
el a com . ela Estancia á m_a rgem dit·._ elo rio Mussun~ng.a . F oi 
creacla parochia pel o ar cebB po D. Joao Franco de Ohvetra em 
1629. Elevada á villa ·por Lei Pro v. de 19 ele fevereiro de 1835 
E' tp}la das mais antigas villas elo Estado. T"lm boa tnatriz, 
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uma pop. de :l.500 a lm as, a capella do Rosario e clttas egchs. 
publs. d~ instr. prim. Sett commPrcio é ~1eque n o, consisU ndo a 
e:cportaçao em ass ucar , côcos, e a lg nns cereae.s . O mun. é mais 
oa menos montanh oso, se 1Flo rn nito procl uc tivos os Len e nos 
baixos e as. ft•al clas elos montes. O porto cltl embat•que des'a 
vtlla é no rto únararema, d1stante del la cerca ele tres kils . 
para o sul . Agencia do correio. Sobre suas divisas vide, en tre 
outras a Lei Prov. n. 136 da 31 de j a neiro ele 1845. L avoura 
ele canoa de assuca r, al'l'oz, milho feijão e café, este em 
pequena escala . E' lie-acta por es&raclas a Estancia Christina , 
Espirito Santo, Ara ua, Campiohos , Umbauba e Pl'iapú. Sobre 
uma pedra, collocacla na matri r. dessa villa, lê-s e : '' Aqui 
jaz ·a capitão de mar e guerr a Antonio de Sá So u t.o Maior, 
bemfeitor desta Igreja, fa llecido no a nuo ele 1777 ». De 
uma inscripção exist.eule sobre outra pedra collocacla em uma 
das paredes da egreJa consta que ella fora edificada em 1766 . 

LUZIA (Santa). Aldeamento do Estado do Amazonas, no rio 
Pa:JHH' i. I ~' habitado por 162 selvagens ela nação Macús (lUtat . 
do Dr· . Th . Souto. 1.2 ele julho de 1884 .) 

LUZIA (Santa). Dist. do termo de AO'uá, no Estado do 
. Pará . 

LUZIA (Santa). Log . do Estado elo Piauby, no termo ele 
S. João do Piauhy . 

LUZIA .(Santa). Pov. que ex i s~iu a 12 kils . d ista nte do pov . 
Vertentes, no l!.:staclo elo Cead1.. Tinha uma capella dedicada a 
S. Vi0ente F errer, eri gida , segundo reza a tt·ad ição, pelos 
annos ele 1760 a 1770. Essa capella em consequencia ele sua 
pessima construcção desabou comple·tamente em -1 839. 

LUZIA (Santa). Log. do Es tado das Alagôas, nos muns. ele 
Viçosa e S . Lu i>~ ele Qnituncle . . 

LUZIA (Santa). Pov . no termo : cla Baix:a Grande do Estado 
ela Bahia. - · 

LUZIA (San·ta), Pov. elo Estado da Bah ia, no mnn. ele Ca
rinhanha, a 138 ki ls . mais ou menos ela villa deste nome . 

LUZIA (San ta). P ov. do Estado ela Bahia. O arraial ele 
Santa Luz ia, antiga fazencla , hoje peq lteno pov ., com com 
mercio, lavoura e inclus tl'ia r eg ulares, devido ao bom ce ntro e 
boas fnzendas ele criação e principalmente ao prol ongamento 
da E. ele F. ela Bahia ao S . Ft·ancisco, q11e ahi estabeleceu a 
sua ga estação ; ftea a 180 .56Sm,O ela cid ade de Alagoinbas e 
a 302.922m ,O ela capital do Estado ela Bahi a e a 362m.492 ac ima 
do nível do ma r , aos H o, 16' ele lat. S. e 3o 49' de long . e E. 
Está situada em ponto central do sertão elo Estado a NO . ela 
Ca p ital, entre o.s rios ILapecmú (a NO .), Jacuipe (;.o S. ) e as 
nascen tes dos nos Inhambupe e Pojuca (a E.); occupa uma 
extensão mai s os menos p lana Gobre uma. chapada ele cêrca ele 
um e meio kils . quad rados, que fica ma is ou menos vis inha 
ele bonitos v a li es a E., S . e O. e de escarpas mais ou menos 
extensas e elevadas a [!] ., O. e N. r1ue formam nesses rumos 
e para esses lados a lguns montes e se rL"as mais ou menos 
elevados e extensos, porém, para o S. e SE. clescot··tina-se 
vas to hori sonte em pura ca~inga, onde se vê a 12, 15 e oito 
leg uas as sel'l'as de Serrinh rL, Raso e 'l' Lwano . Os terrenos 
tanto n;:s escarptts, como nas frttlclas elo montes e se t'ras e nos 
valles sao de exce llente pastage m pal'a a cr iação. O a rraüt l. é 
de bomto aspecto, vtsta alen- re e a.gradavel a r puro e secco · 
mas, inf~ li 7~mente, é c1· uelm~nte prej11dicad~ co m a rau a cl~ 
agna. Nao e atravessado por nenhum 1•io co rren·te. Os rios e 
riachos mais importantes e que lhe ficam mais prox:imos, são : 
a N. O. e N. 0s riachos GL"avatá a uma legua, Riachão a duas 
e t t•es e meia leguas e o rio elo Peixe (de cima) a q tt!J.t l'O l e
g-uas, sendo os clous primeiros contluentes desse e esse con
[luente elo HapecLU'Ú, a se is leguas ; a O. e S. o riacho Bom 
Successo a dons lei ls. e a meia legua, ao :::;, os l'iachos Carahyba 
a uma e meia leguas e o rio Capivara a ·tr·es e m~ ia leg nas, 
s~uclo os do11s primeiros conliuentes clMse e esse co ntl ttente do 
rio Ita pecur(t, com o nome ele rio elo Pei:ca (ele baixo) . O ri ach o 
Gr·avatá nasce perto e ao S. ela fazenda Grava~á de Dantro, é 
sang L·aclom·o ele uma pequena lagôct, entre essa fa1.encl a e a 
fazenda Madeira, a um a le,;ua ela linha de ferro, e cot·t·e 
ela escJ . para ad ir. att•avessanclo a linha a uma leglla ele 
Santa Luzia á pt·ocm·a do rio elo P eixe, onde l'az barra, a 
Utnas quatro lllguas distan~e e á dil'. ela linha. O R iachão 
nasce perto ela fazenclu. Gravatà de Fót·a, passa parto desta e 
ao S . eutt·e ella e a fazenda Gravatá de Dentt·o, e tambem san
grado.l ro de uma peq~tena lagõa a meia legua aoS . da fazen cla 
ele Gravatá ele Fót·a, corre pt·ox imo e para ll elameute á linha 

de fer ro, cortando-a, porém, a tt·es e meia legu as ele Santa 
Luzia e mais ou menos a dous quartos ele legua a baixo do 
pov. e es tação elo Rio do Peixe e corre ela esc1. para a di r ., 
á procura elo rio do Pmxe, onde faz bat·ra na fazenda Barra 
a uma legtt:l. da linh a ele fel'ro . O rio elo Peixe nasce na3 
fraldas de uns mot·ros ao N . do arraial ele S. José, que fica 
na mu.rgem elo rio Jacuipe e sa ng ra tambem de diversos ala
gadiços a um a e meia leguas elo citado arraial, corre ela esq. 
par a a dir., passa em muitas fazendas e corta a linha clt~ 
feno no pcv . do Rio do P eixe onde tem o prolongamento um 
ponto ou. estação ele p9._:'ada, e f_az bar ra no rio It.apecurít 
entre as fazendas Conce1çao e Mana Pre-ta, aquella na ma~
gem di r. e esta na esq . do ltapecurú e tem elle umas 16 le
g tlas ele cur so . o· riacho Bom Stwcesso nasce ao S. da serra do 
Pintado, a dua-s e meias leguas de San·ta Luzia, e é sangra
douro de uma lagôa ahi, cor re da esq . par<t a clir, e co?ta a 
linha de ferro a meia leg ua ele Santa Luzia, faze ndo bar1·a no 
Capival'a, com umas nove leguas de curso. O Carahyba nasce 
per·to e ao S. ela fazenda Papagaio, a duas e meia legllas de 
Santa Luzia, corre da esq . pa ra a clit:. cortando a linha de 
ferro a um a e meia legua de Santa Luzia e faz barra no Ca
pivara a meia legua acima da barra do Bom Succesuo, t em 
cinco leguas ele curso e recebe , bem com o o Bom Sucllesso, 
diversos pequenos riachos, seus confluentes . O Capivara nasce 
na fazenda Piada, a um quarto de legua, mais ou menos, á I!:. 
da Villa do Coi~é, corre no mesmo sentido elos outros, corta a 
linha a tres e meia leguas de Santa Luzia, depois de receber 
diversos pequenos riachos e com o nome ele rio cl0 P eixe (de 
ba ixo) depois ele r ecebe t· o Páo a Pique, Bom Successo e Sal
gado, faz barra no Itapecurú na fazenda Lage, com 15 leguas 
de clu·so mais ou menos . Todos es tes riachos , l'ios e l agôas 
são seccos ; alguns, porém, como o Gt·avatá, Bom Successo, 
Carahyba e Capivara tem ás vezes grande enchent es, nlto fal
lando nos rios elo P eixe e Itapecut•ú que chegam ás vezes a 
ser caudalosos e a correrem a nnos , principal mente o ultimo. 
Serras, morros e etc. -Mais proximo e a N. O. estão as es
carpas elo morro do Lopes , cuja elevação principal, o mol'l'O 
elo Lopes, muito alto, está a dous e meio kils. do po~oaelo; n;J. 
mes ma direcção as serras da Agulhi!., porém; a tres leguas · a 
N. O. ainda, porém, mais ao N. o Pico do Laga elo a duas legu~s : 
a N, outras escarpas formando as vequenas serras elo Boi e 
Volta da Serra a uma e meia legua mais ou menos; a N. E. 
as serras Lagôa elo Boi, Serra Branca e Lagôa EscuL·a, esta 
porém mais a lestes e a uma, duas e m eia e tres leguns de 
dis tancia a Santa Luzia, mais ou menos ; todas estas ultimas 
se rL·as são mais OLl menos proximas, porém, iso ladns ; a S. E . _ 
tem a duas e meia leguas a serra elo Pintado, ele peq uena 
extensão porém bastante a lta, bem como os mon·os do Lopes, 
Agulha, Lageclo e a sert·a elo Boi e estão a gra nde altura ac ima 
elo n1vel do mar, principalmente as quo. tro primeiras, e siio 
formadas de gra nito compacto e em grandes blocos, são todas 
isoladas e n ão se prendem a nenhuma cadeia ele montanhas . 
Lagos, etc. - Apenas pequenas l agôas seccas, sem pt·ofundielade 
e sem importaucia . Os riachos n, que me referi são tambem 
seccoa. Os rios Jacuipe, Tnhambuque e Poj11ca em que fallei são 
cort•e ntes . Os rios do Peixe e Itapecut•ú cortam com as seccas 
fo1·manclo ]_;)Orém alguns ex tensos e pt•ofunclos póços ele ag11a 
constaute , porém pouco salubre e pon_co potavel, Curiosidades 
natu r aes - Apenas ha a notar as chve rsas e boas qualidades 
de (l"ranito e pedra de cantana pela s ua dureza , bell eza e 
var1edade ele côres . P el'to de Santa Luzia a um e meio 
kilometros a E. encon tt·a m-se m_uitas pedras s~ltas, especie de 
se1xos rolados, com caracter losa il , semelhando macleü·a pe· 
trillcn~a, decompondo-se em felpas con·tendo uma fenu gem 
e especJe ele li incombustivel, que é o amiantho falso ou 
bl·u to . E' li nda a paizagem do morro do Lopes , cujos te1·reno~ 
das fr alda (sendas es~as do lado E . um extenso lençol g L'a 
ni tico, ele goeiss granita~lo, com J'6rm a e ca racter l av ico), 
es tão a 14m,O acima do mvel du a t•t• aia l de Santa Luzia e 
clahi d istante 2.500111 ,0. Do ponto ma is elevado do morro, de 
exqu isi ta e bella paizagern, formado ele enormes blocos de 
gne iss granita tlo e gra nit_o ptu•o, de fót•mas vari adas e 
exquis itas, ai•tistica e caprichosamente sobrepostos, co mo que 
arruma dos por mãos huma nas ; elo CLtme descol'tina-se vas
t issimo horisonte fechado ao longe pelas serras do Monte 
San to (ao N), pelas ele P ombal e 'l'ucano (a N . E.), pelas do 
S imão Dias e Raso (a E)_, pel_as ele Sel'l'lnha a (S . ~), pelas 
do Ta nquinho, S. José e R1achao ao S., pelas elo Gavião, Mont? 
AlenTe e Mundo Novo a S . 0., pelas serras de S. J ose 
(elo 

0
Jacuipe), Palmeirinhas (do J ac uipe), Riachão (da Jacobin a) 
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c J acobi na a 0. , c pel as el a Sauele, Itiuba e V ill a Nova , a N. O. 
La vou ra e indu~ tr i a :- A l avo ura m ais impor ta nte, e m tempos 
bons e nas resp~c t 1 v as. sa rr~s , é de fumo, feijão, mi l ho , 
ma ncl ioca c nlgoclao, por em n <to em gt•a ncle esca la . O le L'L'eno 
é em g·e rnl m áo, po r c<J.usa da fa lt.a cl'agnn. e secca, pal'a qu a l
Ef: ll e t· outra )>w?y ra C[ ~L ·~ nfio sej ;L a lgodão , q tle h oj e e ntL•e tan to 
e feli zmen te .Jél· esta se n c~o pl a ntado e cn lt ivaclo r eo·u h.ú - . 
mon Le . A inclus tri a mai ot• é ele CO lll'OS, ele pelles brutas 
ele ca rn eiro , el e cabl'as e d e bodes principal me nLe , hoj e expor
tacb. e r:!- g ra ncl_e escala . O princ ipal r a mo ele v iela , por ém, é 
O· CL'J açao em faze ndas e sqltas ele ani ma l vacc um e l a ni ge r o. 
Cl1ma - O clim a é excelle n te e é um dos p t· incipaes e m e
l hOl•es elo s2r ll\o tla Bah ia . Nenhum a moles tia ende mica pn 
epit.l mica . Cl ima a meno , sad io , puro, secco e r~ co n s tituinte , 
excellen le e pr ovei toso par a as moles t ias p ~dm o n ;,t res e ou t t·as 
das vi as r espiraLor ws , tal vez que . por il)fluencia t:u nbem de 
g rande num ero de pl an tas a roma l tca s e balsam1cas como o 
al ect·i m, a nge l.im, catin ga do m a lta, qu ina- quina , a ng ico e 
Oillras . Es tra das - m· co l'tada pelo prolongame nto da J] . de 
F . d a Bahi :i ao S . Fmncisco (ele ui to la es ir eita ) e pel as es
tradas rle rodage m do J oazeiro á Capita l , ele Monte Sanlo á 
F e it·a de Sa n t ' 1\ n na, elo Tuca no a Uavião e partem clell e 
(elo a r ra ial) o tllras pa t· a o Val ente , Serrinha e Jacobina . Dis
ta ncia , etc.- Dista quatr o leguas elo Va len te, seLe do Coi té 
ao S. , cincp de Salgada n S. 1!]. , nove do Raso a E ., ·15 do 
Tnca no a N . E . , 20 de Mo n te Sa nto ao N ., se te ele Quei· 
madas a N . O. , 22 de J aco bin a a O . e i O elo Gav iiío a S . O. 
P ov oados , ~ te .- P o,•oados ou logar ej os clepend en·tes de Stmtfl 
.Luzirt mes mo 11e nhum. Ha , porém, a lguma s boas fazendas 
ma is ou menos pl'Ox imas e ma is ou m enos bem povoadas, 
al4m d e outras muitas . l~ cl i fi c i os , e Le. - Os r111icoa ecllfi cios pn· 
bli cos CfL\e possue são : o da es tação elo pt·olongamen to e os el e 
t•es iclenci a elo concluclol' da l inha , d o chefe ela estação e ele turm a 
el~ oper :11r ios d a li nha; d os part icula res a penas me rece m me n~ 
ç,no uma casa aba rrac 'l.rla, s in gel a e a n tiga do fa~en cle i r o J osé 
S 11npl ww da Sil va e cll)as ou tr as mel hot·es , mai s confortaveis. 
l1 yg·ie nkas e elegan tes , um a em te t•mo de conclusão de fln i t i v a·, 
elo negoc ia Dte 1\fa noel Sabino d os San tos e otLt t·a e m co meço 
el e co !ls trucçã~, elo ,neg0ci.an Le , cap i ta lis ta , fazendeiro e in
clu s tt•J a l cap_, tao .Tooe Ma l' tins L eitão, pet·na mbucano, que co m 
o a lto negpcw e eo:: port.açil:o el e pell es t em concorrido grande
mente par a c l~yaçao do a rraial. T radi ção- Não h a tr."tdição 
sobr e a ori gem do a r ra iaL a n ito se t· que o a l't'ai a l er a apenas 
u ma f'azencl<< par ~ L Ct tl a r , h oj e e em pouco tempo elevada áquella 
categoria e de espera nçoso futu ro, g t·a ças ao se u cli ma, aspecto 
a"'radavel bom centro e pr i ncipalmen te fL passagem ahi d o 
p~oÍp n gadten io ela E. ele F . Bahia ao S . F r aucisco (InL l oc .). 

L U ZIA ( Santa ) . Pov. do Estado de Minas Ger aes , n o 
mun . de S . Go nçalo elo Sapucahy . Foi pov . impol· ta nte, hoje, 
por ém, vai em clecaclencia , Dis ta de S . Go nçalo cer c:t cl~ n ove 
kils. P oss ue qma capell a . 

LUZIA ( Sa nta ). E staçiío cl':t E. de F . ele Al agoinh as a o 
J oaoei r o; no Estado el a B<cbia, e n Lt•a as es tações da . algacln e 
elo R. io do Pe ixe , a 362m ,<!92 de a lLura , dista nte 302,992 kils . 
el a cidade ela Bahi a 180,5q8 kil s . ele Alago i n!J as , e 33,70G 
k ils . ela, estaçãp da S:l.lgada. F oi inaugnracla. a 1.5 de setem
bt·o ele 1884 . 

~UZIA ( SanLa ) . Sert·o ta na r,·eg . cb Tmpera lri r. elo Es tado 
elo Ceará , Nell a cttl l iva - se a lg·o cl fio (Pompeo). 

LUZIA ( Santa ) , Sel'l' a no t er mo de S . Ft·a.nc isco, no Es tado 
· tlo Cear á , j nnto ao r io Cax itot·é e pt·oxima à serra das Oar a
hnhas . 

LVZIA ( San ta ) . Sel' r oLe> no tet·mo e freg . el a F or ta leza, 
no ffiRLaLl o d o Cear á a 55.5 ki ls . a O . dartuelln c tdade . Nel les 
t~ lll ot·i gem o rio d~ mes mo n ome (P orn pêo ). O ú r . St tlcla rt 
dJ7. que esse se t' l'Ote e o elo Bobica r io se t•vem de di vi sa e n 1re 
os term os llo Som·e e Mar a ng uapo. 

L UZIA ( San ta ). Mot· t·o d o Estado do E . San_ to, o a en (t· a 
cla d a bahia deste notn e. Ncll a ch a -se uo1 ph at•o l. 

LDZIA ( Santa ). Uh a no t·i o S . Fra tlci.sco á. esq. , no es
p~ço desse rio compre he 11 el iclo en t t' il .. Joazell' O e Captm Gr osso , 
P1 0:>.: t m ~ ela ilha P a ncar auh y (H;~Ueld). 

LDZIA ( Sa nta ) . Pra ia n o Dis triclo Fecle.t•al _, defron te el a 
ba rra . Nella ach am-se a egr eja de Santa .Luz1a e ~ Santa 
Casa de Mi sericorcli a . Por traz desses dons estabel ectmentos 
fica o mor r o do Castello . E ' per cotTlela pot• uma linhn de boqds . 
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L UZI A (Santa) . P ha rol no mot·ro elo mes mo nome na 
e ntra da ela barra do E. Santo, no lTistaclo des te nome '; aos 
20o 19' 301

' ele L a t. S . e 2° 57' •12" ele Lon g . E. elo Ri o elé 
J a neiro . O appa l' elh o ele luz é cl iopl l'i co, ele 4a orde m ; exhibe 
lnz bt·a nca e fixn, illtun in a ndo lodo o h ol'iso ute em um r aio 
ele 12 m ilhas . Está. co ll oca clo em tor t• o octog·onal el e fet•t•o for
j ado, pintada de l)l·anco . A a ltm·rt do f'óco ac ima. elo pream a r· 
23"1 ,0C e ac im a rlo sólo i'l"',50. 

LUZIA ( Santa ). R iacho do Le rll]O ela Fortaleza, no Est~ do 
d o Ceflrá . En g rossa o S . Gonçal o. 

:):..U ZIA (Sa n ta ) . R iacho d o Es ta do elo Ceará ; nasce n a 
serra Ibiapa ba no lagar T!lcnns , 48 kils da vi l!::L de Cara~ 
Lheús, e en tr~ no ri o Boty no l agar P a d t•e . 

LUZIA ( Santa ). Riacho do illstado d fL,: Alagôas, a fl:'. d a 
m nrge1.1 di r . do ri o Jequ iá . 

L D ZIA ( Santa ) . R iacho do lllstado ela Ba hi a no num. de 
Cat•inha nha (Inf. loc .) . ' · ·· 

L U ZI A ( Santa ) . Arr oio ~lo llls tad q do R . Q. el o Sul: 
desagua na margem esq. elo no Ur· pg ua,y prox imo elos a rro ios 
ela Esti "!\ e Butn!J y, 

LUZI A (Sa n ta) . R ibe il' ão do E stado ele Min as Geraes, 
]J2,nha o ll111ll. ele S . Go nçalo elo Sapucaliy e cl esagua no nio 
P,t lmella. 

L U ZIA ( Santa). H.ibeit•ão do ]j]staelo cl'e i\lluas Geraes 
ba nh a o muD. de Inha uma, a 11t igo Santo A n tonio d o Monte ' 
e cl esagua no rio J aca t•é, aff. elo S . l" r flnc isco . 

LUZIA ( Santa) . R ib irão do Es tado ele Goyaz, no m un. 
do P or to Naciona l. Vae pa l' a o 'r oci.)n ti ns . 

LUZIA ( Safl.ta ). R i ach o a ll:'. clit•. elo ri o Nh a nd ub y-Gr ancle ; 
no l~sLado ele MatLo Grossq . 

LUZI A (San ta ). L agOa elo Es tad o rle Min as Ge!'a!)s , no 
mun . de Inha uma , a nt . Sa nto Antonio do Monte . 

LUZI A DE MOSSORÓ ( Sa n ta ) . Parochia no nnm. d e 
~lossoró, no Es ta do dq R. G. elo Norte . Vide .Mosso,·ó 

LUZI A DE S Y R ACUSA ( Sa nta ) . Nome pelo qu al é 
t a mbem conhecida a par och ia de Sa nta Luzia d o Norte ; no 
E s ta elo das Alagôas . 

LUZI A DO CARANGOL.Á. (Santa ) . P a r ochia do mun. do 
Ca r an gola, no Es t:tdo ele Min as Ger aes . Vide COil·angolc~ . 

L UZIA DO NORTE (Sa n ta). Vill a e mun. do Estado elas 
Al agôas, n a com. do Pila t·, assent~ em lagar a igu m ta nto 
~ l e~ad o, Junto a nma peque na ba hta· form ad a pela n1a rgem 
occtele ntal ela Lagôa elo Nol'te d ista nte ce rca de 18 kils . da 
capital. «Era outr'ora, di z o Dt· . Esp inelola , o iqte rpos to elo 
co mm et•cio ele a lgoclão en tl'e esta cidade (Mace ió) e o interior da 
proY. , h a,venclo pat·a isto u m pec;tueno lt·apiche com uma ponte; 

.hoje porem, nenhum commercto absolut.a me n te poss ue , da ndo 
l on·a ~· com a sua clecadencia á floresc ncia ela ril l n, d o Pilar que 
Ih~ nca cont. igtta. »Orao-o San ta Ln7. ia elo No r Lc ou ele Syra~usa . 
A pov. do ten·iLo r io ela fagôa elo NorLe cla la da. primeira m eta de 
do seculo XVI, porc1unnto já em 1.610 Diog o Gonçal ves Vieira . 
fi lh o ele Migue l Gonçalves Vi elnt, a quem Jo rge ele Al bu
q ue rque Co ~lho cloat·a cinco legnas de costa, de Santo A ntonio 
Mirim pa ra o sul, e 01~0 p<Ha o sel'tão. tit·ava dessa poose 
u ma legtta em quaclt·o. na r ibeir a elo Mun clah (t em a lagôa 
do Nod e, p'll' ~t oll'ereoe l-a a A n to n io M<irt itl s R ibe iro, ah i 
morador e possuidot· de casas, sob a cond ição de le1•antm• L\111 
e'ngenlro de assuoar e l'a1.e r v illn. Em iG l:l não et·a ins ig nifi
ca nte o nLLCleo da pop., pois no mappa da ra1.ão ele E stado 
ach a- se a lagôa elo Nor te des ig nada co mo ,,H la, seg undo a 
ve riô cação ele Var nhag n i nse rta em se !l li vr o sobl'e a luta 
h olt a ndeza no B t·azi l. 'F oi osLa localidade, nos t empos col<?
niaes. e a inda alg un s a nn os clepo is , o pl'i nc ipal e o m a ls 
impot;tan le po1r, elas m::u·gens ela lagôa do Norte e ct o rio 
Muncla hú . In te rposLo elo com merc io do a lgodão, do D,ssuca r , 
m a cle il'a e outros proeluctos, que das r egiões d o intet~ ip r , . 
ba nh adas pelos valles do Papthyba, ,Sa tuba e Munclahú, se 
encaminh a m pa l'a o mel'Cado ele Maceio, t eve la l'go dese n vol
vimento comme rcifll , e imp.o t·tan tes çasas çle qeguc10 &!li esta 
belecidas prosperar am e cliegar 'l- t~ a faze t· ('prtunas t'egul ares . 
l "'nor a - se a da ta e m que nes ta pov. foi cr eada a fr eg . , 
tgdavia é pt·ovavel que o f osse pel qs ftn s elo sec ulo XVI, pois 
em 1.612 r eunira m- se os homens bons da terra para impetrar 
da cama ra ela:_ vi lla d e S~n ~a Maria ~1a_gclal~na d a Alagôa do 
S ttl a concessao elos substcltos soht•e ptpas de vinho e a guar · 
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de u~e a bem elas obt•as da mall'iz, que parece terem sido 
conchücl as nos princípios elo seculo XVII, porc1ne n a par ede 
el a frenle cl::l egreja, entvc as duas janellas la teraes ao côro, 
foi inscripto o anno-'1705-inscripção qne o tempo e. os 
novos caia mentos des tnurnm. Fo1 esta pov. el evad a a vtlla 
por Dec . ela As emblca Ge ral Legisla tiva ele '10 ele dezembro 
de 1830 ft cando o respecLivo t ermo fazendo parte da com. de 
Alagôa;, até que pela R es . n. 2;?0 de 9 ele julho de 1853 passou 
a pertencer á com. de Maceió , da qual foi desmembrada e 
r eue ida á elo Pilar pe la Lei n. 62<! de '16 ele março ele 1872; 
foi installada p lo ouvidor Tourinho a 1.3 ele junho ele 1831. 
T endo gozado, como acima dissemos , de consicler avel impor
tancia commercial , de !la foi decahindo aos poucos e ó. medida 
que a nascente pov. do Pila r, situada na extremidade N. da 
lagôa elo Sul , se lhe avantajava em pt•ogresso, até que a final 
·tornou-se uma pov . decadente , sem vida , como ainda pre
sentemente o e, não obstante ser o terriLorio do município 
fertll e abunda nte, no qLral se con~am mui~os engenhos 
e propriedades agl' icolas , e ser· col'taclo ele E. a O. pela 
E . ele F. que cl <t capital seg ue pa1·a a cidade ela União. 
A indus tria fa bril é ahi representada por duas importantes 
fa bricas ele tec idos ele algodão em Fernão Velho e da Ca
choeir a . Ha ta mbem uma fa brica ele tijolos e telhas , movtda 
por vapor, fundada na Sa tuba, e a vultado nnmero ele olarias , 
e rn qu" se fa brica m não só os mes mos proclucws, como iam
bem potes, pa nell:ts e outros artefactos da ceramica. A classe 
prolata ria , ha bioa nte elas pt•oximiclacles ela lagôa , emprega-se 
hahi ltHllm ente na industria da pesca e extr acção ele mariscos , 
ele que são a bunda ntiss i mos n v.o só o leüo da mes ma lagôa, 
como tambem os mangaes que lhe ü cam á ma rgem. O num. 
é regado pelos rios Muncl abú , Tin.bó , Pau Amarello, Cumbe, 
U tin guinha , Macacos , Ca n·apatinho, Barbosa, Gongó, Satuba, 
além de di vet· sos ouLt·os . Comprehende os seguintes povs .: 
T abol eiro , G t·~gorios, Fernão Velho, Pedreiras, Carrapa·tinho, 
Utin g-a, C<LC !J oeira, Pau Amarello e Coqueiro Secco. A pop . 
6 es ttm a cla em 16 .0()0 habs . Tem escbs. publs . ele inst. pl'im. 
e age 11cia elo correio . Sobl'e suas divisas vide , entt·e outras, 
a s Leis P rovs. n. 305 ele 31 ele março de 1857 (art. li), n. 4'17 
ele 9 de ju lho elo 1864 (a rt. li), n. 983 de 23 ele junho de 1886 
(al' t. !I). 

LUZIA DO PARY (S:1.nta) . Ilha do Estado ela Bahia , no 
mun. da Barr a do Rio de Contas . 

LUZIA DO RIO MANSO (Santa). Pa rochia elo Es tado ele 
Minas Geraes . Vide Rio lvlanso . 

LUZIA DO SABUGY (Sa nta). Parochia do ronn. elo Sa
hugy, no Es tado do Pa t·ahyba elo Not·te . Viclo Sabugy. 

LYRIOS. Serra do Estado de Min as Geraos, no muu . c]e 
Ayuruoc.a . 

M 

M (Voltas do). Da-se es le nome :í.s linb ll.S diagonaes que 
descreve o r io Doce, no Estado elo Mirms Geraes, ao clespe
J1har-se n a cachoeh·a do Jn(erno . 

MAAN. La go do Es tado elo Arn ::tzonas , no clisL. elo rio Pm•cts 
MABÁ. Riacho elo ERtaclo elo Amazonas ; desagua na mar: 

gem di r. do ri o NegTo entre as povs. ele 'l'homar e Casta
nheiro . ld cbba.á, 13Sc t·eve o Dr. A. Rodrig ttes F erreira: Nfabbá, 
0 capitão- tenente Ar a t\jo Am azonas; Mabá, o St·. J . Leovig ildo 
de Souza Coelh o (R clat . c1t.) e Baena. 

MABACHICA. Ilha no rio Negro , af!' . elo Amazonas , no 
Es tado deste nome, proxima das ilhas denominadas Maua~ 
tnno , Muruy e Manacapttrú. 

MABANGAS . Riacho elo Est.aclo de Perna mbuco, all'. do 
l'io Ipojuca (Vi.1 al ele Oliveira- Conego Honora to). 

MABÊ Antiga pov . el o Es tado do Amazonas, na dist aJlcia 
de 48 kils. elo Ioga rejo denominado N . S . da Guia , na paro
chia de S. José de Maribitanas . Sua in vocação ·era S . João 
Baptista . Era b a bit ~cla pelos indios Ba nib{ts . O nat ·n·alista 
Dr . Alexandre Rodri gues F en eira , em seu Diari o (1786), diz: 
«_Era m 5 horas e meia ela manhã de 6 , quando naveguei 
r1o acima , e pelas G da tarde cheguei á povoação de S. J oão 
Baptista do Ma bé . 'l'a mbem es tá fund ada sobre uma barreira 
ela margem septentrtoo al , servi11do-lhe ele praia a pedreira 
que a lagêa; contei seis casas por todas : quatro era m boas , 

porque estavam IJelll eutijucaclas ,_ e duas ficavam arruinadas: 
Sahi delJa ao amanhece t' elo clra 7, atravesse! para a ma_l
gem au stral e pelas 10 da ma nhã entrei na povoação ele Sao 
Marcellino, situada na f'oz elo t•io Tx ie., 

MABÊ. Cachoeil'a e ilha no rio Negro, abaixo ela pov . de 
S. Ga briel, no Estado do Am aw11as . 

MABIÚ. Sel'l'a no Estado elo Amazonas , na margem orien
tal elo t•io Cauabut·i, não longe cht foz elo lá. 

MABUÁ. Igarapé do Estado do Amazonas; clesagua na 
ma rgem esq. do úo Negro, aff. elo Amazonas, en·tre a foz do 
Bocory e do 'l'oary . 

MABUAHI. Ribeiro ela Gnyana , na margem esq . do rio 
Negt·o, entre as cachoeira~ Crocobi e Caldeirão, no eli8t. de 
S. Gabriel (Lourenço Amazonas). Ayres elo Cazal escreve 
.Mcbbucbb!J. 

MABU YAUHÁ. Rio elo Est.aclo elo Amazonas; naEce na 
Colombia, nas adj acen cias elas cabeceiras elo Ixié, e vem jun
taJ·-se pe la margem esq . com o Coyari, aíl', do Iça na (Araujo 
Amazonas: Ayres ele Cazal). 

MACABÚ. P at'ochia do Es tado elo Rio de J ane iro, no 
mun. de Macahé , banhada pelo rio de seu nome. Orago N. S. 
da Conceição e dio~ese elo lUa ele Janeiro. «Finalmente , 
esct·evem-nos desta localidade , o pouco que a tt·aclição tem 
c on~ervado é tão incer to, ha tanta s versões , que nada se póde 
affirmar positivamente . O q ue ma is harmonico pude sa ber é 
que já existia a egreJa elo curato de Santa Catha rina, havia 
mais ele dons annos, quando pot' Lei Prov . n . 812 ele 6 ele 
out,Lbro ele i855 foi c t·eacla es·ta fl' eg . e a expensas de parti
calares feita a matl'iz que OJ'a se constroe . l?ol'am fundadores 
da fr ag . e seus pl'imeii•os habita ntes : Domingos Gonçalves 
Pin to, que ceclt-u o_teri'eoo preciso para a egreja e ftlndação 
elo povoado, Aotonto Pinheiro ele F aria Guimarãe3, Dr. Fran
clsco Nunes Amado ele Aguiar, Luve Pereira cl!t Silva e 
outros. E do curato ele Sa n~a Cathal'in·a J osé Alves Fonte , 
que cedeu 50 braças em quadro para a egrej 't e patrimonio, 
Manoel ela Silva 'l'a vares, capitão Antonio Fra ncisco ele 
Figueiredo, Domingos José Soe iros, José An~onio Filgueiras , 
Anacleto Pereira Ch a ves e Antonio F et'l'eira Barbosa. Exis Uam 
já por es te tempo e ha alguns a nn os att·az, alguns estabe leci
mentos agrícolas, como: Saprwaia, S . Jorge, Vargem Gra nde , 
Santa Mar·ia e San to Antonio, lirnitrophes com a frag . das 
Neves, á qual então pertenciam, e o mais antigo ele t.oclos, -
á margem elo Macabú, fundado pot· Manoel Pinheiro de 
Faria Guimarães, no loga t• onde Linha um quilombo, um 
celebre quilombola denominado Quero - Canga, que clalli fot 
clt.salojaclo, indo es tabelecer-se na sena que tomou o sett 
nome,· onde Ioi perse~?;uiclo e morto, segtmdo a tradição, Desse 
logar ·te ve noticia l<aria Guimarães , pot· uns aventur~iro8 
nüneü•os, que se havia m es tabelecido na serra elo Pão ele 
Assucar, e que desceram, exp!orauclo o Macabú até a sua foz 
na l agôa Feia, em cuja margem nm·te residia elle en liio. , 
O mun. é t·egaclo pelos r ios Maca bú, Sant,::t Ca tharJOa, Maca
businho, Quero-Cango, S . P eclt·o, Acluellas e outros , e ver
corrido pelas serras ele San to Aotomo, Sa 11\a Catliarma, 
Santa Catbarioa P ec1uena , Pica p:.w , Ga ivota , Pão ele Assu
car, P1·ocura e QuPro-Ca!' go . A lavoura principal é a clp café, 
pa t•a a qual as terras sao excellentes, cultivando-se tambem 
legumes e cereaes , og cruaes dão pe l'feitame n~e em todo o 
mur:icipto. E' a travessado em ~o d a s na ex tensão pela E. de F. 
Barao ele Araruama , tendo uma estação na séde ela J\·eg . e 
um ponto do p;u•acla á margem do ~1acabú, qu asi no extremo 
elo limite com a freg . de Cara pebús . E' sen •iLio pot• um a boa 
estrada de rodagem que vem de Macahé e vae á cidade de 
Santa Mal'ia Magdalena e outra ela freg. á serra do Pão elo 
Assucar e Ventania . Foi · levada a viJ!a pelo Doc. de 1. ele 
maio ele 1891, qne a dividiu em clous clislrictos o cb Concei
ção e o de Sa nta Catl~a t•i na . Reba txacl a dess<t' cate"oria pot· 
Acto ele 29 el e a bril ele 1892 . Te m 5.000 babs . , age ncia do 
correio e duas eschs. pub ls. de inst. primaria. 

MACABÚ. Parochiv elo lBstado elo R io de Ja neiro no 
mun. de Campos, separada da ft'eg . ele Santa Rita ela L~gôa 
de Gima pelo rio Jesus e lugôa Feia . Occupa uma superflcie 
de 534.000 kils. qs. Ot·ag-o N; S. el as Dôres e diocese elo Rio ele 
Janeiro . F oi cread<t paroclua pela Lei Prov . n. 961 de 2 ele 
outubro de 1857 . Tem dtras eschs . publs . de ins~. pl'im. 
Age ncia do col·re io. Sobre limi tes vide Lei Prov . n. 96<! de 
2 ele outubro de 1857; n. 2 .168 ele '1 ele ou lubt•o ele 1.878 . 
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MACABU. Es tação cht B . de Ferro A rut·uama , no Estado 
do R io de J a noiro, 282k64-2 distante ele Nyter ôi e 18k000 da es
tação do Tl'iumpho. 

M ACABÚ . Ser ra elo l~ s tatlo elo R io ele J a neiro, na es tra da 
de Cantagal!o a Macahé . 

· MACABÚ. Set•r<t do l!:s tado do Rio de J a neil·o, no m un. de 
Macahe . 

MACABU . R io do Estacio do R io ele J ;tneiro; nasce no 
mun. ele Macah e, percorre os mttns . de Sa nta Ma ria Magda
lena, Maca hé e Ca mpos e clesag tm na lao·ôa Feia , depois ele um 
curso de 165 kil ometros . "' 

MACABÚ . Pan hano do Bsta do do Rio de J a neiJ·o, na ft·eg . 
de iVIacabú, proximo da lagôa Fe i;t . Possue esse p an'tano ao 
lume cl'agua a vege tação aquatica denominada balscclo. Nell <', 
como em alguns outros , que por a hi e:ds tem, pon tos b a onde 
para encontrar-se o leito de a t·gill a , é mis ter cavar a lém de 
10 pa lmos, co tl stihuiclos in te ira me nte elo t;ti l cornbusti ve l pby
toge nico . 

MACABUSINHO. Peqtteno rio do E s tado do R io de J a
ll eil'o, afl:'. do iVlacabú . E' at l'a vessaclo p la E . de F . B cw ão ele 
A l'a!"lwmc&. 

MACACACA Á . F tu•o enll' e as f regs. · da Boa Vista e São 
João Baptista de Cttmetá, n o IJ;staclo elo P ar á (Le i P r ov. n. 595 
de 25 de se tem bt'o ele 1869) . 

MACACAHÚ. Igarapé do l~s~a cl o elo A ml:lzo uas , a(l'. da mar
gem elir . do rio Cuieiras . 

MACACÃO. R iach o do l!]stado elas Alagôas , no mttu . d a P al
meir a dos lndios . 

MAOACÃO . R ibeirão elo l!]sLado de G oya~, a1l'. do rio Ma-
1'au hão . E m u ma va s ta pla nície r •'gada por esse r il1eiriio e 
enc os tada á sert•a de S. Vicente foi, em 18ã5 , a ssen te o pres i
clio ele' Sal_lta Ba r bar a. 

MACACO . Logs . elo E sLaclo das Alagôas , em Pod o-R eal elo 
Co lleg io, P ot·to ele Pedras e P a ulo Atl'onso. 

MACACO. Log . e pequeno t·io elo Dist l'icto F ederal, n a f reg . 
da Gavea . 

MACACO_. Sen•a do Es tado ele Per na mbuco , dis ta nte 250 
braç~LS da vtlla do Bontto, com um a extensã o de 12 k il s . P1·o
duz canna, l egumes, e-tc . 

MACACO. Serra dn Estado ele Pern a mbuco , di sta n te 2'! 
kils . de Cimbres. E' de fór ma irregula t· pois tom a direcções 
di1l'er entes . E ' pedregosa e pot• issn cober ta ele ca·tingas; in
culta e i nhabitavel. Do num. de F lores nos fazem menção de 
urna serra com esse nome . 

MACACO. Ilh a no rio Guapor é, 12 kils . ac ima do Coar i
teré; n o E stado ele Mat to Gross o. 'l'em un s tres kil s . de 
extensão. 

MACACO . Um dos mais elevados mon hes das serras do Al
buquerque, no Estado c1e Matto Gr osso . Entre suas abas e o 
rto Par ag ttay h a uma bahia o t1lagoa de t t·es kil s . de dia metl'o, 
cercada de montes e que ·tem o mesmo nome . 

MACACO. Pat•aná -mit•im do Estado elo Amazon as ; desagua 
n a margem clit·. do r io Purús. Nelle conífue o lago do mes mo 
nome . 

O 
MACACO. Igarapé do Estado do P a t·á , banha o m un. de 

btdos e deaagna no rio 'l'rom betas (In f. lo r. .) . 

P
.M A CACO . P equeno rio elo Es tado de Serg ipe, a ff . do rio 
1au hy (In f. loc . ). 

C 
MACACO. R iach o do E sta do de Set•gipe, banh a o m un . da 

apella e clesagua n o J apara tuba, (lnf. loc .). 

~ACACO . Riacho do Esta do da Bahia , ba nha o n1un. da 
Fer ~·.a de Sal?-L' Anna e desagua no riacho Vermelho, que é t t•ib. 
do no do P etxe e es te elo J a cuhipe . 

_MACACO. R ibeirão do Estado de S . Paulo, a il'. da margem 
d tr . elo ltapet inioga . 

S MACACO. R ibei rão elo Es ta do de Minas Ger aes, aff. elo r io 
acr a!llento. Banha a f reg . do Caeat inga. 

MACACO . Carrego do Estado de Min as Gcraes, na freg . de 
Serra nos e mun . de Aym·uoca . 

MA CACO . Cor rego elo Es tado de iliinas Geraes , banha 0 mun. 
ele Santo An tomo do Macha do e desag·ua no rio Dour ado, aff . 
do Sapuca hy. 

MACACO . Cot·t•ego d o Es tado de Goyaz, afl'. ela ma t•gem 
clir . elo rio Gamelleim, um tlos formadores do n o das Pedras 
braço esq. elo Bezerra. 

MACA CO. Conego do E s tado de Goyaz, a li'. elo r io S . João 
ou P iranh as , r1ue o é do Cayaposi nho (ln f. loc. ) . 

M ACACO BRANCO. Log . do Es tado elo R . G . elo Sul, na 
ex- colon ia Caxias. 

MACACO BRANCO. Bell o e ctu·ioso salto elo rio Jagnar y, 
no E s tado ele_ S . Paul~ . . Foi proliss ionalmenle descr ipto pelo 
cele bre botamco braz tl eH'O Col'L'êa ele Mello no .'~lmcmcbh de 
S. PcHtlo, 18H. 

MACACO GRANDE . Pov . do Estado ele Minas Geraes na 
fr eg·. de Serranos e muu . de Ayuruoca. ' 

MACACOS. Al'l'a ia l do Estado elo Cear á , no mun . ele Mi
l~g-res. E' m~ito povoado e poss tte ten a s ap ropri adas ti pl an ba
çao ele manchoca . 

MACACOS. Pov. Llo Estado de Pe t'll am buco, n o m u n . de 
S. Lourenço da Ma Lta . 

MACACOS . Log . do Es tado elas Alagoa s, no mtín . cht 
União. 

MACACOS . Pov. elo Es tado do R io ele Janeil'o, ua f t•eg . ele 
S. P edro e S . Paulo elo m un . de Itaguah y . E' banhada pelo rio 
Gtw.nclú . Esha\~ão do Ramal de Macacos ela E. de F . Cen tra l 
do Bt·ar. il a qual dis ta 70. 002 kil s . el a Capi t~ l Fedei·al. P ossue 
u ma im portante fabr ica ele fi açiio da Companhi a Bt·azil I ndus
trial e uma esch. puhl. r! e i ns t. prim . et•eaela pela Lei P r ov . 
n . 1. 759 de 30 de novembr o de 1E72 . Ag·encia elo corr eio. 
Possue u macapella ele N. S. da Con cei ~.ão perte ncen te aquelht 
fabl'ica . E 8tação telegl'apb ica. 

MACACOS . Bairr o no mun. ele Silv eiras, do Estado de 
S. P aulo, co m duas eschs. p ubls . ct•eada s pela Lei ne 1t!1 ele 
24 de setembr o ele I892 . 

MACACOS . P ov . do Es tado de Minas Geraes, .:~ margem elo 
ri beit·ã o dos Macacos, no mun .. de Sabar á, com uma esch .publ. 
de ins t. pri maria . 

MACACOS . Log. do Estado ele Minas Ger aes , á margem 
esq . elo rio Bagagem, no m u n . des te nome . 

MACACOS . Pov . do Estado de Minas Geraes , n a freg. do 
Bom Successo dos Serran os e muu. ele Aytu• twca . 

MACACOS . Estação cl 3. E. de F. do Recife ao L imoe it·o, no 
Es tacL de Per nam buco , entre Camar ag ibe e Ar ra ia l. . 

MACACOS . Ilha do li: stado do Pará , n a bocca do furo elo 
mesmo nome que separa a i lha Comprida da ele Mara jó. 

MACACOS . ·Ilha elo Esta do el o R io de J aneiro, n a l agôa de 
Aral' na ma , no Boq neit·ão . Hoje, gt•aças ao leva ntamento vis ivel 
~la ccs ha, é pen insula . 

MACACOS . Ilh a do Es tado elo Ri o de Janeit·o, proxim a da 
Ilha Grande, deft· onte da ft·eg. de Sa nt'Ann a . Nella ftca a ponta 
de Mari a A lbarda (130m J\iouchez ) . ' 

MACACOS . Lagôa e ilh::t elo Estado de Goya z . A il ha ftca no 
t•io At•uguaya ponco abaixo ela foz elo Dum üas inbo e o lago 
deft·oute elella e desaguan cl o na margem d ir. el o ri o. 

MACACOS . Set•t•ota do Estado elo C ead~, no mu n. ele San ta 
Qu ile r ia . 

MACACOS. Sel'l'o ta do Es l.aclo do Ceal'<i , n o mu n . de 
Itap ipoca . 

MACACOS. Set·ra do Es l~ elo das Alagôas, n o mtm . da 
União, a E . da sel'L'a ela Bar riga . 

MACACOS. Serra do l!;s hado el o R io de J a neiro , no mun . 
de Sa nta Maria Magdalena . 

M ACACOS . Sen·a do E s tado de Santa CaLb arina , a O el a 
i\ •eg . de Ca m bri t't. 

M ACACOS. Set•t•a do Es tado de Mir1as Ge raes, en tre N. S . ela 
Sauele e Barra Longa ( Lei 211 ele 7 de abt•i l ele 18'1-L ) . 

MACACOS . Ser t•a do ]];s taclo ele Minas Gem es. n a freg . elo 
Car mo elo Campo Grau de, num . de T t·es Pontas . · 
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MACACOS. Serra do Estado de Ga:;az, jtm~o da freg. de 
Santfl. R1ta do Anta. Pl'oeluz, 110s mezes de se tembro e ag·osto, 
.um bitume sulphuro so e gomma a r omatica semelhante uo 
m censo. 

MACACOS. Rio elo Estado do P<trá, na ilh a Marajó e mun. 
de Breves . E' um a ramiCtcação do rio de B l'eves . Vae da pov . 
elos Macacos pa r a E. e entra ao N . ·no ri o Aram á. R ecebe o 
Parar ij ó, Beij a -Flor, Jipuhuba, l\Iacaquinh o, Angc l im, Ta
m a ndu<i, Veado, Limão, Majuim, T cwaracü e Rapariga. 

MACACOS . Rio do Es ~ado elo Pa r~L, n o mu n. de Bragança . 

MACACOS. Riacho do Eslado do Maranhão ; clesagtta n a 
Ular gem es q. elo l'io Parnahy ba cerca ele 32 kil s . a baixo ele 
1' herezi na . 

MACACOS. Rio do Estado elo Piauh y ; banha o mun. ele 
S . Gonç al o da Regeneração e elesagua no rio Can indé. 

MACACOS. Rio do Estado elo Ceará : nasce na serra chs 
Mat tas, na freg . de Sarita Qttiteria, e clésagtm no Acarahú, 
JUnto ela pov. denominada Barrá do Macaco . Recebe pela 
marg-e m dil'. os riachos Frade, Cipó, Gado, F reio, Santa Ma
ri a , Cam ah.ubas , Cubango, Cu mbe e Ft.lix e pel a esq. o Sa
litt·e, do Matto, Pe nedo, Onça, Salgado, Ingá e diversos 
outros . 

MACACOS. Riacho do E sktclo elas Alaguas , afl'. da ma r
ge m esq. elo rio l\lunclahú. 

MACACOS. P equeno rio elo Es~ado ela Bahia , ali'. do 'l'i
riry1 que é o do J equiriçá . 

MACACOS. Rio elo Es tado dtt Bahia; a ll'. do rio ela Dona , 
que o é do Jaguar ipe . 

MACACOS. Rio elo Es tado elo Rio de J a neiro : nMce no 
mun. de Vassouras, passa junto á estação .do Rode io com o 
nome de Simão Pereiea, nome que perde pelo de Macacos , no 
logar Quilomb0, e clesagu<~. n o rio SanL'Anna . Recebe o S. 
Lourenço. 

MACACOS. Rio el o Distri cto F eder a l , n<~. fr eg. ela Gavea. 
Suas aguas foram canalisadas pa1·a abastecimento ela cidade 
tlo Rio ele J a ne iro. · 

MACACOS. Con ego do Estado de S . Pa.ulo, a o·. ela mar
gem dir. do r io Samo Antonio , trib. do Para ná . 

MACACOS. Ribeirão elo E,~ taclo ele S. Paulo, balJha o 
mun. de Lo rena e desagua no P a rahyba. 

MACACOS. R ibeirão do Estado de S. Paul o, ai\'. do l'i o 
Apia hy . 

MACACOS. R iiJeit·ão do Es~ado de Santa CaLl• a ri na, a lt'. 
da margem esc1. elo d o do Braço, trib . do Tijucas. 

MACACOS. R ibei l'ão do Estado ele Minas Gemes, r ega <t 
po v. do seu nome do mun. do Saba r6. e desagua no ri o elas 
Vel has . R ecebe o corrego An nica. 

MACACOS. Ribeil'ão elo Es tado de Mi nas Geraes , ba nha o 
mun. elo Car mo da Bagagem e desag LLa no rio elas Perdizes . 
(lnf. l oc .). 

MACACOS. R i be i t·ão do Est~clo ele Minas Geraes ba ulla o 
mun. de Oliveira e clesagu a no Cachambét, afl'. elo r io J<tca t•é, 
que o é do rio Gra nde . F ôrma a 15 k ils. ela cidade uma 
ueUa cachoeira. 

MACACOS. Co!'l'ego do Est~. do de i\linas Geraes, aa·. ela 
margem esq . do ri be irão do Brandão ou ela Pedra Br a nca, 
que é trib. do rio das Mortes Gt·ande . 

MACACOS. Col'l·ego elo Es tado de i\l inas Geraes, afT'. do 
ribeirão das Araras, Cltw o é do Perdição . 

MACACOS. Con·ego do Estado de Min as Geraes, ba nha 
a freg . da S. João Bapti sta das Cachoeiras, mun. el e S . J osé 
do Paraiso , e clesagua n o r io Sapucahy- mirim. 

MACACOS. Ribeirão do Estado rle Minas Ger aes, aff. do 
ribeirão elos Patos . 

MACACOS . R ibeirão elo Estado de Goyaz, aff. do 1·io das 
Arêas, que o é do Corumbá e este do Paranabyba (Cunh a Mat- · 
tos Itine,·ado pag. 128 tom . li) . Sa int Hila ire o men c ion tt 
como ~fi'. do Cor 1~11 bá (Voya,qe dc~ns la, province ele GoycbZ, 
pag . 2u, tom . !I.) Em uma in!. que 1·ecebemos do m un . ele 
Santa Luzia é assim desc t·ipto esse ribeirão : « O ribeil· ão Ma-

cacos, aff. elo rio das Ar&as, nasca na ch apada V<tl'"em Gra nde 
e r ecede á esq . os ribeü ões Camargo, P nhtdot· c §abttrti, r1ne 
·tambem nelb nascem . , 

MACACOS. H.ibeit·ão do Es~ado d Goyar. ; desagua ll tt 
m ar ge m LIJ r. do Sant•t l\Ia 1·i a, br aço do Cl'ixá-mi rim. 

MACACOS. I io elo Estado ele Goyaz ; uasce n a S -rra Ge 
r a l perto da Boca i na da A lmecega e cl esagti<t na ma t· n·e tn clir. 
el o Pat·anun , cerca el e 18 kils . a baixo elo a rrai a l de F~res . E' 
navegavel 30 kils. Recebe o S. BarLhol ome11. 

_MACACO!? . . Riacho c~o Estado de Matio Gt·osso cnj as ag ncts 
vao ter ao r1b e1 ro cht F1 gu eira, per to ele P ocone . 

MACACOS. Ribeh·ão afl'. esq . do Araguaya, abaixo da fo~ 
do Cotovello. 

MACACOS. R io aff. da mar gem cli t· . elo Ma nso, que elesa
gua no Araguaya coto o nome de rio d<tS Mortes. E' e ng ros
sado pel os rios Cabeça de Bo i, T OL'L'OS tl:lo, Cori sco, 'l' ijr1co o 
~am ba m baia (Severia no el a Fonseca) . 

MACACOS. Cachoeira uo rio i\lacle ira «Daqui , d iz o co
nego André, em ~uas - No ticicos Geo.gs. cZto Capitcmito do 
Rio Negro - ·, pl'incipiam as pedt·a1•.ias, cachopos e cacl10e irns , 
·ta nto ma is pedgosas.q uanto par ecem desp r ez íveis . , «Sit·ga no 
rio i'lbdeit•a, en t.re o l::ialto Gt· a nde 011 S . T heo tonio e a c~t
choeil:a de Sa nto Antonio, de dilli cil tr a nsposiçi.i:o nas che ias, 
pelos wnumet·os cachopos que a lasl ram o rio e en·~ão o enca
choei r am » (Dr . S . ela I•onseca. D·icc . cit .). 

MACACOS. Cachoe ir a no rio Paraguassú e J.i:s \acl o da Ba
hia, meia legua abaixo ela ele A lmeceg·a . 

MACACOS . Lago do EsLado .do A maz0nas , na ma rgém 
dir. elo rio Madeira , enlt·e a pov . de Aral'e ta ma e o furo de 
'l'upinarnbarana (Ara UJ O Amazo nas). 

MACACOS (Bahi a elos) . Peqnen:t lagôa si Lu acla ao N . das 
se rras de Albuque rque ; no Es tarl o de Matlo Grosso . '!'e1u 
cerca de ·tres kils. de dia me tro e é ce rcada de mon~es, menos 
pelo la do do rio Paraguay, que é tet•t•eno a l<lgacl iço . 

MACACOS (Rema nso dos) . No ri o Pamahyba, entr e o re
ma nso do Coqueiro e a cachoe ira da Boa .llispPr ança. 

MACACÚ. Villa c mun . elo Estado el o R io ele Janeil'o. na 
c.om. de seu nom e, sobre o ri o Macacú, ligada ao Cu r abo. dos 
Gav iões por ullla cs tl'a cla. Ot•a go S:tn L' ,1nn a e diocese do R i 
ele J a neit·o. Titn los m uito a11L ig0s provam que lliem de Stt, 
govem aclor do Braz i! , concedeu em 2[) de on lLLbro ele i 567 n. · 
MigLLel de 111oUl'a uma ses mada de Q.OOO braças . O rio Ma
cacú con·ia ao l ongo de tocl::t a mencionada ses mari«, a fl"al 
se achavct cercacht de um a pa l'Le pel o Gua py .. nss(L e ela outt·a 
pel o Gasse1·c bú ; no fi o~ ele qnat ro " nuos fez ,\ügud dt'l Moura 
doação dessa sesma ri a aos jes uítas. os r1 uaes a lca n t,a t·wm con
fil'ln ação cle lla por el -re i D. Se basLião, e ve nde ram uma par te 
de ll <~. a Mano el Fernandes Ozoul'O, o qnal erig iu uma capelüt 
a Sant•) Antonio. Como se form asse uma pov. na conflue ncia 
do Casserebü com o Macac ú, l'oi a sobredita capella creada pa• 
t·ochi a em i 647, com o n ome de Sa1rto AnLonio ele Gasset·ebü, 
que foi s ubsHtui~o pelo de Santo An ton ~o de Sá, qua ndo, go
vema nelo o ca p•tao gener al Arth ur de Sa c Me nezes, lhe con
fer iu, e m 5 (1 5 segm1clo outros) el e ma io ele 167v o titul o e hon~ 
ras ele villa . No ptincipio do seculo XVIII o con de da Ilh a do 
~··i nc ipe se aposso tL dessa vilia, p retendendo ser della clonata
n o, por ém furam desprezadas suas a ll e.,.ações em i713. Por 
a lvar á el e 27 ele junho de i 808 te ve essa "vi lla um juiz da fóra 
elo c!ve l e cri1i1e . A villa continuou a se r des ig nada pela cle
nomiaação de San to Antonio de Sá . Nella existia a fr g . da 
SS. Tl'inclade elo i\'lacacú q ne foi s up prim icla em '1 850 pel a .Lei 
Prov. n . 5'l7 el e 4 de maio e r cstam·acla en1 1854 pela ele n. 705 
ele 9 ele ou tubr o, que deu-lhe a den om inação de San t'Anna de 
Macacú. Fina lmente em 1868 a L ei Pro v. n . 1.379 ele 6 de no
vembr o Lransfer.io a séde do mun . de San to Anto nio ele Sá para 
San l' Anna do Macacú, pass<~. Ll dO, po is o muu. a den onüuar-se 
Macacú . A L ei P r o v . n. 517 de 1850 que elevo 11 Sont' Ann a á 
categor ia de paroch ja (em virtude ela suppressão da freg. da 
Trindade) desi g nou-lhe para m atriz a ca pella elo cidadão Zozi iDO 
FetTeira da Silva e a ele n . 705 ele i854 que deu a pa rochia ela 
Trindade , entã o res taura da a ele n.ominação de Sant'Anna, 
precei tu011 eg·u alm enta que a sécle da matriz fosse no a rra ial 
de Sant'An na, ser vindo ele rnatl'iz a capella cedida pa r a esse fiJU 
pot· aq uelle cidadão . O R elcHorio elo Visconde de Pvados dá ti, 
parochi a ela Vllla urna super!lcie ele 468, 10 kils . quadrados e 
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uma pop. de 7.000 habs . Agencia do correio. O muu., _além 
ela parnc bia cln villa, compt•ehe ncle a de S. José el a Bôa Morbe. 
Em ·18\J5 t inha 11 eschs • . enclo duas na vllla, duas em S. José 
ela Róa MorLe , duas no Subaio, uma no Porto elo Taboaclo, 
uma em Duas Barras, uma em Badalo, uma em Jaguary e uma 

n Cachoeiras. E:' alravessaclo pel~ ~ - ele F . de Cantagallo . 
Foi ct·eacla comarca pot· Dec . ele 6 ele j unho ele -1891. 

MACACÚ. Lo~· · na ft·eg·. ele Santo Antonio ele 1'he resopol i ~ 
elo Estado do R. to ele Janeiro, no mot'l'o dos Cavallos. Aln 
nasce o cot'l'ego das Arants, alL do Paqueqner. 

MACACÚ. Log· . elo Es~aclo ele Santa Cathariu a, em Gat•o
pa ba. 

MACACÚ. Rio elo Estado elo Mara nh ão, afl'. elo Pindaré, 
que o 6 elo Mearim. 

MACACÚ. R io elo illsLaclo do Rio ele ifanei r o; nasce na 
set·ra da Boa Vista, no mun. ele Nova F t'iburgo, atra ,•es3a esse 
ru un. e os ele Macacú e Ha ho t•alty e desagua na La h ia ele Ny
terõi . Em consequenc ia elo estado de obstntcção ele sua barra a. 
n avegação a vapo1· só pó:le tet· Jogar nas marés allas:. E' ~ bra
vessaelo pela]!; , ele F . ele Caut;tgo.llo. O.fferece navegaçao a la n
chas e saveiros até uma extensão ele 36kil ;;. e pot· elle navegavam 
clous vapores que fazi am viag·ens altern adas da Cap ital F eder a l 
para o porto do Sampaio e Vi l la Novn, e vice-ver sa Recebe, entre 
ouLros . o Valel'io , So uztL, Batata!, J acullylm e Papncaia. O 
Dr . Fá.usLo ele Souza, desc t·evenclo esse rio, diz : «O 1llcbcacú. ou 
illacucú , segundo Gahriel Soares, ou a inda, como pensa o il
lusbre Dr. Capanerna, 1lfbocucú, nom_e ele um marisco C)Ue 
abtm da no lodo : é o mais caudaloso tnb. ela bah m, e por ess 
motivo opina. Varnhageu que esta, com ma is propri edade, se 
deveria cham a t· ba hÍib de 11/cbccbcÚ . Na~ce ela serra ela Bôa-VisLa, 
perto ele Nova Friburgo, eng ros~a cons' icle ravelrne ttte com a 
ailluencia ele muitos rios, entt·e os guaes etvultam o BMMal, 
o Gcwse1"ebú, o rio ela Aldeia, e o GUCbpljCbssú, e depois ele graucles 
voltas , nas quaes b:mlta terrenos mtt i to procluct ivos e varios 
portos de importancia comrnercial, oil'erecen clo 15 legt1as ele 
seu cn rso á navegação, ab re sua fo z ele •!50 metros ele largura, 
nn::a milha acima elo precedente. Nas risonhas marg·ens deste 
rio, nasce •·am os dous notaYeis pin toras brazi leiros Jbsé Leandro 
c l\Ianoe l Dias - o !Romano : e fo i no conve nto de S. Boaventura, 
ele M:acacú, que est udou Elura 11 te alguns annos o illustre F t• . F r an
cisco ele S. G<wlos, preparando-se para depois immot·talisar -se 
como oraeloT s~graclo e corno poeta, tornando-se uma elas glorias 
ele 8 11 a pal ri a. Luccock, na o~ra ha pouco cita.cla, relata uma 
exploração que fez ao i\iacacu (b"m como clepots o escr1ptor 
Mawe), o r1ual co nfessa ter ab iapreciaclo soberbos panoramns . 
Inlcli zmeute, pouco t empo depo1s adquit·tn es r.e r 10 tnste cele
bridade, por cansa ele nma lebre que devas~ou a lgumas povs . 
situadas em terrenos baixos, e á qual se deu o nom e ele feul'e ele 
JJi[a,oarcú. Actualmente prospéra toda a fet·li l zona pot• elle re
gacla e assim con tin uUcrá; pois, a lém ele outras ra1.ões, é pelo 
seu ~alle r1ue se desenvolve a E . ele F . ele Nyterõi a ~an_tagall? 
e l~'l'ibnrgo , atravess<~.nclo ela. margem esq . para <1: clu·. J~H1to a 
conlluencia elo Ba,iCb tCbl ele Otmc~ . , O Dr. Anton1o Mart tns ele 
Azevedo Pimen tel em sua these apt'esentaela á Faculdade cl ~ 
Med icina elo R io ele Janeiro (1884) d iz : « Tornou-se o Macacu 
celeb re pela mortifera epidemia ele febres paludosas, conhecHla 
nos a:1 naes ele Medicina sob o titulo de febl"e ele McbOCbOÚ., a qual 
se or tg tpou em suas margens no principio ele 1830, clepo1s ela 
gt•ande secca dos ultimos mezes ele 18í!9. Desolou a villa de 
Macacú, l evou a devastação e a morte a Magé, transpoz a bahia 
acomme·btendo o R io ele Janeit·o, chegou ao sul, á cidade de 
Santos e, ao not·te ela Provincia elo Espiri to Santo .» Di z Ayres 
de Casal quü o Guaypassú an ·tes ele incot·ponu·-se com o Macacú, 
oomm unica com es te pot· meio ele um ca nal , chamado Rio c7os 
]Jorros . 

MA9ACUARY. R io elo Estado do Pará , r eg·a o mun. de 
Macapa. e clesagua no Amazonas defron te das ilhas Gavianu a 
e Jurupary, não longe ela foz clo\·io clrt Peclt·e ira. 

MACACUEIRA. Ilha elo mun . ele Miri tiba elo Estado do 
Mar anhão . 

M.ACAHÊ. Cidade e mun , elo Elstaelo elo Rio ele J a neiro, 
termo ela com . ele sem nome na ma1•n-em clit·. e jtlnto á for. elo 
no M~cahe, a ENE . ela cidade do Rio 

0
cle Janeü·o, aos 23• 17' de 

Lat. s_ e 44• 14~ ele Lon~. Occ . « 0 local occupado pela cidade , 
cltz o Dr. Ca~:neH·~ da Sllva, é formado por te t·t·enos ele allu
Vlao e algumas vezes tem sido alal?aclo l)e]o rio nas. gt•ancles 
enchentes.» O mnn. abrange uma area de 3 .211,03 luis. qua-

eirados e é limllaclo ao N. pelo mun. ele Campos, se t·viticlo o rio 
Funtclo , ant igo rio Iguas ~;ú e hoje rio Mor to, a l agôa Feia e 
0 rio Macai.Jú ele divisa ent re os dous muns. ; a E . fica-lhe o 
Ocea no · ao S . o lll lt tl. ela BatTa elo S . João, e a O. os de Nova 
Friburg~ e Sa n ta ~htria Magelaleoa . « A' bei ra mat·, diz ainda 
o Dt·. Carneiro cllt ~ ilv :1, o mu n. 6 plano. Ot·a encon t:·am-se.cam
pinas naturaes, ot·a brejos e em urua gra nde e':\ensao, r esl tngas 
ou ltrea s, onde ct·esce uma vege\,~ção medt.antt e ras ~e tra . 
Esta e a regüi. 1 consagr ada á ct· iação ele an unaes e i:tltt no
tam-se fel't e is camp in as colllo as do Fm·aelo, CaplYary e Bar
re~o . Ao passo que se avança para o lllLe ri Ol' . o terreno v~ e-se 
tornando mais acciclen tado e o so lo a ravel mUito ma1s al'gtloso 
elo que nas restingas . )!;' a t•eg ião ela cultura ela ca nna, elo 
al"oelã:o elo l"ttmo e elos genei·os alimentícios. l~ inalmen te, a 
p a~·te ce~tL'al cl•l mun. onde ex istem as melhores terras ele cafe, 
é montanhosa. Ahi está a cord ilheira elo s Aymorés, onde no
tam-se a serr<\ elos Ct·ubixaes, a dê Santo Antdnio, a elo Homem 
Deilaclo, que com a serra dos Crubixaes, do F r11-ele, elo Ma
cabú e do Imbê formam as vertentes, onde se a limentam os 
rios S . Pedrt>, Macahé, Imbê e S. João, que, por valles dis
tinctos, pet·correm parte desse rnun. e pàrte elos ele Campos e 
Ba rra elo S. João . No local onde est<l assente a c tdacle de 
Macahé, a ~ona das restingas torna-se mais estreita e os ter
reno s m.on tanhosos , embora pOLlCO ele vados, vem ler m1n11. r a 
l.leira-m a t• formando os morros ele Sant'Anna, ela Fortaleza e 
Imbetiba, que, pela sua . natnrer.a pr~ncleh1 -s~ as ilhas. ele San~a 
Anna , em f•·ente á cidade .» A egreJa matrtz te!TI a 1nvocaçao 
de S. João Baptista e depende ela eliocesa elo R10 ele Janetro. 
Sobl·e sua fundação lê-se nas i'vlems. hisis. ele Monsenhor P i
r.arro o segu inte : « Havi(l. 11:.1. Fazenda que foi elos padres jesuitas , 
s ituaelas em limi tes elo clistrido ele Macahé, uma capella dedi
cada a Sa nt'Anna, e com o privilegio ele Curada, a beneficio 
elo povo ela sua applicação, mas sujeita á freg·. mãi ele N .. S. 
elas Neves e Santa B.ita: et•eacla, porém, alli um a nova _Yllla 
com o ·titu lo ele S. João ele Macahe, por Al va!'<\. ele 29 ele J ll lho 
ele 18'13, e com os limites por urna pât·te o t·io ~le S . João, e_ pela 
outra o rio elo Fnraclo, que fi cou pel'te ncendo a com. el o Rw ele 
Jane iro ; supp licou a Carnara a !fl l-H.e i em '16 e~e março elo arm o 
seguinte que, em couseqnenc1a cle~sa ct·eaçao foss~ tambe!n 
Serv ido eri gir a capella em pnr ochta, sob a. mesma mvocaça~ 
de S. João ele i\1acahé, clando ·l he pot· seu parocho o padre J ose 
cl!t Costa, que occup1. va a capellania _cm·aela, e o. cargo de 
vi ga rio ela vat·a elo clist., por estabelecunento prov tçle nl.e elo 
H.. Bispo, em Pt·ovisão ele 30 do mez ele agosto de 1812. Infor
ma ndo o mesmo prelado sobre essa r oga tiva em · favor ela Ca
mara, a 13 cl~ ,j ulh o ele 1814, clec laron por limites da nova 
parochia os mesmos, que j <i eram da capel!a, desmembrando 
uma .parte elo territorio ela fl'eg . ele S. João ela Barra, e outra 
parte da ele Capivary dos Campos , pelo rnmo elo scrtão i), e_x
trema an (I "a da fl' eg . elas Neves, e ao longo do Oceano a ia;
zencla de lloass ica ao su l e Genti.JaLiba ao not'te. Foi e1·ecta 
em parochia perpetua com o titttlo ele S . João por Consulta ele 
23 el e setembro ae ·1814 e immeclia ta Resolução Régia ele 6 ele 
out tt bro elo mPs;no anno, expedindo-se o Alvará cht stm creação 
a 6 ele 111aio de 1815. T eve po\·.seu primei t•o parocho, elesc!e 1818, 
o p~clt•e Manoel José ele I<'ar1a, e é ségunelo o padre Joao Lu1z 
Bezena , pol' Dect·eto ele 3 de agosto ele 1821, em confo1·mielacle 
elo parecer elo R. Bispo,. «Foi em su<t origem, diz Saint' 
Aclo lph e, uma f:J.r.e ncla elos jesuilas, qu e a fundaram no seculo 
XVII, na Jn<u·gem elo rio Macahé, então denominado il1ihié 
(rio elos bagt·es) pelos indios Goy ta?a1.es, e eeliJicaram nma 
egreja_ cleclicad <t_ a San t' A.una . D_epols ela expuls~~ ela ordem, 
ocCOl't'lcla em 17D9, algumas fam1has !Jraztle tras Cotam-se esta-;
belecer naqaellas terras ; tenclo a pov . a ugmentaclo ; um Alvara 
ele 29 ele julho ele 1813 confet·in-lhe o Lit~tlo ;le vilia com .o nome 
de S . João de iVlacahé . Em1815, um Alvara ele G ele nuuo, con
fe r iu <Í. egreja de SanL'Anna o tilulo ele parocbi_:'l, com o Pome 
ele S. João, em honra cl'El -Rei D . João VI , entao pt'lllCipe re
gente.» Foi ins t"lllaela vil la em 25 ele janeiro ele 1814 e ele ~·acla 
({categori a ele cidade pela Lei Prov . n. 364 cl~ 15 de alml ele 
i846. )!;'com. clesegtlncla entr., creada pela Le1 Prov . n. 2.012. 
de 16 de maio ele 1874 e class ificada pelo Dec. n. 5.646 de,2? 
ele maio do mesmo a uno. O Relcbt . elo Vtsconcle de Praclos_cla a 
parochia ele S. J oão Baptista ele Macallé uma superfiCle de 
85 9i kils. quadrados. uma pop. de 5.592 habs. e diversas eschs, 
p1;1.\llcas ele inst . pr!m: Estação telegraphica. Age~1cia elo _cor
reio. O mun . é consLlttudo pelas paroch1as ele S . Joao Bapt1sta, 
s. José do Barreto, N. S. da Conceição ele CarapeMs, N. S. elo 
Desterro ele Quissaman, N . S. elas Neves e N. S. ela Conceição 
do An<üal do Frade. E' ligada á cidade de Campos por um can<ll 
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e por uma E. ele Ferro. Mantém um antigo e activo commercio 
com a cidade do Rio ele Janeit·o, sendo o assucar, arroz, café e 
madeira os priucipaes artigos de sua exporLação. A mauriz não 
est[~ concluída, servindo actua lmente a capella do SS . Sacra
mento. Possue a f'greja de Sant'Anna no mot'ro des te nome . 
A cidade é corta da pot· uma li nha ele bonds, Cltjo pon~o "te t'
minal é na Imbeüba . E' nelh\ q ue ·term 1n a o ramal fen eo elo 
Rio Bonito e é nella que tem começo a E. ele F. Central de 
Macahé. E' ligada a Campos peb E. ele F. de ImbP.tiba a 
Campos. O Sr. August.o ele Canalho publicou no n . 100 do 
Seoulo de Macahé a seguinte no 1icia historica:- Primeiros po
voadores - A pov . ele Maca h é teve começo em 1615, e !'oi 
motivada pelo seguinte facto: Em 1614, Gondomar, celeht·e es
~adista hespanbol, embaixador em Londres, clescobriLt que 
alo-uns aventureiros inglezes « apparelb avam navios para se 
estabe lecerem e fortificarem em um porto entre o Espír ito Santo 
e o Rio ele .Jane iro » sendo aaxil iaclos neste tenebroso pla no 
por t1·es mameljtcos, que a lti se achavam ha certo tempo : 
Gaspa~ Ribeit•o, João Gago e Manoel ele Oliveira, suj eitos ele 
a lguns haveres , habs. elo dito Jogar, conbecedot·es ela lingu:1 
indígena e com relações no p.liz. Immeclia\tunente deu sciencia 
elo pedlclo co nchavo ao govet•no de Madl'id; e es·te, sem m ais 
detença, recommentlou ao gove rnador geral Gaspal' de Souza 
que estivesse ele soln·eaviso « para fazer abortar .semelhante 
con luio e prendet• estes homens pot· lt· ::~ iclol'es, nss1m que che
gassem ao Brazi l, pois suRpeitava- se que el les precederiam os 
se us associados inglezes . Gonclomar, entrotanto, proseguw ~as 
snas labot·iosas pes,Juizas, até que, sem recorrer a ostentnçoes 
de força, soube faZ Pt' com qt1e os Lres indiciados viessem á sua 
presença ; neste lance, ho11ve-se com ta l habilidade, qttc con
seguiu desvia r ela mtLifacl><da empreza Rib <> it•o e Gago, reco
nliecen do e~Les a grave fal1a commelttda, fazendo acto de con
tricção, sujeitando-se ao sacri ficio elo capital compromettido 
nos aprestos , e ent.regando-se., por ultimo, á mer cê cl'El-Rei ; 
sómen te Manoel de 01 i v eira r esis ti u ,mostt·a udo-se suspeitoso d aB 
promessas elo ~m baixado r, e ai nela mais ela a sseguracla magnani
midade de Philippe Il para com elles. Fer. Uonclomar nova Lenta
Liva em t·elação ao reca lcitrnn te ; e nessa occasião declarou-lhe 
« qae se persistisse no se tl intento, em todas as <igrejas e pot· 
todo o Brazil seria ]J~oclamaclo traidor; o me.clo desta infamia 
poude soi.J re elle mais que to·las os outt·os mot1vos: cedeu.» Os 
associados inglezes, estando já com os navios de verga cl'alto, 
viram-se obrigados a abandonar a empreza, Passados tempos, 
foi o governador encarregado ele remunHrar os tres sujeitos com 
honras e mercês, <<pelo grande sacrilicio feito, e pelo meritorio 
procede•· que haviam tido, abnnclonanclo o caminho errado que 
tt'ilhavam, e resolvE!nclo viver e mot'l'e r como christãos e ver
dadeiros pot• tuguezes no serviço ele seu rei legitimo.» Abortado 
o tenebroso plano, não dormiu sobre o caso o governo ele Madrid ; 
ao contt·ario, cogitou pm·a Jogo nos meios ele ev itar qne os cor
sarios continuassem nas s ·tas depredações nesta costa, clesem
bac·canclo aqui ou al11, cortando páo· brazil, e fazendo até, como 
em Cabo-F~io, um a feitoria. Neste intuito deu suas instracções 
ao governador geral Gaspar ele Sonza, 1'ecommenclanclo-lbe es
pecialmente << qt1e estabe lecesse ele cem a du.:rentos indios n'·umc& 
aldea, sobre o rio Macahé, clel'ronte ela ilha de Sant'Anna. onde 
só iam cle8embarcar os entr elópos, e que fundasse um estabele
?imento semelhante sobre o Se rjpe, hoje rio das ÜRtr<ls, onde os 
llltnHg·os cortavam as madeiras colot•antes, principal mercado
ria que a es\e vedado paiz vinham bnscar. Os índios para est.es 
estabelecimentos havi~m ele. ser cat' Jjós, trazidos ela villa ele 
S. P<l. ii lo. A cada aldeamento se daria um jesuiLa». Dev ia com
mandar o 'l 0 Amador de Souza, filho elo celebre .tlo"aTigboia, e 
o 2° , seu sobrinho Manoel ele Souza . Viet·am nesta mesma 
occasião ordens para r epara t• e au;;men tar os fot·tes das ca
pitanias da Parahyba elo Su l e Espirito Santo, parn pol-os a 
coberto ele qualquer sorpreza . A fundação destas aldeias con
·tribuitt muito para o povoamento elestn parte, até então aban
don::~d !l. , da Cc&pitc~nia ele S. Thomá ; ~anto assim que já em 
1630 dirigiam os padres jesuitas n111a Petição ao capitão-mór 
govet•naclor ela cidade elo H.io de Janeit·o, - 111artim Con·/Jc~ ele 
Sá., na qualidade de procurador elos clonatarios ausentes, 
Gil de Góes e João Gom·3S L eitão, para que lhes concedesse cluo,s 
sesma1•ias:- uma abrang·enclo todas as tenas sitm1 elas entn; a, 
ba,,·ra do ?"i'l 11Iacahé e a elo rio Parc~hybc& ;- outra cnn,pre
hendendo todas as \erras c1ue se achasRem, clescla o ?"io 1lifacc~hé 
até ao rio ele Sertp2 (hoje rio elas Ostras); obtendo a cliLa 
Petição despacho favomvel, só mente quanto á ultima pane, 
visto qne as tenas incluidas na pl'imeit'a sesmat'ia já haviam 
s tdo cln.clas pelo mesmo capitão-mór govet•nador aos Sete Ca-
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pttaes , rgte vieram a to rnar-se tão celebres n ~t Histori<\ do 
Municipio ele Campos. 'rransct•eve mos em segu ida a Petição, 
lJespCiicho e ma is cloctbmentos r elativos Ít sesm.tria elos .Padt·es 
jes .ti tas : <<No anno elo Nascimento de Nos~o Senbot· Jesus 
'Citl'i s to ele mi l seiscentos e tt·inLa, avs clezoito cl-icbs elo me::; eld 
outubro elo cz.ito anno, nesta cidade do R io ele Janeiro, pelo 
reiJet·enclo padre B'?'C~?wisco CM'?'WÍ?'0 1 visHaclot• ela compa11h.ia 
de J esus, nes ~a casa e collegio da Companl.tia de Jesus, me foi 
apt•esent ada niLa Petição com um JJespacho ao pe, con J'orm e o 
Lt·aslado que se segue:- Petição.- O padre F1·ancisco Fer
nandes ela Companhia de Jesus, reitor elo Collegio do Rio ele 
Jane iro, e os indios da alclêa ele Cabo Frio e os ela nação Aita
cazes, qne os p· clres da Companhi a pa ra ella trouxeram, por 
mandado particular ele Sua .Magestade, vindo o padre pro
vin cial, que então era, instituit· ele novo a dita a ldêa com inclios 
que, para isso, certo:; padres ela Compa nhin t1·ouxeram das 
alch\as ela capitania elo Espírito Santo, por se achar no Conselho 
ele Estado ela Corôa ele Por~ugal ser cousa 1111LÍto impot'tante a 
exis~encia de indios no dito Cabo Frio, debaixo ela pt·otecção 
elos ditos padres, para impedirem aos holla11dezes e aos mais 
i o i m ig·os ela Corôa fazet·em alli fortaleza e cortar páo-brazil, 
do qual, an~es da dita a lclêa alli es tar, levavam muitas náos 
carr ~gaclas, o que depois disso cessoLt, e lambem para haverem 
temor ele Jazer fortaleza; o que tudo :e co nseg-uiu, como 
co nst:1 por experiencia cl~ mais ele 12 annos, no cleCU\'SO elos 
c1u ~1.es elles incllos teem feito muit·J s e mLti boas cavalgadas, n<\ 
u lt ima das quaes, neste anno de seiscentos e trinta, elles índios 
AiLacazes mataram obra ele duzentos hollandezes, pelas quaes 
mereciam q11e Sua Magestade lhes lize s~e pa1·ticttlares mercês : 
e porq uan lo elle reitor não pó ele commodamen·te sustenta r com 
o uecessario os padres, que por ordem ele Sua Magestacle, as· 
sistem cln dita alclêa, accrescenclo que eJles incl ios Aitacazes 
teem necessidade de pastos, em que possam trazer gado, do 
qual se valham pat·a seu ':emeclio, e para accu<lit·em com o c1ue 
falta á sua egreja para a qual se não dá CClusa. alguma da l!a
zencla de Sua Magestade, pedem a Vossa Se nhoria , elle 
t·eitot·, e lles jnclios de Cabo Frio, como conqttistadores elas 
~il t'ras elos Aitacazes, moradores no dito Cabo Frio, pasa oncle 
vieram, trazidos pelos ditos pacl t· e~, qne a li ás são seus verda
deiros e absolu tos senhores, por direito natm·al e elas ge ntes : 
- elle reitor para ajt1cla ela sus tentação elos padres de Cabo 
Frio,-. e elles inclios pat•a o efleüo apont<tclo,- que lhes de ele 
sesmaria., em nome de Sua Magestade e como procurador que 
é elo Gi l ele Góes, todos os pastos que correm do rio Miquihé até 
o P a rahyba, que estiverem por dar, com todos os mattos e mais 
commocl!clades, que na clitn demarcação se acharem, íicanclo
lbe por compl'imento a cos•a elo mar por demarcação, e para o 
se t•tão até ao pé ela sena; elo que tam bem res11lta não pequeno 
bem aos das embat·cações que naquella costa ftzeram nauít•agio 
e juntamente com isto se atalhará descer do sertão gentio de 
nação contraL'ia a povoat• a cli~a cos·ta, donde tornem a retrazer 
os males que até agora expel'imentaram os navegant~.>s que 
nella se perrleram: e jtmtamente·, pedem a Voss:1. Senhoria lhes 
dê ele sesmaria todos os campos , que estão entt·e Mac~1. hé por 
cosla pax·a a banda elo Sul a~é Itapebuçú ou rio de Serlpe, que 
es tiverem por dar, e estes com os ma is ac ima declarados com 
todos os máttos e commocliclacles que nelle se acharem, e 
para o sertão todos os que responderem á dita demarcação, e 
que qualquer escrivão os possa met te t· de pqsse no qne R. Mercê. 
- Despacho. - Dou aos suppltcantes parte clHs Lenas que na 
sua Petição pedem , ass im e ela. maneira qne as pedem, e se 
cost,umam dar d~ ~esmana, e Is to em nome de Sua Magestacle 
conforme !t Provtsao qne Lenho 8U:1, em guarda ela costa elo sul. 
para sttnar e accommoclat• nella todos os i ndios que me parecer, 
P<l;ra g uarda clella, a inda aliás em caso que as di tas terras 
SeJam claclas, por assim m'o conceelet• o dito Senhor, e tambem 
lh'as dou, ainda qLw pertençam a Gil ele GóPs ela Silveira e 
João Gomes Leitão, pela Procuração que dell es lenho, maiot·~ 
mente sendo os sobt·e ditos í ndios Ailacazes n~1 tnraes sen hores 
elas ditas tet't'f'tS; e assim qual:.1uer escl' ivão lhes poder á dar 
posse na fót·ma sobrecl 1ta. - lüo ele Janeiro, 1 ele ag0sto ele 
1630.- Assignaclo:- Mar~im ele Sá. - E tudo vis lo pelo capitão
mót· govern aclot• - a PeLição dos supplicantes e o que elles 
lhe pediam , ' 'isto set· justo, e havendo respeito ao prov~> ito que 
se podia seguit•, áce1·ca ela Republica e ao se t•viço ele Deos e ele 
El-Rei Nosso Senhor, e por a terra se povoa1•, deu aos clilos 
supplicantes as terras, campos e pastos conteúdos em sua 
Petição, conforme o se11 Despacho ele sesmaria na forma do 
fora! dado ás ditas t erras, o qual ê elo theot• seg~iute :- Fot•al. 
- As terras que esttvet·em dentro do termo e limite ela ciclaclr;: 
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São Sebastião, seis leg uas para cada lado c1ue não l'o t•a m da das 
a p essoas que as aproveitem, pos to que o fossem, se por a s t.aes 
pessoas a q tte forem d a das as não aprov~ itat•em, no Lempo a 
c1ue er am obrig .. das , e por esta via ou outr O\ qua lfJUet' est ive rem 
v--;'tgas, vós as pode reis cla t· ele ses mari a a quem vo l-as p ed ir, ~ 
·tereis Jembra nç<t que n ão deis , a ca da pessoa , ma is Let·ra qne 
aq nella, qt;te v trcles ou vos pm·ecet• que, segundo a s ua possibtl i
dade, pode grangear c aprove itu ; as quaes tel'L'a s assim d a rei s 
hvl'ernente sem outt•o a lg ll m fôl'o nem tl'i buto só mente o di zimo 
tt ordem do m es trado de Nosso Senho t· Jesu~ Christo com a s 
concliçóes e obl'igações elo Fol'a l da do á s dit.as terra s e ele m inha 
Ot·denação do li vro IV, Titulo ScsnuJ.1'Íe~ , com t a l cond ição que 
a tal pessoa 011 pessoas r es ida m n a po 1•. da s di ta s terra s, 
ao menos tres a nnos, e que, de ntro no d ito tempo, as que nã o 
possam vender nem albeiar ; e se al gum as p essoas a que m 
fo r em dadas terras, no lermo e limites d a di ta cidade , as tive, 
rem perdidas pela s não aprovei tarem e vol-as t Jrn a rem a pedi L', 
vós lhes podel'eis ele novo da r, com as condições, declarações e 
obrigações , conteúdas neste capitulo , o qual se tt•a slacla t·á n as 
Cartas, por que ã vis ta disto se entenderei não te t·em sido as 
ditas terras dadas a ou tras pessoas pr imei r o, com as quacs 
condições e obri ga ções ; e ass im lhes deu o d i to capitã o-m ót• 
governaclot· as c~ i ta s ·ter r as llt\ fót·ma do se11 Despacho, pa1·a 
el les, se~t s herdeiros, snccessores , ascendeu tes e descenden tes. 
que a pós el les vierem, com a condição e en tendi mento que eJ lcs 
v1vam e r esidam. nes ta di ta c idade ou no Cabo F l'io ou nas 
Lerras qt1e l h e~ assim fot·am clàcla,s, a o menos os d itos t res 
a nnos, e m o dito Regimento cleclat•aclo ; d eniro do qu .1 l tempo 
elles não pocle t•ão ve nder ou alh eia r as elit:ts terr:ts, sem li
cença elo dito ca piLão-mót· gover nador, 011 ele quem ao cl iant 
·tiver poder para lh'as cla t· ; e el a d i ta m a nei r a lhes d a va as 
cl!tn.s ter ra s e ca mpos e «ca baclos os d iLos tt·es annos, tendo 
elles feito n as ditas tenas , r u•n o em os d itos campos, c t' iações 
de gados e m a is bemL,i tor ias, «s podAPão vender, d oar , t l' ocsr 
descambar · e l'ar.er ele tudo o que lhes bem v ier e aprouver' 
como co us a sua pt·o pl'i a , exempLa q ue é, o que tudo man da qu~ 
se cumpt•a e gu:n·de , sem du vida, n em embargo a lg 1111, q ue 
lhes a e tlas seJa pos 1o, e que esta Car la seja r egis trada, cbntro 
ele um a: nno, no L1vro cl:t F a'zenda, como o dito So.n ho.r no 
seu Regtme n~o manda , sob as penas em elle conteudas e de
claradas : e porq t1e os su pplicantes t u<.lo prometter am t or. 
marder, cumprH' e g·ua r cla r, pela sobredi ta manei ra , lhes 
m a n do u pa ssar esta Car ta . lil por verdade eu Anton io ele An
drade, ta bell ião publico elas notas, escrivão ela~ sesma rias , 
oset·ev i e tome i P ~h1. Cal'ta ele ses maria neste meu livro das 
notas e Tom bo das Cartas elas sesmuri:1 s, a onde o dito instr u
m en Lo fica. as~ i gnaclo pelo dit0 cn pitão -mór gove!'l ador, i\Iar t int 
de Sá.- Au t.o ele p osse .- Anno elo N a scimento ele No·;so Se
nhot· Jesus Chr isto ele mil seiscentos e trinta, aos vi n te dias 
elo me?. ele n ovembr o el a dita éra, n esta cidocle ele S . S duas tião 
elo R io ele J a neiro, de 011cle fu i e u t abellião ao Caho Ii\•io , 
aonde ebama m o rio J?'i1"!f (nome pelo r1ual era ent.ã<J m a is 
conhec1do o rio Se1·i1n, que depois passou a chamar-se defin i
v.anle nte - ?'i o ele~.< Ost?'ebs), <'l s 11rlo H~, el a bantla elo dito rio, 
], a cartw aLrar. acostnda, e lida fl r. pergun~as a An t Jnio Fa
g,un cles pt·ocuraclot· b as ta n te d o r evet'eJlclo p o. clt'e reiLo r c[q, 
Companhta ele J esus Fr:tncisco Fernandes e a all!uns inclios 
que na sua companhia levava, e lhes fi z pergn o'Las se r r a 
aquelle o r 1o ch a. ma.clo Jr· i1·11 con teúdo n a d ita Carta de ses
~11arJ a; c l ogo po1· e lles j tÚ1tos me foi eliLo, em p t·ese np. das 
,e~tem~nltas,.a bano n ornea.dQs o a ss ign;1.das - S im qu aquelle 
~ta o chto 1'1o, o l ngo p elo clito An ton io Fag·:mdes fo i apre 
~g:clo em altas vozes uma e muita s vezes sa ha vi ;t algu ma pes-

,.. ~n pessoas que llt e contradissesse a posse que to ma.va e 
~~w .1avet• pesson a lgt1ma q 11e lh e co n tradissesse a d i ta po~so , 
J l ou

1
uma pouc1. ele t~na e r amos e m as m ãos. passe i<m do 

},:i~·s c tbas ·ten·as e ~ampos , e o mett i ele posse dits ter r as elo 
Jr Y .? ca mpos,. na {órma d a dita cal'La el e sesmal'ia , como 
~leocut<telor elo ch Lo 1'eV"L'en clo pad re Re itor, sem -con tra d icção 
elo P{ssoa a lg nl!J <•, met t~ nrlo um mar co de pe<.lr::t com !t marc;~, 
elo <].to colleg to e , nrn p áo alto, por nome pi to ma , tudo .]ttnLo 
e .c ]to 1'to, ·c t'rJça ndo Jogo e pla nta ndo a lgumas ar vores el e 
,
9P1nllo, epot• ll i'i•l h a vet• por teit·o arJreaoou o di to Antoni v Fa-
' UUCes b ih 1' em com o o m oLt i el e posse e ho1tve pot• he m em possado 
c~ 8 c !Las 'tel't' a , em nome elo di to r everendo paclt·e R ei tor, e 
" 

111 0 ll1'ocuraclo t• elo cl ito •Ja d1·e · 0 loo-o no pt•op r io d ia e hvl' a , 
"cau a l 1 . ' ' o . d I n1a c ec ara~o s , fomos a uma po nta na p1'a1a aon e c l a-
e 1m Itçr,pebuyn , o ttLr o~I Iu conteúcl u u a diba Ca1·ta de se.sma1'1a, 
ern ogo pe lo dito AntoniO Fa ~undes me foi d ito e r equertclo que, 

confot·mHladc clil dita Carta, o m.ettesse ele poss , e logo 

pot· elle foi ap regoado em a ltas vozes se havia alguma pessoa 
ou pessoas qtte l he conLrad issesse , a dita posse e não havendo 
pessoa algu macttLe lh e co 1ür ;, cli ss ~s se tum <• n elas terras e ra mos 
em as mãos e passe la n do por e ll as e pelos campos o mettt ele 
posae elas dita s te l'l·as, como cl <> l'ei to fie, u logo ele posse, met
le nclo na es tt•acla ela praia e caminho elo malto uma perlt·a por 
marco com a ma rca elo dito colleg1o ; e sen do aos Vlll'te e um 
di as do me r. ela éra atrar. declat·acla, fom os ao L'io dos Bagres, 
n o mea do pelo nome d os indios, Miquié, na B cvrreta do dito 
rio . e logo pel o diLo pt·ocura clor Antonio F agundes me fot dito 
e requerido que lesse a Carta ele ses ma ria, e lida, na fórma 
delJ a, o mettesse de posse das ditas ·terras, e Jogo eu ta bellião 
li a dita Carta, e pot· me co nstar pelas testemunhas ao a dia nte 
n omeadas e p elos inclios que commigo iam, ser em aquellas a>:~ 
·tel't'as e campos, contendas n a d ita Carttt , o metti de posse, 
apt•egoando elle em a i tas vozes se h a v ia. alguma pessoa ou pes
soas que lhe contradissesse e po1· não haver pessoa a lg uma o 
mel tt ele posse e o houve por empossado elos clüos campos e 
tenns, pondo logo na ponta ela Ba?"1' etc< um peneclo redondo, 
uma Cruz com a sua corôa cl<J. marca elo à i to "ollegio, feita 
es ta ma rca a picão, e logo de rrubou elle um a roça de matto 
man inh o e alimpanclo uma tapéra q ne fõ ra elos Aitacazes 
pla ntou logo em seguida mantim•mtos e a t•v ores ile espinho e 
al o- um rn ilho, e n o pri ncipio ll a dita r oça armou uma cruz 
alta. e de como fi z t u1lo isto, na fól'lna elo fórnl de Sua .Ma
gestade, az este « Auto de po'lse ,, donde ass igno11 o dito 
A n tonio Faguncles , como pt'OCtll'aclo r bast <t n'te do reve rendo 
pa dre R eitor ela Companh ia ele Jesus, e em n ome dos inclios 
co nteúdos na dita Petiçãc e r espectiva Ca1·la de sesmaria, e 
outros im o emposse i em nome elos padr es e dos ditos Ílldios 
na pet ição a traz decl a ra dos , em fé do q tte ass ig nou com as tes
temunh as prese ntes, Manoel ela Cunha e An·tonio illanne~, pe.;
soas de mim tabellião reconhecidas . E eu Mig uel Cat·val llo, 
Lab ll ião publ ico, pot· Sua Magestacle, que o esCl'ev i e ass ig nei 
el o mett sigua l publ[co e 1·a so, que ta l é h oje vin·te e um dias 
do mez ele novembro de m il seiscentos e trinta.~ Miguel Ca r
valho.- A nLonio Fag uncles .- Ma noel ela Cunh a. - Antonio 
E a nn os.- Vê-se , pois , elo .'hfto ele posse, acima tra nscripto, 
que os i n clio" com l) t\e se fundaram as duas a ldetas :- uma 
sob•·e o ••io 11iacatu§, outl'a sob•·e b ?' io 8uipz, n ão eram ca•·ijós, 
confor me o t·lenava o go verno ele i\1a cl rid , mas sim goytacaz•s; 
porrr tutn \o a !li se di z : « , •• pondo l ogo na ponta d<L /Jart•c t,~ 
um p•tl eclo r erlo nclo, uma cruz com a SLta cor ôa ela marca elo 
elite co llegi o, fei ta e;ta muca n picão, e logo derr11bou elle 
(A nton w Faqu ncles) unHt r uça de matto m aninho, e a hmpando 
v.m~ tap l>'a que fJl' a dos ;litaca zcs , e tc , . P orta nto, p6de 
a fllr mar-se que fora m os indios goy tacazes os p>'Ú?wú·os po
v oedor es deste loga1· , e be m assim que fo ram elles ·tambem os 
m ois actiYos cooper ad ores no~ es ta be lecimentos e l avo uras elos 
paclt·es j esui tas . Rer. a a Lmdição tlln fa cto que se dá como pa s
sado em -1 68.3 , mai s ou me t10S . Anelava n esse tempo a costa , 
clesrle Cabo Ji' r io até á bat•t• a üo Parahyba, inl'e9tada el e piratas 
h ol lanclezes . D iz-se que es tes , em uma de Stias excursões, 
apt•isionn r a m uma mnllleL' de nome Ma;·ia elos Santos c Oli· 
vei-l'a , da q ual se apiedaram d epois, em p rese nç <t da ago nia e 
1agl'imas com qu e e lla man i i'estanL a dô t· ele s~ ver e ntt'e es
t mn hos, e se parada. talvez pant sem pre elas p a r agens, onde 
v it·.t COL' L'Cl' t ra nquillos os ma is bellos dias da St1a ex is tencia. 
P ot' essa occa3 ii1o, faze 11clo- se elles no r umo ela Em·opa, lem
br:t l'am-8e que Lr <tzia m coms igo 11111a l a ncha, tomada ~ um tal 
An to ni o Coelh o, ele S . João da Bal'l'a; pot• um desses unpulsos 
de hum a n 1d ade man cbram a rri a r a cliLa l a ncha, e , qua ndo se 
;tpr•>Xi m a ram elas praias. deste log-,tt•, !i ze1·am embarcar a pt'i
s ioneirtt e det•am-lhe a ltberclacle. co nfan clo o r es to á SL1a boa 
esLrolla . A pobre 111 11lher agradecim ele n;ãos postas semelhante 
t•asgo ele cavalheirismo, e e m segu1cla, a.1oelhand~-se e •·ez~ndo, 
com yi 1'0 ('e t·vot·, appellort para a miraculosa In Le t·vençao da 
Scnho~a sa.nl'Anna, COi'll quem sem pre se ac lta t•a nos maiS 
ape l'La dos Lt·a nses . Obra do acaso o tt r esultado da s ua fé, nal'L'a 
a t l'ad ição te t· vindo a lanch a aporta r á pi•a!a ela Concha, onde 
i\<la.t'ia dos Sanloõ clesembarcoLt sem havet· expenmentado ne
nh 1m s nccesso acc iclentaL t;ot're ndo a noticia des te fac to em 
S . Joãu ela Barra , e ap t'esenta n do-se a q tti o ta l Antoni~ Coelho, 
a !'eclamat· <t lanch a, consta que i\!J a ria dos Santos lh a entre
o-a l'a sem a me nor res iste ncia. Qtte foi feito de Ma ria dos 
§antos ~ Fixaria a q ui a stta r es idencia? Co ns tit11iri a. familia 
e <leixaria descendentes p ot• estes Jogares ? Debalde temos in
vocado a tt•arli çiio» . 

MACAHE. Serra elo Estado do Rio d e J a neiro, entr e os 
muns , ele seu nome e de Nova Frib ur go . 
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MACAHE . Rio do Estado do Rio ele J anei ro, nasce da 
.ierra do seu n ome, r ega os muns . üa Ba n a elo S . J oão e 
Macah é e clesagua no Oceano, ap6s u m ctu·so de cerca de 200 
kilm s. N:1 exte nsão de 70 kil ms. pres ta -se á navegação qe 
peq uenos ba,·cos que con~ •twm ao porto ele Macahé mu itos 
produclos dos legar es v •s tnh os . R ecebe e m seu i ra,~ ec to d! 
ver sos tcibuta rios, entre os qu aes os corre.gos ele An t;t, Joao 
Manoel A tal a ia, os r ios S. Pedro , Jut•nmil'im , Sabiá , Ga ni
papo, Mor to, Ct• ubixaes, Oul'o, A du elas, Tra hit•as e Boni!o. 
Em S}ta f<íz e em fr ente da c idade fica o Pontal de Jllcúccúhé. 
que é um comot·o de a rên. com cerca el e 600 m e l vos ele ex
teusâ:o, que sepa ra o rio do Oce:1 no. · 

MACAHÉl. Dah ia e j}Ol't.o no li.: st<ldo elo Rio d e Jan e iro, 
ofl'er ece um commodo surg iclonro pat·a navios de g randes di
mensões na barr a, en tre o continente e as ilhas de Sarüa 
Anna . F ica esse pOl' lo, segundo Mouch ~ z, a 22o 23' 301' de. 
Ja·t. S . e •1-!0 4' 401' 'ele lou g . << P6de-se ancora r , diz Monchez, 
sem in con ve ni ente em todo o canal situado enLr e a8 ilhas de 
Sn nt'Anna e l\!aca.hé , Os navios que quize!·ern commnnicar com 
essa cidade, p6dem ancorar a menos d e um a milha a _E . da 
l3al'l' a, no Nill. ela ilh a elo P .tp:lgaio, pel os . ft111dos ele c •n cq a 
se Le metros , ev itan do as r och as Pnp~ga10 e Hermes ». Ao 
SSO . da barra ele Macahé e na distancia d (J uma milha 
fi ca a ponta ela Imbet i ba . 

:[YIAC AHE DE CIMA. Log. no mun. ele Nova Fr ibn 1·go elo 
Estado dq Rio de Janeiro. 

MACAHUBA. Pa lmeit·a do gener o AV!'OCO!??.ÍCú, de que se 
cont;i,m tt•es especies em todo o J:ll'az i1 in le l'tt·opical, variando , 
poré m, ele nome vulgat· co nform e os Esta dos : No P at·á e Mft
i·anhão, Nlu rcújá, em l~er n ambuco, Nl accúhi bw, e m Ma tto 
Grosso, Baccúy >.<bc~ e BoCCú'!J~Lbcú , e fin a l mente n o Rio ele Ja
neiL·o, côoo de oatcw?'!w . i!:tym . Af'or a es te u ltimo nome, são 
os ma is de or igem Lupi. O qe çôoo de CCúl.cúJ Tho, vem, seg11nclo 
d i7.e lll, d e se empreg·ar a polpa muctlag· t no~a desta fl'Llc La no 
tmtamen to elo cata l'L'ho . 

MACAHUBAS. Villa e mun. elo lEs tn.clo ela Bahi th na 
c0111. do UL'Llbú . Orago N. S . da Conceição e _ dioc?se al'cbi
episcopa l de S . Sal vn.clor . F o i cr (lacla parochta polo a l't. V 
da Le i f'L'ov. n. 121, ele 19 de ma io de 1840. E levacl <!. á cate
goria çle villa pel o Decre to ele 6 clej11 lho de 1 ~3Z1 instf\l1acla 
em 23 de ~etembt·o de 1333 . P et•te nceu e m prtncJp•o á com. 
elo R io ele Cqn~ as pelo art. H ela Lei Pt·ov . n. 6 ele 2 de 
ma io de 1835 e {t do Urubú pelo a rt. VI :l a de n. 124 ele 19 
çle maio ele 1840. ]!'oi com. de pt·imeil'a e n Lr. et•eacla pela 
Lei Pt·ov. n . 1.997 ele 9 el e julho ele 1880 e cjassificacla pel? 
Decreto n . 8 . 760 ele 18 de novem bro de 1882 . I ncot·porada a 
co m. elo Ur·ubú l~O L' Acto de 3 ele agos to ele -1892 . 'r em HJ .30'1 
h !J:bs. e d!laS eschs. pupls. ele inst. pl'im,. Age ncia d ~ cor
r ew . O TijUU. comprehende o elist. de L enç6es e o ar1'lqa l ele 
Sa ~lta Ri tE .. Sobre suas divisas vi cje : Dec l'eto de 6 ele Jidb o 
de i8lj2 , Lei Pt'OI'. n. 61 el e 25 de a]:Jril ele 1837, n. 1.817 
de 1.6 de jul ho de 1878, n . 2 . 407 de 21 ele julho ele 1883 . 
l< Sitl~adtt na fald a ol'i e nta 1. ela Serra Ger al d e Mn.cahubas, 
a 14 1ognas a L. ela villa elo U t·nb(t, d e ecl iH cação ele casas 
i).n. i xas e .cai;1,clas-, fovma nclo quinze rnas c cl l1as ]Jraças . Na 
d q, lVI~L~·,z achaqJ-Se a egrej a pat·och ia1 ele N~SS<~ s~ niJ O l'l1- da 
Conce1çq,o, untea egl'e.J a da villa e um b!J, rt·acao em que te!n 
log-"' t' :lS ff! irn.s t}Qs sabbaelos. Desta pL'aça partem as üivel'sa~ 
L'Uas , n 'nm n da s quaes, tl elo G1 r g;t n ta, se ach a a casa elo 
Cons~lh o . Ha m a is na v illa tt•es esco las, sendo tun a no ar
raü\1 ele Santa R i ta e um cemi~erio, com c(l.pella e m boa po
sição. Seu commercio, comg •tanto a inda activo, P.s tá h o,je 
r ed uzi c)o; entt·etem, comtndo, re l~ ções CO!n Urub(t, Gae\ il é, 
R io de ConLas, Remecl ios, San ta Mal'ia ela Victor iit, Riac ho 
qe Sant'Anna , Mo rro do Chapéo, .Bom Jesus do R io el e 
Co ntfLS, G11.molle ira de Ass unt;í, Campestre, Campo La rgo. e 
algumn.~ v ill as goya nas . Os l~ rren os do mqn, Lê m m ti~)n. 
aptidão agl' icola e pt·oduzem lllllllo !Jom , mas pouco n. lg oclao , 
ca nna e ce reaes. Os h abs. a lém ela l a vour a , dedicam-se lam 
bem ~ ct· iação . Na, ~erra do~ Mac bi chos ha j az idas ele a lu 
men. l!l m di fl'er e ntes pon tos ha muita& i'on tes ·the t·maes , 
c ~HJrnl a~a.s aguas fe t•ve n Les, pat•Liculn,t•mep:te uma na ma is pro
x tma v•smhança çh vi11a, com temperaLtll' ::J. de 40" . Affi rm am 
os habs . set· n este mun, onde estão as afamadas m i nas el o 
RÇ>ber to p ins . .Q ista a v i lla cem leguas el a capi.t<1l , se ndo 
ctncoenta d e cs tt·acla commum a té {, prirn e ira estação elo 
Cammbo d e Fen·o Central (Queimad inhas). Ol'igin ou-se Ma
cah \lbas ele nma al dêa de indios desLe nome, que o é tambem 

de uma palmeit•a. A i'l'eg· . é c reação da le i ele 19 ele maio de 
1839, O!llCfiianto qne a vil la já tinha sido sete a nnos a n tes pela 
le i de ·a de julho el e 1832 ,,_ 

MACAHUBAS. D is t. da pa t•ochia de N . S . elo Carmo do 
Mo toro elo Fogo , no Estn.clo da Bahta . OL' ago S . Se ba: tJ::Lo. 
T e m um a esch. pnb l . de inst . prim., creacla pel a Le i PL'OV. 
n. 2 . SOU el e 15 ele jtmho ele 1882 . 

l'vj:ACAHUBAS . L og . no mnn. ela Franca elo EsLn.do de 
S . Ç' q, nlo. 

MACAHUBAS . Ser~a elo E s·taclo ela Bah ia, com escavn.ções 
e l a vras ele l onga clatr1. De u ma d elta s, tut l'azencla ch amnchl 
S . .Bad ho lome.r, ex trahiu o capitão Rod rigo AnLoni.o P e
r eüa ele Castr o. em 'l837, ele um g l'a nclc p eclernal umà porção 
que , leva elu ao 'fogo, dissolve u-se e deu em resul tado chumb~, 
e a lem clelle um me ta l c~uasi tão a l vo ' como_ a pL'ata e ~~1 a1 s 
cous isLe nte do que ell a, o qual é de presum 1r que se.Ja plaLtua. 

MACAHUBAS. I lha no rio Parn:ll]yb i:!- , alm jxo ela cidarle 
da União. Ha urna o utra no mesm o rio e com o mesmo 
nome s it1taela · entt•e o riacho elos Côcos e o U rucú . 

MACABUBAS. Ri0 elo Estado ele S . P aulo, clesagua no 
'l'i eté , a ba ixo elo salto d e A vap ha ndava . 

.MACAHUBAS. R io elo Es tado de Minas Ge t· ae. , nasce n[t 

sena ela P ecl l·a ele Cevar e elesag na na m ar gem esq. elo rio 
Pat·aopeba.' E' muito pi scoso e tem um cp rso e ntre fiO e 70 
kils. Atravessa a estrada q11e do )3o n1 li' im va i. a Piedade elos 
Get·aes . 

MACAHUBAS. Çorrego elo E s tado d e Min as Geraes , a (f . 
pe la margem esq. elo ri!J Guava mipam. 

MACAHUBAS. Ribei r ão do Es tndo d e Minas Ge t'ae~, 
ba nh a o tel·mo d a ~anuari~. e clesag·un. no r io Pande iros. 

MACAHUBAS DE BAIX O. Pov . elo mstaclo de Min as 
Ge r aes, no tet·mo d e Bom li'im, ~om uma esch . publ. 'ela 
in s t. prim . , ct•ead a pel a Lei Prov. n. 2 .47\J el e 9 do novem
b~o de 1878. 

MACAHYBA. Ant igo dist . do mun. rle S. Go nçalo do 
lTistado do R. G . elo No t'te, crendo pel a L e i P rov . n. 605 de 
11 de m a r ço ele 1868 . Fo i elevad o á villa pela Lei PL'ov. n. 801 
ele 2 7 de outubro de 1877 a á cidade peln. ele n. 1.0l0 ele G ele 
jane ir·o de 1889 . Sua m a triz, que t~ m a invocação el e N . S. 
el a Oonceição 1 foi creacla pela Let Prov. n . 8·15 ele 7 ele 
clezembuo d e 1877 . 'l'ol'llou - se séde da com. d o Potengy pela 
de n. 3115 ele 26 el e junbo de 1882 . Em conseque nc ia elas Le tS 
Provs. ns. 832 de 7 de fevereiro ele 1879 e 876 de 17 d e mat•ço 
de 1883 tornou -se sécle da ;v illa e parochi a de S. Go nça lo, 
suppt'imidas por essas Leis . A ci dade fica á m!ll' gem . ~sq . elo 
r i o .Tundiahy e é rodeacln. ele peq uenas em LUenctas sem 11npol'" 
tancia. Di s ta 25 kils . d a cida de do N<ttotl. 38 a 40 ele Cea l'4" 
mirim e 30 d e S . J osé de Mipi bú . Cultm·a cie a lg-odão e cann a
Sobt·e sua fnndação inl'ormam-uos d o seguinte : <<Por seu O 
ri o Junclia h y na vegave l por pequenas ~ ~~, b a t' c<.]-ções :1tci es LI.l 
cidade o major l!labl'icio Gomes Pecl r•osa ecl1f1COLT a rlnazens parl.l 
as ttcar e a lgodão , de rrue el'a co mprado r . Tal foi, por é m, n 
concuurenci a do povo para es te logat• que, em pouco t empo, 
tot·nou- se um prospet·o povoado, de nomin ado Co ité . Aug mén
·tanclo o povoado, ct·eat•am um a feira, passan •lo o povoado a 
cleno mina t·- se Macah yba e m r azão de exis tir um a mn.cahy be n•~t 
nes te logar , u n ica en-i loC1o o l~s tado. » T e m duns eschs .. 
p ubl s. de inst'. pt·im., crendas pel as Le i s Provs. n s . 58-l do 
1'1 de nove mbro de 1864 e 882 cl'e 5 de [Lbr il ele 1883 . Co m
pL'~hende os povs. S. Gonçalo, a nove kils .~ San Lo An~o ni o. 
Uttnga, Poço Limpo ,· além ele outr os . Age ncta elo cot•t•eto. 

MAO./l.IA. Pov. do E staclp d\'l lVliaas Get·a es, perto ci ll 
da cidade de Lavrp.s, n cujo mun . p~ rtence; com d!l aS escll;;· 
publs . clQ in s t. pt• •m., c t' ei1 cl P.~ pelas Le •s Provs . ns. 2 .0M 4~ 
p de de~embro d~ 1~7'J. e 3.396 de 2 1 d e Jlll]lo el e 1880, e un" 
cape lla ela invocaç~o ele S . Bel'narclo . 

MACAIA. Pov. do Estacjo ele Min as Ge l'aes, no mun• elo 
Bom Successo . 

MACAJAHI. Vide Mttoa.fahy . 
MACAJATUBA. lUp do illst f~ do do fa rá, a fl'. d o rio de 

Be mflca. Aiguns escr even1 ll1uoa,.fa.t11bcb . · 
MACAJUTUBA . P ov . nn. ilb ít e E 9taçlo c]o Ma ranh ão ; 

com Jim a esch . publ. d e i nst . pl'im. et•eacla !)ela Lei Prov · 
n. 1.330 d e 2 de m a io ele 188'!. 

25.603 
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MACAMBIRA. L og . elo E stado elo Cea t· á . no ter mo ele 
Ipú , n a quebrada or ie nta l ela serra Gt•ancle . n os l imi les do 
Ceará com o P i ,tuh y . E' t•egach pelo L'i () I n u<;ú ·. bm bem d eno-
min ado Maca m bira. · 

MACAMBIRA . L og . elo Es~aelo ele Pe rna mbuco , no te t•m o 
ge A fogados ele Ingaze ira . 

MACAMBIRA. P ov, elo Estado ele Se l'g ipe , n o mun. ele 
Ita baian a . 

MACAMBIRA. ~arimpo o ut~··o ra impol'tante e h o.J e aba n
d onado, Bltllaclo delron te do Yao elos Caboclos no Abae té 
p ouco aba ixo d a CttchoeiL•a Comprida ; no Es ta do ele Min a~ 
Ger a e3 . 

MACAMBIRA. Serr a do Est a do el o R . G . elo Nol'te, n o 
mun. ele Sa nt'An na el o Mat tos . 

MACAMBIRA. R iach o do ffl s ta do do P iauhy ; elesag u11. na 
m a rg •m esq. d o ri o Canindé . dttas leg uas abo.ixo ela c idade 
ele Oeiras . · 

MACAMBIRA. R io el o E stado elo Pi aLi h y , a fl'. da m a rge m 
cli1·. el o G ttl"g uei a . 

MACAMBIRA. Rio elo E s tado d o Cea t• á; n asce n os ca m
po~ du ln ,tçú , n a set·r a da Ibiapa ba ( termo ele S . Bened icto) , 
segue n a clit·ecção d e N . a S . e clesfl.g tta no P oty a -12 kil s . 
el os li mi tes elO" Cea rá . Recebe á cl ir. o iVIa racaj a , l\1a ca m bira 
Velha , Pitombe ira s e Belém; e á esq. o Cannab rava, Bar ro, 
Pt·~ze r ea , S i t io , Ga melleit·a, Ca rnaübas , Sant'A nna , Cipó, 
CaJue iro, Ge n·t il e Irapuá . 

MACAMBIRA. Corrego do E sta do de P em 't mbuco , ban ha 
o m un. do Bo m Cnnselho e d esagua no Ar a ba r y !'\ovo, aff . 
do Balsamo, rllw o é elo rio P a rahyba (In f. loc . ). 

MACAMBlR A .. Ca rreg-o do E s tado d e Minas Ger aes, ba nha 
o mun, do. Abae té e de_sagua n a ma rg-e m dil'. do ri o deste 
nome (l 11f. l oc .). H a a 111cla n esse m tm. e nesse rio uma 
cachoeil'a co m o nome d e i\1acam bira. 

. MACAMBIRA DE FLECHA. Log . do .Es ta clo elas Ala~ 
guas, n o num. d a P a lm e1L'a elos Inclios . 

MACAMBIRA VELHA . R io que banh<~ o m u n . ele Jpuei
l"as e clesag u11. n a ma rge m d ir. elo Ma ca mbira, aff. do Po·ty, 
no E stado d o Ce<u•á . 

MACAMECRANS . Sylvicolas que ha bitavam o Esta do do 
Ma r a n biio. Ft•a nci sco Pinto de Almeid a , qua ndo fund ou a 
a lcleifl. ele S . P edro d' Alcantara, a valiou em 3 .000 o numer o 
elos indios que e ncontrou . Obedecia m a um cac ique h e l'e
dita rio . 

MACAN Á , s . m. ( Veblle elo Jlmebzona.s) . Inst l'llmento ele guerra 
o fl'e nAiva e defensiva , especie ele m assa feita ele m a deira 1·ij a e 
pasacl n, el a qua l u sam os selvagens, e é semelha nte á que!là de 
que se se t• v ia m os R omanos n os cit·cos (F . Bel'!la r cl ino). 

MACAP Á, Cidade e mun . do Est ado elo Pará , séde d a 
com. elo seu nome . Ot•ago S. J osé e diocese d e Belém. Mnitos 
escriptores de lla se teem occ upado. Cita remos as s uas opi~ 
niões, r espeita ndo a ordem chronologica dos t.e mpos . O pacl t· e 
llb noel Ayt·es de Casal di z ; « Vill a fa m osa e das ma is con s i
sler aveis elo Estado, situa d a n a ma~gem el o A mazo na s , junto 
~~foz ele um a ribeit•u , uma legua a o N. el a ei}IÜnoxia l , n 'um 
terreno levantado duas até tres braças sobre o n íve l do ri o 
com uma magniJica forta leza uma egt•ej>t pil.t'ochi a l dedicacl~ 
a S. _J~sé, um hospital, boa~ ruas e casas ele telha. T eve 
prrnc tpto qua tt·o legtta s mais ao poe nte sobre a e mbocadm·a 
elo r 1o Matapy. Seus h abitantes recolhera m ilh o, fa ri nh a 
at·roz, a lg ·tm caca u, a lg od ão e diversida de ele ft•ll ctas. Entr~ 
out l'as a rv ores de m a deira que se cria m no seu di s ~t· icto, 
n ota - se a cha ma da qua.t iareb cujn pá o é a marello r aiado ele 
p~e to , e ta mbem o páo macabo. ;, o corone l Ig na ci o Accioli 
cl!z : « Vtlla e a mai~ cons ieler ave l d e Guyana meridional, 
d
1
ts ta nte .86 leguas da capita l e .<!0 pelo Norte el a fol- superio1· 

c 0 T agipurú : está n a l a tiLucle de 3o a o nor te do l!:q uador , s obre f costa septentriona l elo Amazonas , com u~1a ~e lla furtaleza 
e va ntada em -1686 pelo governa dot· A ntonto cl Albuquet•que, 

sob.r e as ruín as rlo fo1·te ele Ga.ma.ú, que F elictano Coelho c~e 
<?a r valho cle moli·r a , depois ele to m ado aos in glezes . Fot re~ ::h
ti cada pelo govern adot· F e 1•11a ndo ela Cos ta de Atbay cle Tetve , 
dura n te o min is te t•i o do marquez de Pombal, clt spenclenclo-se 
~a occas ião tres milhões de cruzados . Consta ele quacro baluar
es a lém do t•evelim , cada um g ua rnecid<J de 28 peças de g rosso 
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c::t li bra, ac ln~ nelo_-s e por ncaba t· o balita l'Le q ue faY. ft•e :ll.e pa r:J. 
a vil la. A Sltlla?l\0 cl e> ta pt·nç::t , a me lltor pot· ce r to elo B ra zil 
tom a -se pO!tCO van ta j osa (\ de l'cs::t el a e ntl'a cla elo Arn azo.n as : 
lTI' Lt vmla ch B ven tos , c s uas casas siio boas . co m um hospita l 
milil;a r, r 1tas d ire itas e egreja pal'Och ia l clecl icacla a S. J osé . 
1'enl pt•i ncipi o qua~ro l cgtl<t'> m ais para o Occ it.le n te elo l oga t· 
e m qae se ach a, e m terre110 e levn.cl o . Sa .1s habitanLe~ , q ue 
ac t tta lme n tc chega m a 4. 100, . ão pela ma io t• pa l'te branco ~ e 
descendentes elos Açori tás . C1 tlt it• am mancl ioc.a . al't'or. , café, 
t abaco, a lgodão, el o q ua l l'a b l' ica m op limos tec idos . T e m n as 
i mmediações cam pinas , onel~ o g ado va ccu m prosper::t mttito , 
e á intr ocLtc~.ão d este se deve o mel ho r a men to elo c li m::t , que 
a té an tes não era sattclavel . Daqu i a o ca bo elo Norte corre a 
cos ta elo Amar.ona ; a o N ·n·elestE\ qual'ta Nane, e par a se chegar 
{J, v1lltt se at t•avessa a bah ia ch a mada de Maca p:i, com oito 
leguas de l argur a , fi ca ndo antes desta a elo Vieira , e Vieil'inh a 
depo ts do fur o elo Sa lvaclot· . » Baen a dizia e m 1842 : «Na ma~~ 
gem aeptentrional elo A mazonas , 32 leg uas ac ima d 11. su :t foz , 
en:tr e o J?Ont a do P aco v_a l e a p mça ele .:3 . J osé de Macapá, 
e~tste n vt! l a el o 1;1es mo titulo ela pra ça sobre \llll ter r·eno supe~ 
r wr 26 pa lmos a s upel'llc1e elo ri o, e m c uj o te t·t·eno fenecem 
os campos q ue se es Lendem d a marge m d ir e ita do rio Arauar v 
p ara esta parte el o Amnzo nas : 11. qual dista .2'1 leg ua.s ela ~itã 
margem , segu ndo o ca le 1lo elo tenente -cor onel de engenhe n·os 
Padro Alexan d l"i no P in to el e Sottza , q ua ndo em 1798, g uiado 
por J osé Antoni o ele Souza, solda do elo r egime nto ele Maca pá 
e natur:a l ela vil! a elo m es mo nome , explo rou o rio A t•a u a ry, 
e regt•essott par a es ra vi !la pelos ca mpos, rlescle o po nto em 
qtle na mes m~ m a rgem se collocar a m a s fa l'inhas e m ai s 
viver es que da villa p ar a a lli fo r nm tr a nspo!'tacl os e m carros 
pa ra s occo t•t·o ela indicada expl01·ação . Dep >is ele es·ta.bel e'c icla 
11. colonicb ele Pf.cl?'o I T n o t•io Ar a elar y , o i n clio F r a n cisco ele 
ta l , ch a mMlo o Chico Gtwto, pot• set• p eq11en o em cor po , foi a 
e lia pe los campos seg uindo o m esmo ca m. in ho , isto é , buscou 

, a s cabece 1ras d o F r ech a i , bl' aço rlo r io Ma tapy , e d e !la d iri
g iu- se pel os campos á ma rgem cl it·e i t a elo Ara ua t-y, ela qua l, 
em barcado e m uma catloi nh a , que a chou promp La , clescett o 
ri o até a n ova coloni a j ace n Le n a m a •·gem esq •le t·da cle lle : no 
que gastou oi to hot·as, e n a j or nada ele terra t 1·es di a s. Este 
m esmo inclio r~ feriu q tte v ira Qui na, n o rio Ara uar y, e disse 
q ue a colon ia ftcava uem po t· detr ás cl11. mat1·i z ela villa, em 
cuj a cl irecçào, a u ào ob s ta t· e 1~ os m ui tos panta nos, se poderia 
a brir caminho direito á coloni<l. . Lava a l'ibe ir a desta villa 
uma enseada, que o Amazonas form ou , conquis tando m a is ele 
200 bt·aças, segtmdo clemonstl'a um peqtteno r esto elo es paço 
usurpado , qu e n a enchen te l'epresent il. um ilbéo de peel l'a Oltry 
ver melho _ com ·tt·es a t·vo t·e tas em cima , e q ue ao t em po ela 
co ns trucçao ela praça t tn ha o nom P. ele gu i ndcbste, p ot·que a lli 
se colloca r a aquelle CJ te de,cal'l·egava os ba telõ ·s ele peclra par a 
a di ta co n•dntcçào . ~sta e nseada chega quasi á ra iz ela riba n
ce ira el a v ila, c inge- a b~m púto a té o hosp i ta l, onde far. u m à 
pon ta , que é ele p ec!L·a iclent, ca com a elo local ela pr a ça ; e d esta 
pon ta e ncurva- se pa ra a ba nda do iga r a pé do la do elo Sul , que 
Jaz entre a vi l! a e n pt•aça, e met le a gtla n o lll es mo ig;a t·apé -1 i to 
da F ortaleza . Todo este espa ço, q ue é a renoso, e ele lodo rijo 
semea do d~ pedreg1tlho , Hca enxuto n a vasa 11te e co m a baixa~ 
mar a fas tada da vil! a ma is elas 200 b ra ças s obreclitas . Na 
ench en te , emqua n to e lla n ã o to e.~. n. linl1 a el a preamat", ct•epi.
tam mui to a s ag uas . De meia ench e nte em dia nte só h a fun do 
pa r a c nôa~ e ba rcos : e cle fl'on te elo supra refer ido guin daste , 
ao m u de ll~ . h a a ncor aclout·o ele t r es bmça s de l'undo . O ca nal 
cort'e ma is aó la r go. !TI ' , por ta n to , desabr iga do o porto , e n ã o 
te m ma is ele d ons loga t·es seguros pat' il. as ca nôas , um ela parte 
d o Nor te elo i qa?'UlJi dcbs 1tfttlhel'·e, , qtte >t 11tiga me n te cha mavam 
da. Oompanh irt , pot·que nelle se fa zia t' g ttla rmente o e mbarc1ue 
elo a rroz pa t•a a Oo mp [bnhia. ele Oommercio, e o ou t ro da pa rte 
c!o .Sul no j á r eferid o i_qarebp ~ clcb Fo •· tcbleza; o qu al é a tt·aves · 
sad o de duas pontes : a primeira q · ~e d iri ge á 1-'o terna, ele qu e 
a ctu a lmente se se rvem e m Jogar ela po1•t:t pa ra ent ra r na praça , 
e a segunda que g uia pam o si t io chamado ·r rem, a o Occtden~e 
cle lla , onde 1l .1, a lg-nmas palhoças co m a ~-~nte ao Sul. Aerecçao 
eles t>L v i lia da ta ele 4 el e fe ve reiro d e i7n8 : n esse cl1a o clesem~ . 
ba1·gador onviclot•- gera l e con egeclor Paschoal ele Abra nches 
Madeit·a F e1·na ndes a nnun ciou erec to e m vllla o Loga.?• ele S . J osé 
ele Macapá e a lçon lo!J'O o p elourinho, estand o p1·esente o c~pi tã o
"'enera l Ft•a ncisco Xav ier de Mendo nça Fur tado . E no cita 6 elo 
;:;1 esm o mez e a nno o di to gen e1· a l governador , em ca rta dirig id a 
á camar a mu ~ic ipa l , des ig nou qn e o termo ela villn com eçava 
d a parte do No t• te a té onde chega m os do min io~ ele Stla Mages~ 
t ade Fidelíssi ma : e pela pa rte elo Nascen te a Lé a bahia. 
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chamada do Vieit·a, correndo por ella aci ma conbra o Sul a té 
o ~uro , que fica defronte elo iga?'Cb)Jé n omeado do Gw·ussá, 
CUJ a ma rge m orienta l !1 cava pel·tencenao ao territorio el a vill a . 
Duas p•·aças, no ve t'ltas e 'LO travessas formam esta povoação . 
Das duas praças uma ch ama- se de S. Joáo, e vulgat·mente 
Praça Deba ixo : della, o lado occide nta l , em que es tá' a matri z 
e a casa da cam:wa, tem 84 braças d"- extensiio, e o l ado 
austral 71 e se te pa l mos: a outra , cle~ominada de S . Sebaa
tiã o e Praça de Cima pelo vulgo, cuJO cent ro o pelou rinho 
occupa , compr eh ende 84. braças e clous palmos no lado occi
dental, e 72 e qua tro pa lmos no l ado bot•ea l. · Pol' es tas du as 
praças corre a linh a Not·te -Sul pa ralle l a menle ao rio, fi cando 
o Norte ela pat·te deba ixo, e como sobre a 'l tte !Ja linha cahe a 
de Leste-Oeste , ·tem a vi lla o t· os to ao Nascen te . Das uove 
ru as, a de S . José passa pel a. ftoente cl ;J. ma tl'iz, Lendo p rin
cipio uo lago da banda do Su l e ter mo na rua. elas Febres ; n 
das Mer cês principi a no cli 1o lago, pas~a demidiando as duas 
praças e termina na rua d a~ Flores ; a Fot•mosa co meç.t tam 
~em do mes mo lago, form a o l ado oriental das duas praças e 
fenece_ n a yua elas Flot·es ; a do Sol desemboca na praça de 
S. J oao de(ronte ela porta ela matriz; a das Flores principia no 
l ago do Ma r el a parte do N orle e finda n a ca mpina da b a nda 
elo Pon ente ; a da Ponte com eca no lago ela pa rte do Norte e 
acaba n o ela parte do Sul; a Direita parte da travessa do 
V al vercle e pá l' a na r ua do So l; a elos Sa ntos pr inc ipia na rua 
do Sol e ult[ma na r ua elas F ebres; e a das F ebres é a derra 
cleit·a ela banda do Norte, q ue se dlriga ao ca m po . Das 10 \.ra 
Yessas a elo Fogo está á direita ela ca sa a d.J acen t á ela c a mara ; 
a de Sa nto Antonio passa pelo lado cl.it·e iL da ma triz; a elo 
Jllspiri to San b vai pelo l ado esquerdo d~ mesma egreja ; a da 
l1strella fica no can to dapr<~ Ç!l. eleS. J oaD aoNot·te damatnz ; 
a da Espera es lá defrotlLe elo p lourinho da ba nda elo Occ t·: 
dente; a do Ar voredo corre pe la espalda d<t matriz e da casa 
da cama r a; a elo Val ve!' cle começa. na rua Formosa e acaba 
na da Poate; a da Atalai a principia no canto el<.t. praça de 
S . J oão fro nteiro ao da travessa ela l~strella e ter mina na 
ribanceira; a ela Vigia vai elo Nascen le sa bit' no can to da 
p raça de S . Seba sti ão; e a da Guarda es tá fronteira ao pelou
rinho da parte do Nascen te . T em a villa 3.25 braças de frente 
na linha Norte -Sul, en tt·e o começo da r ua F orm osa e a rua 
d as F tl bres ; e 263 braças e tres palmos de f tmdo na li nha 
Leste-Oeste , entre a rua da Ponte e o fim ela travessa elo 
Fogo. Todas as denomi nações da s r eferidas rttas, tra vessas e 
pt•aças fot•a m dadas em 6 rle m ar ço de I76 l pelo capitão-genet•al 
Manoel Bernardo de Mello e Uftst rv. Cas aes a çoria nos, por 
ordem ela côrte el Por tugal, viera m povoa r es ~a vil!a . Duas 
casas te rt·eas ele pedra. e cal e 416 ele páo e bat·ro, e tres de 
sobrado elo mesmo m ale ria l organisam as mencionadas r .tas, 
travessas e pra~as ; só 3.2 teem t•cto ele Lelha, as mais de palha 
ubttssú: algum as estão assás at•r ui oadas, e todas cnm os seus 
quiutaes fecha dos de cercas d J'rçára e metades ele t abocas 
on d~ pax inba, e de muruty , e t <lmbem ele acariubas, ou de 
acapu. 'l'anto n as r uas e tt·avessas, como n as ditaS pr aças, 
C[ue estão vestidas ele bas tantes arbustos a contento da impo
li cia ela camara, são mil itas as ca sas cahidas e os vacuos ele 
ou~ras cujos rem an escentes já clesappareceram. Hombreia nas 
nu n as com os dom ictl i o~ dos moradores a casa da camara 
municipal. Elh e de dous pa.vimentos e fei La ele al veoat·ia á 
cus ta ela a nti ga. l<'azencla R eal , com cinco j anellns ele sD.c:l.da 
no segttnclo pav tmento e de qnatt·o peitoris no prim eit·o com a 
porta no ce ntro, qne correspondem ás duas enxov ias . Metade 
deste ed ificio esLá sem telha e se m a ar mação qtte a suppor 
tava : a ouLt' a metade approxima-se a igual sorte . A. incu l'ia 
deixou apparece t· a pt·ec isão de m aiot· custo em reparal ·o, do 
que o pri mordial em cont r ui l-o, allent<t a grande clill'erença 
a c tual elo val or elos m:t ter iaes e dos bt·aços que os el evem labo
r ar. Em uma casa de palha com uma porta. e uma j ane lla, 
n o lado m er id ional ela praça de S . J oão, fazem pt•esentement3 
as suas sessões os membt·os da camara mnn icipal. A receita 
desLa cot·poração provém elas l icenças ele 17 lojas el e venda, 
do impos to elas bebidas, elo imposto dos r ega tões e do ma·ta
clouro elo gado vacc·1m, E lla no pl'imeit·o semestre elo anno de 
1841 a 1842 l'oi de 258$934, e dentro elo mesmo pe ríodo a 
despeza co nsistit1 em 212$8'12. A matriz, que tam bem cttstou 
dinheiro ú sobredita Fazenda, cuece ele t•eparação . Ella nada 
tem que a faça rl isLincta na coustrucção : é uma obra mui 
orclinaria e todav ia. melhor CJ Lle muitas outras do mesmo 
genero na província. A lem do aHar-mór com um tl!t•ono 
sofihvel, Leni de um e out ro l ado do arco na capella-mór um 
a!Lar e ouLt•o em cad a lado ela na ve circu itada de gracles até 

á s p01·tas lateraes elo vestibulo, onde !\·outeiro {, pot•ta pt•in· 
cipa.l es Lá u m guarda-vento, o qual é inclispeusavel , porqne 
sem ell e não podia m as ''el as dos a l tares manter a luz em 
virtude elos ventos do qua dra nte ele Leste, com que a e~ t· ej <t 
defronta. T em d nas sachris tias vos l ados da capella-mor, e 
no a lto clellas casas com ja nella pa r a a mesma capella: na 
esquerda ela ft·oo·tar ia uma to rre igual .em altura á igreja, em 
cujos ca mpana rios do us pequenos stnos não molestam os 
ou vidos cruando soam : e na d ireita da mesma frontl)l'ia appa
r ece h a longo tempo sobre a fl or da torre o a licerce de outra 
·tol'l'e, que ass im permanece . Inaugurou-se esta matriz a S. José. 
A s famílias qtte b abita m as supra t• e!'eridas casas assomam ao 
numero 437, e todas ellas com as pessoas que lhes dizem rea]Jeito 
simultftneamen tê com os se us escravos forma m o numero 3.555 
incl ividttas. EAta gente tem para a adminis tração da s ua justiça 
nm .J niz ele dire ito, um juiz m tmicipa l, um juiz ele orphãos, 
um prom oto r p ttblico, um delegado ele policia e dous juizes ele 
paz, um do 1° districto, que parte ela travessa ela Ata laia para o 
Sul , e outro elo 2o di stl"icto, quo va i ela mes ma travessa para o 
Norte . Ha clo!!S presbyteros: um itJcum biclo proviso ria mente de 
vi gal'ia. r e outl'O, nattnal ela villa, que o ajuda ness,\s fnnc · 
ções, as quaes elles exerce m ern cet·tos casos com pobres vestes 
e com algl!ma i nclecencia, tal como aquella com que levam o 
Sacramen to aos enfermos, não a llumia elo ele tochas ou velas e 
debaixo de um peqtteno pal lio assás velho. Na instrucção cl~J. 
mocidade es tão empregados clous mes tres publicas : nm ele pri
meiras l e ttras e outro de gr !l.mmatica l a titla . E' pouco o pt'O· 
vei to des tas escolas, e n ão me foi poss ível em tão curto tempo 
deprehe ncl e t· si elle se eleri v a ela po ttca h abi !idade in tellectual 
elos alumnos, ou elas suas inter rupções ele frequ encia, ou de não 
terem os mestr es o dom elo magis ler io . A força a rmada consi~te 
em sei~ compan hias de guardas policiaes , tt•es formadas na 
villa de Mazagão e tres nesta villa, composta> d e 192 homens 
debaixo elo man do de um m ajor, cujo pos to se ac ha conferido a 
um b ome m n<tt ivo da. villa, m ui pou•;o digno clell\l pela pobreza , 
gL"Osset·ia e ex trema indece ncia elo seu m eneio ele vida . As 
rendas g r c,es e a~ r endas provinciaes teem um Q, co)Jectoria, 
pela qua l se opera a percepção de um as e de outras. As pri
meiras derlvam-:se elas seguintes Contas : s ~ll o elo papel, novo 
imposto sobre lo,1as e tavernas, sizas de bens ele r a iz e taxa elos 
escra vos; todas ellas no anno econo mico de 184·l a 18,12 forma
ram a somma de 396. 660. As segundas procedem cl lt dacimlt 
dos pred ios urbano s, do dizi mo elas miutwas, do dizimo elo 
gado vaccum e ele dons e meio pot• cento pelo gado posto no talho, 
e de 320 rs . por atToba ele carne secca ou salga da, ele vinte por 
cento elo consumo de ag ua rdentes fabricadas nos engenhos ela 
villa, ele 100 ro. por frasque ira ele caxaça pago pelos fabrican
tes, el e 10.ii sobt·e cada casa de vencia de bebidas esp irituosas, 
ele heranças lega ta rias , ela meia s iza elos escm vos l adinas e de 
50$ pot· loja am bulan te e canôa el e r ega tão; a liga ele todas 
e lias apresen ta a som ma de 1 :456"'770, a qual unida com a elas 
r endas get·aes cons titue a quanti<t ele 1: 853$410, dentro elo 
Si tpra mencio nado a n11o economico. Til ll a poderia ser mais a vul
tacla si o co n tagio das febt•es nào tive1·a dado tto segundo 
semestre um apouca mento tal que r edLtziu a collectoria a não 
t er com r1ue alimentar as despe1.as orclin arias. 'l'ambem con
conem para a pouca grossura elo total dos r endimentos as 
seguintes !'altas : tt de recepção elos dez po r cento de clit•ei.tos de 
~mpregos civis, p~rque ~ir;tcla n ão fez a lotaçãq quem a d~ve 
Ja~er, a ele r ece pçao elo cltzuno do gado vaccum, porque os l'azen
cleu·os desde o anno ~e 1836 a tê hoje não t!)cm daclo listas das 
·terras e nem produ ztdo pagame nto algum de dizimo, e final
mente a de recepção sla taxa elos esc r a vos, porque os seq hores 
r epnmem a con~ecu çao cht relação delles com a afnrmativa ele 
que todos tt• a balh a m nas stms l'Qças, l'az(3 nclas e en,gen4os. Este~ 
momclor·es não se clescu idan1 de imagin a r pre tex tos para balda
r em a cobrança de direitos, poi!l,, avezados até o anuo ele 1838 a, 
não pagar em oousa alguma, c;l~La-lhes por exirerno e!lectuar o 
paga mento de qualqu~r dil•ei to. O ·trabfllho do& moradoras 
abr:tngc artigos de negocio, generos de lavo m•a e uso ele a,rteli 
L.bris, tudo em pouca quanticladl3 , segundo a Estre lla desta 
villa, a qual desde a sua ftulrlaç~o patenteo u sempre ppuco 
amor aos seus verdadeiros interesses, e pot· isso, rodeada ele 
tantos auxí lios naturaes offe1·eciclos nos campos, nos rios e 
nas ilhas, es\ú dentro do t:ega~o ele .uma pobre?.a, qual <t que 
manifes tam as suas moradas ela humildes palhoças e o qesJu
zido h·a"to domestico e publico. Veja-se e,n pt·ovn clist.o o 
cadast.ro das terras aqui appenso; compare- se o pumero do~ 
seus possessores com o vesto da população e note-S":_ q nal é. a 
fQr~ a, ele braços eJnp-regados nella;s, re~ultará a noçao elo grilo 
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da negligencia dominante. Gt·áo que ainda mais o augmenta 
a noticia cer ta de gue em 1828 todos os fazendeiros possuindo 
7. ü5<! cabeças de gado vaccum e 958 do cavallar, presentemente 
pouco mais contam dos dous ter ços daq Llelle lllune ro , sendo a 
cattsa desta diRerença e elas ante l'iores o maior cuidado em 
vender e m;J~tar do qne em criat·, como sempre pra tic<Lram em 
C!espeiw de ordens pos itivas c; saudaveis admoestações . Outt•a 
deso rdem acontece , e vem a se1· que elles se es tabelecem arbi 
i l'a ri.amente sem conr;essão de ·terras, nem ele ferro e signal , 
~ d e ixa~ ele da r h>tas ele ferra, como acima se disse, c0m o 
fim de nao satisfazerem o cliúmo. Os que não são fazendeiros 
nem exercel'l'l· ofiicio mecanico algum. ou algllm outro empi·ego, 
occupam-se em caçar e pescar quando precisam para applaca r 
a fome, e em faze r uma l:;reve horta, na qua l pl antam j il rumú , 
1aq ueira, melancia, melão, pepilllo, machicho, batatas, car'ás, 
ariás, repolho, couve, mosta rd·a, alface, j a mbü, beldroega, 
Jn•ingelas e tomabes. Hort~tliças todavia que a lgumas não são 
sujeitas a um culLivo r egula r, e s6 apparecem quando este ou 
aquelle se delibera. a te l-as . 'l.'ambe m planta m em curtos 
roçados fe ijão, milho, mandioca, algodão, arro:~: e tabaco, o 
qual comLudo chega jDat·a o con sumo da villa. T!ln tl' e os que se 
dã o a officios meca;n icos numera;m-se dons marciuei ros, 15 
ca-rpinteiros, clous a lfaiates, 1>4 sapateiros; '12 ferreiros, quatro 
ouri:ves, seis calafates e cinco pedreiros. O trabalho elas mu
lheu~s consiste em l,ece t• pani'Lo ele algodão grosso e fino, faze r 
meclwcres atoa;lha dos, tabricar aze i te de ancl iroba, e C·ria r 
gallinhas, pa;tes, perús, porcos, cabr as e ovelhas. Des mora
dores que offe nderrum a moral publica no tempo volvido ele 
1834 a 1839, feram pronunciados a prisã;o e livram ento e absol
VlCtos n 0 jury os seguintes: um calfuz pelo crim e de rapto, um 
bra nco por ladr ão, outro por crime de ferimento, um inclio 
per CL'ime ele morte, um bt•a nco pelo crime ele fu rto, oito 
liemens p0r cvime ele s'ecliçíio , o escl'ivão ele paz elo 2o clistt·icto 
por t entativa ele mo1•te, um hespa,nhol pelo crime de injuria, 
wm br.aifCO pe'lo crime de fel'imento, outt•o pOl' crime ele morte 
e um JUIZ de orp'hãos sen ten c iaclo a um a:nno ele suspensão por 
haver insullta.clo a auto r idade elo juiz ele paz. Da atgua ele 
qua~re fontes bebem os moraclot•es : bres sã:o na ba i xa ele um 
e outro l!"d? ao Ncorbe e ao Su1 ela vi lla , e um a, gue é a me
ll.tol', est<~~ JU MO " praça da banda do Sul na praia onde de 
uma ped~a rasée~ra ,engasbwda n a areia bro-ta a agu~, que s6 
na vasan te do no pode ser tomada . Nos campos ha mu itas 
em uso elos fazendeiros. » Sobt·e essa cidade convem ler o que 
escveveu o coitselheico J. M. de Oli ve ira Figueiuedo no seu 
importante Relataria de 185<1, o mais amplo e ci,rc um~ta ncia~o 
que existe so bre essa; loca ltdacle : « ..1\lc~cc~pá - Esta v !I l a, cuJa 
fundação cla·ta elo a nuo de 1752, está edificada na margem 
esquerda do Amawnas, cerca ele 39 Jeguas distante elo cabo do 
Norte, em linha r ecta e 44 el a b0cca elo lago Amap(L, A pos ição 
geographic a desta villa, em todos os mappas e ou tros documen
tos cj<Ie consuUei, atp1•esenta n o!aveis diffei•enças. Segundo o 
Ensaio Cho1·og,·c~phico rle Baena, é elola de la·tilucle Norte 00° 03' 
00" e longitude oriental ela ilha ele Ferro 326° ou 8° <10' 10'' 
Oeste elo Rio ele Jn111e ir,o, Confo1·me a Carta levantada de 
1800 a :C807 pela commissão de demarcadores, nomeada pelo 
e:ove1·no portuguez, é de latitude Nor te OOo 01 ' 00" e longitude 
U.es.te do Rio ele J anei ro 7o 41' 40", Segundo Mon•travel, 
é de .lat1tude Norta 00o 10' !§0'1 e long1tude Oes te dó Rio de 
J~net~ c 7° 43' 34" . Na Co.t•ta ChOl'Og.L'aphica do Impet•io se lhe 
da laittucle Sul OOo 01' 00" e lon "'ilude Oeste elo Rio ele Janeiro 
7• 5<1' 00". E até em um documento existen te na secretaria 
deste comma ndo em chefe, e qu e serviu- a um Ele meus res])iei
M'V?ls antecesso:es p~ra organisar a est~J;tistica da. Estaçãó elo 

Ól t~, se lh e d a hvtllude Norte ooo 7' 00" e lono·Itude Oeslé 
ele 1-l!Io de J aneh•o ~o 57' 00" . Feias 1;epeiíidas obs~rvações que 
ôff~11

1~ ~7, fizeran?, r esul trou elo seu termo meclio lat itude Not· ~e 
. ~ . e _ l~ngüuc\e Oeste elo Rio de Jan•eir o 7° 491 00' E' esta, F018 , a posi~ao geograph·ica que do'll {L villa clé Maeapá, con

orm e. se. ~et~a, \•e r no desenho n. 1, aoncie tam bem se clêcla~·a 
qu~ a, vwnaç,~o magneti'ca obse,1·v·!id·a é ele 1° 20' N •. N . A vil a 
:s~. assentad-a; ~m terreno desigua l e el!3;vado ele 15 a 2.J! pés 

0 Le a S•uperhme d as aguâls n a sua ba1xa1-mar. Tem ell!J·, 
con;o se deixa ve1· na 1·espee~·iv'a pl·!l'lita, desenho . n. 1, dOu& 
~sâaçosos largos ele figura l'éétangular óito· l'utts e 10 travessas , 

0 as el1las l·aHç'adas ele N a s. e 'de El. a O., c&r,tandó-se 
donse~uentemente eú1 ::vng.ul~s Peetos. As casas são n a . tór~li~ 
Il a:cle ,t.eHws ele trubiqne e n<l! IÍI.Ôt• pli·Pt'é• co\)erbas el e pall'nel•ras 
t ussu.,_ havendo !l.lpénas em toda: ella 42· casas cobéi'ta~ de 

8e~a, tncluinct:o n éste numet•o 11: egreja, o lrosp'i't~l é dou'il um,cos 
0 raclos partiCulares, A egreJa, cn,ia invocaçao é S. Jose, é 

de g- t•ossas paredes ele taipa, e suas dimensões se n ão podem 
qualificar ele aca nhadas. EsLá el la, porém, carecendo de 
fabt•ico, qu e, si se não fizet• ele prompto, maior virá a se r a 
sua despeza ... A casa da municipalidade está em completa 
ruina, tanto que clella se 1•eem a s pa1•ecles do p l' imeiro pavi
mento, as quaeo são ele forte a l veua~ia . O h ospital, que é 
proprio nacion a l, é pequeno e es ~á em parte a rruinado. Na 
planta dtt Yi l ltt, desenho n. i, se ~eixa vel' o logar d~ sua 
collocação, e no ele n. 2 se encontL-ara a planta do seu mte
rior e desenho elo seu frontespicio. Este hospi tal, dizem os 
velhos moraclo1·es ela villa, fora edificado parD. alfaudega. Ao 
pé delle havia um telheiro cujos r es tos a inda existem e que S3 
chama v a a ribe'Í?'G&, n ome que ainda o l oga t· conser va, e aonde 
se concertavam as canôas do servico ela praça, e a lli se con
stru iU em 1 ~ 18 uma escnna. ele gue-t•r a que se ·cham ou Conde 
de Ytllc~ Flor. Ao sul da vlll a, o espaço comprehencliclo entl'e 
as suas ultimas casas lançadas ele Es~e a Oeste e o io-ar apé 
que corre proximo á fo1·taleza, e pelo n orte della; é pantanoso 
e coberto de matto curto, entre o c1ual se elevam a lgu mas 
att'vores elo venenoso assacú. Na orla ele Este desbe espaço, 
um pouco mais elevado elo que elle, se permit•iu a edificação 
das casas que fo rm am o I'enque que no desenho se vf;, com a 
condição, porém , de serem clemo'iiclas a o primeiro aviso, visto 
ser nquelle Jogar pertencente á espla nada ela praça. Em todo 
o contorno da povoa~.ão ha muito a rvoredo, pe la maior parte 
ela mesma especie do assacuseiro, c1 ue tan·to naquella paragem 
abunda qne ~. té em alg uns quintaes o deixam ltvreme nte pro
g l'edit·. A' distancia pouco mais ou m enos ele 200 braçats q lle 
o dito at•vot•edo occnpa em volta ela vi lla , principiam então a 
ve r-se bellos campos onde se di visam algumas casas ou fazendo
las de cl'iação em pequena escala . Pouco acima elo campo, e em 
distancia ele uma e meia a duas milhas, existem clifferentes 
l agos ou mais propt•iamente pantanos ou igapós, segundo a 
phrase elo paiz, por meio dos quaes rever clescem ilhotas de 
arbustos aquaticos. Ao nor te da vllla , e no Jogar indicado na 
res[i)ectiva planta, desen ho n. i , existe um pec1·ueuo igar·c&pe ou 
va lla, ch amado dilis mulheres, do qual mais ao dean~e terei ele 
fazer pa rticula r menção. Ao sul ela for ·taleza ex iste um outro 
iga·•·apé, na ac tualidade cheio de ramagens cahiclas, dentro do 
qual se veem dons ar ruinados for nos de fazer tijolo e ·telha 
que, pertencentes á Fazenda Nacional, fizet•am taes objectos 
não s6 para o ser viço ela mesma fortaleza como para venderem 
aos particulares. OJ lagos não teem communicação, nem com 
estes igara,pés, nem com o que corre jun•to á praça, pelo norte 
delb; mas deste ultimo a lgumas vall etas existem que parece 
f<Jram aberr.as com o fim de éS""OtM· e r enovar as a"uas elo 
acim a dito espa,ço pantanoso do s~1l da vi lla; mas ele I~resente 
taes valletas se acham obstruidas pela accu rn ulação do tujuco, 
r amagens cabidas, etc. » Descrevendo o perto, gue, n o dizer elo 
senador Candiclo Mendes, é inclispensavel para u ma cidade quê 
no futuro deverá ter collossaes proporções, assim expdme- se o 
conselheil·o Fígueil·edo : «No desenho n. 1 se pócle bem con
t emplar sobre a extensão e proporções elo 'por·to da vil! a de 
Macapá, que considero excellente e apropl'ia clo para ter em si 
os maiol'es navios. Está e lle t•epresentado em baixa mar de 
aguas vivas. O melhor funcleadouro é defi·onte da fm·taleza, 
projectando as duas guari tas dos baluartes Conceição e S. Peclt•o, 
onde n â distancia de 150 a 160 braças ele terra se encontra 
ftmclo de tres, ~juatro e cinco braças. A corveta a vapor. 
Paraense es teve !uncleada no ponto V em nove braças. Por fóra 
do logM· ónde ella esteve, o fundo diminue alé seis braças, 
mas l'ogo augmenta até 18. A qualidade elo fu ndo, conforme no 
desenho se nota, varia e n lre a re ia fina, a t·eia grossa, lama, 
tabàltinga, etc . A velocidade ela corrente neste anco radouro é 
de duas a tres mühas por h oi·a em occasião de aguas viYas 
orcli'na'l.·ías, e 11'5 aguas nessa mesma occasião se elevam de :lO a 
H pés. Os a ncoradou1•os são espaçosos e seguros, porque, ap~~ar 
de que no tempo el as ven Latilias e par 'ticularmen·te nas occas10es 
que o yen·tro se encontra com a yasan te as aguas se agitam 
alguma cousa, não é comtudo em gr áo ta l que faça corr.er nsco 
a segurança elos· na:vios nem tão pouco es torva r o sei' VlÇO claf' 
suas embarcações miudas; que todavia é pt• ujente evi ta i' n as 
occasiões ela maior fMça da correnteza . No verao sopram ventos 
rij6s dó' q-uaclra ntg cl'e- N . . (1).; ao in.vet')lO' são va:l'iaveis •. A pedra 
quá e:~:'iste em ~rénte da vlll a, q1ta:s1 na pancada da ba i:~:a-mar, 
e' qne óhammn ,q~~incldiste, me disseram a lgum as pessóo.s que 
era; otitr'6ra unida ao tel't'eno onde se ac.h n. edificada a for• 
taleza·. Eu, porém. n~o~ p.osso admit~1r s~me!baute cousa porqu e, 
sendo da mésma fláxiljLl'i'clade que o ch to terreno, rtã:o concebo 
como as aguas a respeitassem, ao passo que derrubaram toda a 
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exlen;;ão existén te entt•e ella e a mesma fo rtaleza . A op inião 
mais cordata que ha a se melhante respeito é que seja ella r es to 
de um a ilh ota que exis tia em frente da villa, e que o mar tem 
des truido circular men te, devendo ella mesma desaparece t· por 
sett tu m o. AI li exis tia o g ui nelas te que lh e deu o n ome, e no 
qual foi g! ti nclaeln a a rtilbarin ela p raça , e d P poi~ co nduzida 
para clla pot• sobra um caminho que se fez ele canta d a que 
se t·vin ni't erliflcação . « 'reata ndo ela p•lpttlação ela e ntão vilb, 
diz fl.i ncla o illustre co ns lheit·o: « P ;: ra me não limit ar a dizer 
s implesmen te a popt!lação ela vill a na ac Lualidade, e pa r <~ se 
reconhece r o se lt mov imento es tatistico de mais longe, eu 
diligen cie i ob·te r clocnm en tos a Lal respeito, ma s só os pude 
consegt1it· elos a11 nos ele 1790, 1822, 1832, 1858 e 1853. Com as 
dados que ell es me fornecet·a rn (•t·gan isei o quaclt·o estatistico, 
que reme tto sob a ma rca (A ), no qnal sa observa que no pri
m eiro dos 1·efe ridos annos et• am os hab itantes ela vi ll n. e 
freguez·~s ele sua unica ft·tJgn ezia -1. 973, no segundo 2.5<19. no 
terceiro 2 .558 , no quat"Lo 3.867, c fina lmente no quinto 2.867. 
Conforme digo em obset·vação do di to quadro estat is ti co, não 
me on·et'ecen confiança o a·lgarismo do ultimo a nno, porqne 
não posso cncon lt·a r a JUStificação dessa climinni <iÜO de LODO 
pessoas em cinco a nnos em que o Par ii. lem gosaclo de ·tr an
qnilliclade, e em que o comlll et·cio pol' aquelle districto tem 
a ugmen ~ado mui tv co m a c xL t·acção ela go mm a ela ~ tic't; e t.anto 
mais pet·s is to na min h a idea quando ouse n o qne em '18•18 
haviam 259 cas:ts h a bilado.s, e Bgur <L, apeza t• ela d iminui ção 
das L OOO pessoas, h a 3.22, como lllclo se deixa. ver no dito 
quadro osta ti s ti co . oeg nn clo p enso , a po ptli ação ele Macapa, 
quando não tenha a ug n< entaclo, cumo a liús é l'azoavel s uppot·, 
ella por ce t· to não tem diminuído do que el'a em 1848 . , 
Passando a descre \"e l" o te t• t·i\ol"io desse mn n . e os seus t•ecut·sos 
n atm ae., os da inrlustt"ia ug t· i uo l <~ , enLt·u em cu l"iosos de talhes 
qu!J fazem rea ]ç,,,. o va lor des t '~ interessante par\e do nosso 
pai z : « O distric to rl" villa de Ma c<tp~. , on ll1a is propdamenle 
o de sua municipalidade, occupa um ten eno (it'me, intet•med iado 
de campos, que pelo N . se es tenrlem aLé o rio 1\rag nary , ou 
a ntes até os limites con1 a Ou.ya na F ranc~ za, e até o ri o 
:Matapy para o lad o doS . Ao N. l he con·em os ri os Arag uat·y , 
Guarijuba, i\l acacuar y, A. t·apecti ou Pecl re it·a, e tc . , e ao S . o 
ll:latapy, A nauarapLLCÜ ou Vil la Nova , etc . 'l' oclo este te rreno 
é fertiliss imo e proprio pat'a a l avou t•a e se tts cam pos excc l
lentes pnra cl'iação el o gado em g rande escal;l , te ndo so bre os 
ele l\la rajó a va n tugcm el e s;: não a lagarem ou i·r· ao (u,ndo, na 
phrasc a ll i usu.cla, ua estaç<w chuvosa . P t·odnz o dis~ritJto, no 
~eLt muito ex ~e nso ~nrritorio, cacáo, cravo, cum arú, oleo ele 
copa hiba , breu, cas :an ltu doce, sa lsa, estopa, algodão, b:< unilha, 
etc. e c!H et· sas e supc n ot·es · made1ras de construcção e mat·ce
neria . As ilhas atl.J ace ntes pedencentes ao municipio ele Macapá 
toem pol' linha di visorüt a Bahia elo Vieit•a. illllas são, posto 
que varzeas, proprhLS para a cultura ela mandioca, ar t·oz, 
feijão, algorlão, m ilho e ca un a . 'l'ambem encen•am em si boas 
rpacleiras, e sobretudo a lli abundam as aL"vo res elas quaPs se 
extralle a htct· ativi.L go mma elastica , arvor es estas que tambem 
ha em g t·a ncle copia na Lena fil'me 0 11 cont ine tltal ele Macapá. 
E ' ric1uiss im o o d is t t·icto em caça tanto volatil como L" as ·~e ir a , 
G os rios produzem muito e sauot•oso peixe . Ha lambem tarta
rugas em abunda ncia , e se faiJrica a manteigct clellaR , Nos 
~agos do bt·a9o do do A.rag ~1ary, chamado Alporema. no Gnru
,]Uba, e e m Vtlla Nont ou rto Anaua rapucú ha muito pirarncü, 
peixe es te que sal;.:a clo seme lh a ao baca lh a u e serve ele sus tento 
quotidi an o :í. classe meno~ aba.star.l a e á <asct· avatnra , não se 
despreza ndo os ele mais elevada posição em lbe dar as honras 
da mesa, pot• isso que não .é desgos toso. Offet·ece nclo a natureza 
espon·ta n eamente a os h ab1 tan tes dessa l ocahclacle aprec1 a vais 
prodttc los, com a ccumnlação elos q ttaes aclq uil'em os ohjPctos que 
carecem pa ra suas necesrJiclacles ; pequeno é o desen vo lvimen to 
da inclustri a . Contam-se com~11do no clistricto t) ove engenhos, 
ou mais pl'Opl·inmente enge11hocas, c1ne, comquanto a lg tm s já 
a nteriot·mcnte m an ufacturassem assucar , na. actualiclade se 
limitam á fac tura da cachaça e mel. Muito maior que o num et•o 
das ··n,.,enhocas é o elas pequenas fazenclo las clll ·gaclo que o 
district~ con ta . A mauufactu ra do azeite de a n diroba podia ser 
em muito gra nde escala , por isso que é o dis tri clo abundante das 
a rvores cuj as castanhas o produzem ; todavia potwo se fab t·i ca , 
por isso q ne a lucrativa extraç(lão da gomma. elas lica tem 
absorvido todas as atLenções , a ponto que os pwprios genet•os 
de lavoura ele primeira necessidade ctpenas ch egam para o 
consumo, ao passo que d'a ntes se faúa delles exportação. 
Fabricam em Macap<i. pannos de algodão grosso e fino que 
exporta m, em muito men.ol' escal a, porém, que d'antos. T a mbem 
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se fazem toalhas, gua rdanapos e r edes do me~ mo tec ido . , 
Na exposição do clima: e sal ubridade ele Ma capá faz o iilus lt'O 
comelheit•o aprec iações di~nas de set• es tmlaclas : «Para a quelles 
q tte nunca foram á vill a C\e Maca pá e só tee m della conh ec i
mónto pelas cles lhvorav <~ is e exageradas infot·m a ções que dell a 
se lhe.; faz, e mesmo para os que, tendo lá ido, e ncaram 0 3 

factos unica mente pelos r esultados que ell ~s lh es ap t· e~o n tam, 
sem indaga r elas causao; que os produzem e os meios ele t•em o
ve l-as, é aquella localicla cle a ma is pes ~i fe t· a que se pócle 
im aginar, e como que impossivel teem o poder el e r es is ti!' por 
muito tempo á acção des tt·u idora do seu inhospito e e nvenen ado 
clima . Ná o é, porém, tanto qua nto se di7.. Com efl:'e ito na vil la, 
e parlicnlat·mente no tempo das suspensõés ela chuva, e no ela 
sua pl'ime ira q11eda, g rassam febres intermittentes ou sezões 
que ~ccomm e ttem grande pt~. r ·te de seus moradores , mas que , 
~e nclo co nvenientemen te ·tratadas , cedem facilmente e n em 
deixam vestig ios morbidos, sa lvo o caso de se complicarem com 
outras molestias existentes no individuo que acc ommettem. 
Na pobreza fa zem comtuclo maior es trago, deixa ndo-lhe inflam
mações qn e só a mui to custo se desvanecem, mas nã o é porqu e 
aos cless<t des fav or ecida classe el las accommettam d e dift'erente 
f6rma qne aos abastecidos, mas sim pot· fa lta de ·trat amento, e 
porque na villa qualquLr individuo se Jnl ga um in sig ne medi co 
e a se tt ta lan~e faz app licações , ás vezes barbaras, que . mais elo 
qtte a twopria molesLia , causam clamnos ten•iveis . m· opini ão 
gern.l q11e es ta epidemia provém elas evapot·ações p tttridas das 
aguas estagnada o; nos lagos que existem proximos á v i !la , dos 
r~ua es .i á acima fiz menção. Deste sentir foi o capitão-gener:t l 
1• rancisco Xav ter de "Mendonça Furtado, que mandou abrir ao 
N . ela villa umn. valla pttt·n. se communic<ll' e esgota r os l agos, 
traba lh o, p Jr ém, qne, sendo principiado com gra nde a.c tivida dc 
se não levou á cl e. viüa conclusão, perman ece nd o, porém, a dil<t 
villa , h oje co nhecida, como acima digo, pelo n ome ele igcw cbp ti 
das mulhc•·es. Apezar que á primeira vista não parece ra~oavel 
es ta opinião, por i sso q tte os lngos existem a so tavento da vi lla, 
com·tudo, consider ando quo_ qttasi todas a s madru gadas sopr>L 
um brando tet'ra l na dn·ect,'ótO clelles pa ra a v1lla , creio qne com 
razão os conside t· a m co mo um a das causas do mal; mas, do 
rJ 11 e ett não posso dar elemons tr~ção , pot· isso rpte não co ncebo , 
e C? II10 no~ campos e em pt'OXlllllclade ele taes lagos se n ão 
soitn11n as lebres, <tntes se gosa a IUelhor saude , como fui infor
mado pot· pessoas ele ct·edito. E' aq ui digno ele uo tar- se que 
de n·~ro ela vil l a de illacap<i. o gado C! tte se mata para consumo 
eleve ser morto no mesmo dia, pOl'C[Lle a cat•ne apodrece em me noe 
de oito horas, o ct ue, porém, se não cl{t nos campos e mes mo em 
proximida des dos lagos, onde se faz a ma tança de vespera, e a 
cal"tle se co nserva sem o ~lenot· s ig nal de putrefacção . A' caus<l 
acima dita, aos muitos a ssac uzeiros que estão em clet•redot• ela 
povoação, e mes mo dentro della, ao pantano de que jà fallei 
exis tente ao S. da villa, <liO uso de agua potave l de poços sujos e 
abertos em log ar<Js onde l1a assacuzeiros e outras suhs tanci as 
venenosas , ao completo despt·ezo ele todas as r~gras de hygien.e 
e á imm unclicie que cobre ns praças , ruas e mesmo a maior 
p arte do s quintaes ela villa se eleve pur certo a~tribuit· a insa
iubriela clo elo clim a, devencl.o notar-se que essa insalubt•idade 
só se faz sentir dentro el o povoado, porque fõt·n clelle e em 
todo o distric'to, com excepção de um ou dou• pontos no rio 
Aragual'y, e de outro no Mat~py, tudo o mais é sadio ... , 
Re~wviclos es tes ~lamentos. de wsalubndacle, ficar<i pot· certo 
a v1lla d e Macapa t'estJtLuda ao estado de excellentes ares e 
igtlaes ag uas qu~ lh.e clà Baena no seu EnscGio Chor·ogt·aphico , 
e de l~ a . se podera cltzer, com o illustre auLot· da C!to?'OJ?"alJhicG 
B1·az~ ltca, , que é a villa lormosa e das ma is consieleraveis ela 
pro vínci a elo Grão P a rá . ,, Ainda so bre o clima ele Macapá 
diz o D1·. 1'avares Bastos no bello estudo qne fez sob t•e o va lle 
elo Amazononas; « 1liaccGpá não IJ wn si tio doen tio,· um pa n
ta no vioinho onde abundam os assacuzeiros, ouja seiva r eputa -se 
venenosa, infecciona o Joga r determina ndo sezões . Entt·e~anto 
os pt'esos da fortaleza (cet•ca de 30) limpal'iam o panta no em 
tres semanas . Já se tentou igual expediente e com pro veito. 
Reina em Macapá uma viração constante, que t•ef"re>ca a 
a tmosph era; quasi debaixo da linha (0° 2' 15" Lat. N. obs. de 
St'. J. da Costa), o calor é tolevavel á sombra . " Em 1875 , 
dizia o p res idente, Dr. P edro Vicen te de Azevedo: « O mun. 
do Macap á é hoje um elos mais. sa~lios ou talvez o mais sal ubt·e 
da província , sen do raros os !lldtviduos afl'ectados de febt•e 
pa lustt·e e mesmo das intermitle ntes . Par<\ tortlar ,~ cidade 
completamen te salubre basta extinguir-se o pantano que e:.iste 
e n~rc ella o a fortaleza, e esLa o bt•a é a necessidade mais 
nl'gente do municipio de MétCapá . » Si é a extincçí'io desse pan· 
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a no unico foco do infecção que co n s~i iue a necéss idade uni ca 
para d ar-s ~~ cidade a mais compleLa salub l'iclade, e ele cret• 
que, em vis ta das r úteraclas solicit ,~ções ela respectiva ca mara 
llllllliclpal, esse pa1~tano j á ni.b exista, e se possa com firm eza 
garantn· a sal1tbndade de que deve gosar essa tão fol·m osa 
cidade. Macapá fr• i elevada á ca tegoria de cidade pela Lei 
Prov. n. 2S l de 6 ele selembt·o cl.e 1856 . E' com. de prime it·n 
entr . ,creada pelo art. I claLeiProv. u. 87cle 30deabr il 
de_ 'i8H e class ificada_ pelos Decs . ns. 687 de 26 de jul ho ele 
18o0 e 5.023 d e 24 de Julho el e 1872 . Em 1883 ccm prehend ia os 
termos ele seu nome e ele iVIazagão. S ua pop. é pouco snpel'ior 
a '1.000 a lm as e a do mun. a '1.500. Agencia do correio. 
A agl'icultu~·a ~stá em decadencia por falta ele bra ços , que, 
em get•a l, sao chstrah tcl •)S pant o fabrico ela bo!'l'acha. Cn l
t tva- se em pequena escala numclioca, café e IH'roz. e em maio t• 
escala a car:na de assncar. · A bol'mch a é o g-ener o prin cipal · 
ele exportaçao .. Gran~e numet• o ele emba rcações qne navegam 
p_elos 1'10~ e 1ga ra pes , e os vapores que visitam o porto ela 
c tdnde, sao os mews ele tran sporte de ge ncros e pass11-gei ros . 

MACAPÀ. Log- . no mun. ela La l.Jrea elo Estado elo Ama-
zo nas . 

MACAP Á. Distr. crendo no lerm o de S . Ben ~o do Estado 
elo Mara nhilo pela Portaria ele 7 ele mai o el e '1873 . 'l'em d uas 
eschs. publs . de ins~. prim . . c t·eaclas peht Lei Prov. n. 801 de 
8 de julho de 1870, n. 1325 ele 30 de a iJt· il ele 1884 . Dista cerca 
c!,~ ~6 kils . ela villa claquelle nom_u. Tem 1!ma pequena capella . 
l~ .JUnto desta pov . onde se fabl'tca a mmor parte clus magni
licos queijos, conh ecidos por Que-ijos de S . T:Jenlo. 

MACAPÁ. Log . do l!:stado do Ceará, n o mun. do Jardim. 
MACAP A. Forta lent n <t c idade clesRe nome e Estado elo 

Pa r:t. O conselheiro J. M. el e Oliveira Figueiredo, no seu já 
c1.tado RelatO!'i0 ele 1854 ass im descreve essa forta leza, que bem 
pode ser no futuro o nosso 111<' iot· ponto de apoio pat•a a defesa 
do ]Ja J ~ nesse lado - « Ao rumo ele 3il" SO. ela Vi lla, em dis
tancia co n tacla ela egreja ele 268 br aças , existe a praça de guerra 
qye tomando da v1lla o nome se cha ma ele S. José de l\Iacap{t . 
~sta praça, ~UJ a pla n·ta se acha no desenho n. 'i, é um c1uacl raclo 
clef orllficaçao ra~ante eclillcaela sobre tet·reno elevado 20 pés 
ac!llt:J, elo de~n1ve lamento das aguas , e com posto de terra ver
melha e arg1 lla bnwca , m1stu ra a que os naturaes chamam 
Gu1•y, sendo sua pt·opl'leclacle o amoliecer dentro d'ao- ua e en
rijar ao calor do SoL Nos angulos do quad rado estão quatro 
balua.rtes de figura p e. ntago_nal, em cacht um elos q ttaes se 
acham p1·aticaclas 14 canhoneu·as Ia nçantes . A a t·ti!heria que 
as g1ta rnece na da eleve aos melhora men tos que te m sotl'riclo a 
constl'ltcção destas a rmas . Está ell a toda monta da em r eparos 
mais ou menos perfeitos, á Onofre, mas notei que são es tes tão 
a ltos qne para d iri gir as pontarias se pt·ecisariam de arti
lheiros cl ~ mais que r egular estatura . Os t·epa t·os t.rabalham 
sobre o tert•apleno, por isso que nenhum delles tem pl ataforma . 
As grossas muralh as da praça são ele ca nta ria escm• <t hab il
mente trabalhada, e extr::~.h ida das rochas que existem duas 
marés acima do:- emboca dul'a do rio ela Pedreir a , quo cles1 g ua 
20 1/2 milhas ao N . da Vil la de Maca pá, e onde me infor
m1 aram que ainda existem a lgum as pedras já l avradas, que se 
c estmavam para. as olJt•as exterior ~s ela praça . No centro de 
cad a_ uma das cortinas do N. L. c S ., h a um a portema soli· 
dament.e t rabalha da e ajudada por um xadrez intern o ; e n o 
centro _da cor ttna do 0 ., está o g rande portão so lidamen te 
~onstnndo e ornado. O recitl'to d a p1·aça é um qttaclraclo pe t·
.eLto, on~e se acham otto ecl i!lcios apropriados pa ra os clitfe-

1 entes m1ateres de um a praça ele gLte rt·a, como seja paiol de 
l~olvora, hos1~ila!, capell a, praça d'armas, a t·nt:J.zens , e le., s.enclo 
c_e cons trucçao <t prova de bomba. No cent t·o da praça ha um a 
~~stem a abobadada. para esgoto das aguas , e encostada á rampa 
;a.nsyersal que da serven tia pal'a o baluar te da Conceição . 

Ex1stta a que suppria a praça cl'a"'ua po·tavel , mns que actual
mente está entupida ; pena a que

0 
a conclemnou um elos com 

mandantes ela mesma praça, por te r clescuiclosame nte a lli cabido 
1llll so lclaclo qtte esteve em risco ele viela . Saluta r pt·oviclencia ! ... 
\ praçaécircumclacla ele um fossopelo laclo do S . e 0., e elas 
0 r as externas apenas tem o r eve lim da parte ele O. c ircum
~aclo tamben~ de um ' fosso. E ste reve]im es tá al'l'uinado, a!Jan-

onaclo e ch e10 ele crescido matto . Nao ex1ste a ponte levacliça 
C[~le devia ser vir ele communicar o revel im com a porta prin
Cipal da praça, n~?m a que o revelim sen ia de commtuücação 
com a esplanada . Em seu logar ha uma pequena ponte desca n
çacla sobre columnas de tijolos, que d<~ apoio a um f\ escadf\ que 
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do fosso di s ~ t·veul i a pat·a a for ta leza. Seg1lllclo a opin ião d~s 
entencleclore· , no plan" desta eclilicftçào se pate nt eiam lodos os 
prece itos ela sci enci<t. Qu e111 cl.ísse ta l pLt:~o não pu de reco nh ece r 
nos cloc<Hue nlvs que exi s tem no archi vo ela pr~ ç -1 , cujo exame 
me fr anqueo u o setl CO!J1ma ndante in te t•i n •, p •ele'< el o-se apenas 
sa bor qLte seu pl' Ímeit'Q enge n he it•o (',_, j o sargen to-m ót· Henrique 
An tonio Gal .1zzi, e CJue cleu pri:Jc ipio ~ ed ificação em 176•! 
quando Jlli foi o capn ão-gen er al elo P a 1•á i<ernando ela Costa 
ele A lluyde 'l' r~ ive, e approvo·• o~ ulllm o ~ pla n os da fot·ta leza . 
Os vel bos mornAores ele i\Iacapá elec lal'l.t.J'a m-me que sempt·e 
nuvit·am cl iz.e r qtte fôm o propl'io Galuzzi o a utor el o p la no. 
F osse porém quem fo sse, o que é cer to é que a Praça ele 
s. Jose ele iVIacapá é nltl i solda ment· eclifieacla, e é pam las
t im a t· que se Jbes não ten h am acabado a inda as suas obras 
exterior es, e que ti vesse es ~acl o po t· tantas vez?s co mple·tamente 
aba ndo nada , a ponto ele g"e atê uma clellas serviLt ele curral ao 
gado el os moradores da Vt ll f\ . As obras exteriores que falta m são 
11m t•eve'im ao N., duas baterias baixas a L., e um redente 
~o S . Segnuclo obser vei , e co nfor n1e as minuciosfts indagações 
fe1Las pelo 2o lenente ela Armada .i\Ia noel Pere ira ele F iguei
redo, ele mui las e impor tn ntes obras preci a a praça, e disso 
deu parte ao Exm . St·. Pt·esiclen~e el e Pal'~ o seu actual com
mandante i nterin o; mas sobre toda~ as obras que ha a fazer, 
a de maior Ul'g'8ncia é a cou s~ t· ucção de uma mura lh a que a m
pa re o (.erre no o nele e li a est(t eclificacla, e ev i le qu e as aguas 
elo Amazo nas nas suas cO ITentezas lhe continuem a cavar n 
esplanada , e qu e minauelo-lhe os tdicel'ces desabe a melhor 
fo r taleza elo Imperio, clunl icaclamente interessante não só por 
se t· a seg-tu•ança ela Guyana Braz il eira; como por se podet· 
reputar a chave do melhor dos ca naes que conduz para o t ão 
cubiçaclo Amazo nas . No balnarle da Conceição já as aguas teem 
destr uicl•J lan·to ela es planada, que ba tem a só tres bt·aças de 
dis Lancia da m nralba . O capitão ele l'rag[l.la Bol cl t qua ndo alli 
es teve es taciono.clo, e segLtndo as instt·ucçôes, que recebeu con· 
form e as ot•cle ns dos Exms. S t•s. Pt·es1clente, Co nselheit·o Je ro
nymo F t· a ncisco Coelho, e D1. Faus to Angusto de Aguiar, 
principiou a fazer es tacada que no plano de desenho n. i se 
deixa ver. para que sendo ttler rado e empedrad o o es paço 
entre e !la ·e a ba t· t•e ira, evitasse n esta a acção destruidora dtts 
aguas . Esse tra balh o, porém, n ão teve a p recisa conclusão, a 
es tacada ficou em meio, e o aterro nunca se fez; razão pot· que 
persiRtem os mesmos elemen·tos tl e des~ruição . Ainda mesmo 
que fosse concluicla essa obra, ella nãu passarüt de medida 
prov ism·ia; por isso que sem um paredão se não conseguirão 
os conven ientes fins. Qualque•· despeza que com isso se fizer, é 
um a ve1·dadeira economia; p ois se vai cta r e-stabilidade a um 
Propl'io Nacional excellen·te, que es t:i represeil"tanclo na actna
hclacle um gra nde capital, e cuja imporLancia militar não é 
pequeoa.ll O Dr . Tavar es Bastos, no seu tra balh o sobre o Valle 
elo Amazo nas, ass im se expressa a respe i to desta fortal .. za : 
«A bocc<t septentrional, a veJ·cladei ra en tracla elo Amazona~, 
q ue é caminho ma is_ cur to pa ra as povs. elo interior, e mais 
favot•avel á nave9açao a vela pelo mawr a uxilto dos ventos 
de L ., essa já esta desde o seculo passado des tinada a se t• fre
quentada pelos nav ios ele al to- mat•. Ahi fundou o governo ela 
me tropole J11aoapá, e a sua forta leza . Das obras da metr opole é 
uma elas mais notaveis do Bmzil. A forta leza de Macapá, 
olhando para as extensões do Oceano e as aguas immensas do 
AmazonRS, está bem situada . Cercam-na as casas ele u ma pe
quena c ic!a cle, e os cam pos uberrim os que vão ao Arag uar y, ao 
Amapá e á Guyana Franceza . A abundancia ele gado e ele vi· 
ver es facilita rá a sustentação do fo rte. P ossue ell e quatro ba· 
luartes com 86 bocca s ele fo cro . Cada baluart3 tem dous canhões 
ele 3G, que domina m o canal p t•oximo: não fallo ela velha arti
lh a ria, sem utilidade alguma, havendo a li i até peças ele bt•onze 
ele cali bt·e 3. fundidas no reinarlo de P edro li ele Por~ugal, 
curiosidades 'c! e musêo. C0nservaelo com li ge ira clespeza, ·o f~rte 
pt•es tarú. serviço real. '!'em no in terior os ed iticios necessarws. 
No a ugme nto destes, no r es ta belecimento dos fossos e pont~s ,_ e 
na repar ação da mut·alha á beira elo rio, não se consumn•1a 
grande cab~cl a l , porqua nto não é necessario reparar todos os 
baluartes, e a metade delles , que defP. ncle. o a ss<dto por ter1: a , 
não ca rece pot· agora de obTa nen huma, po1s que urgente só e a 
defesa pelo l ado elo ri o ... Verdade seja qu ê por si s6 o forte de 
Macapá, não dom in a ndo o canal ma is mcridion~l, _nem pos
suindo a rtilharia de maximo alcance, tornar• se-b1a mu 11 pa ra 
perseguir o navio c1ue, conh~ceclor elas passagens a inda hoj e 
quasi ignoradas que offerecem as grandes 1lhas ela foz, fug1sse 
elo caminho freq uentado. Para completar, pois, o sys tema ele 
defesa , tem-se i ndicado a fundação de uma bateria em mn[l. 
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das ilhas fronteiras á fortaleza, o que aliás n il:o seria cl i ~ pe n
clioso . Sem pt·e tencler []ecidit· ele nm as~umpto especial , Se.J a -me 
licito munilesta r qne pa t•ece pt•e['m·ivel a qnaesqLte t' batenas 
fixas um nav io n vapot· has tan te rapido, com clous l'ortes ro
dízios, o q ttal es tac ionasse na bocca septen t.t· ion a l, e acuch sse 
aonde o chamasse o aviso ele um telcgTaph o electl'ico lançado 
do Pará a Macapá, att·avez dn ilh a de Marajó e das outras que 
lhe ficam vizinhas ao N. (a Mexia na , n Caviana, etc. ). » No seu 
Re la torio de 1860, o fallecido conselheit·o Antonio Coelh o de SV. 
e Albuqtterqne d izia que, vi~itando essa fol'taleza , Ji cara mara 
vilhado ele ver a força ele vontade com qne os nossos an tepas
sados superavam ~odas as cl iffic uld ades pat·a ergttet·em taes 
const t•ucções em lagares desertos, onde tudo falta . .Razões ele 
alta admi ni st ração, d izia elle, devem aco nselh a r a conser 
vação deste monumento, embora nn. acLualielade mtüto poucas 
sejam as vantagens que elle presta» . Os desejao elo iJ ins tre 
estad ist a teem s ido r ealizados. A fortaleza perclut·a e pat•,t ell a 
convergem as v ist:1s ele todos os p t·esielontes , aos quaes o Go
verno ha con !htdo a administ ração ele tio imporlante Es tado. 

MACAPÁ. Ig·ar apé elo Es-tado <il0 Pará, no mun. ele Po rto 
ele Mo<:, n a margem esq. elo rio Xingtí. i 

MACAPÁ. R io elo Estado elo Maranhão, ll'ib. elo t•.io el as 
Balsas . E' i nnavegave l. Co rre na diL'ecçil:o do Sill . com o ri o 
das Neves . 

MACAP Á. Cot·t•ego elo Estado elo Rio de Janeiro, rega o 
mttn, ele Cantaga ll o o clesagua no rio Grande . 

MACAPÁ. Barra no mun. ela Amar ração elo Estado ele 
Píauhy. 

MACAPÁ. (Santo An tonio ele). Vide (..'a??1 CbU . 

MACAPÁ. Rio rlo Estado do Cen.rá, banha os muus . do 
Brejo dos Santos e J:ll'dim e desagua no rio Snlgado 12 kils . ao 
S. ela vi lia ele Mi8são Velha. 

MACAPIXY. Tga rapé elo EsLaclo elo Pa rá , no mun. ele Porto 
de Moz. 

MACAPUANÁ. Tguapé elo Est:J.lo elo Amazonas ; clesagua 
na margem clir. do Sol i mões euLre a foz elo ig-arapé Mait i e a 
do Pacoty . 

MACAPURI. R io do Estado elo A.maz0nas, a ll'. ela margem 
dh·. do rio Japur{• (Baena). Vide J.11auapil'i e ji,Jaucwapi . 

MACAQUINHO. Pov . do Estado ele Minas Geraes, na freg. 
de Ser ranos e lUllll . ele AyUJ:uoca. 

MACAQUINHO. P eqne110 rio elo EsGaclo elo Pará, na ilha 
Marajó e mun . de Bt·eves; clesagua na ma1·gem dit·. el o r io dos 
Macacos . 

MACAQUINHO. Riacho elo Estado elas Alagôns , banha o 
mnn . ele Porto Ca lvo e clesagna no Mocai tá, a ll' . do Manguaba. 

MACAQUINHO. Peq ueno ri o do Es·taclo ele Mintts Geraes, 
ba nha o mun . de Aytrruoca e clesagua no rio elo F1•ancez. 

MACAQUINHO. (Carrego elo). Vide Pontinhc~ . 

_MACA~UINHOS. Log . do Es~ado de Goyaz, á margem 
dtr. clo .no Araguaya, a seis kils. da colouia .Macedina. . 

MACAQUINHOS . Lago do Estaclo do Amazonas co mmu-
nica com rio J apurá pelo fu ro elo seu nom e . ' 

M AÇARABY. Lo z . elo l,<; s taclo do Ama,wuas, na margem 
septentrional elo rio Negrõ, pouco acima e elefFonte da barra elo 
CauabUL'i. Era habiLaclo por algun s i nclivicluos qtte, estabe le
c id os na margem oppos ta elo rio, foram clahi forçados a re
t ira r-se. pelas contintta:s aggr essões elos Macús·. Dista uns 84 
kils . el a po v. elo Castanheiro. ([nf. loc. ). 

MAÇARABI. Jlha e cachoeit'a no rio Neg-ro, entt•e Casta
nhei ro e S . José, no l.Cs tado elo Amazonas . Perto ela cachoeira 
e na ma rgem esq. elo rio existiu a pov. ele Maça ra by (So uza 
Coelho. Relat. cit.) 

MAÇARANDIUA. Rio elo Estado do Amazonas, a ll'. ela 
margem clit· . do ri.o Paelaniry, lri h . elo Negt·o. Sua foz fic a 
entre a elos vios Arapary e Ambayúa . 

M AÇARANDUBA . At· raial do Estado elas Alag-iJas, no 
J u nq ueit·o. 

l
lYIAÇARANDUBA . Lagôa do Estado ela Bahi a, no mun. 

c o eoncte. 

MAÇARANDUPIÓ. Riacho do Estado ela Bah ia; bR.nh<t o 
mun . ela Matta ela S . João a clesagua no Ocea110 após um cut·so 
ele 18 ki l . ele ex tensão (Inf. loc .). 

MAÇARAPÓ, Igar apé Glo Estado elo Pcll'á , na freg. ele Bu ·
carena e num. ela capiLa l. 

MAÇARICO. Rio do Estado elo Pará, na freg . do Mosque it·o 
e mnn. ela capHal. 

MAÇARICOS. IlhoLa do Estado elo Rio ele J a neiro, defronte 
ela costa elo mun. de Pa raty. J az das povoada e eleve o nome 
que tem á gra nde qnan ticlada ele maçaricos, que a ll i encontra
r a m os primeiros exploradol' eS . 

MACARIO. ~ov . elo Es~ado ele Pern ambuco, deft•otüe da 
. egl'eja el e Tijucopapo. 

MACARIO (S .). Log. do Estado das Alagôn.s, n a Branca . 

MACARIO, R io do Es tado ela Bahia, a li'. do Grongogi. Nasce 
no logar Macari o num brejo p erm ane nte . Tem 30 kils . de 
ex·~ensii\o . 

MACARIO (R io dÇ>). Em algumas Çcwtas vem esse rio como 
afT. elo Xingú. Malgaço suppõe ser o Trubal'io. 

MAÇARONGO . Sel'l·a elo Es~aclo ela Bah ia, no mnn, do 
Riacho ele Sant' Ann a. 

MACASSIPE. Rio do Estado elo Amazo nas, tl'ib. elo Ma
deira . A Cwtlc~ Ge1·al do Impel'io fi .,.nra esse rio clesag- ua uclo 
na margem clir. do Madeira ao S. elo lago e rio do Jacaré . 
Em uma excellente Descripção Geog,·c~phica ela Capitania d e 
J.l f ebtto G?·osso, escripta em 1797, pttbiicada no Tomo XX ~a 
Rev. elo Inst. Hi s t. e Geogr . Bt'as . , lê-se : « Legna e meta 
abaixo da babia P ttncãa ent1· n. n a mat·gem direita (de les te) 
elo i\1aeleüa o rio Puanema e cluas leguas ma is abaixo, na 
margem opposta, o t·io Macacipe . , Esta ultima ortbog-t·aphia 
não é a ela Cada Get·al do Imperio . 

MAC.A U. Cid ade e mun. elo Es~ado do R. G. elo Not•Le, 
sérle da com . ele seu nome, ce1·ca de 300 l eg-uas ao N. el a capi
tal, n a costa elo Ocea no, banhada pelo rio Pil'anhas . Clim a 
qnente e secco . Ct t1Ltu·a ele mancltoca . rt incluatri a consiste 
na preparn.ção ele ve las ele carn aúba e cêra , queijos, es teiras. 
Sua egreja mn.bt·iz tem a in vocação ele N. S. ela Conceição e 
depende ela d iocese ele Olincla . Ignora-se a daLa dn. fttnchvção 
ela respectiv a matl'iz, sabendo-se a penas que era um a pequena 
capella fi lial á matriz da freguez ia de Angicos e que foi desta 
desmembrada pela L i Pt·ov . n. 29<! ele 19 ele agos to ele 1854. ' 
Villa po r Lei Pl'ov. n. 158 ele 2 ele outubro de 1847, em con
sequencia de ser para ella ·transferida a sécle ela villa ele At~
gicos . Cidade pot• Lei P ro v. n . 761 da 9 ele se·tembro ele 187n. 
Foi cr eacla com. sendo des ligada ela elo Asst:'t , pela Lei Prov. 
n. 6<14 ele :l.tl ale eleze m bt·o de 187'1 e classificada ele segundá 
entr. pelo Dec . u. 11,971 de 29 ela maio ele ·1872 . Comp re
hendi a os termo~ ele Angico~ e Sant'Ann a elo Mattos, que !'oram 
pela Lei Pro v. n. 845 ele 26 ele junho de 1882, incorporados á 
com . de Sant'Atl tHt. elo Mattos. O § III elo art . VIII da Lei 
n. 658 de 3 de junho de 187~ au-borisou a aúe t• tLn·a ele nma 
estrada ela vil1a ele Angicos a c1clade ele !Vlacau . Sobl'e suas 
divisas vide: Lei Prov . n. 2•16 ele 5 ele jttnho ela 1850; ar.t.H 
ela ele n. 294 de :19 de agosto ele 1854. Tem eschs . publs . de 
instt• . prim. Agenci a do Cot•reio . Comprehende os povs . 
do Guc~mCIII'é, Alagamat•, Mn.ngue Secco, Barre iras, Diogo Lopes, 
?eelrinl:as e T aba tinga , Cultur a de algodão, feij ão a milho; 
mdustmt. ele sal. 

M ACAU. Pov. do Estado elo H,. G. elo Nor te, na freg. de 
Touros, com duas esch s . publs . ele inst. prim., creaclas pela 
Lei Pro v . n. 920 ele 13 ele março ele 1884. 

MACAU (Porlo do). A tres milhas ao s:m. e á margem ctir. 
elo rio Assú , no Estado elo R . G. elo Norte. E' accassivel a 
nav ios que demandem 15 a 16 palmos, tendo ancoradouro fóra, 
distante ·tres milhas. 

MAÇAUARY. Alta. baJt'l':llliiCa no t• io Atlllná., de mai.s de 
100 pés, fo r macia ele estractus de schi.sl o argilloso (ardosi.a) 
donde se despenha uma linda casca,ta, notn.vel, não s6 peJ a 
beUeza como pela r iq,ueza que encet'.r ill . . 

MACAXEIRA. O mesmo que aipim. 
MACAXEIRA. Igarapé elo Estado elo Pará , líanha. o mun. 

ele Obidos e clesagua no Trombetas (Tnf. loc.), 

··:....· 
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MACAXIRA GRANDE. Rio do Esl.ftdo elo Maranhão, aff. 
do Maracassumé. 

MACA XÓS. Inclios que ha bitavam a acLual vi ll a do Pt·aclo, 
uo Estado ela Bahi a (L, Th omaz Naval'l'o . It ine>·a?'io iSOS). 

MACEDINA. Colo nia agricola e militar do Estado de Goyaz, 
.fundada na bana do rio Cayap6 no rio Grande. Foi ass im 
denominad<t em honra do conse lh eiro Bttarque ele Thiacedo. 

MACEDO. Log. do Districto Federal, na freg . ele Inhaúm a . 
MACEBONIO. Ba irro do Estado de S . Paulo, no mun . do 

Parahyb una, com uma capelh dlt invocação de Santa Cruz e 
uma escb . publ. ele insL primaria. 

MACÉGA, s . f. (Estaclos ?1te!'icl.) . Nome que dão ao capim 
dos campos, quando eeiá secco e t i;io crescido que f6rma um 
massiço cuja a ltura excede a ela metade ele um homem e se 
to1·na desta sorte ele clilftcil Lransito . E' nest:as circumstancias 
que se lhe põe f'ogo para 9,ue, brotando de novo, possa serv ir 
de pasto ao ;jado. Etym. E' vocabulo portnguez sign ifica ndo, 
segundo Aulete, herva brava e cla mninha que nasce nas tet·
ras semeadas . 

MACEGA. Ponia no Estado elo R. G . do Snl , no mun. do 
Rio Grande. 

MACEGAL. Gt•a nde extensão ele te1·reno coberto ele ma
cega . 

MACEIÓ, s. m. (Pe1·n . P cb?'. e R. Gr . elo N.) Lagoeiro que 
se fórm a no li ltoral, pot• ciTeito elas aguas elo mar nas g ran
des tllal·és, e tambem elas ag ua s ela chn va. Ot·cliu:.n·iame.1te 
pronunciam li!la.ssa.ió . Maceió é tambem o nome ela capital 
do Estaclo de Alagõas . A essa especie ele lagoeiros cha
mam Ccbponga no Ceará, ao su l ela cidade ela Fort<deza. 

MACEIÓ. Cidade capital do Estado elas Alagoas, aos Çl o 
39' 57" ele Lat. S . e 7° 24' '1811 de Long . E. elo Rio ele Janeiro. 
O ter ritol'i o sobre o qnal e'tá situada a cidade começou a ser 
povoado no seculo X VII pot· ordem expedida na reo·e ncia de 
Pedro li de Portugal em 1673 ao capitão gener al All'o'';1so Fur
tado ele Mendonça, visco nde de Barbacena, que ao mes mo 
tempo teve Dl'dem lambem pam fo r tificar o porto ele Jaragná, 
no Jnttuto ele tmped it• o ingresso dos incli ge nas e o commercio 
de es trange n·os. contr aba ndistas ele páo-i.Jrazil. Ent retanto, 
ltincla pelos ultnnos a nnos do secu lo XVI II não passava de 
um a peq ueiUt _pov., ~el'Lencen·te a u.rn. engenho ele fal)l'icar as
sucar que entao havia no mesmo SI.tw 1 onde, co rrente o .an no 
ele 1850 foi levantado o elegante edtfi cJO elo palacete destlllado 
para as' sessões ela assemb léa provincial. Na pt·o:dmielade 
desse engenho havia tambem umn. peqnen<\ e pobre capella, 
sob a invocação ele N. S . elos P razeres, no i)l'O]lt'ÍO logat• em 
que, pelo a nno ele 1840, teve começo a fttndação elo magistoso 
templo qne hoje s(n•ve de matl'iz, sob o paclroaclo da mesma 
Senhora dos Prazeres. Com o co tTer dos tempos foJ crescendo 
a pov., até que se constHn io merecedor a ela graduação de vi lla 
rtne lhe foi co nl'erida pe lo Al vará ele 1 (ele 5 segundo outros) 
ele clezem bro de 1815, e como tal foi installacla em 29 de d~
zcmbro de 1S16, passando mais tar de a gozar dos L'ót·os ele 
ctdade pela Lei Prov. n. H ele 9 de dezembro de 1839, que 
pat•ft ell a ht•ansfel'i o a capihl elo T!lstaclo. Oon rllla o lllltn. ao 
N · e NO. com o cl rl S. Luiz ele Qui lttncle pelo riacho Sauas
suhy; a O. com o ele Santa Luzia elo No r te pelo t'Ü\cho liemão 
Velho e lag-ôa elo Not·te; ao SO. com o de Alagô t·s pelo cannl 
e barra ela mesma !ag·é\a; ao S . e a E. com o oceo.no . O ltS
pecto do .m:m . é bajxo e plano e em grande par te pantanoso 
nas proxiiTIJclades elo litto ra l. bello e attrahen te por suas praias 
at•enosns e abunclan tismo co'que.iral, que em toda a extensão 
clellas se cultiva em gt•ancle escala· para o centro é acciclen
tac~o por collinas, montes e varzeas', cobertos aquell.es ela cul
t~u a ele cer~aes e legttmes, e estas de ca.npav iaes. Bws c Lcbgos 
Co m exc~_pçao elo Santo Antonio Mirim com se is a sete leguas de 
c m·s~ , nao nltvegavel e que clesa<>na 11 ~ Ocean o, abaixo ela pov. 
ele Pwca, não temos no Jlllltl. o~tt·os rios, pt·opl'iamente diws; 
have.ndo, porém, diversos ri achos ele pequ~no curso que são os 
segmptes: o JY[a.cció , r1ue div ide a cidade em clous baJn·os. 
ligados p~ la ponbe do> F onsecc•s e pela do Poço construtclas a 
expensas dos coft·es do illstaclo ; pela da A lagoas Railway e 
pela ela Compan hi a ele Trilhos U?·úa?tos :-pa ra o cent ro; o 
fcbccloltl'O e o Ji'e·J·n.ão-Yel lw que despejam suas agua~ na lagôa 
c 0. Norte ; - e para o nor te , o J accwacica, o Ga!'Ça-1'o1'·tcb , o 
R~acho Doce, o PratCbfJ!J, o Pioca o· Pioquinha e o .Scmas
s~thy, que desaguarq no Oceano . IDxiste a 1agoa elo Norte, for-

macla pelas agults do rio 111nnclahú de mistm·a com as que 
r ecebe do mltr, a qual mede cerca ele duas mil h as , em sua 
maiot· lavgura, e ci nco milh as ele extensão , até a elesemboca
clut•a no mar, ao sul elo povoado Pontal clcb Ba.·,·cb . População . 
Carecemos ele seguros dados censital'ios para indi ca rmos a 
pop., não só deste , como ele todos os outros muns., pois a inda 
não foram apuradas as lista s do rescen seame nto a que o Go
ve l'llO mandou proceclet· ultimamente; mas tomando por base 
o rec~nseame nto ele ·1872, si não falha1• em as regras admi t tidas 
em taes calculos , póde-se av<tliar que actua lm ente sejá o mun. 
habitado por 36 .000 almas, elas quaes ce1·ca ele 25.000 oc
cupam a cidade e a t• t·abaleles. Divisão Eccles iastica.- Duas 
parochias : a de N. S. dos Prazeres ele Maceió e a ele N. :::;. 
Mãe elo Po.v~ <;!e Ja~·as·uá , extrelllaclas pelo cu rso elo riacho 
Macet6. D1v1sao pohctal. Contam-se no mnn. duas delegacias 
na. capital e 11 clistt·ictos de su bdelegacia n os se,.uintes logares: 
Ma.: . ió, Le vada, Trapiche da Barra Muta~o-é, Bebedour o 
Fer não-Ye lho, Jaragua , Poço, Ria.cho -'Doce, M~irim e Pioca: 
Instl'tlCçao pnb!Jca.- Além do Lyce u, onde existem et•eadas 
e funccionam <tS cadeiras de Pb ilosophia. Aritbmetica 
Algebra , Geometl'ia, Por t.ug·nez, Geograpb ia, Historia: 
Sciencias physicas e natm·aes, Ingl ez , Lat.im, F r a ncez 
Allemão, Rhetol'ica e o Curso Normal para os aspirantes ao 
pro fesso rado ele ambos os sexos, existem no mun. 10 cadeiras 
ele instr. pt·im, pa r a o sexo masculino, t•egiclas por professores 
e 23 clenominad<ts mix tcbs, porque nellas recebem instrucçãp 
creanças ele um e outro sexo promiscuamente, ·regidas por pro
fessor as . Templos.- Na capital existem : a Matriz de Maceió, 
as capel las ele N. S . elo Rosario. do Sen hor Bom Jesus dos 
Martyrios e ele N. S . do Bom Parto ·todas na encosta d a col
lina que a Leste ser ve ele extrema á cidade; a de N. S. do 
LiVL'amento na rult elo mesmo nome ; a ele N. S. da Graça no 
b<ÜL'l'O ela Levada; a de S. José no Cemiter.io P ublico; :1 ele 
S. Vice nte ele Paullt no Hosp ital ele Miser icordia; lt ele S. Be
ned icto, em const rucção, na Praça de T avares Bastos; a ele 
N. S. df\ Concei,,ão no Hospital Mi liLat•; lt de S. Gonçalo ele 
Amarante, no alto d<t Jacutinga e a Matt·ir. ele Jara:;uá . Salu
IJL•icladc .- Em geral o mun . é sa lttbre, mas na c idade , pot· 
occasião ela m udança ele estações em mat·ço e agosto, cos tu mam 
gt·assa r aincllt que cl" caractet• benigno febres bili osas, inter
mittentes ou palustres, que atncam de pre (erencia aos hab i
bnles elas lH·ox imidades elos p,anlanos que a cercam . Edi fi cios 
publicas .- Adorn am :t cidade diversos ecl ifi cios, algu ns dos 
qllaes muito elegantes e só lidos ele propl'ledaele nacional Oll do 
l~stac.lo: Per~encem (tC!i!ella os da 'l'h esou raria ele Faze o da, 
Adm in1straçao elos Correios, Alf<tnclega, Pharol, Capitania do 
Porto e suas clependencias, Quartel ele Linha Hospital Militar, 
e o Deposito ele At• tigos Be lli cos . Ao illstacl~ pertencem o Pa
lacete onde fu ncc iona o Thesouro, o Lyceu, o Consu1aclo, a 
Cadeia ]lttblica em cujo a nclltr superior ce lebm a Intencleucia. 
iliunicipal suas sessões e dão audiencia as autoridades judi
cial'ins e policiaes; o Hospital cje Misericorclia, o Asylo de 
i\ieucliciclacle, o Asylo ele Al ienados, cuja construcção está pro
xima de seu tet•mino, a Escola P ublica, o l\htadout•o conver
tido ba a lguns aunos em deposi to ele polvora e matarias explo
sivas, o Asylo elas Ül'phãs Desvalidas em Bebedo uro, o Cemi
terio Publico sob a administ ração cl<t IntHndencia Municipal, o 
~lercaclo nas mesmas condições e o Cemitcri o de BAbeclom·o. 
Jardins.- illxistem dons na cichtde, um cercando por l. t·es faces 
o palacete ela ex tinct:J. assemblea provincial e o outr o fronteiro 
ao ecliftc io do Consulado em Jaragnà; hltvendo os cofres do 
Estado despendido bôa somma de contos ele reis co m a con
strucção e conserntção dessas obt•as de embe ller.amenio da 
cidade e ele reet·eio publico. Mas a clecaclcncia e o abandono 
em que ltmi.Jos se ac ham actua lmente dão o mais cleponente 
testemu nho da incuri a e falia ele zelo que tem havido a.res
peito elel!es. Bairros .- A cidade é fot·maela por t res bau·ros 
distincto3 : .o ele Mace ió, o de Jni·aguá e o ela L~ vacla ou Ponta 
Gt·ossa . No primeit•o, sécle elo Gover no e elas pri.ncipaes J'el)ar
tições publicas, além da maiot~ part: elos edt fic10s P;tb l JCos 
ac ima apo n tados, acham·se :- a l1s La.çao, Centt·al, offictnas e 
clepos itos da Alcbgoas R (bilu)ay, ft EstaQão rel eg t•ap~ ICa, a Ca1xa 
Cornmet·cial, a Agencta elo Ba ncn l!:missor da Ba_lua, e o cre~
cido numero ele es tabelecimentos e casas commerc iaes em g rosso 
e a retalho. No seg undo bairro, o ele Jaraguá,, além de parte 
el os edificios publicos sup t'lt indicados, contam-se quatro tra
piches alfa ndegados ; cinco gl'ancles ltrm azens pa t•a deposito ele 
"'e neros e mais dous em ad iantada constru cção ; uma. estação 
r1a via-fe rrea Alcbgoas Railway; nove pontes para o embarque 
e eles ombat•que. de generos e passageiros, inclusive a do Estado 
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c a ela Alümclega; duas fundiçõe s de feno e uronze a · vapo1·; 
uma grancJe fabrica de sabão ; uma r"finação a vapor; uma 
fabrica ele vinagre; duas agencias bancarias; cinco age nc1a.s 
de vapores nacionae, e estrangeit·os ; a Associação Commorcia l: 
a es tação e escripturio dD. Companhia do. Trilh • s Ut•h<tnos; os 
escriptorios daa Compa nhias ele Navegação d as Lagôns e União 
Mercantil, e fina lmente o vas to e elegan te edif.icio de moderna 
archi Lectura, séde e propriedade tio Club ca1•navalesco Pheni:c 
Alagoan!b, O terceiro bairro.- Levada ou Ponta Grossa
abrange toda área occidental da cidade, além ela depressão do 
terreno correspondente ao canal da Levada, no qual foram 
feitos ultimamente melhoramentos importanteil , consistentes em 
a tert•os do paul e canalisação ele suas uguas p a ra uma bac ia 
destinada a servir de ancoradouro das canôas que, pela lagôa 
do Norte, demandam o nosso mercado. E' o bairro mais novo 
da cidade porém muitissimo povoado. Suas ruas são larqas, 
bem alinhadas e frescas, e não obstante o cresc tclo nt !mero de 
pequenas casas de Laipa e out1·~s cobertas de palhas, que alli 
ainda se nota m, enc·>ntt•am-se já muito bons precli os soli
âamenle constnlidos de t ijolo e cal. Povoados.- Contam
se nos aL't'ab:llcles ela cidade os segttintes : Pr~j-uss{vra. , na 
costa da enseada do m es mo nome , com cerca de 1JOG fogos e 
uma capella ele N. S. da Conceição ; Poço, com egna l num ero 
de fogog aproximadatnente, uma capel la consag rada ao Senhor 
Bom J esus do Bomfim ; 11ilcm[JCbbciras, pouco puv oaclo; TI"C~ · 
piche da Bcwrcb com cct•ca ele 60 fvgos e nmrt cape ll a ele 
N . S. ela Gu ia ; Ponta,/ da, Ba?"?"a, com uns 100 rogos e uma 
cape !la ele S. Sebastião ; Bebedow·o com uns 300 fogos e duas 
capellas - a de San·to Antonio, na pt•aça do mesmo nome e a 
de N. S . ela Conceição no alto da collin a adj acente ; parte da 
povoação de Fernão-Velho com uns 80 fogos e uma nova e ele
gante capellinha consagrada ao Se o hor S. José. Além destes 
nucleos ele população nos ar t'abaleles suburhanos, coo t.am-se 
a inda pelo in·tel'ior elo municipio os segnintel povoados: Clwn 
do Tabolei?·o , C••u;:: ele Almas com uma capellin h a sob a in 'vo· 
cação de S. Francisco; Ocwça To?·ta, Ria cho-Doce com uma 
capella ele N. S. da Conceição; Piócc~. sécl por mni lo s a nnos 
da e xtincta freguezia ele N. S. do O' e Santo Antonio elo Miri.m, 
com sua capella sob a mes ma invocação , e outros p ovoados el e 
menor importancia. Edificação.- Co n tam-se mais de 100 r uas 
.e umas oito a dez praças na cidade; cerca ele 5,000 ca sas, enLt·e 
as quaes umas cento e tantas de sobrado on asso braclacla s. As 
ruas conservam, em geral a clirccção rectilinea , se ndo qne as 
principaes e ma is anti gas s<to as que apt•esenta m ma ior lot· tnn
sidade . Sua largnra é ele 60 p alm os, no maior num ero rle ll as , 
porém algumas, aincla que poucas, existem mutlo ma is es
treitas . No bairro ele Maceió s ão parali ela s á collina, em cn ja 
ext t·emidacle Sul es tá a ssentado o pharol , e Lorb .s e lln.s corLaci<J.s 
em angulorecto ou aproxtmadame nle Pecto. por out.rns em d i
reação ele Leste a Oeste. No baí rr·o de ,Ja raguá Lomam as r o~ as 
pL'incipaes o a li nhamento cttrvelineo da costa, nntanrlo-se o 
graviss imo defeito on descuido ele se lo a ver concedido pnt: 1> l'o
ramento todas as marinh as ela mes ma costa, dP. modo que nem 
uma só elas ruas que vêm elo centt·o elo lniL·t·o com clirecção no 
mar pórle viL· tet· a este. Semelhante descuido abrirá marge m 
a dispen.cHos avuHaclis~imos com desapropriações, quando para 
o futur ' as municipalidades se abal nnc,.at•em a cor·l'ig iL' o et'l'O 
elo passado. Agricultura e Pecuat· i a .- A pr incipa l fon le agrí
cola elo municipio consis le na plantação da canna do assucar 
q ue é fabricado em cerca de qu arenln. engenhos . Cull,il·a-se 
tambem a mandioca, o feijão, o mill10 e oukos productos Jegtt
minoso5 . Não ha creaçãn de gado bovin o e lanige t·u , s~: não em 
muito pequena escala; mas em algumas pl'Opei eclacles r ut·aes , 
8itios e h er rlades IHt creação ele gado snin o e d e a ves clomeg. 
ticas que se vendem por hom preco n o inercado ela cidade. 
Pesca. - A maior parte elo prole tariado resicl en te no littoral 
emprega-Re d e p1•efere~1 cia no trabalho da pe~c.a, que 6 I.Pita por 
melo el e curraes e catssaras na cos ta m al'l tuua e rl a lagoa 
Norte em redes de a rrasto nas mesmas co stas. e á lin ha em 
jangadas no a lto mar. E' a h 'HHl antissima a· producção. do 
pescado e dos mariscos , que se ven ,[~m por pt•eços mulio ba1xos 
para o consnrno do municípi o. Commercio .- O ele impor tltção 
e expo rtação é feito dieectam ente com diversas 1waças est l' ~l n
gei r as pelo pano ele Jaragná e La mbem com as principaes 
praças elo paiz, e.opecialmente Pern Rmbuco, Bahin. e Rio de 
Janeiro . Viação. - Dentro ela cidade a qne existe 6 a elos 
T•·ilhos Urbcbnos, propriedade de uma Compa.n l1i a particular; 
para o interior, bem como para os Estados visiuhos, temos, 
~lém c1ae estradas ordin arias , muito ma l conserv adas a via· 
f el'l'ea da Alagoas Rc~ilway, a navegação por vapot• das Lagôas 

e a navegação co~ to. il'a das Companh ias Bah i an~, P ernambu· 
cana, Lloyd Beazilei t·o e onn•as, 

MACEIÓ. Log . elo Estado elo Ceará, no mun ., ele As
sa r é, 11a c ~s ta elo Oceano, entre o pol'tiJ ele Munclahtt c o r10 
el os Patos . E' um pequeno s itio ele coc1ueiros com algum.as casáS 
ele palha. 

MACEIÓ. Log . d o Es tado do R. G . elo Nort'o , no mun. de 
Touros. ill' tambem det1ominado Gosto.w. 

MACEIÓ. Log. na freg. do Moi'\' O do Côco do .li:staclo elo 
Rio de Janeit•o. 

MACEIÓ. Pb.ar ol no Estado elas Alflgôas, na ponta O. da 
montanha sobra nceira á cidade, por 9° 39' 5')'' S. e 7o 25' 26" 
ele Long. E. elo Rio ele Janeiro. lJiop trico; ele 3" ordem; ele 
eclipse. Alcan ça 18 kils. 5oom . Acceso em 1 ele julho ele 1856. 
Custou <18 contos ele réis . 

MACELLA. Serra do Estado ele Minas Geraes, no mun . ela 
Formiga, q,as margens do rio Perdição. Em 13 ele clezambt•o 
ele 1863 o delegado de policia claqnella c idade participou ao 
presidente da e.üão pro vincia que nas margens do rio P erdição 
,junto á sel't'a da Macella e di sta nte cerca ele 30 kils. ele 
Bambuh y tinham s ido elesco bel'i:os cliarnantes, ouro, e um 
metal qne suppunha-se set· chumbo ou es ta n!1o, e bem assim 
caevão de pedra. 

MACELLA. Riacho elo Estado ela Sergipe , banha o mun. 
de llabaian<t e elesagua no Fazenda Grande, a ff. do rio Jaca· 
rac ica (Inf. loc.) 

MACEMBU. Rio que tem s uas nasce ntes nas ser ras elo 
Taboleit·o e Cambirela; no Estado de Santa Catharina. I~ ' 
n avegavel por p equenas embat•cações até <12 kils. da sua f'o7., 
qne sendo a liás muL la rga, te m apenas de pt·ofuncliclacle om,so. 

MACENA. Log. elo JTist<telo elo Maranhão, no mun. de· Mi· 
ritiba. 

MACENA. Pov . do Estado das Alagôas, no mu n. de 
Viçosa 

MACÊTA, aAi· (R. G. elo S1tl), di r.-se elo cavallo doente rlas 
mãos ou com defeito nellas, is Lo é, que -tem os machinhos 
mais geossos do qu é ordina l'io (Coruja). Ha tanto em por
tug•lez como em castelh ano o vacabulo itúbcêtc~, n ão , porém, 
com a s ignificação que lhe dão no Rio Grande elo Sul. 

MACETÉ. Rio elo Estado ela Bahia, ba nha o mun. do 
'rucanu e desagna n o Jtapecurú . « Nasc·J na fazenda Oaimbé e. 
é muito doentio». 

MACHACALIS. Gentios qne acossados pela populaçKo 
chdstã, q ue se ia cstnlJeJecenclo pela corcli lheim ce ntt·al, 
vil·am-se obrigados a concentt' !\1'- so na zona, onde correm as 
agnns elo l\ll ucury, es tendendo-se ao NE. e ao NO . até o Jequi
t.inhonba, ou n,lgum dos se us confluentes, e ao S . até o Suas· 
suhy Grande e rio Doce . Encontra-se tambem e!ic l'ip to 
111 CbChC~CCbris . 

MACHADÃO. Set'l'a do Estado ele Minas Geraes, ao poente 
ela cidade de S. José do Paraizo. E' ttm con trai'orte ela Man Li
qLteira e toma, diversos nomes como os ele Sel'l'a elos Gonçalos , 
Tres Orelhas, e te. . 

MACHADINHO . Parocbia elo Estado ele Minas Geraes, no 
mun. ele San_to Antonio elo Machado, no alto ele uma collina, 
regacla pelo no elo seu n ome. A cultura mais geral elo seu d istr. 
é_ a dos gen~ ros a limentícios, fumo, café e canna. Os terrenos 
s~to de extl'aorcl inaria uberdacle: encon trando- se em suas 
matLas boas madei r as de lei. Sua egre ja matr iz tem a invo· 
cação de S, Francisco .ele Paula; estA coll ocada no alto ele 
um 01onte no centro ela povoação . E levada a clist. pe.lo a r t . I 
ela Lei Prov. n. 1.676 ele 21 ele setembt•o ele 1870, foi essa pov. 
creada, com os mesmos limites do clist. pela Provisão de 30 de 
março ele 1871, tendo sido bent:a a _respectiva egreja a H de 
dezembro elo an110 antel'io t·. !?oi o cltst. elevado á categoria de 
parochia pela Lei Pro v. n. 1. 787 ele 22 ele setembro ele '1871 ; 
inco rporada ao ~er , ,t o de Ca ldas pela ele n . 1.907 ele 19 ele junho 
de 1872, ao de Al f'enas pela n. 2 .039 ele 1 ele clezem bi·o ele 
1873, ao de S. Gonçalo elo Sapucahy pela de n. 2 .673 el e 30 el e 
novembro ele 1880 e ao de Santo Antonio elo Machado pelo 
Dec . n . 68 de 12 ele maio ele 1890. 'l'em, duas e.~chs. pttbls . de 
ios tl'. prim., uma das quaes, a elo sexo feminino, creada pe_la 
Lei Prov. n. 2.064 de 17 de clezembt•o de 1874. Agencia do correto. 
Sobre suas divisas vide, entre outl'as, DS Leis Provs . n. 3.356 

25.683 
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d@ 10 d e outubro ele 1885; n. 3.387 ele iO de julh o de 1886 
(ll\'t . . V). A respeito ela fundação dessa f reg. lê-se no Almanach 
Sul ll1inciro ('188 ·1): «A 2 de abl'il cb 1870 o capitão Francisc~ 
F et•t·cim ele A ssis, om companhia de tccb a sua famil 1a e 
escntvos, começou a dert• ,;bacla no matto, q11e enLão occupava 
o Jogar em q ue hoj e erg11e se esta florescen le freg . Como no 
local passava o ri acho Jliachaclinho, e como naquelle d ia a egr ej a 

. sol~mnisava a fes ta de S . F r anci sco ele Paula, ficou escolhido 
o p;t cl t·o~iro e a denominação da nova p ov .. qne eom eçavil. ·sob 
os melll ores a uspícios , em vista d o grande enthu sias mo e cor
dia lidade que r e inavam entre seus d ignos runcla clores, capitão 
Francisco Fen·eit'a de Assis, capitão José Düts de Gottvea, 
hoJe Barão ele Al l'enas , doadores ela maior parte elo p;\tt•i
monio (que é el e 12 alqu eires), e que foram ellicazmente am:i
liaclos pelos prestantes cidadãos alfe r es Joartuim A ntonio Fer
reira Lima , Manoel Caetano Nunes e Cami llo Mor eira Ne1·es . .. 
1). egt·ej a matriz foi solemnernenbe inaug·nracla a 7 ele setembro 
ele 1875». 

MACHADINHO. Il ha situada jlllrto á cidade elo Rio Gr ande, 
no Estado do R. G. el o S~t l. 

MACHADINHO. Ponta na ilha de MaracfL e Estado do Par á, 
defronte da costa c!enominada Ca ra papo ris. 

MACHADINHO. R io do Estado de Minas Geraes, rega a 
fr ag- . elo seu nome e elesagua no rio elo Machado . Une -se ao 
Sant'Anna e ao Ass umpção . 

MACH.ADINHOS. Pov . do Estado de Minas Ger aes, na 
f'r eg . elo Claudio . 

MACHADINHOS. Sen·a e 1•ibei rão elo Es tado ele Minas 
Geraes, no m un. ele Ayurnoca. 

MACHADINHO VELHO. Pov. no Eslaclo el e Minas Ge
ra es , a um kil . d a fl'eg . elo Machadinha . Fica em uma bella 
planície, 11 buncla nte ele excellente agua. 

MACHADO. Log. do Estado do Rio de J a neiro, na ilha d e 
HIJ.cu russá. 

MAC;I:-!ADO. Dist. elo n)tm. de L avras, no Estado de Minas 
Ger aes . 

MACHADO. Log· . elo Estado ele Matto Grosso, no clist . da 
Capital. 

MACH ADO. Serra elo listado elo Ceat•á, em distancia ele 60 
kils . ela villa de Canindé. Lavolll·a florescente, Della nasce o 
l'i o Cul'l:L 

MACHADO . Serra elo Estado ele Serg-ipe, situ::t.cla no mun. 
' ele It-abaiana , :LS kils . ao NO desta cidade . 

MACHADO. Ilha no rio Parnahyba . <<A ilha do :Machado·, 
diz David Moreira Caldas, t em a fót•ma de lua em. quar to 
crescente ; com 2.500 metros ele extensão elo lado que r ept·e
senta o li n1bo, voltado pa r a o l ado elo Estado elo Maranhão : 
o rio desc r eve nes te ponlo uma gra nde curva que offerece uma 
pen ínsu la aberta elo l ado elo Pi::t.uhy, peninsula que pela secca 
fica unida á ilh a do Machado, que en lào parece se r um prolon
gnmento clella .» Abaixo dessa ilha fica a foz elo l'io Santo 
Agostinho. 

MACHADO. H.iuei rão elo Estado elo Ce::t.rá ; nasce na serr a 
elo Uaval!o , passa pe la pov . cb Var zea A leg re e entra na 
IUat:gem esq. do rio Sal g-ado , no l aga r denom i nado Batalha, 
a bat xo elo Boqueirão. lteoebe os l'iachos Caianna e Fei j ão . 

MACHADO . Pequeno rio elo Eslaclo elo R. G . elo Not·te, 
l()f nha n m nn . de Cttng uar etama e clesagua no rio Catú 

nf. loc.). 

1 
~ACHADO. Ribeit•o elo Es tado ele Ser gi pa :nasce na set'!'a 

c. 0 Oieu·o , no termo do Lagar lo, e clasernboca no rio Pianhy: 

R
teduz

1
-se <1 poços no tempo ele verão· tem 36 lols. d e curso . 

ece Je o Urubü . · ' 

S MA~HADO. Rio elo E stado ele S. Paulo, banha o mtm . ele 
· Jose elos Campos e clesagua no Buquira. 

MACHADO. R io elo ills~aelo ele Minas Geraes, mtsce ao pé ela 
serra. elo Cet·vo e desag·na 110 Sapucab y perto da vil! a ela Fome. 
Airaws>a a estt·acla de Cal das a Campanha . T em uma pooLe 
~o lagar . clenminado J a rdim. Recebe os con·egos elo C.apim, o 

achoeu1nha , Se pul tura, ribeirões S. José, Machad tn h? elo 
rimpo e Mach::t.clinho ela Matta. 're m de l ar gur a., tet•mo meclio, 

metros, excedendo de um m etr o sua profundidade em tempo 
Dic. cmoa . 52' 

secco. E' tradicional que o nom e de Machado provém de te rem 
os descobr idores perdido um machado j unto ou elen hro elo rio . 
Forma, ao sa hil• dos campos ele Caldas, a cascata do Poço-fundo. 

MACHADO. Ca rrego do Esla 'lo ele 1\lin ).s Ge raes , aff. do 
r ibei ri.io ela Bocai.na, que o é elo rio Pomba. 

MACHADO. Ri;Jeirão elo E stado ele Min as Gemes , hauh::t. o 
mun . ele Sabará e desagua no rio elas Velhas . 

MACHADO. Carrego do Estado de Minas .Geraes ;_ clesagua 
mt mat·gem dit·. elo rio Grande . Snas cabece~l'as estao ott na 
ser ra ele lbituntua ou p erto desta set·ra. 

MACHADO . Rio elo Estado ele Matto Gt·osso, desagua no 
ri o Cuy abá, pela margem esq. en tt•e as cachoe iras elo Cmr a l de 
Cima- e do Fer t•eiro, 30 kils. acim a da cidad~ e oito aba ixo do 
Co:dpõ-a sst't. 

MACHADO . Banhado no Estado do R. G. elo Sul, for m ado 
pelas aguas da lagõa dos Quad ros . Delle n 1sce o rio Ca
pivar y . 

MACHAD O. Lago elo Illstado elo Maranhão, á meia Jeooua 
ele clis·tancia ele S. Bento elos P eri zes. o 

MACHADO. Lago elo Estado ele Mi oM Gerae3 , na freg- . ela 
Conceição da Estiva e mnn . ele Pouso Alegt•e. 

MACHADO. Cach oeira no rio 'l'ie té e Estado ele S . Paulo, 
entre as cachoeiras Itagassava-assú e 'l'il'i rica . 

MACHADO, Cachoe im n o l'io Cuyabá, pouco aba ixo ela foz 
elo rio Bandeira entre as elo Muncléo e ela Canj ica ; no Es·taclo 
de Matto Grosso. 

MACHADO E' assim lam bem designado o t•io Gi- p :naná, 
lt·ib. do Madeira e pot• cuj o thalw.eg ['assa o limi te N. doEs
tado de Matto Grosso com o do Amawnas . 

MACHADO. Vide An-tonio elo Maohcbclo (San to). 

MACHADO GOMES. Banhado elo Estado do H. . G. elo S ttl, 
desagua na margem dir. do rio C<t pi vary . 

MACHADO MAGRO. H. ibeit·ão elo Estado do Rio de Ja
neiro, aft'. elo ri o Preto, t l'ib. eLo P al'ahybuna. 

MACHADO PORTELLA. P ov . do Estado ela Bahia, no 
ruun. de MaraciLs. com um a estação da E. ele F. Centml e uma 
esc!J. publ . Tem ágencia do correio e estação telegraphica . 

MACHADOS . Log. do Estado ele Pernambttco, no mun. do 
Bom Jardim. 

MACHADOS. Pov. do Estado de Minas Get•aes, na freg. 
dos Pet•elões do m uu. ele Lavras. 

MACHADOS . Arraial ela f l'eg . ele Santo Anfonio do Am~ 
pal'o; no Estado de Minas Gemes. 

MACHADOS. Log . no mun . ela capital elo Estado ele Mi-· 
nas Geraes . 

MACHADOS. Ilha do Estado do Pará, no mun. d e Som·e, 
na foz elo Amazonas. Acha-se s ituada a se is kils. d a costa N . 
ela i lha ele Marajá. Mede approximaclamente t!O kils. de com
primento E. 0 . e seis hec tometros na média ele la rgura, Oll 
2-!0 hectares ele supedicie. De formação muito r ecente é e !la 
constituída. por duas wnas bem disLlncLas: a primeira que faz 
face á ilh a de Marajá, é alagadiça , cober ta d e mangue e chi
ri uba , a s egunda, en l't•enta nclo :10 N., compõe-se d e Clunas e de 
um campo arenoso, E' ta mbem de nominada elos Macll a clin hos . 

MACHADOS. Carrego do Estado ele Minas .9feraes, aff .. do 
ribeirão Tomba- P erna, no mun . ele S. Sebastut.o elo P ar a tzo , 

MACHADOS. Ribe irão do Estado ele Minas Geraes, n:asce 
j tmto á l'reg. do Bom DespacJ;o e clesagua no rio. S . Francrsco. 
Recebe o Ba t·Lh olomeu, Sape, Capttlllga, Forqtulh a, além ele 
outros . 

MACHINA, R ibeirão do Estado de S . Paulo, afl'. da margem 
esq. elo Itapetioinga. 

MACHINA DE S. JOSÉ. Pov. elo Estado ele Minas Geraes , 
no clis t. elo Pequy e mun. do Pará . 

MACHORRA (l?a.zet1da do) . Na historia da g t.tel'L'a elo P a 
raguay appar ece este nome : er a um esta.l)e~ecimen to rural fu~
claclo pe los p t•es identes paraguyaos ,, em 186<:~, na m ar gem b t·ast
leir a elo Apa, qua.s1 em ftoente a gua r da paraguya ela Bella 
Vista, par a nas suas i nvasões no solo mattogrossense ·terem 
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ah i recursos necessarios, para o que fize ra m plantações ele 
mi lho, cannas, batatas, ma nd ioca . Q•1aaclo nosso.s fo r ç:ts , a o 
mnnclo do cot·onel Canüsão , '' occupal'am em 20 de abril ele 
18fi7, O inim igo qtte f'tlgia tentou rlesLmi l-a, de ix:Loclo i nce n
diadas já duas elas oito ou dez palhoca· que ab i hav ia. 

MACIARIHAM . Lago elo JiJsbaclo elo Amazonas, n a ma r
gem dn•. clu l'io P 11 rús. ]!;' l' g ular e desagua n o Pmüs por um 
canal de 50 br::v;::ts ele largura . O terre no vis inh o é todo a lagado 
(Dr . S. Coutinho). 

M A CI EL . Co lon ia n o mun . ele Pelotas e E s t::td o elo R. G. 
elo Sal. Di s ta elaquella c ido.cle 40 k ilometros. 

MACIEL, No me que toma em uma parte elo seu curs o o rio 
i\1aranh ão , ali'. do Pa raopeba, no EsL:Ldo de Minas Geracs . 

MACIEIS . Rio do Estado elo P~w::tná, ba nh a o num . de 
Paranagaá e htnça-se n a ba hia deste nome . 

MACOARE . Rio do l!:staclo do amazo nas , a [f . ela m a rgem 
esq . do rio Bmneo, tr ib. elo Negro . Di z o cl1p itão-tene n te Ama
zonas se t• esse r io um desag uaclo u t•o elo l ago Uad<luá u. Ay res 
do Cazal escr eve .ivlacocwy. 

MACONIS. I nclios que h a bita vam _a actual villa elo ? r aelo ; 
no l!: s~aelo ela Bahia (Luiz Thomaz ~avano . Ittnenono 1808). 

MACÓTA, s. m . Home m ele pres tig io e inl:ltw ucia na locali
dade : Se queres ser e leito ve reaclo r ,p roctt ra a p ro tecção elo Com
nl e nel ador, que é o .Jl!Icocóta do m ttn. E tym . E ' voca lml o da 
língua lmn cla, s ign iCtcanclo fida lgo , conselhen•o elo sóva ou 
chel'e ela ~ri lm (Serpa P; n~o) . 

MACOT A . Serr a elo Eslaclo ele Serg ipe ; se para o mun. elo 
Lagarto do de Campos d o R io Real. 

MACOT A . Morr o do Es tado de Min as Ger aes, n :J. fr eg . ele 
Senano; e mun . ele Ayu r uoca . 

MACÚ. Nação i ncl igeoa elo E:staclo elo Am azo nas, nos r ios 
Branco e UaupeY. . 

MACUACURY . Rio elo E stado d o Parú, n o mun. ele Ma 
capá (Inf. Joc.) . 

MACUAMI NA. Ribeit·o el o Estado elo Amazon as , desagua 
ila margem cli r. elo rio Negro , e ntt·e os rios vVaupés e Jçana 
(Ar aujo Amazonas) . 

MACUARÁ . Lago d o Es tado do Amazonas ; faz pa rte elo 
g·t·anele ele Ê'aracá (ArauJO Amazo nas). Baena e Acc~oli · fazem 
delle m ençao ; B. H.odrJgtleS aí:Ii r ma que esse la.go nao ex is te · 
na carta do i o tenente Sbaw não é e lle me ncionado, mas s i1,.; 
um igarapé denominado Macuará- Mirim , que clesa15ua pela 
margem esq . elo rio U rubú prox!mo ao lago d e Saracá . 

MACUATI. V ide Macoaré . 
M ACUB IN A Y . Igar~ pé do Es tado do Am azo na8, a fi . da 

mar<>em di r. do do Paelauiry, trib elo Negr o. Sua foz fi ca pro· 
x inuZ' ela elos igarapés Andirá e Ipay . 

MACUCA . Serra no m un. de Grava tádo E s tado ele P erna m
buco ( lnl' . loc. ) . 

M ACUCA. Com esse nome o Dr. Bom Fim Es pinclola faz 
menção, em sua Geognoph i c• Alcogoa?JCb , de urn a serra que diz 
ficar pouco clis lan te ela marge 111 esq . do I'io J ac uhipe . O Al
mc.?Ubli elo J~s tado das Alagoas para 180 l f'az me nção no mun. de 
Pol'\o Ca lvo cless<\ ser m, po t·ém á clír . do r io J ac uhipe . 

MACUCA . Coueg elo Estado de Pe rn a miJllco , ba nha o 
mHn. elo Bom Cotl sel ho e elesagua no Ba ixa Gl'an de, alf. elo 
Frecheiras, qtle o é elo r io Pa l'a11yba (In f. loc .). 

MACUCAUA. Lago elo E s ta do do Amazonas , na ilha 
P iquiá . que fica no ri o J apur á, tt·i b. do Solimões . 

MACUCHY . Lago elo Estado elo Am azonas . na marg·em clit· . 
do rio J a ua]L r y, :ül'. do Negl'a, pr ox imo á foz . 

MACUCHYS . 0 8 usos elos Ipm·ucolós es lenclem -se aos com
panheiros Nlacuchys, exceptuacla a lgum a mocli ficaç.ão no3 tt·a 
jes ; usam estes a corôa ele pen nas CiH .e denom inam u ir ocó , 
l'ot•necicla por aquell es . Os Macuchys dtlfe re nça n1rse dos I pu
r ttcoLós em collocar por ba ixo da corôa pen nngens ele pato, 
presas nos cabellos por me io de lei te ele vegetaes . Não u sa m 
n enhum outro enf'e i Le e t raze m a tang·a que é s imples e pin ta
ela ele a7.ul . Nas pernas e pulsos trazem contas de semen tes 
veg-e taes , ou, os ma is civil isaclos, de missa ngas. A vicl:1 cam-

pestre e a natureza elo só l~ lhes modificar am os habi~os. Suas 
ar mas são tocl aseguaes ás dos Ipur ucot6s e as CRAU ATANAS e nit·a
rys negoc iad as co m os mesmo'! q ue as vão buscar en tr e os Ma
h acús. Armas e ceremoni as são em tudo semelhantes, cli slin· 
g ui ndo -3e vr inc ipalmen te pela 'f ATUAG BM que é usada em amb os 
os se xos e pelos ca bel los das m u lllercs que são co mpl'idos . 
P intam ·se im pregna nd o -tintn pt·e ta na pelle pot· meio de esp~
nhos. Usam um a listt·a h oriso ntal sob o labia in l'erior tenm
na nclo no s npet•iot• acima dos can tos ela bocca . Dess t~ lis tra 
ce n tra l par te m outras du as q ue ter minam no queixo e outras 
elos ca n·tos da bocct~, for ma ndo pa ra ba ixo um qu arto ele cir
culo . As mul he t· es usam duas li nhas, u ma sobt·e o lab ia su
per ior, ontr a no iJl ferior . A pri mei r.\ se prolonga encurvando
se sobre as fuce,g ; a seg unda sobre as ma xi llas. Os homens 
traçam so bre o peito esc1. uma peque na linha ve t·Lica l par a 
qtte s ~j:J.m bons ft·ec ba clores. Usam ~s orelhas , :1 separaçã o das 
n a ri nas e o beiço in fe rior fnrados. Nas orelhas tr azem br mcos 
el e moedas bati das , n o n a riz outro bri nco de moeda cortada e m 
fór ma de meia l ua e no ualço um outro enfei' e elos t uberculos 
do buda STROMBUS GIGAS, enfeitado de ~o ngas ft·anja s com 
penn a,g. Aos primeiros chama m P ANAlU Ã, ao segundo P IRAT Ã 
e <HJ te rce it·o P IENON . Os Macuchys euterra m seus mortos dei· 
Lados, co m as mãos unidas ás coxas e mettidos dentro ele cascas 
ele páo d' a t•co (Ua?·alm ié ). Nã'l usam cemilerios e os e ntenos 
são fe i tos no ca mpo , debaixo ele a r vo res . As t a. ng<ts são quas t 
eg uaes às elos Ipuruco tós , só rnente em vez ele maracás -têm rra n• 
jas ele algodão p int <Hias ele tu·ucü . E m suas excursões por l a
gares a r enosos e peclTegosos, a nele le van ta m-Be as ma loca s, usa m o P eçcbça, sa ncla lias feitas da vagina cla8 fol h as elo meri ty .. . 
Não me !oi cl acl o ve r cer emo ni al a lgum. Porém, pel os trajes 
fesHvos que apr eciei, póde-se a qn il a ta t· a paridade que exis te 
e ntre as arm as , enfeites e outros objéclos de lles compar ados 
co m os de outr aq t ribus. » ( Rio Jcb~UolJery . Paci fi cação dos 
Chriehc•nás por J. B . R odri g ttes . 1885). 

MACÚ CO, s .m • Ave elo gener o T inamus (T. b,·c•si liensis), 
ela ordem elas gall i nacea• , famil ia elas pe t•d iceas. Vive nas 
ma!Las, e é um a das me lhores caças elo Brazil. - l~tym. E' 
abre~ iação de ll!fc•c~•caguá, nome tupi. 

MACU CO. A ntiga vi ll a e mttn. do Es laelo elo R io ele J aneit·o. 
Fo i creacla pelo Dec. cle9 de maio ele 1891 co m o tel'l'i to t•io do cli st . 
de egua l nome , cles membt·a clo do mun . de Cordeiro. Foi ins tal
la da a 18 ele agos~o de 1891. F ni r eba ixada dessa ca tegori a pelo 
Dec. de 28 de ma io ele 1892. E' h r je um pov . elo mun. de Ca n
tagallo . T em duas eschs . publicas . 

M ACUCO . L og . do Es taclo elo R io ele Janeiro, no mun. de 
Rezende . 

MACUCO . Bairt·o elo mun . de Campinas e E st ado de São 
P aulo. E' muito fet•til. 

MACU CO . L og . do .Estado de S . P aulo, no mun . ele Saula 
Barbara . 

MACUCO. L og. no mun . do Ribeirã o P r e to elo E s tado ele 
S . P au lo, n a estt·a cla q ue vae pa ra o J abo ticabal. 

MACU CO. Ba it•t•o elo mun , do R io Novo, n.o Es tado de Sito 
P a ulo, co m um a esch . publ . creacla pela Let Pro v. n . 18.2 de 
15 de ma io de 188\:l. 

MACUCO . Pov. do Estado ele Minas Geraes , n a freg . el o 
Carm o e mu n. ele lta btt•a ; co m uma esc h. publ. ele in s t. prim. 
cL·eacla p el a L e1 P r or. n . ~ . 568 de 3 de jane iro de 1880. 

M~CUCO . E_staç:Io cb E . ele F. ele Canlagall o ; no Es tado 
cln R10 de Ja.ne tro . Dah i !Hl !' Le um a es tt·acla. q11e vae a S:w ta 
M:tr l:l. Jlllagdalena . Tem Dge ncia elo correio e es ~:J. ~:i'io te le· 
gTaphi ca . 

M ACU CO. iVIot•t•o do Estado de S . P a n lo, l imiLa o mun . de 
T a ubaLé ao Su l. 

M A CUCO. Serra elo Estado el e Min :J.s Ger aes ; a tr avessada 
pela E . el e F. U ni ão Min eit•:J. , No lla ex i&te um córte ele 1\)m el~ 
a lttu·a e u m aUert•o de 30 111 • 

MACUCO. Morro do Es tado dc ·Mat to Grosso , :1 uns tres 
k ils . a E:--lill . cla vi lla clo Di a man tin o ; per to tem ol'i gem o ri a· 
cito elo Te ixeira e o do Om·o . 

MACUCO . R iacho el o J!:s tado de Pern a mbuco , aff. do l'io 
Muncla hú . Col'l'e só du r ante o in verno. 

MACU CO. R io do Estado ela Bahia , ban ha o mun. do 
Ilh éos e desag na no rio Sa nt'Ann a (Inf. l oc .). 
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MACUCO. R io d o Estado do Rio de Jatleiro, ba nha a pov. 
do seu nome e clesagua no rio Negro, na r,tz3ncla el a Ba n·a. 

MACU\JO. R io do Eslaclo ele S. Paulo, n:J mun . ele Sa n los . 

MACUCO. Carrego d o E s tado de S . Paulo ; desagtn na 
mar gem esq . do rio Tiete, entt·e o porto de Lençóes e o salto 
de Avanhandava, proximo el o rio Dourado . . 

MACUCO. Carrego elo Estado ele S . Paulo, a Jf . cht margem 
esq . elo rio Figueir<~, tt·ib. elo Paranapa.nema. 

MACUCO. R io que faz barra no Iguassú, ali'. elo Paraná, 
prox imo á foz do 'l'irn1)ó . 

MACUCO. R ibeirão el o Es tado ele Minas Ge raes, all'. ela 
m a rgem esq. elo rio Grande . 

MACUCO . R io do E stado ele Minas Ge raes; banha. o mun. 
dó Ma t· de Hespanha e desagtta no Parahyba do Sul. E' fot·· 
macio pelos ribeirões San to All ·tonio e Pi lões . 

MACUCO, Ribeirão do E stado ele Minas Ge t·aes; ban ha o 
le t• t•i todo elo mun. elJ Muriahé e clesagua no rio Cac hoe i1•a 
Al~gre , a ff. do Muriahé (In!'. loc.) . 

MACUCO. Ri bei1•ão el o Est;tclo de l\Iinas Ger aes , afl'. ela 
margem di r. elo ri o do Peix~, lrib . do rio elas Mortes. 

MACUCO . Corrego elo JJ: slado ele Minas Geraes , ali'. el o rio 
Prevenção. 

MACUCO. Co t•t•ego elo E$lado ele Minas Ge raes; banha o 
llllln. do Canno cio R io Clar o e elesagua no rio deste nome. 

MACUCO. Rio elo Estado de M inas Geraes; clesag ua no rio 
Tanque proximo do Jog a t• d enom inado Duas Pontes . 

MACUCO . Co l'rego elo Es tado ele Min as Gentes , na ft•0g . do 
Cat·mo e mun, ele Itabira, na es tt· ada elo Sen·o . 

. MACUCOENA. Nação indígena elo Estado do A mazonas , no 
l' JO Ua upez (Ar a uj o Amazonas) . 

MACUCOS. Ilha no littor al do Estado ele San tn. Ca thal'in a, 
ao S. da enseada elo Mariscal. «Entre as i lha elos Mac ll cos e o 
continente, di1. o Barão de 'l' eft'é, h a um boqueirão ele 1QO hntças 
de lat•gura , porem limpo e onde se pócl e pa ssa t• nl'outamente, 
ltVl'ando- se . do que es tá {L vista; con vem, não obstan te, nol·ill' 
que os navros á vela só deverão por ah i tt•a ns itat· qua ndo 
·tiverem vento feito, pois que do cont ra ri o se arriscarão a 
cahir sobre as pedras, quando lhes falta r o ve1rto no em bate 
d os morros. Do lado elo mar a ilha tem dous peqttenos 
recifes, , 

MACUCOS (Cachoeira elos.). Uma elas origeas d o rio OLum, 
tl'ib. elo Ig ttassú; no Estado do R io de Janeiro . 

MACUÊ. Lago do Estado elo Pa~'á, e rn frente 5. ilha el as 
'Ar a ras e na margem esq. elo rio 'r rombetas . 

MACUERÚ. Ilha elo Estado elo Amnzonas, no ri o Japurá, 
·~l'ib. da marg em esq. elo Solimões . Ficarn-lhe pl'Oximas as 
1lhas Bemtevi, T ambaqny, Cuassú-tena e Nova. 

MACUJUBA. Set·ra do Estado ela Bahi a, n o mun. da 
Baix::L Gt·ancle . 

. MACUJUBIM. Log. elo l]s ta elo elo Pa rit, no m nn . de Breves, 
u margem el o rio J<~hurú. 

MA~UJUBIM. P equeno rio do Esta do elo Pará . na ilba 
Nat'U.JO e ll11111. ele Bt·eve> ; liga o rio J a iJul'lt ao 'l'ajapurú. 
I a mb 2m escrevem Jl1ocujubi?n. 

MACÚLO, s.m . E specie ele cliarrh éa com pt•olapso da nnt 
c1osa elo .a nus, car a.c t~ risaela pr in cipalm ente pe lo relax<tmert to 
c 0 . ,esph~nc l e r e dtlatação ela étbertta·a respect.iva (B. de Ma
ce ~?) ; 1 ambem lhe cham a m COI'?'U.Ção . Etym. 11' d e orige m 
afll ca na , e mUL pt·ovn,·elmente pel'lence :í. lingun bu nda . Ca
pello1 e Ivens fallam des ta molestia u incli cam- llle o tra tamento 
usac o na Afl'!ca; mas não a incluem e m nenhttm elos seus 
v oca bular tos. 

MACUNANDEUA , Rio elo [~staclo elo Pal'it, banha o mun. 
ele Mar upa nim e desP"'na no l'io d es te nome (l nf. loc.) . '' " 
S MACUPI:t::tY. A n tiga t\l clei[l. elo Es tado ,elo Amazo n[l. s , ao 

· ~,ts barreu·as de Macupi ry , que ficam a eltr. elo rto Ja
Pllra na Long . Occ. de 22u 50' 30" . 

MACUPIRY. Ilha el o I~s tado elo Am azonas, no ri o Japnní., 
Proxima elas ilh as elo 3abino, Ajury e No va Ajur y. 

MACUPIRY . Riacho elo ills ta clo elo Am a zonas , clesa"ua mt 
ma rge1u d it• . elo ri o Japnt'ú., acima de A~lat. i- pa t'aná, e~ ~l'e os 
ri achos Canobi e Acunauhi. O Sr. At·anJO Amazonas esc1·eve 
AI c~c upw·i. 

MACUR.Á.. Um elos q ttarteirõas e m que se di vide o mtul. 
de AlenH1uer, no E s tado elo Par:t . l.!:m 1892 linha 3H habs . 

MACURA.. Log. do Estado do Pat•á, no mun. de Alemquer, 
ao N . elo lago dos Bôtos, JÚ quasi ju nto á s terra s aHas e na 
foz elo fu ro Mama uni (Fert·eiJ·a P enn<t). 

MACURANY. Lago e igarapé elo Estado elo Amazonas, 
na c ida de de Parintins , 

MACURÚ. s . m . (Vc~ll~ elo Amc~zonc~s) . Bala nço formado 
po r dous cirCI! los de gr ossas ta las ou madeit'a fl.exive l, sepa
rados ele Om,22 um do ou~ro, e l iga cloõ por col'rl a s qtt e o s us
pende m do te_cto, onde deixam as cri a nças na pr imeira infa nci a 
entt·egues a s1 propr1 as. Os clous a rcos são r eves t idos ele pantlo, 
se ndo o elebatxli> forr,tdo de modo <t qtte a cr ia nça ftqn e a ssen 
tada com as rel'ni o h as penelen tes. Co! loca m-a clebl'uçael a sobre 
o pdmeüc\ a r co, e ell a , com o m ovimento natta·al elas pe t· nas , 
tem es ta armad ilha em cont inuo movim e n·to, s em haver risco 
de Inter-se e magoar- se (J . Verissimo). E tym. Seg undo o 
anclo t• deste a rtigo, é vocubulo de ori gem t ••pi que elle de
con1põe en1 ?nã , n.tal', Ji gar~ e nvolve1·, amart•a 1· , pt·e adet·, 
/ly,·y, o pequerrucho, a cl'ianc inha . 

MACURY-CAN.Á. . Fut·o no disto de Faro, E~ taclo elo 
Par á . 

MACURY-CAN.Á. . Gt•ande l ago do E s tado do Anu\ zonas , 
na mut·gem dir. do rio Nhamunclà com quem Lem eommnni 
cação por um canal (B. Roelt·ig <~ es). 

M ACURY-PARY. Log . no mun. ela Laht•ea e Es t u l o elo 
Amazonas . 

MACÚS . l nclios elo Estado elo Amazonas, h a bilam as 
marge ns elo ri o UL"a.r icoera . Ayres elo Casal menc iona - os não 
só hab1tanclo a3 1nargens el e a lgu ns t ri b3 . do rio N eg t·o , c o1nO 
constituindo com os Ayrimys, Ba rés e iVJ.eppu t'ys a pop. ela 
pov . el e N. S . ele Naziu-eth. 

MADADÁ. Iga rape n~ mun . da capita l elo EtiLaclo do 
Amazo nas . 

MADEIRA . Insignificante pov. á n1at•gem cl:o rio Pat'IH· 
hy ba , ce rca ele sete kil s . ac ima elo Cul'l'alinbo, no l~s taclo elo 
Maranhão . 

MADEIRA. Se t·rota do Estado do Ceará no mun . ele 
Sant'Anna (!tJI. l oc .). ' 

MADEIRA. Log . elo Estado elas Al agôas , no mnn, de São 
Miguel de C:\mpos. 

MADEIRA . Ilha na foz do rio Madeüa no Amazonas 
(Costa Azevedo - Pat•altybuna elos R e is). 

MADEIRA. llli a elo Est·tdo· elo Rio de J aneit•o, no mun. 
de HagtJ ahy, proxima á de ltacumssá. A passagam e n Ll'e ella 
e a te rra firm e é qt1as i fe chacht por uma. lín g ua ele ar&f\. qu e 
apena.S cle i~a llll1 C::t.ll éÜ ele CCl'C<\ ele Qm ,\) de pro funcli clitde 
com 1m ,8 ou 2"', L ele larg·m·a e m mui tos Joga r es . 

MADEIRA. Ilha. elo ill 3L<Hlo ele M<ttto Gt·osso , no rio Arinos 
pl'Oximo (t s u a. conflnüllcia con1 o Ju t' llh e na . 

MADEIRA. F o i o Jl ome com que Ga bl'Íel Sott7. a no seu 
Rote it·o elo B t·azi l eles ig nott a ilha elas t,;obms, s it uada na i.Jaltia 
ele Gttanabara. 

MADEIRA . Ponta na ilha Man<JÓ; E ,; ta elo elo P a t·ú , defronLe 
da ilha das Pacas e Camel eões . 

'MADEIRA. R io elo E s ta clo elo Cear á ; depois ele encher a 
Iptte it•a elo S . José , l'az ba l'l'a no Acat•ahú na extt·e ma ela com. 
elo Sobral com a ele Sant' Anna . 

MADEIRA. Riacho elo Estado elo Pia uhy ; desag ua no rio 
Para ah yba, aba ixo da i lha d os i\>Iutltns e ac im a el o At•t•odeio . 
Atcavessn nma pequena Ltgô a . 

MADEIRA. Correg o elo E sta.do d o Ri o el e J a neit·o, banl! a 
0 mntL ele Macahe e desaguct no r io S. P eclt·o . 

MADEIRA. Rio elos Estaclos ele Ma tto Gt·osso e Am azon as 
um dos maiot·es sinã o o maiot· tl'ib. elo A•nazon as . U m elo~ 
n,a. is nota veis e. mages tosos rios do mundo , e o pt·iocipa l t t•ib. 
elo Amfl.zonas, o R io Mal' , em cuj a mal'ge m d i r . l an ça -se a os 
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3° 23' Sul. E' form ado pela reuni ão c' os dous gr·andes rios 
Ma moré e Beni , cuja conJ:Iuencia es tá aos 10° 20' Sul e 22o 12' 
10" O. do Rio ele Ja ne iro . Ao toma t• o seu nom e j á se ap1·e · 
sen ta com a imponen te la rgura de clous k ll s ., e e m alg ~t ns 
lt1ga res vae a m a is de oito . Sua prorunclidade va rt a ; sea cn rso 
superio r· é a lrava nc;tdo por· 12 g ra ndes cac lt oe iras , clous saltos 
e tr· es s irgas . 8ão e llas . as cachoe ll' H~ do_Madeil'a ,, logo na 
s us cah ceira , da !Vlt se r·Jcorcl ta, elo R rbe.tr·ao que pode cons t
clera t·-se dupl <t , Cts s it·g-as ela Ped r·a Ül'a nde e dos Pe l'iqnitos , 
as cachoeit·as das A t· a r as , elas Pecl e l'ne ira~ , do Pat·ecl ã o, o 
Sa l to do Gil' ft ll, cach oe iras do Calde it·ão do In l'e rno. elos Mor
rinb os. o Salto elo 'l'h es tol'ic o. a s ir!!a dos Macacos e a ca
choeira ele Santo Antoni o . J~ss e c u~· s .J e n c ~ c h oe il' a rlo é chl 
354 kils .; e o ba ixo Madeira tem per· to ele mil kil ~ . Seu pri
mitivo nome era Uca iári ou Ucayali, vocabulos que di zem 
exprimir• o mesmo que a denomi nação que hoje t e m ; e lnuy , 
o rio que Lreme, cha ma va m-lhe os caripunas . Tambem na 
Chor ogmpllia Hi storica , do erudito Dr. Mello Moraes (tomo li ), 
lê se qne na ins lr ucção sec re ti ss im a de :1 de se tem bro el e 1772 
com que S . M. mandtt passa r á ca pitul de Belém do Gr· ão
Pará o cap i tão-gener· al J oão Pe r· eira Caldas , ordena-lhe o 
m arquez ele P ombal que estabe leça a rtninta feitor·i a na cluo
dec im a cach oeir a elo ri o ~Jade ir·a , em frente ás fo zes rios clotts 
n otaveis rios Bény e l~ny m, n ome que pela prime ir v. vez veJo 
dado ao M:tm oré . So bre o Ucayali, a lg uns querem qne esse 
termo sej a Lm ducção el e rio br·anco, o qne não é desa n ·azoaclo 
em vis la ela cô1· ele suas agnas, 1ão barrent as com o a s do 
:Ma moré ; e isso quaclo dã o La mbem o nome de rio preto á 
todos os ele ag ua clara , crys tallina e pnra , pela CÔl' que a pp:t
r entam ao conl'ronta rem com os g randes rios Jodacentos a 
que aJlluem. O nome Ma cle il'a, "quer traclucção ele Ucayali, 
que!' não, é-lhe muito proprio, pela qua ntida de en orm e ele 
m adeiros que acan·e ta em sett curso; e por fórm a t al que, 
cleposilaelos nas baixa ntes sobre os pa r ceis e cach opos . e ahi 
accumulaclos pouco á po:teo , á m edida que as aguas vão 
crescendo, vão form a ndo ilho~as e Le m fot·m aclo ilhas . Enre
dados os troncos ele arvores imm ensas, uns co n tra os antros ; 
prezos e como gu e h <l. rpoaclos aos penh ascos ; compt•i_mid os e 
es tre i~acl'>s pel<t vi olenc ia elas aguas , adquirem ta l so l1clez nas 
s ua base ele pedra C( lle , {~s ve7.es , r es istem victot·i osa mente {~ 
furi a ela torrente . 'l'odos os cl e tri clos le ves qu e as agu as con
duze m, o'l h}'clrophi tos , Cj il e se cl eaprenclem elas m arge ns , as 
a re ias qu e veém em s uspensão , n at·g ila , amarga, ahi se accu
m ulam : apparece um a vege tação nova, e a nova ilh a apre
se nl a-se co m os ca t·ac Leres el e te t·ra firme ; c.tr acter·es qu e nem 
sempt·e pcrclu mm, clesaggrega ndo-: e a ilha co m as enclw ntes 
e descendo o rio . Ao Bénl chama ram tam bem rio dos Troncos, 
}Jela mesma r azão. A palav ra Bé ni qu er dize r· ri o , torrente 
d 'ag ua , hcb- cni , ne cli alecto a l'iocali e dos ca l'ipnn ns ; e é lão 
oriunda ela gt·ande ú~milia Lupica, a prim eil•a poy oad ôra ela m e
tade orienta l ela Ame l'ica elo Su l, que vem associado <1. assú; 
Ueneassú é a denom inação que ·tem o alto Rio Negro. Ao rio 
Pm·üs chamam tambem Béni os pama ris. O va lle elo Madeira 
é um dos m ais extenso s do universo . Comeoa n as esca rpaB elos 
A ndeB , tendo por limites l a ter.:tes o .:tr·axi~ maL ta -g rossense e o 
do PutiLs, e vae reunir-se ao do Ama zon as. Ch anclless co ll oc~. 
suas ven entes a 1. 088 pêa ac i ma do ni vel do m a r. E ' o Bé ni 
ele UlllC IIl'SC?_ <le -1. 200. ki ls ., isto é , quasi igual ao elo Mam or C: . 
A comnu ssao ele ltm1Les do r,ecul o pa ssado dá '' es t . 200 leguas 
c 205 ao Bén i; l egua~ el e 20 .:to g l'au. i"Úl'm a o Béni n <t s ua 
cmboca dul' a duas i lhas em seguida nm a :í. ou tr·a; cle!las , a 
ma iOL' de 500 a 600 metros , a mb&.s si t uadas a meio r io . Sua 
J'oz meclirú pouco ma is elo um kil. Os Srs . lCe ller collocam· o. 
ú, 10• , 20' , lat. e 22o, 12', 20" , O. elo R io el e J a neit·o, e cl ão- !lt e 
de a ltura apena s 122,45 metros sobre o nível elo mar. A j nn
cção dos clou s ri os , e ll e e o Ma moré, formon uma ilh •t , ela Con
fl uencia , onde os a nti gos p lanej ;Jt• a m a co ns Lrucção de H lll for te 
pal'a a taca r· e defende r coust1. nenhuma , mas attestar o sen!t o· 
ri o elo l\1n 111 or6 e ~lade ira , com o o forle elo P l'i ncipe a l tes ta o 
do Gu apor ci . No a rchivo mililill' ex is:e um ma ppa com o 
iilulo: Pl an ta elo forle que se co 11st r·uiu , na boca el o rio Ma
deira , junto el a sua conJ:Iuenci n com o Mam oré . Os a n t ig•os 
suppuzer am ser o Béni o AlLo Madeira , e elel'am ·lhe o me~m o 
n ome cl;, Ucaya ri, pela m esma razão ele acarreLar profn são el e 
ma cleiL·as , em qualqu er época, mor mente nas enchentes . Pe r-
1eucem-lhe com ell'cito qua Ri iodos os qrte o g rande rio con
duz; sendo mui escr,sso, sin ão null o, o conti gen te qu e o Ma
more, sem outl'o braço Jh e fornece ; indo e lle despejai-o no 
Am azonas, que por s1m vez levando-os ao oceano, :ts corren les 
m a1·inhas vão deJ,Jol-os até nas costas cl~ Noruega e nos ice-

bergs do pólo. Como Já vimos suppõe-se que antet·iol·menle 
á 1722 fo ra o Mac1eJt•a percorrrdo por ave ntureiros em busca 
de escra vos inclios . Baen · ~ p1·etcncle que subira por ell e, 
mas só até o llla ni co ré, o r apilã o-m Ól' el o Par•á, .)oito el e Bnrros 
Gnel'rn , pelo cot·r•e r· el e 17 lfj . Na t'l'a a snbiel a el e Palhe 1.a, em 
i722· ele o1•clem ele J oão da Ma ia ela Gama, go ve!' naclor 
cl aq ne lla capita nia, poL' noticias obtidas ele bancle ir•antes que 
tinh a m j á a lli ido em busca el os inclios, e que di ziam lt nver· 
habitações ele gente eul' opéa a cim a el as cnc it oe ir· as ; pe lo.que 
foi P a lhe ta a té :~ foz elo Ma moré enconlr'aLulo uma ca noa 
ele in cl ios cas telhan os e um mes tiço qu e os concl!t ?. i!l. alé ú 
alde ia ela gxa ltação elos Cayoabas , s ituada on Lr·e os rios Inré·· 
name e i\l a nique : se ndo, pol'é tn, no Lave i, rrne ele volta ao l:'ar i~ 
nada dissesse so bt·e o Béni e o Guaporé, que tanto na ida como 
na cl esci cb - não podiam passa1'-lhe clesape r·cebiclos . Mesmo t~ 
cret·- se o paclL'e Patt•icio Hern a neles , cl a tari fl essa nav egação 
el o Lempo ele Nuflo ele Chaves , que por· esse ri o desceria r1u an clo 
almt~ cltmuu seu es ta iJe lecim en to el e San L;~ Ct·nz, por• me iaclo.> 
elo secu lo XVL Mas, pouco3 visos · ~e m de ,·ertlade essa a sse rção 
ClLta nclo se medita na aclmit·açii. o que causou em Belém a ch e
ga da de Ma noel F e lix ele Lim a em 1743 ; aclmit•ação Cl llC fot' <t 
sem mo~ivo s i osse caminho j {t tivesse s ido cle!i.Coberto . A elle 
vém entr·rgal' suas agnos, na lllargem ol'ien La l: o ri be id .o el e 
S . José, os rios i\iutum - paraná, :racy.pat•a n ú, JamaL'Y e Gypa
r a ná, todos nascidos n a col'elilb eira elos P <u ec is, e o Jam a ry 
·tenclo, entre outl'os, por afl'. : o Cama iguhiu a, descido cl:1 co l·
clilh e ira elo Norte : o Mahicy, o Aruapil'á , o Arax i{t ou Mar
mello, o N!anicor é, o Anbanga Lim y, o i\1;1.tam á , o Ar·an1.s 
e o Aripuan a n, qu e se l ig<~. a o Canum a n e pe r· es te ao l'ut•o 
'l'upinambaranas elo Amttzonas ; e na occiclental: o 1·i~ 
beirão elo P au Grande, o Agua Preta , o A buná, o Ara
ponga Oll el os l"el'l'aclores , o Maparaná, o Pnuanéma, o 
Arra ias, o J\1 ;tgua rauch y, o Baé las, o Capnna n o o Marassu
tubu, a maior pa rbe de longo Cllt'SO e bas tante navegação. 
« A tol'ren te, que ba1xa elo nevado ele Chaca ltaya e cor la a 
ciela cl e do La P a z, a mais impr, rta nte e populosa da Boli1·ia, 
diz o engenheiro Antoni o Rebou ças, é um a das ma is r em otas 
n as ce tHes elo i11ose·benes , cnjo n ome ·troca- se pelo de Beni 
desde o Salto ele !clama. Na pr·opri a c idade ele Cochabamba. 
e em snas vis inha nças encot1'tt·a m-se v:w.i os cur•;;os ele ag ua, 
que por duas vi as cli!Terentes vão despejfl.l' ao Mamot·é, cujo 
prolongamento é o Madeira. De um lado são a s nascentes elo 
Pa raca ti e elo Co!omi, que são ambos a!lluentes priucipaes do 
Chapoll'é ou ri o cls S. Matheus, elo outro lado é o rio Rocha, 
qu e tam hem tem o no me ele Sacaba , e é um dos numer osos . 
tribu tarias elo Ca la uta, conJ:Iu.ente elo ri o Gra nde ele Ch a 
yanta., que m ais a ba ixo se ch ama s implesmente rio Grande 
ou Gnapay P- ê o braço mais caudaloso do r io Mam oré » . O 
Ben i, o Cbaparé, o Guapay e o Guaporé são os r amos mais, 
importa ntes, que compõe m o volumoso tronco, que ·toma o 
noma ele i\'Jamo1'CÍ desde a conflucncia do Chaparé com o Gua
Day : r ecebe o ele Ma cl eü ·a quando se lb e jnnla o Beni e o 
êons'crv a até l a nçar-se na ma rgem clir. elo Ama zon as , na 
Jat. de 3° 231 43 11 S. e lo n ~·. de 35So e 52' E . ela ilha ele 
F erro (segundo R icat·clo 1• mnco),. Desses r ios só nos impor·ta 
clesc1·ever o Gu aporé e o Macleua. O pr·1me tt'O que reune a 
ma ior massa, que eng1·ossa o Ma moré pela margem di r,, é 
l'ol'm ad o pelo concnr·so de muitos mana nciaes que descem ela 
se l'ra elos Parecis, com outros qne pt'OI' em el a de Aguapehy 
e cl <:ts vertentes e l.agôas el a provincia el e Chiquitos (Bolívia). 
'l'enclo, porém , as ton tes el e se tt tr·onco pl'incipal n ft se rl'tt elos 
Pa rec1s , aos 14° 42' el a la t. e a duas legnas elas do Jnruena, 
lHaço 1mporta nlo elo rio 'l' a paj 6~ . o Guapot•é se p t·ecipita 
pelas encos tas elas montan h as , dond e se ori g ina, em salLos e 
cachoeirns r epe tidas que emba1•aça.m a nftvegação, até 6. cida
de ele Ma tto Gr•osso . Con e prim eil'o a SO. até os 15° 10' de 
l a t., seg,Jinclo parall elo ao curso elo Janrú, lrib. elo rio Pa
ra guay, e depois volta brn scamente to mando o rumo ele NE., 
qae conse t• va a lé desemboca r no Mamol'é aos 11• 54' 46 11 de 
la t., 68° 1' 80 11 de long . O. de P a ri s (segundo o engenh eiro 
Rebouças). Separa ele. ele a co nJ:I ue nc ta tlo rio Vel'c1e o Bra zil 
el a B.epubli ca da Bolivi:1.) (Vici e Gucbp o1·é). O _'i\Ia.deüa, que é 
o nome qne t oma o Mamot·é depots ela sua Juncção com o 
Ben i, sepa ra a principio o Es tado ele Ma Lto Grosso elo do 
Ama mn as , correndo por es te ultim o até a fóz. Ao formar-se 
pe la juncção elo Bet~i e Mamoré, tem ? Madeira a largura ele 
um a mtlha ou 1.8<J2 metros e prolundrdacle que a ttinge a 
ma is de 30. Prosegue ainda no rumo ele N., em que vinha o 
Ma llloré, e depois ele a lguns kils . ele Cllt'SO eles penha em uma 
cachoeira , c1ue tem o se u nom e, c d{t principio á serie das 
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12, encadeadas por espaço de 65 leguas (de 20 ao g ráo) até 
a)c'tnçar a s plac iclns ;1guas el o ba ixo Madeira., que sem m a is 
ob&taculo a lg tt m co nclu~em no Am azon as e d ' a hi a n Ocea no . 
Os 12 cl r g:úos qu ' int.e r ce pta m o leito elo il:l a cl eiri1 sito: i\!a
cl eil'a , i\1 ISC l'ICnt"din , U.Ibe il"ilo , A"ra r as . Pe cl erne i•·as . rareclilo . 
'l't·es I •·•nilos, Gil'án, Ca lde il'ii o el o In i'el'llo, Mol'l'inhos S alto 
'rheo ton i0, i\Iacacos e Santo A ntonio , den tre os qna 2s ' os de 
passagem ni a Js cllfficnlLosa sii.o os s altos Ribe irã o, Girà u e 'J'h eo 
ton~ô . De•}l •·e lllll il.os 1ri bs . q ue recebe n otam-se : o l'ibe irão 
r~c ::S . J os~ , os ri os illutum - paran á , J acy- par a n á, Jam i1 l' Y e 
Gy -pat'an a o n i\la ch a clo, i\I ahissy , Pil-n.iauat'<t , Marme ll os, Ma
m coró, Uat1n inga, Ma taurá , Ar;;, l'as , Al'ipuana n , A uun á , Ara
pongi1 o u elos F ert'e il·os , Maparan:i, o Baétas , o Ca panan 
além ele mlLt·os . Sob o 1 i Lnlo - E.; t,·c;cl,1 ele F'e>'?'O do R •io j\!Ict
deir c~ - o Dt•. S . Co uiin h o pn bl ico n em 20 el e fever e iro ele 1878 
no .Jo,·;·wl r.lo C.mtme?·cio ela então Cõl' te, o seguinte artigo : 
'< Co1ne nc1clo cada ver. ma is ci<t i mporLancia ela es l;r aela de 
ferro do i\Iadei r a, e clesPp nclo concorrer com m en pequeno 
contin ge nte pal'.t q 11 e se l " ve a e cabo um elos m elhora m e n tos 
mais nccessarios <to prog pesso e c i vi lisação ela i\ mar i ca el o 
Su l , rscrevo rs tes a pontamentos, frucl·O ele al g un s ann os d e 
praLic~\ no va llé'do Am::u:o nas , com a esperança de poder e m 
sc 1· a p;·ore i l;;t el os na exec uç.ão dos tl'aba lhos qu e V<LO se t· e n 
oe lacro1. Q11 a ndo proptu i10 govc l'llo a con s trucção cles ~a es
t l'a da , em 186<1-, Li nha q ua si cet·Leza ele que n id éa fosse 
ab 1·ar,ad a por Lodos os Cllle conh ecem a geog r a pbia da Ame
l'lca do S nl; ma s estava bem l onge el e pensar r1ue ki:o cedo 
appareces~c um h omem com bastante co1·agem pari1 tom a r 
so lJr e se ns hombros o pe~ acl o encargo ele le vantat· a empreza. 
O rio Ma deit"a, que met·~ c&ra tantos cuidados elo gover n o ela 
metropole no secul o passado ; por onde , clma n te tantos 
annos, se encamin ham o commel'cio ele Ma tto Grosso; o ca 
mu:ho olmgaclo pal' a a entr ada elos governadores ela capi
tanla, p el'deu pouco a pouco sui1 impor tancia em conseqncnc ia 
el a imped'e ição dos meios ele lran spo •· te e difficuldi1des r e
s ultantes · elas cachoeiras. O caminho p or in termedio de 
S . P:11~lo, frequentado sempre p elos heroicos filbos d essi1 
Pl'Ovulcla, apeza r d os maiores pel'igos, foi prefe l'ido á via elo 
i\l<tde•ra , cah llldo esta fi na lmente no esquecim en to . Um ou 
oull'O n egociante mais cor a j oso animava-se a ~ulcar as agu ~. s 
elo no •. com gr~ncles Jnte rv~ llos, levando generos <Í fronteira 
da Bohna on a ant1ga Vtllc~ B ella . hoJe cidade de Ma!to 
Grosso. E ssa.;; viage ns , apeza t• de longas e p eri gosas por causa 
dos indios, deixavam, e ntre1anto, l uct·os avu lta dos, em re
l açã o ao ci1pita l empregado; e , por s eu p t'oprio ilrteresse 
exageravam os neg oci a ntes as cliil1culclacles elo caminho afas: 
tnndo ass im a concmrencia . Em fins ele 1860 desceu ela Bo
livia pelo Mad eh·a o coronel Quintino Qnev eclo ; e, no lou
vavel intu ito ele desenvolver o commel·cio de seu paiz, 
]lublicotl uma interessant ' n oticia de su:t vi agem, em que 
mostrou as vantagens ela naveg ação desse rio, r eduz indo a 
seu jus to val or as cliJTicnlcla des do caminho. F oi entã o que 
~? n egoc iantes do d epa t•Lame nto d e Beni, e ele Santa Cruz d a 

el'l'a, começaram a clescet' ao Amawnns, t 1• a zenelo os pro
d.uctos. da criação e l a voura, leva ndo em troca f aze nda s es
trnn gc lras, compt:a das no Pará e Santa r ém . 'l'enclo el e 
)Je1·corre r cerca de 700 l eg-u as e m ca nôa, elas quaes HO ob
stnuda s ele cachoe ir as (via.,.em r edonda ) nua lc(Uel' l)Óde 
avü · 1 · . o • " " m ', lU! c os ~ncommoclos e pe 1·igos dessa l ong·a v 1agem de se is 
c e~~s , quas1 tocla_fe i ta p elo deserto. Mas é tão necessari o o 
am •nho do i\ittclell' a , verdade iro pulm ão da Bo lívi a q11e 

apez•u· de todas a s cliflicnldacles cont imtOn a se t• f'1·eque ~iad o 
augmentanclo sempre o valor ' 'cins trans.acçõ.es, que ac !Ual~ 
r:nte sobe m _ talve7. i1 5.00:000 ' . Cons truicht a es~rada de 
erro ni1 reglllo encachoei'racla. e es Labelecicht i1 navega~. i'Lo 
gQQlp~t· na pa rte superior elo í· io, onde se contam mais d e 

eg ua s clestmpeclidas no Mamoré Guaporé e seus a fls., 
}.tempo ela. vJagem clt> Pará á Boliv'ia flcar{I. reduzido i1 oiLo 
c la R e a nove á c ic\acle ele Matto Grosso. Qtta l n i'Lo deve se t· 
fh Pro g 1•esso de sse g t•ancie e rico paiz por virtud e elo m e
D~rame.':to d os 'tran spo1'tes, qu e deste mod.o s_e reali2a 1 

us t er ços pel os .m enos da pt·odu r.ção da Bo ltVIa luto de seg mr 
al ~ l a elo Madeira, e toda a ela prol'incia ele Matto-Grosso que 
~lrange o va l le do Guaporé . Conc luindo o m elhora mento, o 

110°Vlu~e nb? comm er cia l n ã o sePá inferior a 10.000:000$, lo6'o 
só 8 P11111elros t empos, au g me ntanclo co nsiclera,·elmen te, !Hte 

8 
pel? aprove'ilame nto das forças da pop . da R epublica , que é 

e~ltlertol• .i1 2.000.090 de. h abs. como t ambem lJOl' _ vit·tncle elo 
cli abelec1m en ~? ele tmmlgr a ntes, que alli encontt·a r a o o melho,r 

ma e uben·1mos terrenos, onde, de p ar com o m elhor cafe , 

cacáo, a lgodão e ca nn a ele ass uca r, podem cul tiva r o trigo. 
vinha. cente io, cev:tcla, ba ra tas e O!l ll'aõ plan las impor tantes . 
A cnn s t l' !IC<;.iio ela es t r: 11.la d tJ Mntl ei r·a e o esta belec im ento ela 
a aven· tçâ.o :1 Ya por na p:n ·t ;> sn perio t• do rio eq niva le. ú conqu ista 
p t l'a. 

0
a c i vi I isação da ma is rica e b-d la reg·ião da AJne l' ica, 

cuj a ~upe rfi c i e a bran g· ~ . 26 . ·130 .000 hec LM es, on pr ox im amente 
metad e da Fra nea . Mas llOSSO Ji 111 ll CS Ll\ o ocasiã o nã o é l11 0Stl'i1 L' 
n i mpol'lanc ia cfo mel bo!'a me n t0, rJI.Ie é pate nte a t odos que 
con hec em a Boi i v1a e o n or te elo Bmzi l, e sim el a r n nHL icléi1 do 
c lim a e otltl'<IS ci t•cum s !anci a s esp-ci a es ela r eg iã o, que el e ve ter 
mui to em vis ta a emprer.a que contra tnu a co ns trucção da 
es trada, pat'a evitatt despeza s inaLeis e l<> l vez gt·andes desastres 
como aconLece tL aos p dme i!·os e n•p•·e itcil·os . O clima do Ma 
de ira é quente e hllll1Jcio , pon \m s<Llu bl·e . A ci rc umstan cia 
por ém, el e a ch ar- se o p rli z comple tamente inculto exige ca 11~ 
tella s , sem a~ r1uaes .se r á cus tosa e d ifficil a r ealisaçã o de 
gua lrjlter· obm de vulto, como é a con s trucção ele uma estr ncla 
el e fe1:·o de 300 kils . jll'Oxl>J1 a mente . _E foi por fa lta ele cri le rio, 
por nao te1·-se att·mcl 1do as co n cll çoes elo paiz q11 e fl' ustrou-se 
com pletame n te a pl'im ei1·a tentat i va ele co:1stn1cção . Alli 
como e m todo nol'Le el o B m zil. h a d uas es tações bem cli,stinctas ; 
a rlo ye rãc> , q11 e começa em julho a vaea janeit·o; a elo i11ve r no 
o u das chu 1·a • , que co meça em j a ne iro e es !ende·se a junho. 
No verão a s ch 11vas app~t recom f1• acas , e ordinariamente nas 
conjuncções da l11 a; o ceo conseL·va-se cons tanuemente Jirppo, 
a aLm os phera lra nRpar nte . e r e in a m a s bris a s dé leste, var
r endo comple ta mente o p~tiz. Po1· es te motivo o calo1· pão é 
mui to se nsivel el tu• ;t nte o di a ; as noutes s ão f.r escas, e <"ts 
manhãs de uma se t·e ni cl a de e be lleza clesconu ecidns em qualc1ue\· 
outra r egião elo g·lobo . A il'rad iação n oc Lut' n<L l'<+z ba ixar ~en
s ivel me nte a tem pemtnl'a, m a l'Ca ncl o o tbermome tro cent ígr ado 
22 <t 23? , á s se is ll oras d a m a nh ã ; a m axima r egula entre 30 
e 32° , as clu a~ l1oras ch tarde. Dor me -se i mpu nem ente 01. céo 
aberto :i 111 argen1 dos ri os e nas pra ias , on bap.cos de araia, 
que n essa época fica m descobertos. Nas fiore~tas dormi eu 
duran te muHos a nnos sem exper iruentnt• o m enor inqommoclo . 
Os qu a drupedes mai s est im a dos, antas , vead os, pot•cos, etc. , 
freque nta m as var zeas em gri1ncle numero, o peixe abu.ncla n os 
r ios, e assi m as ta r tarugas, q ue con s utuem um elos Illlnentos 
m a is sa borosos, s a lu bres e apropri a dos ao cl ima: em multidão 
a:ffluem as aves aquat icas, constitu indo mais um recurso para 
a alime ntação . Gera1menLe não apparecem molestias durante 
o ver ã o, á excepçã o de lige iros deflu xos , que entre tanto tov
n am-se fa 1aes, não havendo cu ichdo, como acontece en t re os 
Incli~s .. Em outubro, a ppar ecem as pl'imeiras ch uvas, pre• 
n unc10 do mver no, que se pro longi1m até novembro. Em dezem
bro melh ora o t empo durante 15 dias, termo , médio . E' o 
vcrcmico ele feijão, n a pbrase elos naturaes, por ser nessa occ!:si ão 
que s e fa~ a s~menteira da r eferida pla nta. Reappare~em os · 
ag ua ceiros em Ja neH·o, acompanb a dos de t r ovoadas e contmna m 
até li ns ele abri l , mais o a menos . Alg uns dias antes elas pri
m eit·a s chuvas , cessa a vasanle elo rio, e logo depois el eva- se 
um pouco o nivel ela s aguas , phenomeno a que no pai?. se dá 
o nome ele ?"epiquete. Po1· espaço de 15 o u 20 dias, o rio con
sel· va - se como indeciso, oscillanclo entre limites pouco afastados 
e, pass nc!o em. ·tempo , conli nu a a snb icla reg1lla r, sendo o 
movimento unif orme mente a ccelera clo a té fevereiro. e unifor· 
m emenle r etarda do até o fim do in verno. Acontece, porém . 
ás vezes C[ uc o p1·ime it·o ?'ep ·iqu ete é mui to forte, ele um m etro 
ou m a is, cl escenclo depoi s a s a guas a lém elo limite infe1·ior a 
que h av iam ch eg-Mlo an teri orm ente. S ão es tes os annos clima
te ricod no Ama:Gonas em qne appa reccm febres com car acter 
epicl emico, mas sem g m ves con seqn encia s si hou.ve1·. t1·atamento 
r eo-ul a r e fi el obser vanc1a dos preceitos hyg1emcos, mmto 
n e~~ssa ri os no paiz . Por via el e r egt·a pei?ra sempre o estado 
sa nitario no com eço do inve r no. As primei r as chuvas , sempre 
abunda ntes , lavam a superli ci e do terreno, acarreta~do para os 
rios a s matel'ias an ima es e veget.a es em clecomposi çtw , accumn• 
Ia das cl uran te o verão . Fazendo uso de agnas a~s1m a lteradas, 
contendo p r incipias nocivos, a pop . ~le 1•e s~ffre r, e effect lya
men te so fJ'1·e " esta rruucl ra , el e gastra lguts, co l• cas?. dyse ntet'l::IS 
e out1·as m olesti a s semelhan tes. F a cJlmente evlta m - se estes 
m ales, u sando -se ela a g ua de p oços , que s_em clifficulclade se 
aiJrem em qua lq ll er ponto. Qnem. VIaJa , ou nao tem tempo de 
abrir um p oço , deve anela r mumclo ele um filtro por taL!!, como 
se u sa na InclitL e o utros loga res em que, como no Amazonas, 
pro vé m muitas_ moles t ias elo us? ~~ aguas ele má ~ualidacle. 
A viela, que é tao po~ente n~ssa r1gmo, mamfes_:a-se am.cla mais 
fo r te com a entrada elo I1n eruo. A vege taçao aclqu1re novo 
vigot•, e appar ecem muHiclões de insectos, muitos elos quaes 
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incommoclam ex tl'emamente ao homem, como a extensa f::unilia 
elos mosquitos e outros . Das v:n:1cas rogem os quaclrupecles 
pet'scguiclos pelos insectos, e temendo a imtncl:tção ; os pei xes, 
ma is previcl ntes que o homem . nes te caso a bando nam os rios 
Cat' r egados ele lodo e materi as oq:;an icas, a bl'iganclo-sc nas 
margens al~gacl as (i gap:ís ), Nt n os.l agos , elo mesmo modo que 
as -ta r tar ugas; com os peixes e amph iblos , des:1pparecem tambem 
as aves aq uat icas, acos sadas pela fome . D9 louge em lon ge 
vê- se esvoaçar apena s a pacient e a1"inr,mba por junto elas 
barre it•as , á cata ele peixinhos ou insectos descuidados, ou 
atl'avessat· os rios clesertos a lgum papaga io r oquenho como 
apavol'iclo ela so lidão . As aguas n os ri os elevão- se a 11 mett•os 
mais ou menos; os riachos, que no verão podem ser vadeados, 
trans formam-se em ri os caudalosos, e os logat·es ba ixos em 
l agas extens~s . O paiz. muda _oompletamenLe ele Je içã o no 
inverno; e tao be iJ a é a 1mpressao quo se r ecebe na quadra felrz 
elo verão quanto clesagraclavel na época das ch uvas. A quadra 
do invet·no é, como se vê , a men os propria para se penetrar n o 
Amazonas, ou dar começo a qualque1' trabalbo de vulto nessa 
região, devendo- se prefe1·ir sempre os mezes de maio ou junho, 
sob pena ele lttctar- se com grandes cl i iTicul clacles, molestias o 
falta ele recursos, que em lagares longínquos pedem fru strar 
qualquer empreza bem al'ga nisada. Awtes elo verão, a com
panh ia construc:to ra deve mandar preparar a acampamento 
com pessoal elo paiz, pondo em San to Antoni o o material pre
ciso para os trabalhos elo anno . Sempre que for possível, 
l ucra rá muito a compan ld tt utilisa ndo- se elos nacionaes ou dos 
incli0s ela Bolívia, que nada tem que ver com o cli ma . Os 
estr angeiros a inda mesmo qne entrem no ve1·ão, elevem observa t• 
os preceitos bygienicos incl ispensaveis J10S climas quen\es . 
E' extremamente prejud icia l o uso dos fntc tos do paiz, ainda 
mesmo sazonados, nos pr imeiros tempos ele r es iclenoi a , e assim 
a expos ição ao at• li vre durante a nonte, n a qu adra do invet·n o . 
Antes ele sahir ele cas:J , ele manhã, é el e gl'an de pt·oveito tomar
se ca fe e um pouco ele aguardente, ou mesmo algum alimento . 
Deste modo , resiste-se be m :J. influencia da hnrnidacle, que é 
origem de muitas m olestias , São muito n ecessarios os banhos 
frios as seis horas ela manhã, e ás seis ela tarde, an tes el a ceia, 
como fazem os na turae.s, pois manlsm- se o asseio do corpo, e 
eviLam -se moles ti as ele pelle. ele fataes con sequencias . Tão nec6s
sari o e o uso moderado ela aguarclen te, quan-to prejudicial o 
o buso ele bebidas a lcoolicas, ele que sempre resultam no paiz 
as molestias ele coração. A alimentação deve ser simples , 
banindo- se quanto possivel o u~o elas gorduras, prin cipalm en te 
do porco. Os amantes clesle condimento podem- se utilisar sem 
perigo da banha ela ta rtar uga, que é muito saborosa e salubre . 
Não se confunda a banha com o oleo c1ue se exlrabe elos ovos 
e é a proveitado na preparação ela mexircr, ou conser vas el e peixe 
t ão usadas no paiz. Lucrará muito a em preza empregan do todo 
verão no movimento ele tet'l'as e obr as ele alven a ria, deixando 
a conslrucção de estações, preparação elo madeiramento elas 
pontes, estacadas . etc ., para o inv erno. Assim, póde-se apro
veitar com van tagem o t ra balho elos operar ias cltn•nnte o nnno, 
evitando-se grandes prejttir.os. A céo aberto, qualquer t-rabalho 
r ende muito p ou co n a época elas chuvas, principalmente em 
meio ele florestas humidas, como são as do Madeira . Alé m disso, 
facil men·te adoecem os ope~at•ios , molhando-se a cada passo, 
senclo custoso su bs tiL ui l-os nesses lagares. A em pre><a compre
hende bem a vantagem ele conserval'-Se o pessoal elo se;·vi ço 
nas melhores disposições, ·-po is dessa cit·cums Lanqia depende em 
~rancle par te os seus ltwros. ]))' po r este motivo que eleve pt·e 
Jerü· sempre os naturaes. principalmente os incli os ci,·ili sados , 
que são os melbores trabalhadores . os mais intelligentes, r es i
gnados, pac ientes e capazes el e a iTro nta t· os rigot·es elo clim a , 
e a ruclez elo desert o. Pago fielmente , e bem tratado, o In clio 
elo Amazonas é o melhor operaria, que conheço . Alli, n aq uelhts 
flo restas, vale um índio cem brancos, e va le mais, porque com 
a pratica dos bosques, sempre em con·tacto com a natureza 
virgem, e!le encont i·a t•ecm·so&, ou sa be super::t.l' cli [ic ,J!clacles, 
que fariam succtunbir m ilh ares ele homens civilisaclos. 
'l'erminaaclo, faço s inceros votos para que a e.mpreza c um
pra seu ca iltracto com a maior fal icidacle, co nqui stando 
o reconhec imen·to ele clous p ovos am igos, e que vão ser 
irmãos pelo facto ela oonstr ucçã o ela I!;. de F . do Madeira». 
- Petropo lis, 20 ele fev ereiro ele 1878 . - S. Coutinho. - Em 
1883 a Revistcb J!ma:ronica (Pará) pttbli cou o segu inte al'tigo 
fu·mado p or um homem compe·ten te e pot· demais escru
puloso e!u assumptos geograpb icos . O artigo é o segu inte : 
Commumoações a rHi gas entre i\1 tto Grosso e Pará - Primeiras 
Vtage ns e explorações ao Madeira - Os panlistas em Matto 

Gr osso - Como foram tra tados no Pari~ os h ome ns ele Mat to 
Gt· osso - O Dt•, Th eo tonio ele Gusmão - O l'rtcto que .neste 
momento mais atLrabe a attenção do nosso mundo bl'az tle i:o 
e particu larmente a do commerc i.o elo Pará, é a resoluçao 
altamente poliLica e c ivi li s:lClot·:t , tomada pelo Gove i·n o Impe
·rial, ele fazer co ns truir a g raucle obt•a , ha muito dese jada 0 

a te ago ra em vão ·tentada, _el e uma linh a ele cal't' is de fer:_o a~ 
longo el o Madeira, na secçao deste rw em que a na vegaçao 
imped ida p or sal tos e corredei ras mais ou menos formiclavet5: 
Todo o mundo sabe, e é pois escusado referil-o aqui, qual for 
a so t··te elas em p rezas que ten t~.ram co ns tt·uit• essa linh a ferrea 
qne a pen as ch egou ~t ser comec,; tt cla e em que se perclemm c.en· 
tenares de vielas, ficando afi na l nbanclonacla a obra, ar ruinada 
a em preza c J:intacla a Boli via que perclen o seu elinh eit·o . e 
cahiu n as mesmas condições ele isolamento ele que pretencl~!lo 
libet"tar- se . Este desasl t•e devido princ ipalmente á precipitaçttO 
ou i mpru clenc ia elos emprezari os, não h abi litados p or estucl~S 
seg ut•os elo te rreno sobre o qua l ele v itt cort· e t' a I in ba, ó maiS 
uma lição que nos vem provar quanto é pedgoso segu ir os cli· 
ctames ele cel'tos espiri tos exalta dos ou in expet"tos , que se 
exasperam de não verem, entre nós , ini c iados ou exec ·.,taclos 
em um di a, obr as e melh ora mentos qn e não di spensam est udos 
nem tempo, nem meios . Parecendo cet•to qn e o fim q 11e o go· 
ve t·no tem em vist<ts, mandando comtruit· a estntcla de ferro 
ll'lacleira, é arra ncar elo is olamento em que se tem achado a 
gl'andc JH'Ovinci <t ele Ma L to Grosso e reanimar o seu comme~
c[o, üt~ e rnos os mais a.rdentes votos pa ra a prom pta reali saçao 
dessa medicl:t ele tão a lLa impol'Lancia para a l'lt ttt i'a prospen· 
dado elas reg iões a que ella vae ma is par ti cnbt·m en te int et·~ 
r essar ; e pa ra se apt·ec ia r melhor o va lor ela futut·a estrada ele 
ferro, scj<t-nos pormitticlo descrever aqni, a ~itu lo el e l'ev isba 
retrospectiva , as condições e ~s tado em que no seculo passado 
se achavam as com muni caçõea e o commerc i.o ent t'e i\latto 
Gr osso e o Pal'á. I - O rio Ma deira , ou s impl esme n te o Ma· 
dei ra que os naturaes chamavnm C<~yat·y, começou a ser visJ· 
taclo desde meiaclos el o seculo XVJI por Portugnezes ela coloni a. 
el o Pa t•á em pt·ocu ra de dr ogas da terra que os inclios, de bo !lo 
vontade permutavam por avelorios, fi tas ele a lgodão e hugia
r ms ele toda a sorte . Tão saLisf'ei'tos e carren-aclos ele dt·ogas 
r eg t·essara111 os pl'imeiros que entra t•am n o Made ira que logo 
se acreditou haver a li i um lhesouro, um mclorado a explorar; 
consequentemente mul t iplicar a m- se as viagens e especulaclqres , 
esmerando -se todos em agradar aos indios para fazerem melhor 
negocio. Inclics e brancos es tavam todos contentes; mas, a 
cubiça elo s brancos trou xe entre si desordens das qualls resul• 
tara matarem as vezes uns aos oukos para se descart:u em 
elos competidores no commercio com os inclios. Mui·tos annos 
se passaram, quando nos ultimas clecennios claquelle seculo os 
jes uítas elo collegio elo Pará r esnlvet·am t am l.Jem entt·ar no Ma· 
deira a bem ela salv ação elas almas elos gen·tios e dos mesmos 
por ~uguezes, segundo a sua expressão habitual. Mandaram, 
pois, es tabelecer lá um a missão na parte inferior elo rio Pareci, 
porém, os índios j {t hab i·tuados ao commercio livreco m os co· 
l onas, estranharam as restricções impostas pelos padres e as 
t·eprehensões que estes a ·todos faziam pelos m nihJs peccados 
qtte comme tti am. O certo, porém, é q ue os jesuitas ftea ndo 
mal vis tos dos inclios que p rova velmente fomm a isso in.suflados 
pelos colonos , aba ndon ar a m . apressadamente a missão, cle~
cnlpando- se que aquelles Jncl10s e ram mtüto bt'utos e não vall!lo 
a pena catltech (sal-os : Os porLugue~ - s continuaram a inda pül' 
alg tt ns a nnos a negoc rat• r egularmente clJm os índios, e <Í. me· 
cit ei~ qite a coht~<a os excita va, avan!.\avam rio acima procurando 
as ma locas co m as qttaes poclesGem fazer lltCl'aLivo co.mmorcio; 
mas a lguns 0tt a maiot· parte clelles, pouco escrupul~sos 
de1·am -se ao commercio de escravos , e co mo os inclios a 1sto 
sa oppttn l~am, começara m a pet· seguil-os, prenclel-os e _con· 
dn zil-os a c1clade onde os vendiam a bom preço . Entao os 
T-urií.s, valente tribu e talvez a mesma que mais tarde tomon 
o n ome de Mundurucús (Muturu cú) e que dominava m o curso 
mécli o do ri o , a baixo das cachoeiras, insnr()'iram-so contra os 
colonos, r eunira m -se em fl otilh a e os expulsa ram elo Macleirrr, 
em cuj a foz se es ta belecer a m, fazend o d'abi expedições c007 
tinuas contra os . se us aggressa i· es. Em i 7 l5, chega ndo ao PartL 
a not icia das formiclaveis aggt·essões elos Turás, o capitão~ 
genera l Christovão ela Cos ta d espacho u para o Madeira ui11 Do 
tloLilh a so b o commando do cap itão-mó t· J oão de Bal'l'OS ela 
Gnerra , com a missão ele bater e ex termiuat• os temive is sel· 
vagens . O capitão Guerra os bateu o fel-os clesa ppa rocet· ela foz 
elo Madeira e subiu es te rio, cêrca de 70 leguas , perseguinclo·O~ 
até ás barreiras que fi cam aci ma elo lago Manicoré ; mas ah1 
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fltldou a viela, esmagado com todos os que iam na mesma canôa 
Por u m enorm e ceclt·o que desenraizou-se da margem c<~
htndo sobre ell es . O resto ela flotilha regressou ao Pará, 
fican do ass im em gra nde parte malograda esta primeira ex
pedição. Em i723 mandou o genera l João da Gama da Maia 
uq Madeil'a um a ·tropa c~mmanclada por F . de Mello Palheta 
para verificar o que havia ele exacto, na no ticia que t ive ra·, 
de a n rlarem al ll'uns homens a cont racta r o ge ntio neste rio, 
sem se saber s1 eram hespanhóes ou portuguezes. Esta expe
di ção correu todo o rio, passou as cachoeir as , e en ·trauclo no 
Mamoré subiu por este até á aldeia da Exaltação de Sa nta 
Ct·uz dos Cajubabas, missionacla por jesuítas , com quem teve 
longa conversação sobro a'luelle paiz ; voltando depois ao 
P a rá a da t• co:1ta da sua comm issão, sem comtudo tet· feito 
uma exploração regula r do rio. Cêt•ca de cinco a nnos depois 
desta expedição, subiu tambem o Madeira aM á referida aldeia 
da Santa Cruz o padre João de Sampaio, jesuíta , que pouco 
antes havia creado uma missão ao pé da cacho~ira ele Santo 
Antonio. Est3. viagem tle Sampa io não deixou tambem noticia 
a:lgum a de impnrtancin sobt·e o Madeira e Mamoré, Antes da 
expedição dos geogr aphos e as tronomos elas demarcações pot•
tuguezas ele limites , não houve no secu lo passado sinão nma 
exp loração r egul ar e relat ivamen·te satistactoria no rio Ma
deirct; e esta !'oi a que teve pol' che fe José Go nçalves da Fon
seca que, acompanhado ele um pessoal sufficiente e ele esco lta, 
subiu o rio Madeir a e o Guapol'é até Ma tto Grosso em 17<19 . 
Foi a pr im eira explor ação de que se colheram res ultados uteis 
para a geog raphi a d o paiz . Mas a mais completa e sa ti sfa
ctot•ta explot•acã o clMse musmo rio fo i a que fizet·am nas u ltimas 
dezenas elo seculo os la boriosos e in!'an&i gaveis membros da
q ttella ~ demarcaçõe3, cttjos trabalhos são até hoje co nsider ados 
os nutts exactos. li- gm qnanto Pot··tugal sob o reinado de 
D. João UI a quem ·tanto elevem a Co mpa nhi a de Jesus e a 
lnquisi9ão por elle i ntroduzidas no reino, perdia aquella an
ttga vn•t.ucle e va r on il energia que pt•oeluzira tantos e t ão 
grandes homens e ta n·ta gloria nal.lional, e sobretudo emquan·ta 
a dominação ava r enta e clespotica dos Philippes aba·tia o nobre 
orgulho portuguez, empobrecia e acaba va ele encher o reino de 
corrupção, ele adul adores, de fanatismo e de algozes, erguia-se 
na parte aus tl' a l do Bl'azil uma nova r aça ela homens dotados 
ele uma :;:dmiravel energia e intt•epidez ele que nos ta~pos mo
dernos nao é facll ach at· mats de um exemp lo no mundo civi
lisaelo . Estes homens, pela maior parte, de r aça mixta que se 
conhecirt com o nome ele Paulistas, que ensaiavam suas forças 
como que pa ra se constiLiliram em um po vo á parte, e que viviam 
.hi em ce rta independencia elo governo europeu, não esperavam 
nem pediam licença a nin guem para se metterem em emprezas 
por mais aniscadas que fo ssem ; formavam- se em bandeiras 
ou corpos ele paisa nos , compos tos de homens livres ; in ter
navam-se nos se l'iões, florestas ou campos, nunca de outros 
bt·ancos visitados, guerreando e domando índios selvagens que 
al'es r eduz iam á escravidão ou ás vezes sómente ti obediencia, 
descobrindo minas ele ouro e ele pedras preciosas, devassando 
n1atto, abrindo cam inhos , formando a rraiaes e estabelecimentos 
r eg:ulares e elilatanclo amplarnenbe os clominios ela sua c~n
qut sta . Foi ass im que de.;cobriram e povoaram os te rri tortos 
CJne formam hoje as P l'ovinci as de Minas Geraes, Goyaz e 
M.atto Gt·osso ; penetrara m pelos sertões da Bahia , Ceará, 
P1au~y e .Mara t?h.ão.; l evara m mesmo suas exeursões sempre 
Pelo Hllertot· ate a base dos Aneles, de anele, encontra ndo ab i 
~s hespanhóes estabelecidos, forti ftcados e senhores elo pai z, 
t etrocederam, por lh es ser imposs ivel entra t• em lu La ao mesmo 

1 :~)?0 com. es t.es seus v ~lh~~ inimigos e . com as nu r:1erosas 
:'toes ele tn cllos do patz, J<t por elles subJugados ; emftm, re

gt assando, algnna seguu·am para 0 nor te e foram achat·-se nas 
ln_argens do So li rnões pot· anele desce ram até o Pará. O nome 
sobdii"Pattltstas fa~ia t t·em er de espanto as t rib us mais fet•ozes 
e e · tc ~sas ; os mes mos g·overnaclol'es clns Capil.anias do Norte 
05 l~espe t tavam e um de ll es 0 do Mal'anhão lh es cleve tt a sa l
l~çao da Capitania contt·a a qnal marchav~m victol'losas as 

r das ele . se i vagens co njurados con·tra os mora clol'~s port.u
~te,.es. 1\o!tu tos. a nnos depois de fot·ma t·em seus a t·nu~es em 
seatto Grosso, Já s<;>L re ns aguas elo Guaporé, os Paulistas o.u 

us descandentes g·eralm en to conhecido~ pelo nome de lYit
~~tros, consicle t·a'nclo. C[U e s~ Paulo lhes ücava _a mais de 

1 ~ l0gnas ele cltsl:anct a , ·trataram de a lmr relaçoe;; com as 
~h ~ tas missionaclas pelos jesu ítas hespanbóes, dos q~aes obti
lll an? supprunento de bois ele carro e ele cava llos . J1s·te com

ereto , porém, [oi logo snppr i m id o por ot·dem Lermin an ·te elo 
supet•tor claguellas missões. E ntão os mineiros ott paulistas 

de J\IIatto Grosso foram bttscar outros meios de commet•cio e 
spn· itmdo o curso dos rios que se .in clinavam pa t·a o No1·te' 
oh~garam ao Pará com grande adm iração elos habitantes des t~ 
cidade, ·trazendo- l hes o seu om·o para trocarem pelo sal , pol
vora, ch umbo e outros a t·t igos nec ssa l'ios aos seus al'l'aiaes . 
Quando, pol'ém, por denunc ia dos jes uitas, a Lisboa chegou a 
notic ia deste ousado commettimento elos paulistas, o rei, obe
clecenelo a inspirações pouco n obres, em vez de proteger e 
a nim ur a tão util commercio , apl'essou- se a expedir um Alvará 
(de 27 de outubro ele 1733) prohibindo toda e qualquer com
rnunicação en tre Matto Grosso e Pará, impondo severas penas 
aos transgressores. O Alvará fo i repetido em 1737 e acom
panhado de uma carta régia em que o rei D . João V decla
rava que « em attenção ao C.Htgrnento desta capitania do 
P <u·á e ~ttilidade dos sens moradores, prohibia que a lguem 
cuiclasse ou fizess e qualquer clo:lligenci a em maleria de mine
ração, fiPanclo prohíbida a abel'lura de cam inhos, picadas, 
ele. , para qualquer ponto das minas . » Não admira que o 
Creso portuguez que, r ecebendo elo Braz il centena res de a rro· 
bas ele out·o, as fazia passar para a In.;l:tterra e sob retudo para 
Roma em t ransações desvant·1josas, recompe nsasse a stt<1 grande 
colonia com ordem tão iniqua; mas é para estt•anha r que 
em 1752, a Côrte ele Lisboa .iá dirigida pelo famoso Marquez 
de Pomba l, faze ndo aeguir para o Pam como e-overnaclor e 
capitão-general o propt·io irmão do poderoso mi nts tr o. desse
lhe ordem tel'lninante «para pôt• os embaraços que podasse a 
qu alquer c~mmun icação com as capita ni as ele Goyaz e Matlo 
Gt•osso». Estas res tricções e ot•dens tão es tranhas e contrarias 
á civilisação, constitu íam naquelles tempos o systema pot•tuguez 
de admin is tração colonial, po is vemos que foram seguidas 
de outras não menos característica~ , taes como: o i nele feri• 
mento em que Belford , irlanclez do Maranhão, pedia licença 
pat·a assen la t· alli uma fabt·ica ele faze r fe t•ro, indeferimen to 
acompanhado de r eprehensão ao su pplicante e ele ordem ao 
govern ador para não consentir fabl'ica alg uma dessas no dis
t ricto ela s tta jmisdicção ; e as cartas r égias e Alvarás pro
hibindo levantarem-se enge nhos ele canna, pr ofissão e fabrica 
de ourives em Minas Geraes, assim como otilci nas de tecidos 
fin os ãe lã e a lr;odão e de velluelo, mandando queimar ou 
e"tin g uir as que Já existiam,. por serem todas e~s~s fa.brtcas, 
teares e enn-enhos clesnecessartas no Brazll e prej udtetaes ao 
commercio

0 
do reino. l~m visLa de ·taes r estr icções, nin guem 

dev ia cs tt·anhar que o proprio capi"tão- genet·al Furtado de 
Mendonça declarasse em 1752, na rarta dirigida ao ret, ponco 
depois de tom at· con ta do governo elo Pará que « .• . esta Capi
tania estava reduzida a ulti ma ruína.» Efl'ectivamente ass im 
devia ser desde que se pt·ocurava po•· todos os meios privai-a 
de um commercio importante com outras Capitanias e · fazia -se 
tudo para empobrecfÜ·a. 1II-J ~\ r efe ri as viagens rn.algt~ns ~o
mens inLrepiclos que desceram de J\!Iatto Gt·osso ao P a ra no m tmto 
de procurat•ern recursos para os ~eus arraiaes . Estes homen s, 
assim como onl•.·os que depois lhes seguiram os passos, foram 
pt·esos no Par{t, e a um clelles , J. Chaves deu-se praça de 
soldado. Em um li vro publicado por ordem do governo em 
1869 1 referi com algum clesenvol vimento a viagem que o 
mine iro João de Souza Azevedo fizera de Cuyabá ao Pam em 
17'17 pelo rio '1\tp:tjÓ>. Outro min eõro J oão ele Moura, homem 
rico, l1av ia descido do art·aial de Pouso Alegre (clepois Villa 
Bell n. e hoje cidade ele Matto Gl'osso) pelo Madeira , afim de 
r eceber a importancia ele le ttras que os olliciaes, mandados 
pelo rei r a l'a lá servirmn, hav im saccado contra a Real Fa
zenda elo Pará, por adiantame nto qne o mesmo Mo_ura !hes 
fize r.~ . Esses dous viajanLes, como outros fi caram !1-qnt dettcl?s 
em vir tude das ot·dens que lhes pl'ohibiam partu· e segutr 
pelo mesmo caminho ou qualquer ou tro direclamenl.e para .as 
Minas. Em 175.2 Rolim de Moura (depo ts conde de AzambuJa) 
prinieiro govel'Daclo t· nomeado para Matto Grosso, chagou a 
Pouso Al·~gre , sendo pant a lli mandado afim el e asseg_ura r a 
f'ro nteit·a elo Brazi l pelo lado do Guaporé. Chegado alh e ele
va ndo o loo-at• {L crtten·on a de vi ll a, !{o!im despachou pe}o Ma
cleil'a Mano"e ! Rodl'ig~cs Campello com destino ao P<W<L, pe
dindo ao gove t•n aclot· desta Capi·tania soccorl'o para a nova 
Villa e Capitan ia, que es tavam muito pobres . Mendonça F ur
tado viu-se em apnl'OS pat'ft concil ia r estes socco rros com as 
ot·de ns que trouxera de ernba~;açar a todo o cus to as COil1Il1 1l
nicações com Matto Grosso, sobretudo po t• ler pouco antes to· 

1 A regiclo occir!cnl a! c!rt Provinda do Pa.rrí , 
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mado medidas el e gran de res Lt·icçã o . Com ei-I'eito, logo que 
ch_ega ra de_ Lisboa, sab<J ndo que a qui estava J oão de !\1ouea 
(J a a cima ci tado) e que pre ijencfia r eg t essa r pa ra Mu Lto Grosso , 
ma ncl o11 prencle l-o e obrigou- o <t pt·es La t· fian ça ele 12 .00ú Cl' U
zado s ele que não pan ir ia nem ma ndari a al g11 em por si SJ ill a 
precisa l icença; e a Souza Aze vedo qu e obLive t· a li cença pa ra ir 
a visita r as suas l'c itori as no Madeir a , obri g-ou-o ija mbem a ig ual 
multa pa ra n ã o chega r a Ma lto Gr osso . Mas a r eclam ação ele 
Rollim e t'a Lão j11 sta e tão a t.tenclive l que re~o lv eu presc indir 
elas orden s r es tr'tc ti vas e r emeLter os soccorros pedidos ; e 
a ssim, R odrigu es Campell o que es Lava am ea~'ado ele Ler n 
me sm a sorte ele oult·os mineiros , vo l'bou a Ma tto Grosso com 
os seus dez compa nheiros e indios rem e it•os . Dos OL!tros ha bi~ 
t a ntes da Ma tto Geoss o que ha vi a m ch ega do ao Parà, uns 
foram ma ndados pn.r a S . Lui z do Mar a nh ão, clous fo ram re~ 
metticlo~ para o r eino a fim el e serem pr esen tes a E l-Rel, e 
Joac1uim Ch a ves, a qnem der am pt·a ça de so ldado, deser to n, 
m et teu-se J?el o sertão e con segui o chega r a Ma lta Grosso, onde 
gt·aças á sua eneeg ia e ac ti vid acle form ou um importante es
t a belecimento nos P an t nnacs c o.hi vi veu livre e feliz n o meio 
ele sua fam ili a e am ado de todos os seus co mprovincianos . 
No Pará fica va m ainda detidos J oiio el e Souza e J oão de Molll'a. 
So uza que aqu i estnva desde 1747, usa nd o da lice nça q ue 
ob·tivera , partiu en1 jn neiro ele 1753 e só em julho p ôcle r e·
g ressar ao P a rá , onde nprese n tou-se ao gove ~n a cl or, decla
r a ndo -lhe ft-a ncame !tte qu e ti nh a ido a Ma lta Grosso, CO I1'tra 
o que prometteea , por t et• de nccuclü· a rlesa era njos na sna cas a . 
Bem qt.tizera punil- o o gove rn aelo t· , m as n ão o fez, em prim eiro 
Jogar porqttc o clesemlJnr&"a dor ouvi dor íl'er al nomeado parn 
Ma tto Grosso, declarou--llle que não partH·in para onde Da-Re i 
o m andavn si o govern a dor não lhé permittisse le,·ar como 
pr a tico e companheiro o t' eferido J oiio ele Souza , e em segundo 
log<w porque ~inh a j ít r ecebido o Aviso pelo qual se lh e decla
rava qu e ll cnvam r evogadas todas as ot· cle ns prohibi t ivns ele 
communicacões e commercio com Ma LL o Grosso . A cô t• Ce por
tugu eza h a v in com eJl'ei lo r evogndo todas aq uellas pToh ibi ções 
absurdas, e , é preciso clize l- o, n ã o procedeu assi m por ser 
iuspit·ada pe lo pL·ogresso e bem geral ela colon ia, mas for çada 
pela n ecess idade imperi osa de acc uclir ás ft· onteir as de Ma tto 
Grosso a meaçadas muito seriam en te pelos hespa nh óes ; e foi 
unicameute por es te moti vo gue 't l'aton logo ele ceear na gn ella 
paete um a n ova Ca pita n ia e el e mandar para alli oiTic iaes dis

· t in ctos enca rr~gacl os ele foPtifi cações , os mesm os oiTtc iaes que 
compe Le n~e mente atüot·s iados pediram di nh eiro :t J oiio de Moura 
e lhe passara m letiras contra a F azenda Rea l elo Pará, 
onde, em r ecompe nsa foi p reso. E' pelo mes mo mo l·ivo que o 
governadot· Ho!Jim de Moura te ve ordem de prepa rat· tndo em 
i\latto Gros~o pnr:t 1·es isti e a qualquer eventualidade. e qne 
pa t•a isso. ex pcdin Campello a o Par á. a pedir soccorros ao seu 
collegn , correndo ali ás C<1mpell o o ri sco ele se !' La mbem pt'<' So 
com toda a sua ge nte . J oão ele Souza aco mpa nho it com efl'eito 
a o ouvid or ge ral e conseguiu a ss im de ixa r o Pa r á e r Pgr cssat• 
ao s~ io de >na fa míli a e qua nto a J oão ele Moura foi-lhe La m
bem per mi tticlo regt'es sa c· na mesma occasião a Ma tlo Gr osso 
em ut tencão ao serv iç o qu e fizer a :1 os o lli c iaes d'l!:l-H.ei na 
quella Capit a nia. IV- Desde es La é poca no tavel em q ne o go
verno proclamo ti a liberd ade das communica ções e comm orcio 
inter-·pro vin c iues . todas as a uloriclades se esmerat·a m em da r 
exec uções e desenv o lvim ento poss ivel fJ. essa grande idén, e 
nin gttem, a este r espeito e nes~ e sentido , mais tn .hnlhou · do 
que o jui z da tora de M~tto Ot·osso b::tcbat·el Tbeotoni o da 
Silva de G 11smã o, o irm ão m ais moço dos celebees Bar Lhol omeLI 
Lom·en ço e Alexandre de Gusm ão . 'l'heotoni o que pa rece t e t· 
sido um dos pPim eiros a aco nse lha r a libet·clnde do com me t•
cio intercolonia,l, qu ando es ta icléa fo i conve t·tid a em med ida 
pratica pela g- overn o ele Pom bal, remetteu_ de Vill_a Bel! a ao 
governador do Pará um pla no de naveg-~.ça.o pot· Íl'o l' n no Ma ~ 
cleira, para ma ior seg Lu·a nçn ele viela e propl'iecla de, mu ito 
e xposta aos in s ultos elos sel vage ns . . pl ~no que o gover na dO!' 
não acce ito tt pot· e nte udet• q ue t•es tt' lng tt'l a u m pouco a ltbee
da de elos co mm er cia n tes . 'l' ermin aclo o tempo do so u ju izndo 
em Vi !la Be lla , T heotoni o desceu ao Pa rá em 1757 com o 
nobt·e in te nto de dispor os meios necessa rios pnra fonnat· l.llll 
es ta belecim en to des tin ado a pt·esta t• soccot·t·os aos vi aj rt ntcs o 
ao comm ct·c io do r jo , !1screveu á fa milin .. qu e esta va em 
T~isboa, n vit• r es idit' no si tio por .elle escolh ido , de; ct· ,' vendo-o 
como um d os mais fer te is el o lll il llllo, e seg· uin em ag·os to pa ra 
esse l ogar, que era junto ao sa lto g-ra nde , ac ima ela cachoeira 
ele SanLo Antonio, tendo fe i\o dcspezas con sidera ve is com o 
transpor~e ela gente, com ferramentas e oult•o s m ateriaes n e-

cessarios ao es labelecimen lo, ao qual detl o nome ele Nossa Se
nhora ela Boa Viagem. O govern ador elo Pará q tLe o aux iliou nos 
meios el e fac ililnt· o transporte ela gen ije e ca rgas , fa ~ delle 
grandes e logios na carta qu e cl iri g in á Ctn·te da ndo conLa desse 
s uccesso, m as desconliauclo ela cllll'ação el o es tabelecime nto pot• 
es tar o fund ador acco mJJl etLiclo ele um a as thm a que pouc a vi cht 
lh e per mittia. A famíli a de Th eoto nio nã o se fev. esperar, e no 
mesmo ann o ch egando ao P ará , seguiu logo para a colonia da Boa 
Vi agem. Por es·te mesmo tempo veiu aviso ao Govet·naclor, de que 
'l'beo tonio es ta va n omeado ouvidor de Ma tto Grosso ; mas o go
vet·na clor pediu á Cor te que houvesse El R ei po t· bem fazer a 
'l'heo lonio ns mercês que seus set•viços m ereci am, m as qne o 
não ·tirasse de tão impot•ta n le Gmpreza «não faltando quem 
qui zesse set• Onvidor » e (d ev ia a ccrescenijar) fa ltando quasi 
sempre que t enlla o pa~ri o tism o ele emprehendet• com sacriJicios 
um es tabelecim ento tão util e t ão imporl an ·t.e pa ra o com· 
m erc io e civili sação dos povos . A coloni a ela Boa Viagem 
floresce ti e cresce u rapida mente; mas, conforme bem previ r a o 
go verna dor do P a rá , 'l'h eotonio n ão durou muito tempo vivo, 
e com o seu fa llec imento a col onia cl ecnhiu ta nto que não 
ta rdou a anuinar-se e por lim a ex tinguir-se . O es t :.~. be le · 
cim ento ela Boa Viag-em desappa receu; mas o povo, passageit'os 
e n avegan tes que alli n o t empo elo seu fundador ach avam 
todos os soccon·os pa ea ns suas canôas, desmenti11el o a antig:t 
fama de ingratidão elos P araen ses , deu ao logar e ao mesmo 
Lempo ao grandioso salto do r io a lli o nome ele Scblto elo Theotonio 
- santa e bem m et·ec ida h omenage m :i memor ia do infeliz 
bemfeitor elos via.'la ntes elo Madeira . D. S . l"erreircb P en nc;. 
E m 1882 o pres ic c nle do Amazon as diPi g lu a um ami o-o 11 
segnitrte carta , em que na rt•a a viagem que acaba va de "i·aze t' 
a o rio Macleie a : «Man áos , 28 de outubro rle 188.2.- Meu caro 
ami go - Es tou de volta elo rio Mtt deira . Ch r.g·ue i h oje n o vapor 
el a compa nhia do Am azonns, um clol bons pnq notes qne 
na vega m o g r nncle rio. E m gera l Lrago boas impt·essões do 
lv~acle ira, qtw.nto ao se tt adi an tamento ; mas com a s suas 
ri quezas contras ta sing ula rmen te o estado ele clecnclencia elll 
que se acham a s povoações . E' o mesmo que s ttccecle com todas 
as outras do intel'ior. Na gra nde exLensí1o, que vi s itei ele 
cer ca de 200 leguas, _exis tem a}Jenas clttas villas : l3orb~ , a 
a nt1g·a Arar e tam a , v1lla ha m ai s de um secttlo r eba ixada a 
f reg uez ia e'm 1835, e novamente vill a , decahe n 'olh os vi s tos . 
i\1auicoré, de c reação r ecen t e, 2écle ela co marca do R i o Made ira, 
·tem m a is movim ento, po rém pouco prospéra . Entret.a n to, a 
sua muni cipal idade 'tem de saldo cerca de SO:OOOB. que actual· 
men te empregam-se em obras importa nte3 . N ão h r, mais ves
tíg ios do Gra to, lugar de degeeclo , conhec ido como fó co el e m<tior 
numero de moles tias enclemicas . A bandonad a e ince ndi ada a 
povoação em 1828, é hoj e l oga1• saudavel. V tt-se q ne cm·ou - a 6 
fogo . E' um facto que se observa ge ralm ente nas duas pro
víncias desta r eg ião , a decadencia doa povonclos á medida que 
crescem a s l'iq uezas de ca da um dos seus rios e aiTlnente.l , 
co m o. descoberta de novos serin gaes . Con tribue poderosame nte 
pa r a isto a faculdade que teem os vapores das com panbiUS 
subveoc10nadas, em YJrLude elos saus conijractos , e os ptuti
cula res de tocar om em t.oclos os pon tos que lh es nprouve•·, a1em 
dos pot·tos de esca la , pnra r eceber lenha e para o tra nsporte 
ele cargas e bagagens . P at·am em pequenas disLanciae um a elas · 
outras , muitas vezes p ara euijreg-a.· ou recebet· cargt~, cujo J're t~ 
não va le se quer o vapor que se perde na demora .' E stas 
demoras const antes , a lém ele torn a r as ~· iagens l ongas pelo 
dobro, tem, como cltsse, o g-r avi ss im o inconveni ente d e obs tar 
n creação e o desenvolvimento de novos nucleos de povoação. 
Com o pacruete qu e leva a portn el e c ~t cla um todas as suas 
enc_omm e n_d as ,. me;smo _a s da importa ncia mini ma, ninguem 
m ats . pt·ecJsa ll' as Ylllas, que vege ta m o clescahem. O com· 
m et'Clo todo é com a praça de Man áos e elo P a rá pl'inc ipa l
mente , as dua s unicas cidad es gue ca minham, mas caminh am 
bem em todo o Amazonas . Terminado o fabri co el a borracha, 
dura nte a e nchente , os pt·opl'iela rios ou fi cam em seus sít ios 
ou a use nt a m-se para ellas. P enso que convé m l'aze t· al o- um a 
cousa em favor das povoações , não con se n Lindo q ue os vap ores 
subvencionnclos toquem em oull'os pontos , a lém da escal<t; 
senão qua ndo tiverem mais ele cem a t·t· obas de carga, se n- undo 
o contr <t cto. I-Iei de ·tom ar es t;il. provid e nci;~ nn volta da vÍa,.ent 
qu e agot·a projec to ao P 11 r ús..: Não se p6de di zet• que 0 r io ~~a
cleJra seJa h oJe cloenijw, se nao p<t nt que m t m b;dha clentl'O c] os 
serio g-aes , ex pos ijo ao sol e a chuva . . O pt•opt'io Cmto passa 
actua lmente por um d os Jogares mnis satula veis . Em suas 
immediações _existem magníficos campos geraes, a té ag·orn. 
pouco conhec1dos, que es tende-se até o Pltrús. O ft~cto de 
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estarem esses campos quasi desaprove itados deve-se fl.tLribnit· 
a l ~m ele outr os motivos, <'~ ülla ele commun icações com o~ 
l agares ele onde o gado podel'ia se r tr anspal'taclo com vantagem. 
Bem per ijo fi ca m os campos e fazendas ele cri ar;ão cl<t Bolívia 
onde o gado de cri a va le 4 a 5 pesos (S$ a 10-3). Ma~ 
são imm ensas as d iiTiculdades que se interpõe m na p ns

·sagem cl~s cachoeiras. P ude avaliar de 1! i .su o qne é um a 
dessas passagens, melo ao Sa l to do Theotonio a maior e a 
mais impor tante elas 18 cache iras elo r io Madeira . Da i " 
ca?hoeir a ele Santo ;<\-n tonio em diante, o -transporte ele passa
geHo~ e. cal'ga~ . eflectua -se em batelões espec iaes tt·ipólaelos 
~ar rnclws boltvtanos ; e foi em um cle lles c1ue sttbi. Até o 
sa:lto do Theot~n 10, que é a 3" cachoeira, gasta- se em subida 
seiS horas de VIagem; a descida é mais rap icla , e nós pudemos 
eJI'ec tu a1-a em uma h ol'a e tres qua r tos . A for ça ela corr en t.eza 
vence-se, com mais ou metlOS diflic nldade , por que m e ~ Lá 
affeiLo a este serviço . No salto elo T heo·to nio, porém a passagem 
é imposs ível pot· agua, quer no tempo ele cheia,quet· n a vasante, 
O rio apresenta ahi uma difl'e rença ele nível de 18 m et l' OS ele 
a l tura , fo t·mando u m magnífico sa lto em t oda a stts largur a. 
Pe lo volu me ela agua, :to lado des te, o ·sa lbo de Hú não passa 
de uma pequena cachoeira . Não exager o dizendo que em s cenas 
ela natu reza, fo i um elos espectaculos mais g rand iosos , se não 
o maiot· a que t enho assistido . A h i faz- se a passagem, descar
r egando os batelões, que são transportados por t er ra elo m esmo 
modo que a carga, em nma ex: tensão de cerca ele meio kilorneLr o. 
E d izet· que ha ma is se te varadotu·os des te genet·o nas outr~s 
cachoeiras, a lém daqttelles em que tamb am é preciso passat• 
du mnte a vasante elo rio! Não tenho bem presente o tempo 
qt~e se gasta neste penoso trajecto: creio que excede a ummez . 
A meia assi m apeza t• das difficu ldaeles de t ra nspor te, e a lgumas 
vezes elos ass al tos elos índios Car ipunas, já é impor tante a 
exportaçã o do Al to Madeira e d o Beni, e m ui to ma ior in c t·e
mento ·tomará com a constt'llcção ela estrada de fe r ro Made it·a 
e !Hamol'é. A bol't·acha, a salsa , a poaya, a quina , e a ba unilh a 
abundam em toda essa l'Ag ião, e expor tam-se . Dos tra bal hos 
ele. coustl'~Cção fe i tos pel a em preza <unerica na Colli ns, pouco 
existe ho]e . As casas elos enge nheir os, a t·mazen s ele depositas 
pontes , etc., estão todas cahidas ou a cah it•. G t·ande qua ntidade 
ele man timentos, objectos ele escriptorio, mappas, n,ppare lho, 
telegmpbicos, ins ~r ume n tos ele engenhada, pol vora . material 
ele constt•ucçiio e ele oflici na s tem-se extraviado, e continna a 
ex:traviar -se, sem que a i sso possam pôr cobt•o as autodclacles 
lor.aes e o pequeno destacamento, q ue ainda con set·va-se em 
Santo Antonio. O que se pócle aprove ita r é pa rte elo lei to ela 
estrada, grande quantida de cl ~ tl'ilho~ e rodas de wagons, duas 
locomotivas , uma elas quaes ainda nao fot montada , pa rte elo 
materüd elas officina s , bronze, a lguma pol var a. dyn a mite que 
consta-me exis tir entérracla, e pouco mais . O [Jt'ejuizo ac t11a l é 
avu l taLi issimo e sel'á comp let o se não tt·atar-se qua n to antes 
de dar destino ao que ha. Tenho o ma ior empenho e m ve r 
começado este melhoramento que se rep11ta ele gmncle a lcance 
pol ítico e commereial pam o Brazil , pela communicaçi'io facil 
que virá pr oporcionar- nos com o P P. t'Ú, Bol ivia , P a r agtiay e 
pr ovíncias do Rio da Prata , pelos rios Al eg t·e e Aguapehy . 
Hei ele officia r a este respe ito v.o m ini s te d o da ag l'icultum, mas 
Pa t·a i s to fa l tam- me dados es tatisticos, que j á so licite i elo consul 
da Bolív ia . Na desc ida do va por vis i tei a mi ssão de S . ])'r an~ 
ctsco elo Rio Macha do. Fundada com indios Turás e Ar aras, 
ha 12 annos , pouco resuHado tem pr od uzido até h oje, n em 
s~qL!e t· vem se t·vido pn r a imped ir os assa ltos elos fe t· ozes Par in
ttEtu~~ n as circu mvisinhanças. Por motivos diversos, e que 
nao B_!-10 extranhos os propr ios miss ionari.os não ha inclios IH\ 
llHssao que quetra ob clece l' ao Padre . Qm1si todos teem 03 

seus p :tt?·ões, que lhes fia m quanto pedem, qtte os e~plorã o , e 
por conta de quem ·traba lh a m, Vott officiar ao min Js tr '! <la 
agncultura pt·opondo a ex t incção ela missão de S. F r :t.nCisco , 
c reanclo-se ou tra no mesmo rio Machado. acima das cachoe i r as 
ce t•ca de <10 l eguas a lém da s 1ta foz. Siio ter l'e nos occupados 
Pelas tt·ihu~ cl~s j.adts, U rupás, At·i t ikés, e tc . , todos_ elles clocei~ 
e access iV8i3 <I CIVIiisação se<ntnclo as infol' maçoes qLLe colln 
de um explor ador boliv ia t;o. Conto ter em ln·eve a lg .m ~ índi os 
Uletlo t• es dessas tri bus p·1 1·a manda l-os matr icul a r no Ins t t tuto 
Amaz.ooense de Eàuca;d~s , c1u es tá funcciooanclo. ~{t l'ecebem 
boa educação primaria e a pl' enclem ol!'tcios meca~;t t cos . ~1a.ts 
ta r de hão ele sm· es t.es os me lh ores po r tadores· ela crv ,h saçao as 
·tt·ibus incl ig·enas.» Jos~ Lustoscb dcb Cunha ParMUbg~tá . No ·tomo 
XLVII da R ev . do Inst. Histor ico ·(i S84), acham-se p ubltcaclas 
os apontamentos pa ra o Diccionario Choi·ographico da Pro v · de 
l'IIatto Gt·osso p 3lo Ba rão ele tl1elga·;o. Nes5 e importante bt•ahalh 
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lê- se o segu inte n a p~lavra MMleü ·a : « Rio f'ol'ln ado pelag 
<to·uas reu n idas do Ma moré e elo Beni, q ue confluem n a Jao . de 
-[Qo 2J ' e Lon g . de 22° 1.2' 20" O. do m et·i cl ia nq elo R to ele 
J a neiro . '!'e m o Be ni 1. 088 m etros clrl Jarg- wra. o o Ma m o t•é 
966 e ambos unidos 1980 , com 22 metros de profLLncl iclaele . 
As 'ped t·as existente> na boca elo Beni são. cobet·Las de cen
tenas ele en ormes t r oncos ele arvores, trar. tdas pelas che tas , 
que na secca a bi encalham per iodicamente , até que nova 
enchente os po nh a de novo em movimen to. E' por es te 
m otivo que os. Portuguezes s llbsl itu intm . o nome de Ma
cl eit·a ao ele Ca iat·J , que l he da vam os IncltOs, e um as destas 
peel l' a s teem capacidade basta nte par a nelb 59 constr uit· um 
pres idia, qtte fechasse a entrada da navegação elos dous rios ,1 • 

Logo abaixo está fl. cachoeira elo m esmo nome, Nfadei?·a , for
mada por um sem numero ele pequenas ilhas e penedos , clis
persos por toch1 a l argut·a elo d o, havendo ·tres pt·itlcipaes 
ca naes, pot· onde só podem passa r canôas v as ias. Do ponto 
extremo esq, ela foz elo Beni é que, se"undo o ;tra Laclo ele 
março de 1867, eleve set• tirada a li nh a ~li visoria com a Bo
li vi a . até encontr ar as cabecei l'as elo .Tavar·i . O trech o, que 
lev a m as carga s pot• ter r a na cachoett•a do Ma deit·a não ex
cede de 88 met t·os 2 • A clifl'ere nça elo n ivel é ele 2 /o 00 ; a 
extensão da cachoeira meia legua . Meia leg-ua mais a ba ixo 
e nconLra-se a co l'recleit•a ela Nl ise7'ÍCOJ"dicb, sinuosa e pe rigosa 
no t empo ela sêcca 3 • E' de c ur ta extensão, e sua ·diíl'erença 
ele uivei '/ooo· Meia legua ma is a ba ixo começa a cachoeira do 
R ibeirão , a mais temível e traba lhosa elo rio . T em qua tl'O mi
lhas ele extensão, em linha recta , es paço cheio ele penedos ; 
ci nc.o sa l tos no espaço de 250 metros, se ndo a diffe l' ença ele 
ní ve l ele 1 / ,,0 '•. Na cabeceira ela cach oeit·:t entt-a- l he pela 
margem· di r. o Ribeidi.o ", que clen -lhe o nome . Em 1799 
estabelece u-se ahi um destacame nto para servir ele nucleo ou 
pon·to d e apoio a um a pov . inten tada p a r tt auxi liat• a nave
gação . Pouco p rogrediu . Em '1816 foi aniqu ila da por um i n
cendio; r estaurou-se, mas com fr acos me ios , que ca da vez 
foram-se tol'llanclo ma is escassos , a 1é que e m 1836 t'oi de todo 
abandonada n. A. cachoeir,L d tts A?·arcbs ou da F'i,que'i?·a está 
a qtta tt•o leg ttas ele d istancia d a antecedente . E ' _formada p or 
muitas ilh otas e pedras . A O. extste um canal, pot· onde pa_s
sam com a Jn-u m tl'a ba lho os navega ntes pratwos . A extensao 
ela cacboe i r~ é ele 350 met t•os; a cl i ffer ença da nível 1 

;,.., . Oito 
leguas aba ixo entra n a marge m esq . o peqtte no rio Abu?~á . 
Com ma is quatr o l eguas chega-se á cachoeit·a <!a Peclerne~~ ·a, 
que t em mais ou menos 400 m etros ele extensao . As canoas 
vasias passa tn á sirga 7 • Qaas i m eia Ieg ua n. ba i:\:O clesagua 
na margem esq . o pequeno rio dos li'e t• t· eiros 011 Fert•aclol'eS 8 • 
A "tl'es leg uas ele d istancia, apparece a cachoei ra do Pa·•·eclão, 
formada p or duas pontas ele a l ta pedraria , uma encostada á 
uuu·gem clit·. e 011tra ú. esq. elo rio, e no meio u m g l' ancle pe• 
n ed.o , a lé m ele ou tt·os menores . Nota m•3e n a esq. uns pened os. 
em linha, que terão 25 m ett·os ele compt•iclo e 33 dec íme tros ele 

1 Não é na foz do Beni e si•n n~ do l\Iamoré: é n. chamada ilha 'da 
Conlluencia, de cuj 'L fot·Lificação jci tl'atou-se em te mpos de !Juiz de 
Aluuquel'(jLLe .- N . da R . 

2 300 bl'açn.s, diz o cot·onet R ical'do F1·anco . - N . ela R . 250 metl'os 
encontt·ou a commissão 'de limites de 1875. - N . da R. 

3 Pnss t~mol- em fins de novembt·o da I S77, na fot·ça da sccca, sem 
a meno t· no vidad e , dize nd o os tl'it3oln.ntes pra ti cas do loga. r , QUI) o s eu 
pe l'i go era. no tempo das agnas, e tal que disso adveio- lhe o nome que 
tem. - N. da R. 

~~ As cargas conduze m-se p O L' um c n.mi~h o de Let:t·n. de 3 .000 passos 
até á sua CÇLlJeça., 11 [!. qual varam-se as cn.J~on.s, a n'la.lO L' p:u·te dns vezes 
po t· tel'l·a, porém em outras em que o 1'1 0 tem matot• altut'a. ele agua, 
f:.Lcil i ta. por ella venciveis can:tes , ainda que com gt·ande tt·ab a. lho. 
N . do A . 

1; EsLe ribeit'ão Yem da serra dos Pat•ecls i foi visto e L1·a.ns ita do 
desd G :1lli pelos pt·im~i t·os de~co bl·i~l ores d~ pro vincia. . D1 vid e-s~ em 
do us braços, dous d1a.s o meto a.c~rna da. foz; em um ddles na..o só 
ach:tt'Jllll g l'a.ndes fo t·mn.ções de ouro, mas t a.mbem esse metal em 
gt·anrle extensáo de tet'J'a .- N. elo A. 

o E ' tPlHL das mais te rrive is ca.choeü·:ts, com tudo n o t em po da ma
x ima vnsante de ag ua , passa- se com pouco custo e. tra balh o . - J\T. do A. 

7 Pass:t.m-se as canôn.s po t· t et'l'U. p oL' ca.mmho de 21t0 braças 
(520 metl'os) pam vence t··se a c"bcça da cachoeira, fo t·amda por seis 
s~ltos . 

s Tambem chamad o Arapongas, da multidão de passar as (chasma 
riMhos) tambem chamados ferreiros ou {'orrac!ores, do seu gl'ito 
estridentissimo o a..semelha-os aos golpes do malho e da se rl'a dos 
ofel're it·os.~ N. da R. 
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gt•osso, que representam as r uin as de uma muralha, a qual 
f6rrna um ca nal de qu a lt'll a cinco m P. tros de la rgura, por onde 
passam a s canóa> á l'or•:a de br;~ç os. O pequeno r io i vh ftum-
17M'anú entt•a nil. mat·gem cli r . se ts leg uas ma is abüxo L og-o 
começa a cach oeira dos T ,·es-lrmãos formada pot· pon te de 
pedras repeLidas , e que es Lão chegadas ao la do ori e nLa l elo rio, 
havendo elo Indo oppos tn um a ilha do mesmo nome, de uma 
leg- •ta de comprido . A diil"<:_rença do n ível é de 1 / 11 0 • A oito 
l en·ttas ele cus ,osa nave g-açao encont t•a-se com a cac~oe t t' a ou 
salto do Gi>'Mt, que, suppos to seja ele curta extensão, é uma elas 
mais tra balhosas e ma iores. Aqui estrei ta - se m uito o r io a té 
ter só me n te a l arg· ul'a de 700 metr os, cahindo po r cinco saltos, 
que offerece m um a qued a de oito metr os. O va radouro é de900 
metr os co m g t·a ucle decl ive na subida e descida .• No anno de 
1765, 1·~tüando-s e par a o Pará o governador Conde de Azam
bttja , enco n trou neste logar un s indios Pa mas, que l he mani
feStara m o des ejo de abraçar a nossa religião . O Conde pediu 
e obte ve, que o governadot' d o bispado mandasse para a lli um 
sacer dote . O go vernador João P edro da Camara, a quem os 
mism os índios fizet• ctm igua l requisição, Ea sua vinda para 
l\l!at to-Grosso no <t n no a nteceden te , reco nhece tt a conveniencia 
ele uma pop. uo mesm o logal'. F oi ella rundada em 1768 e den o
mi nada Balsemão 1 , pelo go ve enadot• L uiz Pinto de Souza, em 
stta viag m do P a rá pa ea Ma tto Gl'osso . Em 1775 fo i abaodo· 
n ada p elo ca pi tão e moradoees pot• ca usa das h osttl!dades elos 
índios . Legua e mei a a bai llo do Gi ?"au encontra-se a ca choeil'a 
do Oa)deirão elo i nferno, form ada po1· muitas il has, que e :ds tem 
do l ado esq. (duas) chamadas elo Padre, e ou tras menores , 
entl'e uma infinidade de penedos , qne foem a m grandes co n·en
·tezas e r eboj os . A ex. tr. nsão da cachoe ira é de um a leg ua . D ttas 
l eguas abaixo elo Ca lde irão elo I nferno es\á na margem esq . a 
bocca elo pequeno r io .~[apa?"ana; dua s leguas mais abaixo está 
a ilha ele Sant' .tl n na ele l egua ele ex ~ensão ; e t res leguas ::lidi
ante a boccA. do .Jac·i-plhra né6, que a ffi11e pela margem dir . Des
cendo·se mais se is leguas dá-se com a cach oeit·a dos NI o?·rinhos , 
form a da por m 11 itas e peq11enas il h a~ e ped ras espalhadas l?or 
t oda a l argura elo r io em um a extensao de 90 braças . O declive 
é a 1 ( 1,no · Qua tl'o leg ua s aba ixo eõ Lá o SaLto-Gr ande ou do Theo
ton io , fol'maclo pol' u ma un ida e alta corda de penedos , que 
a travessam o rio, de mar ge m á mar gem, por cima elos quaes 
precipita -se o r io e m c1ua lro volumosos e l ar gos oanae.', com 
a albura ele 40 palmos . !!: como da margem el e nascente 
corre, a travessando o r io, uma comprida restinga de pedra 
parallela á dita corda ele penedos, essa r es tinga comprehende 
e en con tra as ag ltas de tres ca naes, fo rmando outra de pouca 
l a t·g ura , que os cm·la . A queda d'agua nesse lagar fórm a al
tíssimos caixões , d ividindo-se em partículas Lão min imas 
que de longe veem-se evaporar como o clebil f umo; sahinelo 
emfim pelo qua rto can a l e a ponta O. ela r eferida r estin ga 
toda a agua, entre elevados pe nedos , formando ao lado opposto 
u ma per ill" OSa sü ga , logo a baixo do vara clouro . E' o dito va
r adoul'o 1~e l a falda de um mou o, que terá 60 palmos (1.3 metros) 
ele alto, com a snbicla e descida ele gt·a nd e decl ive . As ca
n ôas são p ttxadas per tera por espaço de 250 bt'aças (550 me
tros). A lat·gut'R. elo l"io é de 700 met!'os . E m 1.758 o Dr . Th eo
t.onio c1a S il va Gusmão, que fàra juiz de fót•a el e Mato ·Gl'osso, 
ftmdon neste loga l' a pov. ele Nossc~ Senho?"cb ela Bór;r, Vie~gcm . 
Em consec1uencia ela falta ele har monia entre o mesmo clo.u tor 
e os m issiona rios, Ozeram estes com que, n. p retexto c1e h os
·tili clade dos i ucllos 1\Itwas, lodos os h abs . se rellrassem par a 
o P a rá, em agos to de 1760. F icando só com sua f"am ilia o 
D 1· . 'J.'heotonio ela Sil va, vio- se tam bem forçado a abandonar 
o l ogat·. ~m 1706, de ordem elo gover na do r João de Al buquet·
q ue. foram co nvidados os h a bs. ele Cuia bá a irem estabelecer
se no Sa lto do 'r beo tou io, onde se tenc ion ava f uncla t· de novo 
u ma po v ., segundo um projecto. qne em 1794 aprese n~ára a o 
mes mo go ve;naclor Manoel J oaq tum Leü e Pen~ea~~o . Nao teve 
seo·uimento ill m -1800 eestabeleceu-8e a pov., na o :J a n a cac ho
e i ~a m f\S n a boca do rio Ja mari. No prin cipio do anno v!l JU 
tlo l!,a rá um destaca men to de 50 pr aças para o Salto do T lieo
tonlo . P rojectou.-se a abel'tura ~e uma es tt• a cl ~ par a ir des le 
sal Lo ao do Git·n. u, a qual nao se pbele efiectuar por es ta r 
cor tado o ter t•eno p ro J ac i-paraná e m uitos iga rapés . Na 
oppos ta mal'gem off'erece-s aincl:l maior es obs tacnl os . Em 
1816 o te nente. coroncl José P ereit·a da Silva Gu imarã es foi 

1 Balsemão em o nome da casa de Lui z P into, que pediu licença 
para impol-o a. es te pov. p:>.ra o qLtal havia traz id o cTe Bo rba. se ia fa.
milias , e com ellas um Ce1·reiro e ttm car pinteit·o .- N. !lo. A. 

com um pequeno destacamen to par a o Salto, a fim ele f undar 
a pov. sob o no me de S . L u i;;, n a confor mid ade ela carta re
gia de 6 ele setemb ro de -181<!. Não pr• spel'Ou; e em 1819 fo i 
o d ito tenen te-coron el assass in ado p or qu a·tl'O esct·avos se lt3 ; 
do q ue res ultou. o abandono ela pov. E m :1.821 o go vern ador 
M<tgess i fac ttl ho u ao te nente Diogo ele Ramos Cardoso it· es
tabelece t·- se no Salto. onde es teve a té '1825 ret i1·a ndo-se en \iio 
ptwa o Pará . Uma leg ua abaixo elo Sa l to enco n tl' a m-se g l'andes 
e multipli cados penedos, qne, a bran gendo a lar gura elo rio, 
form a m um pequeno sah o e. tr a balh osa cirga, q tte ch amam 
elos Nlacacos . Duas leguas a ba1xo existe a cachoeit·a de Setn to 
A n tonio, a qttal é a pri meil'a que se enco ntt·a n ave,.anclo o 
Madeira agua áçim a . E' formada p or duas ilhas ele penhas
cos, qu e dividem o rio em ·bl'es canaes . As canôas cdrrem 
n elles com grande velocidade , pelo CJ lle faz·se de m ister des
carregai-as e conduzir as cargas po1· terra por es paço de 71$ 
braças (145 metros) 1 • Nesta cach oeira , cuja l at. é de 8o 48 1

, 

term ina por N . o extremo el o JTi s·tado do Malto Grosso, segundo 
dete rmina a provisão r egia de i<! ele novembr o de 1752, a qual 
deno mina a dita cachoeira .iroeÍ?"a cu .4.roebii;r, • . Ahi es ta be• 
l eceram os jesuítas , em 1737 , a missão. ele Scb?~to A n tonio , e, 
s ubindo o l'io , passar a m a r elaciona r-se com os se us col'l·eli
g iouarios espanhoes n o . P erú. E ' a qui, que eleve ·ter. começo a 
ea tr ada de Jerro . Dac1m á foz no Am azon as , na dtsianc•a de 
um mit' i !Lme~tro, é ft·a nc::li a n avegação a vapor. Sã o as- mar· 
geo s do Madeil'a, pri nc ipal mente a orie n ta l , desde a su a boca 
no Amazo nas a ~é a conflue ncia com o Mamoré, for madas por 
u m terreno solido e o m ais propri o pa ra uma gra nde cultu ra , 
e cobertas de g l'a ncles a t• vor eclos , elos quaes se pócle tir !!Jr as 
melhores e mais fin as madeira s e oleos do Bnt zil, e todos os 1·ios 
que clesaguam ne lle, su ppos to q t1e de medi ana gra ndeza , sãt> 
n avegaveis pot· mui tas leguas h avendo em todos elles ,e·n o mesmo 
Madeira , ·todos os efl'eitos que fa zem a r iqueza do paiz elo Ama
zon as, como salsa , cravo, cacáu , pixuri, borrach a , gommas, etc.>l . 

MADEIRA. R i bei rão elo Estado ele M:~.ito Gr osso; n asce na 
serra da Agua Bmn ca, recebe o Coxipó-assú e o corixo Uau as
sú, conflúe com o ribeiro ela A gua Bl'a nca , fo t·m a iHlo o r i beirã o 
do Mutum e vae subi r n a lagôa do CuyabíL-mÍL'im. 

MADEIRA . L agôa elo Els ta do ela Bahia , no m u n. do Re
manso (In f. l oc .). 

MADEIRA . A primeira cachoeira elo rio Ma cleh-a e logo nt> 
seu começo, n a co nfluen cio. do l\l!u.m oré co m o Be ni. E;' form a
ela p or _innu m~ros r ochedos e ilhas de r:1adei ros, que descidos 
elo Be m depos1tam- se n os cachopos e aht ftca m presos de modo 
que a for ça das agu as não os pode cat'reg;at•. Novos matleiros 
descem, a nnu a lmen Le,· e viio se en reda ndo n esses, au gmen Lan
do o ilheo . Occupa toda a l a t• gura do t'io, e ma is ele t r es kils. 
de ex tensão . P a ra descei-a P!Lssa- se entre a ilh a d<t Confluen· 
cia e outras duas entre ella e a ma rgem di r . do l'io ; as 
ca n ôas descem comt)le ta mente desca rregadas e á sit•g·a ; as 
ca rgas por um ca~inh o de 250 me lros , Os aboríge nes ch a ma• 
vam-a U uaynumeu . . 

MADEIRA CORT ADA. Riacho do Estado do Oear ú ; reu• 
ne-so ao Cunha neüty e jun tos vão desaguar na margem esci . 
do ifaguari be, ab aixo da foz do rio Fael . 

MADEIRAS. Ana ial do Estado das Alagôas , · n o Jun ~ 
queira, 

MADEIRA SEOCA. P ov . elo Tils ba do ela Bab ill., ii Jnarn·e m 
esq . elo rio S . F rauc isco, proximo ao pov. da Concei,,ã o. 'Um 
po uco a fas·taelo ela ma rgem esq. do rio llcam a ilha da Madeit•a 
Secca e um banco, quo deve de sel' Cl\idadosame nle ev ita do, 

1 Comquanto, ao passarmos por este caminho , o encontrasse mos 
em pesshnas condições, o gastassemos 2õ minutos para chegarmos ao 
pov. , t odavia suppomol-o maior de 600 mei1· os .- N . ela R . 

• Não nos confo t• mo.mos com essa inili'cnção !l o illustt•ado geogt•a• 
ph o , p_o r isso que alguns an~os d e ~ o i s , bmtnnd9-se dos li tni tes dL' 
cn.p itama il o Mnbto Grosso com o. de S . José do It10 Negro, mandava 
o governo que se toln mass': mít p~mto médio ett tre :>. fóz do (} uo. poré 
e a do Madei t·n, e nesse setütdo Lmz de Albtic1UOl'CjU C .escla t•eceu a com· 
missão dem m·cadol'a de limites com os tol'renos hespahhóes; o que c um· 
pt· io, propondo o rio Gipa t·aná . Quet• fosse para Jlrocut•n.•· um mais 
segut• o ~ o nto de a poio para :>. deluarcação da recta de linJ ites, qu~i 
diriginclo-se a NO . . fDsse encontrat· a extrema occidental do Lerrit or;o 
b1•azi leit·o(nascente do JavLt ry) quer por m{\ interpretação ilessa prov isao 
real (que não .conse,.ui mos amda ver) , o ctlt·te é que tlesde 178:! , .o 
limi!e N. do Estado ii'o Ma tio Gt" osso no Madeim é a fô r. do GiparaniL• 
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MADEIRINHA . Cachoeira no rio Jacuhy do Estado elo R. 
G. elo St!l. A Le i Prov. n. 312 ele 15 de outubro de 1855 auto
risou a destt·uição dessa e ele outt·as cachoeiras desse r io . 

MADEIRO GRANDE. Siio as im cleuominaclo uns mot·r os 
qtte existem na cos ta elo E>Lado do R. G. do Norte. na p::trle 
comprelte tld icl<\ en tt'e a ponta da Pipa e a d0s Buzios . São 
bem conhecidos por serem altos e escarpados, apresenLanclo em 
varios pontos let•t•a avet•ntelhada . 

MADONA. Iga rapé do Estado elo Amazonas, ail' . ch mar
gem esc1. elo rio Marary, que é tr ib . elo Padauit·y e este 
elo Negro. 

MADRAGOA. Log. do Estado da Bahia, no mun. da 
CapHal. 

MADRE. Rio do Estado ele Santa Catharina, entr e as ft•egs . 
ela Ens~acla e S. Joaquim ele GaropabJ. . Desngua na margem 
esq. do Tmbahú. 

MADRE DE DEUS . Pat•ocbia do Estado ele Minas Geraes, 
no mun. elo 'l'u rvo . Foi creada freg. do muu. ele S. João cl'El
Rei pela Lei Pt•ov. n. '1. 0:32 de 6 de julho ele 1859; incot·p o~·a
da ao lermo do 'l'nrvo pelo ar L. li ela de n. 2 . 480 de 9 ele no
vem bt·o ele 1878. Compt·ehende o dist. ela P iedade. Sobt•e 
limites vide : Lei Pt·ov . n. 1.3.21 ele 5 de novembt·o ele 1866; 
art . IV cb de n. 2.659 de 4 ele n ovembro de 1880; n, 2.6::1 1 
de 30 de novem bt•o ele 1830; art. I el a de n . 2. 938 ele 23 ele 
setembro de 188.2 . T em du as eschs . publs. ele inst. pl'i m ., 
uma das quaes, Ct'eRcla pela Le i P r ov . n. 3 .316 ele 21 ele julho 
de 1886 . 

MADRE DE DEUS. Vide B?·ejo. 
MADRE DE DEUS (N. S. ela). Parochia elo mun. ele Porto 

Alegre, no Es tado elo R. G . elo Sul. Vide Porto Aleg?·e. 

MADRE DE DEDS. Pov . elo mun. de S. Francisco do 
Estado elo Maranhão. 

MADRE DE DEUS. B ait• t•o da c idade de S. Luiz, no Es 
tado do Marllnhão, na pontaS ela cidade. Abi ficam a eoTeja 
de S. Pant~ l e~o, o h ospital da Miseri cordia, a Casa clos"Ex· 
postos, o hospttal dos Lazaros, o cemiterio ca~holico fttndado 
em 1831, e o protestan te. 

MADRE DE DEUS. Ilh a elo Estado da B~ b ia, na bahia 
de 'rodos os Santos . Vide lll[a,d,•e de D eus do Boq~'cil'éi,o . 

MADRE DE DEUS . Furo do Estado elo Pará , no mun . da 
capita l, na ilha das Onças. 

MADRE DE DEUS. Riach o do Estado ele Pet•namhuco, 
aff. ela mergem clir . elo Capiberibe. Receb.:l o Tt• apiá e ban ha 
o mun. elo Bt•ejo. 

:MADRE DE DEUS. Rio do E.stado de Sergipe; desagua 
n a margem dit• . do Coting1 tiba; dista ela cidade el e taran
g·e i~·as seis kils . e é navegavel nes ta extensão pot• éanôas c 
barcas . · 

MADRÉ DE DEUS . Ribeit·âo do Estado de Minas Geraes , 
l'éga o mun. de Passos e des:1gua no rio S. João. Heeebe o 
cot'rego da Venda. 

MADRE DE DÉUS DJl] ANGUSTURA (N. S. da). Pa
rochta elo Estado de Minas Geraes. Vide Angustun;r, . 

MADRE DE DEUS DE ROÇAS NOVAS (N . S . da). 
Pal'Ochia elo Estaelú ele iVIin<ls Geraes . Vide Roça,s No~as . 

MADRE DE DEUS DO BOQUEIRÃO (~ntigamente de 
Curm·upeba). Ilha elo Es Laclo da Bahia, a E . de Bom J esus e 
separada. ela dos Frades, em ft•en te á capella elo Lo reto, por 
:rn1 fundo canal chamado Boqueirão, out r 'ot·a pertencente aos 
.) esuitas, sécle da f' t·eg., bem povoada de pescadot•es e lavraclot•es 
de t•oças, muito pt•ocurada por seus banhos de mar, separada 
elo cont inente por um pequeno ca nal. 
. MADRE DE DEUS DO CATALÃO . Parochia do illslaclo 
de Goyaz. Vide Catalão . 

MADR H:SILVA . Pov. do Estado elo Rio de Janeiro, no 
mun. ele Saquarema . 

· MADRESILVA. Carrego do Estado do Rio ele Janeit·o, 
banha o mun. de.IÍ1acahée clesagua no rio S. Pedro. 

MADRIJ'O, s. f, (Bahia). Nome que el ão á baleia mãe, para 
a disting·uir do baleato (At·agão). 

MADRINHA, s. f . Nome que dão á egna que serve ele llflS
tora e g .tia ele um a 1t·op:1, ele IJes tas mm1.res . Pandu,·a m-lhe 
ao pesc)Çt) um.:t especie de campainh a a qn e chamam cince 1•1·o . 

.E' si ngu lar a tnfl tten c ta que este an11n a l exe rce sobr louos os 
outros ela tt·opa, evita ndo desta sorte que se dispersem e ex
tra vi em. 

MADRUGA. Igarapé do Eslaclo do Pal·á, no Anajás . 
MADRUGA . Con·ego elo Illstaclo da Minas G l'aes, t·eune-se 

ao Falleit•os e jun tos vão ao Brumad•>, afr. do Camapuan, que o 
é do Pat·aopeba. e es te elo S. Ft•ancisco. 

MADRUGA. Log . do Estado do Rio de Janeiro, no mun . 
de Capivar·y, sobre o rio S. J oão. 

MADRU.GA. Log . do Es tado do R io ele Janeiro, no mun. 
de Vassottras, na estrada de Massam bará. 

MADRUGAS . Serra do Estado elo R. G. do Sül, no mun . 
de Piratiny (lnf. l oc. ). 

MADUREIRA~ Log . do Estado do Rio de J aneil•o, no mun. 
ela Bal'!'a elo S. Joao. 

MADUREIRA. Log. elo Estado do Rio de Janeit•o freg. ele 
J acutinga do m uu. ele lgtta~sú. ' 

MADUREI~A. Loq. da Capital F ederal. na ft•e g . ele Irajá; 
com uma estaçao cb ]!;. de D'. Central elo Brazil inano·urada 
a '15 ele junho ele 18 O. ]~' logar ja bastan~e povoado . " 

MADURO. R iacho elo Es tado de Sergipe, no valle elo rio 
deste nome. . 

MAEANDEUA. Morro elo E stado elo Pará, no nmn. ele Ma
rapanim, na foz elo rio deste nome (I nf. loc.). 

MAEBÁ. Lagôa do Estado do E. Santo . no dist. ele An
chieta. E' funda e tem ás vezes commnnicação com o mar . 
'l'am bem a denominam 111 aimbá. 

MÃE-BERNARDA. Serra elo Estado da Bahia, no nnm . 
de Jaguartpe . 

MÃE BONIFACIA. Log . elo Estado de Matto Grosso, no 
mun . de Cuyabà . Abi fica um elos paióes de polvora elo arse
na l ele guerra do Estado. 

MÃE CATHIRA. R io e serra do Estado do Paraná; o rio 
desce da set•t·a do Mar, corre na direcção do NO . e r eune- se ao 
Ypir~nga ou Hupava, a um kil . proximamen ~e acima elo Porto 
de Cim a , para formar o Nhundiaquara. At t·avessa a estrada da 
Gractosa. 'l'ambem o denominam Graciosa . 

MÃE D 'AGUA. Log , no termo do Teixeit·a do Estado do 
Parahyba do Norte. . 

MÃE D'AGUA. Set•t•a elo Estado de Minas Geraes, na f t•eg . 
de S. Gonçalo de Sapucahy. Toma em uma parte de sua ex· 
tensão o uome ne Gonguê, mais tarde o ele Oa,,o Ronca, com 
que continúa até ·termin al' no Sapucahy. ' 

MÃE D' AGU A. Ilha elo E s·taclo ela Bahia, no rio S. Fran• 
cisco, entre a cachoeira do Sobradinho e o Páu da I·Iisloria . 
E' tambem denominada ilha elo Serrote de Santa Rita. « Os 
barqueiros, diz Hai,Celd, informaram·me qu e seria per igoso o 
approxtmar-se do ellto serro·te q 1e (como d is eram) tem um 
sulapão debaixo elo rochedo onde mora a Mãe d'agua, que j'á 
mut ~as vezes fez desapparece r em ba rcaçiies ê navegantes, vi
vendo com a quel les clelles, que melhor lhes ag rada, a qnem 
dava depois riquezas. cleixanclo-os li vremente sahir. Contra. a 
vo n tade elos ha rgueit•os mandei d irigit· a embarcação ao dito 
sel'l'ote, que se compõe de qu::Lt·tzo, e nada pude descobrir que 
pudesse dar motivo para semelhante fabula». 
· MÃE D'AGUA. Assim clenom ina-se a cai xa cl'agua doCa
rioca, s ituada no mo l'ro ele Santa Thereza do Dist l'ic·to Federal • 
Essa caixa e a mais antiga da cidade, recebe as aguas elo rio 
Car ioca é al imenta o chafariz deste nome e outFas fontes por 
i nte r medio elo extenso aquecl ucto. Divide-se em cinco compar
timentos, sendo tl'es os principaes e maiores de todos eles
cober tos e circulados de g t·ades ele ferro. Existe abi um elegante 
jardim. 

MÃE DE DEUS. Igarap~ elo Estado elo P:1rá, na ilha 
Mal'aj6, clesa.gm1. na margem esq. elo rio Camará. E' mencionado 
na Ca,rtcb levantada por J osé Velloso Barreto. Vide Gwmará. 

MÃE DOMINGAS. Log. do Estado ele Minas Geraes, no 
mun. ele Sabará, sobre o rio clesle nomé. 
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MÃE DO R I O. Log, do EsLaclo elo Pat'ÍI , no d ts t. elo 
Ir iLuia. 

M ÃE DOS HOMENS (N. S.). Bni t· t·o el o mun. ele B t· ~g·:tnr;a, 
no lJ:sLad o de S . Pa u lo, co m umt esch . p ttbl. creacla pe la Lei 
n, 257 de4 ele seLembt·o ele 18\J.l. 

M ÃE DOS H OMENS DE ARARAN G UÁ (N . S .) . Pa roc hia 
elo EsLaclo ele Santa Cat b a r ina . Vide A.rc.,·angllá. 

MÃE DOS H OMENS DO M ON TE ALTO (N . S.). P a t· ocbi a 
do Estado da Bah ia . V ide lo1o·~te illto. 

MÃE DOS H OMENS DO P ORTO F ELIZ (N. S.) P arochia 
do Estado ele S. Pa ulo. V ide Porto Ji'e li:: . 

M ÃE DOS H OMENS DO TUR VO (N . S .). Pa rochi a do 
E s tado de 1\i inas Ge raes . Vide Twvo . . 

M ÃE- F ICA . CoPt·e n Lc que desagua na m a t·gem d it·. elo 
Ca mapuan-miri m, no Estado ele Matto Grosso . 

M ÃE IGN ACI A . Sernt elo Es tado da Bahia , na com . de 
:Monte San to . 

MÃE JSABEL . R egaLo no m un. de S. Sebas tião elo Estado 
ele S . Patd o. 

MÃE JOANNA . Jl lt :L elo Es tado ele Goyaz, no rio Gr a nde 
r1ue c m o Vo t•me lho lü t•ma o rio A raguaya . 

MÃE JOANNA. Co t• t•cgo elo ]~s taclo el e lVl.a Lto Grosso, no 
d ist. de S . Go nçalo e mn n. ela cap ital. 

M ÃE J OAQUINA. Ilh a elo EsLacl o elo Par á , n a p1L' Le 
septcnt rion a l do lago Antry, que li ca na ilha Marajá ( l~e r
r eira P 8nn a) . 

MÃE LUZIA . Log . elo Es baelo de P ern a mbuco , no m un . elo 
Bom Conse lho , com um a capell a da invocação de Sa nta CL" uz . 

MÃE LUZI A . J:vio n ·o no mml. de Aramnguá do ffi s taclo ele 
Sa nta Ca tb a ri na . 

M Ã E LUZI A . Co t·ego elo Estado cl ~ Pernambu co, banha o 
m un. do Bom Conselh o e clesagua n o Pe t·ypet'.Y ou S . Romão, 
u m dos formado res do Papacacin h a, t ri b. do rio P ara byba 
(Inf. loc.) . 

M Ã E LUZI A . U:11 dos prin cipaes afl's . elo r io A t•aranguá , 
J10 Es tado ele San ta Cath arina . E' en gross ado pelo Ma noel 
Al ves, Cedr o, Sangão e di ve rsos otrtros . 

M ÃE LUZI A. Lago do Estado ele Santa Cath árina . Tem 
dous k ils . de d i~metro , ree-utanelo sua pr ofuneliel aele ele cinco 
a seis metros. Dista clous lu ls. elo oceano e com ma nica-se com 
o do Estevão, por u m sangradou ro de 600 metros de compri
me nto . Acha-se ao N . do braço d o Arara nguá , denomi nado 
Barra Velha . 

MÃE M ARI A . Pequena ilh a entre a ponta d a Ribeira e a 
i lha d ' Agua, na babia de G ua naba t• a . Vide Cabrcbs. 

MÃE MARIA . Co rrego elo Es tado ele Goyaz, afl'. ela 
marge m cl iL·. elo corrego F undo, trib. elo ri o Crixà (Cunha 
Ma ttos. Itinera,·io) . 

MAE NA . Log. elo Es Laclo Parü, no m u u . de Alemquer, com 
u ma esch. lTtt bl , de in st . p rimari a . 

MAENÇA . GarganL(t e l'io n o Es Lado de Pe rna mb uco, a tt"a
vessaclos pe la E . ele F . elo Reci fe ao S . F ra ncisco . 

M AEPENDY. Log. do Estado de Minas Geraes, n o cllsb . 
da c idade cl;l. Oli ve im. 

JYIAEPEND Y. R ibairão elo Es lv.do ele .i\oí in as Ge t·aes, IJanha o 
mun . do Pom ba c clesagua na ma t·gem cl ir . elo rio eles te uorne , 

MAFRA . Mo n o elo Estado ele Santa Catbarina , n o mun. 
S . Migttel , n ;l. estt·ada do li t tor al. 

M AFRA . Rib irão elo ]]:staclo ele SaDta Cn tha l'ina, aJi'. ela 
m a t•gem di r . elo rio It ajab y -mirim . Recebe o Salto Alto . 

MAFRAS. Log . do Estado ele S . P a ulo, n o t ermo ele 
S . João ela Boa Vista . 

MAFRAS. Ba it'l'O ela ft·eg . ela c idade clqs Tres Corações , no 
E stado de Mi nas Ge raes. 

MAGALHÃ E S . Log . elo E~ ta clo elo Pi a Lth y , no mun. ele 
S . João elo Piauhy . 

MAGALHÃES. Log . do Estado das A lagôas , em Piranh as . 
MAGALHÃES . Log . elo Estado ele San·ta Cath a rina, uo 

mun. da Laguna . 
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MAGALHÃES. Pov. do Estado ele Min as Get·aes, no cli st . 
do R io Ve :·melho elo mu o. do Serro . 

M AGALHÃES . Est:u;ão da 1~. ele F . Ce ntra l ela Bahia, no 
t• a tn ;1 [ el a Fe ira de Sa n\' Ann a, n o kil. 33, a 2<14111 ele altul'a sobre 
o nive l d o ma t·. 

M AGAL HÃES . R ibcit·ão do Es tado ele Minas Ger<tes, a iT . 
elo rio P reLo , r1ne o é do Pa ra hyb un a . 

M AGALHÃES . Ribeirão elo Es tado de Minas Geraes . no 
mn n. de ·Mar ia na . E ' s2pat•a clo do ribeirã o S . l<' t•u c luoso' por 
um a cordi lheira. 

MAGALHÃ E S . Porto no m un . de J a paratuba e Estado ele 
Se rg ipe, á margem elo rio J a para tuba-mirim. 

MAGANO. Se rra do E sLa clo de P erna mbuco, no mun . de 
Gara nbuns. 

M AGANO. Mon·o elo Estado ele Mi nas Geraes, n o m un el a 
ciclacle ele Baepencly . 

MAGARÇA . Log. n a feeg . ele GLta t·a tiba el o Dis tr ito FedeP L 
Monscnhor l'i za n o faz.cnelo menção elas capell as fi li.aes elMJuel la 
pa rocb ia cita a eleS. F ra ncisco ele Paula, eclificacl a nesse l OI,l"f.l.l' 
por Do m ingos A lvares <.!e Ba•: t·os co m Provisão ele 31 ele j ulh o 
de ·l760 . l•'oi poster iormen te possu ido por F ntncisco Cae ta 11 o ele 
Ol ive i.r a Bt· aga, qu e renovo <L-a em 1780 e 1790. O vis itado t• 
Manoe l He nl'iq ue "II•I ay rin k co nceelen a essa cn. pell a a l.'acttl<.la cl c 
ele u sa t• cl~ pi a ba ptismal, em consequencia ele ach a t·-se a 
12 kils . ela paroc!tiá. 

M AGDALE NA. Vide Marit~ Magdcble?ub (Santa). 

M AGDALENA . Parocl.ti a el o Es tado de P e l'l1a mbuco . no 
mnn. ela Ca pi tal. O a rt. I da le i pt·ov. n. 1. 53.2 ele 28 a bril ele 
1881 divid iu a l'reg. elos Afogad os em duas, sendo a sé ele ela 
p l'imeil'a a mal ri z ele Afogados e a ela outra a eg t•eja el a 'l'orre . 
l~m vi rtude do a rt. li da mes ma lei a nova f t·eg . se denom inou 
lllagda lena . 

MAGDALENA. Sel'l'ote secco, no mun . ele Santa Quitet·ia, 
no Es tado do Cear á . 

MAGDALENA. Serra elo Es tado elo Rio ele Jan eiro . P ro
jec ta- se a construcção ele u ma E . ele I<'. que ligue a ra i z dessa 
serra á via-ferrea ele Macahé a Campos. · 

MAGDALENA. Ilh a elo E s ta do elo P ar á , no rio 'l'ocantin s, 
a m. ela ilha 'l' ucnmaneluba . 

MAGDALENA. Igarapé elo E stado elo Am azo na:; , n a costa 
ele Manacapu rú, mnn. da capita l. 

MAGDAL ENA . R io do Es tado elo Cea t·á , en·tre Boa Vi a
ge m e Qtlixer a mobitn. 

MAGDALENA. R iacho elo E stado elo R io ele J an eiro, no 
mun . de Magé . 

MAGJ?ALENA. R io aíl'. elo Guapor é,, tt•ib. elo Madeira . 
MAGE . Cida de e mun . elo Esl;aclo elo R io de J a tleir o, séda 

el a com . el e seu n ome, banha da pelo r io Magé e pe t'COI'l'iela pela 
serra dos O•·gãos. Ontgo ele N. S. ela P iedade e diocese elo Rio 
de Jaueit·o. Deve Stul or ige m a S imfío el a Mo tta que, em 1565, 
assentou vivenda em um ca mpo , á t.n ar gem ela bahia de Ny
teL·ôi, e ol'i gio uma capella que decl rcott a N . S. el a P iedade . 
Collvel' t u-se .essa cap~lla no lt·anscorrel' elo sec ulo seguinte 
em u ma cgrep . que lo1 decorada com o t i tulo de ma·triz e m 
' 'Íl'l11cle ele um A lv aní ele 18 de ja neiro de 1696 . Com o a u"'
mento cb ]J01JU.laciio co nstruíram um a n ov" egrej a, cl esappar~
ce ndo a pnmt trv;.L No governo elo vice- r ei -Lu i~ ele V ascon
ce llos e ~o n~a ·teve essa pov. a \) do junho ele 1789, as honra s 
ele villa , tt·ocanclo o nome ele Magepe, que entã o tinha , pelo 
ele Magé; que a inda conserva . F oi ins ta ll ada em 12 de junho 
elo mes mo a n no . E le vada á categot·ia ele cidade pela Le i 
P1•ov. n . 96:'> de 2 ele ot.ltub1·o de 1857. E ' com . ·de terceira 
entr . , creacla pela Le i Pt·ov. n. 1.185 ele 8 ele a.gosto de !1.860 
e classificada pelos Decs . ns. 2 . 625 de 22 de agosto de 1860, 
4. 868 ele 19 ele ja neiro de 1872 e 482 de 14 de junho ele 1890 . 
O Rela;torio do 'Visconde de Prados dá á parochia de N . S . 
ela Piedade ele Magé um a sup.,rfteie ele 160,48 kils ., quadra 
elos. '!'em quatro eschs . p tlbls . ele in st. prim. se ndo duas no 
porto ela cidade . O mun. a lém ela pa rochia cl!'l N . S. ela Pie
dade , co mprehen de mais a de N. S. d' Ajuda de Gua py-m r
r im . Comprehen cle os povs. den ominados : Santa R ita ela 
Bat·t•a , R io das Ca nôas . N . S. ela Conceição, Gtiapy ele baixo, 
Santo Aleixo, Caioaba , Suclré, todos com eschs. publs . Agen· 
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c ia elo col'l'e io. O porto ela c idade é denomin ado ela Piedade , 
delle par te uma es trada ele roclag·em que vai a Lé á BM reim. 
O clima ela cidade é in sah1b1'e; r e inando em cl ive L·sus logares 
elo n1uo. febres interu; ittentes. Das parochias q LH> con sLituia m o 
mun ., destacara-se ele Sa n to Antonio de The rezopali s (h oje 
cidade) s ituad<t na serra d os Org·áos e dispondo ele LLtn clim a 
e.xce;sivamente a meno . SobL'e suas d ivisas vide: Lei Prov. 
n . 280 de 18 de março ele 1843 ; n. 589 ele 20 de on tubt•o ele 
185 L; a rt . li! el a ele n. G70 de 29 de outubro ele 1853; n. 1. 278 
ele 3 de dezembro 1863 . « Magé é uma pequena cidade situada 
a un s cinco !ti ls. ao N. ela Piedade, o nonto ma is sep ten Lrional 
el a baht a elo Rio de JaneiL·o. ITI ' banhada pelo rio q11e tem o 
seu nome , pequeno e es treito cm·so d'agua, mas perenne, q LLe 
a inunda em demanda el a bahi a . Como quasi todas as c id ades 
centraes, ·tem a sua topograph ia irregular, não obedecendo as 
SU<is vias publicas a um plano esthe ti co ou mesmo r eg- Lllar. 
As suas cOtlSLrncções são elo typo rudimentar, não variando 
ele casas ·teneas e sob t·aclos . Logo ao transpor a poo te ele ma · 
dei ra que rodeia o rio, o viajante penett·a na rua da P onte, 
estr eita e cm· la, calçada de calb àos e que desemboca na praça 
Dt•. Francisco Po L·tella, vulgarmente co nlt ecicl a pelo nome de 
largo do Portella. Abi Lambem tenni na .a rua da Matr iz 
larga e bem arborisada via, sendo cortada lambem pel<L 
rtta Municipal. A cidad e acha- se muito aba tid a pelas pe t·clas 
e ·torturas qne passou com a es tada elas f'orças elos rebeldes 
durante quin ze dias. Importantes casas commerc iaes fi c<tL"am 
completa mente clestruidas, exist indo apenas hoje os seus 
vastos a rma zens vazios, com a carcassa elas a rm ações cle
Leri oraclas por incríveis clarnnificaç~es . . Vae- se r e~ nimand.o 
pouco a pouco, e os tmbalhos de sua fa bt'ISa de ftaçao e tec1· 
elos pL•oseguem com ac tividade, es tando J3· em mon tagem os 
seus 150 tea. res e as suas caldeiras e mo·tores . E' um vasto e 
bello ecliü cio, com accommo clações apropri adas e vantajosas 
condições technicas . E xis te em Magé uma casa ele car ido.cle, 
mantida pela soli citude ele seus habitantes, espaçosa e um 
pouco a fastada elo centro ela população . A sua intenclencia 
llHLuicipal é pe1·feitameute bem admin istrada. EsLá a lojada em 
grande ecliflcio, e no. Yisita que ftz impressionou- me muito 
agradavelmente a ordem, aceio e boa d ispos ição que ]{L obser
Vei. Na sala ele suas sessões existe o bus to, em marm01·e, ele 
Aureli a no de Souza e Oliveit-a Coutinho, visconde de Sepetiba, 
alli collocaclo por g rati dão dos mageenses pela construcção do 
canal para ~ cidaele, autot·i.sado po~. esse estadista quando 
presiclio entao a Prov. do Rto ele J a ueH'O» , 

MAGE. Montanha n a ciclaele de Quixad~L, no E stado do Ceará. 
A Republica, el e 10 ele abr il ele 1893 sob a ep.igr aphe jazida 
ele ossos ele Quixadá publicou o seguinte : « T ermo de ü s ita 
feita a uma caverna contendo ossadas hum anas, sit llacla no 
Magé . Aos vinte e um dias do mez de. fevereiro ~lo anno elo 
Nascimento de Nosso Senhor Jesus Chnsto. m il ottocetüos e 
nov en·ttt e tres, nesta cidade elo Quixaclá, tendo constado aos 
abaixo assignados que exis tia no logar denominado Magé des te 
termo, um a caverna contendo ossadas hunuw as e sendo as 
informações colhidas con tradic lol'ias não só quanto i posição 
topogt•aphica como quanto á esLrucLura ela cavern a e natureza 
elas ossadas ahi existe ntes resolvemos escla rece t· e~ses pontos 
Visitando pessoalmente o ;leposito elas ossadas. Ten0o cffecti
vamente par ·tLclo desta cida de ás cinco h oras ela manll <L segn mclo 
Pela es tnt ela ele r odagem na d i reccção no r te a tê ;J. distancia ele 
k es kil ~ . e toma ndo clabi umtt linha, perpendicular á estrada já 

. lleycorncla, para o oéste cheg~.mos ,;, montanha ele g ra nito deno
Il1Jnacla Mag·é, que é a sexta a partil• ela cidade . Contornando 
a ll1ontanha para noroes te procuL·anclo ascensão _pat·a a cavet·n a 
{,ll:- se achrtva ~iLuada a 150 me tros ele D,ltura , ·t~vemos a sa t:s-
a~;ao ele encontra r · o St•, Joaquim Alves Barreu·a que gyacw 
~amente se prestou a n os serv ir ele guia, sem o que sen~ w:pos
SJvel encontrar lo,.at• que nos desse ascesso. A asceus[l.o fez_·se 
por entre as innu~eras massas ele blocos enormes ele g t•anlto 
que. cit·cumclavam a monta nha nesse ponto, sendo que em 
la~·1os trechos ele zig- zag na mo n.tan ha passa - se ror vercla
f 61l'os tuneis n aturaes form ados Já pelo clespr~ncltmento ela 
Parte granítica ainda n ão consolidada n o centro 10fer10r desses 
blo~os, já pela agglomeração ele e utt'as ma.ssas ~ue _reutlld as :' a 
Pan e superior davam passagem por sob s1. Athog,mos ass tm 
0 2o talúde ela enorme massa que se eleva ainel tt a cerca ele 400 
~etros aciJna ela j az ida, depois ele ter forma.clo c~Hn elle. um 

ngulo bastante agudo . E' devido a essa lllchnaçao ela 1 ocha 
Sol:ire a jazida que este atravessou tantos seculos .em perfal_!.O 
estado de conservação até 1860, data elo seu descobnmento, uao 

I 

Lonclo infelizm e nte aco nLecido outt:o ta nto dessa época para cá 
devido ao pouco zelo ou .t.gnorancta dos que o tem visitado· 
r eLiranclo ele HL as pr incipacs peça s de esquele:os huma t10s ' gu ~ 
se ac ba ram nll supe L·fi ci e , f;"zenclo escavaçÕ\?s pal'a reti l'arem 
outros, inulili saoclo muitos que Jicaram reduzi dos a ft•agmentos 
como os que podemos conseguit• al iás com cli!Hculclade . No seLt 
primitivo es tado, a j az ida em necessariau1ente prof~111cla ~ j.ul
gar -se pelo vacLlO deixado pela massa pulvurenta nao sohdtfi 
cacl a , q 11e se clesp renclen ela face_granitica enclinacla sobre elle, 
deixando nest.a uma profu nda e ll' t·egular abobada e so·ten •a nclo 
os esqueletos, que se achavam ao fundo ela jazida, com succes
sivas eamadas . A caverna com a abobada tem a lorma de 
g igantesco nicho cuja a ltur a vertica l, a con-tar el a superficie 
da j aziclu ele 15 mett·os por seis de la rgo sendo a superficie ela 
j az ida ele 15 mett·~s quadrados ma is ou menos. A fL·ente do 
nicho e o Jaz tgo sao voltados par a o noL·oes te. Et.s mais ou 
menos o que observamos. P essoa fld ecl in·nn res idente no Qui
:xaclá clett aos visitan tes ele ~~agé as info t•t;açõ~ s segu itll.es acerca 
ela lenda que corre a r espe tto el a cavern a: Foi ella descoberta 
e visitncla pela prim cir :l. vez por J oaquim SombL·a ele Aze vedo 
offi c ial ele just içtt ele Q11b:adá. em '1860, o qual anelando á caç~ 
ele mocós na vis inha nça ela mont~.nha , encontt·ára casualt)Jen ·tc 
a dita caverna , a qual nessa épocha co nbinho ossadas e esqtte
letos humanos com pl etos e em perfeito es tado el e conservação . 
O segu ndo vis ita nte cl<l caverna fo i o nosso inform a nLe, o qual 
acc t·escenLa que Le ndo comprim.ido entre os dedos um cie nte ele 
uma cht3 caveiras este se fizera pó, o que attesta a antiguidade 
do depos ito . Avisado ela descoberta, o então juiz municipal ele 
Qtli:xe ramobim Co rclollno Bat•bosa Corcleil'o,- le ndo pessoa l
mente visitado a cavern a. , officiou ao chefe de policia 
de ent<io, participando [L descoberta. Quanto á lenda fomos 
informados elo que segue : Nos ·tempos coloui aes dentre as 
mu itas tribus incligenas, que povoavam o Ceará, destacavam-se, 
pelas cont inuas gue rras en l. re si, as t r ibus Acara pes , Baturis e 
Quixaclàs. Os.) Acarapes p ovoavam o valle ele seu n ome e suas 
visinhanças , os Batul'is hnbitava m ao faldas ela sena hoj e 
denomin ada Baturité, e os QLtixa cl ás o tet·mo ele seu nome . Os 
Acat·apes, g uert·eiros e indomaveis, perseguira m ~em tregoas os 
Ba tu ri s, for .,:ando-os a ga lga t~em as altas. serran tas onde ~lles 
estabeleceram suas aldeias . l~ssa tnbu fo1 mats larcle a l cle1ada 
por um elos goyerda dores elo Ceará em Monte-Mór. Os Acarapes 
estenderam- se então pa ra o sul -e ftzeram guel't'a ele morte aos 
Quixadàs . Julga-se en t ão, que estes batidos em muitas e san
guinolen tas refregas se 1•efugiaram em gra nde numero nessa 
caverna, onde soJfreram o rigoroso s i tio, sendo victim ados com 
suas mulheres e li lhos. A na tureza encarregou-se de sellar-lhes a 
u ltima morada com o detrito granítico a ornar-lhes a s3pultura 
cerca ndo-as com flores, livrando- a das intemperies das estações 
- O major, Felippe ele Araujo Sampa io; esL·udante ele engenha
ria, Clemente de SouzaeSilva; o estudante FdippeSampaio», 

MAGÉ . Ilha ou delta coberto de mangues n a bocca do rio 
Ma,.é, dividindo-a em clous estreitos cauaes (Fausto de Souza . 
A Ba,hic~ do Rio ele JaneÍ?"o). 

MAGE. R io elo Estado elo Rio ele J a neiro; nasce na serra 
elos Orgãos, banha a cidade elo seu nome e clesagua na bahia 
ele Gm\nabat•a . 011'e t•ece n:J.Yegação, posto que pouco extensa, a 
lanchas, saveiros e faluas, <jue abastecem os mercados da Capi
tal Feclertt l. Recebe entre OULros, o Pita nguy. Para tornar mais 
direita a viGgem pelo rio, diz o Dt• . Fausto ele Souza, abr iu-se 
OLllr'ora um canal que ia ler á cidade, en tão villa . Esse canal , 
que media 2,6 k ils . de extensão, 16 mett•os ele la rgo e 1,5 de 
profundidade nas vas[l.utes, cus tou. cerca de 70:000$, mas 
ach a- se obsrruiclo e inser vivel ba mu1tos annos, por se h aver 
eoonomisc~do a despeza que . d?mancla va a sua ~onset·va~'ão. _O 
illustre poeta ponu guez D1n1z (Elptno Nonc~c t•tense) ficou tao 
a"'ra·claclo ela belleza deste 1•io e das floresras que o margeavam, 
u~ fLm do secu lo passado, que na sua bellissima Jl!le ta?>!OI''J.Jhose 
XII, fi gLLra que um a fm·mosa nym~ha? chamada 111/age, pet·se
gu icla pelo zeloso consorte Cc~boré, iug1ndo att·ayez da flores~a , 
a1licta implora aos Numas, os quaes, compadecJclos de sua d0r, 
a transrormam em nm chuveiro ele fino orvalho, e 

. . . . . . . assim fuglnd o 
Toda em candido humor vae-se tornando, 
De mane ira que, qu an do havei-a presa 
Cabaré presumia, an te seus passos 
Com pasmo vê correr uru largo ri o, 
Que, fugind o ve loz por entre a sel v~, 
Vae metter-se no mar, na gran balua, 
Sem perdet·. de lliagé té hoje o nome . .. 
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ao mesmo tempo os Deuses, pa rá cas ti g·at·cm o feroz Cabot;ê, 
mudam-o no passa ra dn se u nome, o qual, a bort•ec ido d e todos 
os Dt\Lros, se viu fo rçado, rlesde e ll ti.io, a só sah ir á noile » . 
Piza rro denomin a a esse rio 1\l[a.getJe, 

MAGE. Riheit·ão do Estado do Rio elo Ja neir·o, a fl:'. ela 
m::tt·ge J]l esq. elo ri o Piaba uba . E' tt·an spoRio pela]!], de F . do 
Grão Par{t. 

MAGÉ-MIRIM. Pequeno rio elo JTisLado elo R io ele Janeiro, 
nasce nos se r· r a el os Orgãos, corre ele N . pat•a S . e clesagtta na 

.bahia ele Guanabara a panca distancia e a O. el a foz do r1o 
Guapy . 

MAGESSI. Set·ra do Esbado de Matto Grosso, na estrada 
que da capita l va i á f reg . da Chapada . 

MAGESSI. Salto n o Paranaiinga, 90 kils. abaixo ela ca
choeir'.L de Sa nto Estevam. Deu-lh e esse nome · o explorador 
P eixoto ele Azevedo, em honra elo capitão-gen eral Fra ncisco ele· 
Paula i'Ha gessi Tavares de Cat·valb o, qu e, em 1Sl8 lhe com
mette•·a a explot•ação desse rio com o [im de verificar si era 
com effeito aiT. elo T apajoz on du X ingú, desejos qtte j{t havia 
manifestado a ca mara d e Cu yabá. em 177'1, no governo de Lui~ 
Pinto . E' um salto de ·tt-es quecl>1s, d~ n~ a is el e <1m cada uma, 
tendo por cabeceira a g rande cachoe ira elo Boqueirão. Seu 
varado ta•o é ele q uas i kii . e meio. 

MAGOARANY. R ibei ro afl'. da mar g-e m esq. elo ri o Ma· 
cleit·a, immeclia ta men le abaixo ela roz elo rio A n·a ias, no Estado 
do Amazonas (capi tão-tenente Amazonas). 

MAGOARIBA. Log- . do Distl'lcto Federal, na freg . de 
Campo Grande . 

MAGOARY. Log. elo Estado do Amazonas, no rio Jurttá .. 
MAGOA.RY. Uma das estações da E . de Ferro de Brarrança 

no Estado do Pat·á. " ' 

MAGOARY. Cabo elo E stado do P a.1·á, na ilba Marajó . 
<< P óde ser reco nhecido, diz o i • tenente Rufino 'l'a vares, da 
tolda ele qualqnet· emlJarcação, em tempo cl aro , na clist:tncia 
de i5 milhas . , As terras do cabo são a l·tas, mui at·e nosas e 
alagadas, n ellas vegetam diversas a rvores originarias elos loga
l'es pantattosos . Fica a 0° 13' 17" de Lat. S . e 5° i7' 8" de 
Long. O. do R io ele J a neiro . Em algtnnas cartas fi gm·a Lam
bem com o nome ele S. Simão . 

MAGOARY. R io elo Estado do Amazonas, v.tr. ela margem 
esq. do rto Branco (Alexandre I-Iaag),' 

MAGOARY. Rio elo Estado do Pari, no mun. da capital, 
clesagua defro nte da ilha denominada Barreiras. R ecebe o 
~garapé Santa Rosa . 

MAGOARY. Braço do rio Caraparít, clist. deste nome o 
mun. da Japital de Estado do Pará . 
· MAGOARY. Por este nome são designados os bancos ele 
arêa, entrecortados ele canaes e qne começam ela ponta da 
ilha MaraJÓ, denominada Jaraú. 'l' odo o sysLema ele bancos, 
cn·cumscnptos no cabo, occup:t uma extensão de i6 milhas 
para E. e ~e quatro pa!;'a N. 'l' em tres canaes que poclem dar 
.passagem as émbarcaçoes peqnenas e de pouco calado, o de 
Mago:1.1'y, d?s Botos e do GJ lle, !'ormados pelos ba ncos Ma noel 
Ül'Oca, l::itm~o, Sant.1. Rosa , Grande e Jagodes . Nas car~as 
modernas sao esses bancos tambem denominados Santa Rosa . 

MAGOARY. Lag-o elo Estado d o Amazo nas , no mur1. el a 
Labrea . Li g<).- se por meio de um fnro á ma.rgem di r . do rio 
Purús. 

MAGOARYROCA . Ilh a no rio Tocan t ins , pouco dista nte 
de A t•apapa. . Neli a ex iste uma peclt·a bastante elevada, que ele 
longe se a viRia . 

MAGRO. Aldeamento de Layanas , uns oito kils. a NE. ele 
Mirand.a, no Es tado ele Matto Gt·osso . 

MAGRO. Arraial do Estado das Alagôas , no mun. ele 
T1·aipú. 

MAGÚ. Rio do EsLaclo elo Mat'anhão, no Lermo ele S . Ber· 
nardo. Vae pat'a o lago ele João P i o~•es. 

MA GUARDA. Ilha el o Estado da Ba bia, na bahia de Todos 
os Santos. 

1 
MAGUAVARÉ. Ribeirão do Estado ele Matto Grosso, aff. 

c a ma rgem esq. do t'io Galet'a , trib. do Guaporé. E ' formado, 
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segundo affit•m a o Dr . Severiano ela Fonseca , pelos covNg?s 
Brandão, Bimbuela, Qllebra Gt•ecltt, J osé Manoel e Cassumbe . 
• MAHAUA. En seada na ma t·gP. m clit·. do rio Jatwpery, ac ima 

c].a !'oz d o igarapé Chipa re na tta. Os Cdch a·nás a denominam 
lvl an icwub . 

MAHICI. Rio elo Estado elo Am ar.onas, t rib. ela margem 
orienta l do Madeira, ab;ti xo elo uio Gi-para ná, habitaclo pol' 
Torás (capitão-tenente Amazo nas). A qtt;Hro leguas e meta 
acima ela ilha das F Jechas está a bocca elo ri o ou igarapé 
Maissy , e legna e meia supedor se ach a a do rio Machado, 
ambos na margem oriental (JJicb"io Ast,·onom ico i78i). O Dt· . 
S. ela Fonseca escreve Nlcbhiey . 

MAHIÓ. P êqueno rio elo EsLaclo do P a rá, banha o mnn. ele 
Cam e tá e clesagua na ma t•gem clit·. tlo Toca ntins. 

MAHÚ. Log. elo Estado do Pará, no m un. ele Came~á. 
MAHÚ. Rio do I.Cstaclo elo Amazonas, a ffi. do TacuttÍ' 

Recebe diversos tribs . se ndo mais JJ otave is, pela margem 
esq . o Uquit•ipíi., Mat·ipa t·iput·ú, 'l'upurú, Ctuabarecurú e P. e lt~ 
di r. o Unamará . 

MAHÚ. Rio elo lTis ~aclo do Pará, forma com o Capú a oriJ 
gem do '.l.'rombetas . Dlm s ttas cabeceiras ex is te a iaba elos inclioS 
Mahú-poytins. 'l'ambem o denom in a m ApinicbtL 

MAHÚ. Rio elo Estado elo Pará, banha o.mun . ele MarapaniiJl 
e clesagua no l'io clesLe n ome, DJ' bastante h a bi·taclo . Em suas 
marg·ens ftca uma olaria e fabrica-se muita farinha que é expor· 
tada para a capital ( lnf. loc.) 

MAHUBA. Rio elo Estado do Pa11á, aff. do rio Arapiranga. 

MAIA. (S. Sebastião do) Assim denominava-se a nti gamente 
a pov . de S. Sebastião da Estrella , pertencente ao termo de 
S. José d'Além Parahyba elo Estado de Mitlas Geraes. 

MAIA. Serra elo Estado do Cea·rá, no mun. de Igató,. E'bem 
cu! Li vacla. 

MAIA. Ilha no mun. de Belmonte e Estado da Bahia no 
rio Jequitinhonha, ' 

MAIA. Ilha elo Estado elo Rio ele Janeit•o, na bahia ele Angva 
elo~ Reis, 

MAIÁ. Rio do Estado do Amazonas, aff. ela mat•gem dir. 
elo Cauaburi, trib. do rio Negro. 

MAIA. Ribeirão do Estado de Minas Ge t·aes , no mun. de 
S. Mignel ele Guanhães; clesagua no rio deste nome, oerca ?e 
24 kils . a baixo de S. Miguel. 

MAIA. Ribeirão elo Estado de Minas Geraes, no nmn. de 
Ayut•uoca. 

MAIABI. Pequeno rio do Estado do Amazonas aff. da 
margem esq. do De miti, tl'ib. do rio Negt•o. ' 

MAIACOAPANI. Can~l na mat•gem dir. do Solimões entr~ 
as boccas do rw Camaclu, em ft•ente do canal Uat'anapú · no 
Estado do Amazonas (Araujo Amazonas.) ' 

MA!ACOAPANI. Ilha do Estado elo Amazonas no rio 
So)imões, proxima elas ilhas Uaranapú e Coa11apiti. ' 

M~AIAHÚ. Pon·h a.9 SO . ela ilha ele S. João Elvano-elista, 
no Estado do Ma ra nhao. o 

MA:~AHÚ. Bahia do Estado elo Pa1·á,_ no clist. ele Bragança, 
n~ pat te ela costa comprehencl1cla ela bahta de Caeté ás Sa linas. 
E_, apeza t• ele la ~·ga e espaçosa, semeada ele bancos nos quaes, 
sao ll·equentes fot· tes arrebentações e poJ,' isso ella é apenaíl 

.deman dada pot· pequenas canôas. Pt•oximo fica-lhe uma iJ]ll.l 
com o mes mo nome . Nella clesagua o rl.o Manigitiua, 

;M:AIANDEU A. Ilha elo Estado elo 'Par á, na costa elo Oceano, 
n a pa t·Le compt·ehenchcla entre Salinas e a ponta do CttruçiÍ.· 
E' comprida. 

MAIAPENA. Nação indig.ena elo Estado elo Amazonas, 
h a bita va o rio Curicuriahú ( Pt·. A. Rodrigues Ferreira.). 

MAIARY. Nome dado pelos abol'igenes á cachoeira daS 
Pedern eiras, no úo Ma clei!·a. 

MAIA R, Y. Rio 11-ff .. do Xingú pela margem di r . desagua 
entre as pontas elo Anramba e 'l'auerá, ' 

MAIB~- Um dos pri.ncipaes af.fs. da ma!'gem di1• . do riO 
Nhamttncl <t 011 Jamunclá, no Estado elo Amazonas. 
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MAICÁ. Log. n as irnrnediações da cidade de Sautarém, 
no l!; stado do P a rá. As interrnittentes fazem ahi hol'l'orosos 
estragos. 

MAICÁ. Igarapé do Estnclo do Para , no m un. de San 
tarém ; desagua na margem di r. do Amazonas de fr on te ela 
ilha Gra nde T apat·â . 

MAICAN . (raposa). Set·ro do Estado do Amazonas, na 
~erra Pacat·a1ma. Delle nasce o rio Chui:ninan, afl'. elo 'racutú. 

MAICATIRA . Riv do Estado do Pat•aná; tem suas nas
cen·t:s na &'argauta' que se fól'ma entre as serras Graciosa e 
Orgaos, e forma com o Ipirang·a o rio Nhuncliaqunm . Vide 
M êie OMh·ire&. 

MAICURÚ. Dist. elo termo de Monte A legre, no Estado 
elo Pará. 

MAIMBÁ. Lagôa elo Estado do E. Santo, entre os mtms· 
de Anchieta e G uarap,ary , com baslante fundo. Communica 
ás vezes com o mar. Escre vem tambem Mae mbá. 

MAIMBÁ. Vide Macbá . 
MAIMBARES. Inclios elo Est.ado de Matto Gt·osso, n as 

visinhanças do Xac urnhiu a , ga lho esq. do Juruena (B. de 
lvle!gaço) . 

MAINÁ. Igarapé do Esta do elo Amazo nas, clesagna na 
margem oriental elo lago Puraquequara. E' de pequeho cut•so. 

MAIOBA. Log: elo EsLado do Maranhão, no mun. elo Paço 
do Lumiar . 

MÁIORIDADE. Foi o titttlo que ·teve a actual cidade do 
Martins, no Estado elo R . G. do Norte, pot' occasião ele ser 
elevada á categoria da villa pela Lei Prov. n. 71 de 10 de 
novembro de 184L · 

MAIRY. Log. elo Estado elo Mtn·unhão, no mttn. ele Mil'i· 
tiba. 

MAIRY. Ilha elo Estado elo Amazon a s, no rio Jap ~1rà , 
trib. do Solimões, Flca enf.t•e as ilh as íYJanauahy e Caity. 

MAIRY. Lago elo EsLaclo elo Amazonas; sua foz está na 
mal'gem esq. do Japurá, 

MAIRY. Igarapé do Estado do Pad•, na ilha J\IIarajó; no 
mun. ele Chaves . 

MAITI. Igara pé do Esta.do do Amazonas, desagua na 
margem clir. elo Solimões, pouco acima. d a. foz do igarapé 
Macapuanú.. g• ·tambem denominado Uacarahy. 

MAIUIXI. Rio do Estado do Amazonas; desagua na 
m argem clir. elo 1·io Negro entt·e os povs_. ele S. José e Cas
tanheiro. O Sr. Souza Coelh o (Re!cbt. clb.) e o Dr. A: R:o-: 
dl'i fl"ues Ferreira escrevem Nlaiuix~ ; Baena escrev., lVIuzuuzxz 
e cliz morar em nelle as cabildas Mepuri e Mui; Araujo 
Amazonas não o cita. 

MAJARY. Rio elo Estado elo Amazonas; desagua n a marg~m 
esq. do Urõwiccora proximo á fóz elo rio Parimé ou Ma r a m• e 
a 68 milhas do forte S. Joaquim. Só é navegavel em canôas pot· 
por crullsa. elas cachoeiras que tem logo na entrada . 

MAJARY . Funda enseada no rio Nhamundá, em frente ele 
Faro ; no Estado do Pari. 

MAJOR. '1\·ibu de inclios estabelecidos no aldeamento ela 
Immaculacl:J. Conceição do Rio Doce; no Estado de Minas 
Geraes . 

MAJOR. Ilha do gstado do Pat•á; no mun . de Gurupá. 

MAJOR. Ilh:1 do Estado do Rio de Janeiro, na freg . ela 
Ribeira e mun. ele Angra dos R eis. 

MAJOR. Rio elo Estado de S!\nta Ca. tharina, banha a O. a 
ft:eg, de~· ifoão Baptista elo Alto 1:ijucas e clesaglla na margem 
du·. do n o ele Braço, aíl'. do TijucD.S. 

MAJOR EZEQUIEL NETTO. Oorrego elo Estado do Minas 
Geraes, ba nha o mun. de Abaebé e desag·ua mt marll"em di
reita do rio eles L~ nome . Tomou esse nome de um gar1mpen•r, 
que em 1838 ahi morou vindo do i\llendanha, mun. ele Dt a 
mat;tina, Ch~ma va-se esse garimpe iriJ Ezequiel Netto Carneiro 
Leão e era irmão elo Marquez elo Paraná. . 

MAJOR MARCONDES. Nome de um elos nucleos da co
tania fundada no mun. da Palmeira, no Estado do PMan{t: 
Em 1878, tinha 131 habs . 

MAJUIM. Pec1ueno rio elo Estado do Pará , na ilha l':1al'aj6 
e m tt n. ele Breves; des~gna. na mat•gem esq. do rio elos 
Macaeos . 

MAJURIHA~. L og . elo E.;; ,aclo do Amuzo·1 ao;. no rio ltnxi, 
nJl'. elo Pm·ús , proximo aos lagos J:tmissiha n e Arul'an . 

MAJURUNAS . Jnelios hab i ta n tes ela> cabeceii·as elo rio 
J aha ri OLl Hia ual'i , a iL da. mat'gelll clit·. elo Amazonas . Tem 
esses ind ios l mgas madeixas negt'as e uma es pec ie lle coroa que 
tt• :•ze m no meio d <L cabe a. Furam o nal'i z e os be ir:os, e int•·o
duzem nos bnracos rocle ll as el e pá u, nos ca n tos da bocca pennas 
de a ra ra e n as orelhas e pon ra do nariz ce rtas conchas CC> JU que 
esses selvagens ma ·a m os pais g uando enfermam e os clevot•am 
antes de emag·recere m. «São anlhropophagos, diz o cap itão·
tenen le Amazonas, a ponto ele comerem seus propdos parenLes, 
fi lhos, pais, irm ãos, etc., quando a doecem ou enwllhecem antes 
de emagrecer em . » 

MALACACHETA. P a rochia elo E staclo de Minas Ger a es 
no m un .. de 'f'heophilo Ottoni. Orago Santa R ita e diocese d~ 
Dia mantina. Fot CL'eada clisL, ela freg. ele N. S . el a Graça da 
Capelliuha pelo art . I da J"ei P r ov . n. 2.376 de 25 el e setembro 
ele 1877, elevada á ca tegor ia de pal'Ochi a e in cot·pot·aela ao 
muu. ele Phil ttde lphiu pelo art. I da de n. 2.-!86 de 9 de no
vem bro ele ·1878, que clesmern bt·ou-a elo mun. el e Mir1as Novas . 
Em suas divisas ficam os rios i\inlacach et:J., Trindad e. S . J oão 
da lVIatta e Noret. 1'em duas eschs. pttbls. de i ns t. prim. uma. 
el as quaes, c veada pelo. Lei Pro v. n. 2.390 ele 13 de outnbro de 
1877 . 

MALACACHETA. Morro do Es larlo el e Min as Geraes , 
na freg-. cl(l Cal am ba u elo mun. elo l~ ira n ga. 

MALACACHETA. Rio elo !~s tac\o elo Pa rá, ail'. da margem 
dir, elo Quatipurú (lnf. loc.) 

MALACACHETA. Rio do Eslaclo el a Bah in., banha o mun . 
de Sa nta Cr nz e ele'lagua no rio João ele 1'iba. Em uma in f. que 
t• ece bemos desse mun. lê- se j{a, ·evocvoheta . 

MALACACHETA. Cor rego do Estado elo Rio de Janeit·o, 
bnnha o tel'l'itor io ela ft·eg. da Nati vidade elo Carangola e 
desagua no L'ibeirão S. José . 

MALACACHETA. Riueil'i'io elo I~s tado de Minas Geraes , 
banha. a 1\·eg . do setl nome e desagua na margem esq. elo rio 
UL'llpnca . E' mencionado na Cevrta ele Gerber co111 o nome de 
A>'cbnans. 

MALAQUIAS. Ilha ele areia no rio Doce abaixo da colonia 
FL·ancilvania, no Estado do E. Santo . (Dioc . Geogr. ele& 
Pr·ov.) . 

MALAQUIAS. Log . do Estado de Mtnas Get·aes, na freg. 
elo Bom Despacho e m un, de Inhauma . 

MAL-ARRUMADO (S. Paulo.). Tct•t•eno coberto de grail
eles pedaços ele rocha, pot• meio do qua l se transil a com diffi
culelade. E' o qtte no Pia•.thy e outros Estados chamam 
B01·ocotó. 

MAL-ASSOMBRADO. Riacho do Estado elo R. G. do 
Norte, raga o mun . elo Apocly e clesagu a no rio deste iwme. 

MALA TO. Pov . elo Estaelo elo Pará, na ilha Mat·ajó. e 
mun. ele Muaná. Tambem csc t•evem 11Iu lMo. 

MAL-CASADO (Sergipe) Especie de b~iju, a. qu~ ta mbem 
chama m 111evloassá . Fazem-o ele ·ta pioca, a. que se aJUnta l e1te 
de càco, e assam-o a. fogo brando, e nvol to em folhas de bana
lleil'a (João Ribeiro). 

MALCASSÁ. O mesmo que Me&l-casc&do. 
MAL COZINHADO. Riach o elo Estado elo Ueartt, no mun. 

ele Aq uiraz. 
MALEITAS. Log . elo Estado elo Ceará, no ~ermo ele Tra· 

ltit·y. 
MALEITAS. L og . elo Estado ele S. Panlo, no rio Pardo, 

qne ahi fó rma um porlo. 
MALHA. Set·t·a do Est ado elo E. Santo; é uma t•amifica.ção 

da Serr!• Gera l. O Sr. Ceza r Ma rques diz nascet' clella o rio 
SnnLa Maria. Do Esbaclo nos info~·maram n ão se t· isso axacto. 
podendo-se em rigor dizer que ahi começa a par te navegava) 
desse rio, que nasce muitos kils . acima, na sel'ra elo Gat'l'afão 
ou outra. 
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MALHADA. Log. do Estado do Piauhy, no mun. de 8. João 
do Pi au by. 

MALHADA. Pov . do E.>Laelo elo :::'arahyba do Norte, no 
iet·mo ela Misericot·elia, na confluencia do ria·cho Sant'Anna com 
o rio Piancó, 

MALHADA. Log. elo Estado elas Al agôas , no mun. ele 
Anaelia . 

MALHADA. Pov. do Estado ela Bahia, desmembr'ada do 
mun. ele Urubú e incorporada ao de Carinhanha pelo a rt. I 
da Lei Prov. n. 416 de 24 ele maio de 1851, Tem uma esch. 

' publ. ele inst. prim . , creada pela Lei Pro v. n. 793 ele i 3 ele 
julho de 1859 . 

MALHADA. Po v. elo Estado ele Minas Geraes, cerca ele 
seis kils. distante do carrego da Fortun~. , ali. do Santo An
tonio, que o é do rio elo Som no, e este elo Pa racalú. Tem umas 
15 casas e 50 habs. Banha-o o col'l'ego J a tahy . 

MALHADA. Sel'l·a do Estado da Bahia, no mun. de Monte 
Al'to, l' a miflcaçi:io ela serra ela s Almas ; tem de extensão cerca 
ele 6() kils. eleS . a N. e divide aquelle mun . elo de Carinh anba. 
1'ambern a elenominn.m Yú {Inf. loc,). 

MALHADA. Ilhas no rio Parnahyba, proximo elas pedras 
ela Veneranda e ela foz do riacho Malhada. 

MALHADA. Riacho do J~staclo elo Maranhão; elesag-ua no 
rio Pa.rnahyba, pouco aba ixo das pedras da Veneranda. 

MALHADA ALTA. Log . elo Estado elo Piauhy, no termo 
de S. S. João elo Pianby. 

MAL HADA ALTA . Sert•a elo Estado ele Min as GeraeR, nas 
divisas de S. José da Varginha . 

MALHADA ALTA. Porto no mun. de S. Bernardo e Es
tado elo Maea uhão, no rio Parnahyba. 

MALHADA ALTA. Porto no rio Longá, no mun. ele Barras 
do Eslado elo Pütnhy· 

MALHADA BONITA. Log . elo Es tado elo Pianhy, no mun. 
de S. João do Piauhy . 

MALHADA DA ONÇA. Log . elo Es tado elas Alagôas, no 
mun. ele Porto l'tea l elo Collegio . 

MALHADA D'ARÊA. Log . do Estado do Piauhy, no mun. 
de S. Jo ão do Piauhy. 

MALHADA D'ARÊA. Log. do Estado do R . G. do Norte, 
nomun. doJarclim. 

MALHADA D'ARÊA. Log. elo Estado das Alagôas, no 
mun. da Pot·to Real elo Collegio. 

MAL HADA D'ARÊA. Log . do Es tado ela Bahi a, na es
trada elo Joazeiro á Gasa Nora. 

MALHADA D'ARÊA. Serra elo Estado de Min as Geraes, 
no mun. de Bôa Vis ta elo Tremedal. 

MALHADA DAS OVELHAS. Log, elo Es tado do R. G. 
do Norte, nos limites da f reg. de Porto Aleg t•e , 

_MALHADA DE BOIS. Riacho do Estado elo Cear á, nas 
eltvtsas elo mun . de Ic0 . Vae para o Jaguaribe. 

MALHADA DE PEDRA. Log . no mun. ele Caruaeú do 
Estado da P 43 rnambnco . 

MALHADA DE PEDRA. Serra do Estado ele .Pet•n a mbu
co, no num. ele Caruarú. 

MALHADA DO BARRO. Log . do Estado elo Ceará, no 
termo ele S. Matheus. 

MALHADA ·no CANTO. Monte no rnun. ele lVIonte Alto 
elo Estado ela Bahia (fnf. loc,). 

MALHADA DOS BOIS. Log . elo Es taclú ele Sér gipe, no 
mun. c!H Propri á; co m um a .esch. mixLa ele inst. prirn. , 
ct·eacla pelo a rt. IIf, § I ela Let Pro v. n. 1.22J ele 25 de ab ril 
de i882. 

MALHADA GRANDE . Rio qtw naoce no Es tado do Pal'a
hyba , a t t·avessa o doR. G. do Norte, jun La- se com o Bôa Vista 
e desagua no rio Serieló. · 

MALHADA GRANDE. Riacho elo Estado ela Bahia, ban·ha 
o
1 

mun. do Mort'O do Chapéo e elesagtta no . rio Bonito, 
( nf. loc.). 

MALHADA GRANDE. Lagôa do E stado elo P~.rahyba do 
Not· tc, no mu11. ele Cabace it·as . 

MALHADA GRANDE. Cachoeil'a nn rio S. Francisco, 
entre a cac hoeit•a ele Paulo Affons o e a pov. de Piranhas . 

MALHADA REAL. Log. elo Estado elo Piauhy, no mun. 
ele S . J oão el o Piauhy. 

MALHADA VELHA. Log. elo Estado elas Alagôas , no mun. 
ele Anaclia. 

MALHADA VERMELHA. Set•ra do Estado de Sergipe, 
no mun . de Simão Dias . 

MALHADINHA. Log . elo E~taclo elo Pi'auhy, no mun. de 
S. Jqão elo Piauhy . 

MALHADINL!A. Pov. do Es~ado ele P~ t·11amhuco, no mun. 
elo Limoeit·o; com duas eschs . publs. de inst. prim ., crea
clas pel as Leis Pt·ovs. n . 598 ele 13 de maio de 1864 e n. 812 
de H ele maio de i868 . Agencia elo correio, creada pela Por~ 
ta r ia de 13 ele ag·os ~o de 1884. 

MALHADINHA. fvlorro no mu11. de Chique-chique elo 
Estado ela Bahia. 

MALHADINHA. Rio elo Estado elo Maranhão, ali. do rio 
1\tlearim. 

MALHADINHA. Riacho elo Estudo elo Piauhy, hunha a 
com . ele Sanla Philomena e cle>agua no rio Pa rn ahyba, pro
ximo á ilha elo Ta gy . 

MALHADINHA. Canal entre a ilha elo Carrapato e a 
Ot·a nde do Paulino, no Estado elo Maranhão. Dit-ige suas 
aguas para a barra ela Tutoya . 

MALHADO. Rio do Estado de Sergipe, aff. ela margem 
esq. elo Piauby. 

MALHEIROS. Log. no Estado das Alagô:~.s, no mun. ele 
Anaclia. 

MALHEIROS. Ser ra e riacho do l~stado ela s Alagôas, no 
mun. ele Anael ia. O riacho vae clesagua1· no ri o S. Miguel . 

MALHEIROS. Sel'l'a elo Estado elo Rio de Janeiro, nas di 
visas elos muns. ele Nyter õi e Mar icá (a rt . XL elo Dec. de i5 
ele janei t·o ele 1833). 

MALICIAS. Log. elo Estado do Piauhy, n n. ribeira ela Es
tiva, entt·e Conceição da Manga (Uhica ) e Santo Antonio de 
Jet·om en h a . 

MALLAS. Riacho do Estado ele Ma Mo Ot·osso, cujas ag ttas · 
engrossam o Sangmdorzinho, aff'. clü·. elo rio Ma nso ou elas 
Mortes. Corta a es tr ada para Goyaz entre o Alminbas e o 
Pontesinha , nove kilm s. a O. elo Sangraclor Grande, dista11do 
quatro kilms . ele cada um. 

MALOCA. , s. f. (Valle elo Amazonas) Aldeia composta ele 
indios, quer sei vagens quer mansos (Ceal'lt ) mago te ele gado 
que os vaqueiros aj tultam, por occasião elas vaquejadas e con
duzem para os curraes; ou elaquelle que costum:t pascer em 
certos e determin ados pastos nas fazendas ele criação. Em 
geral, ma,.o te de gente de po 11ca confiança. Uma mc~loca de 
ciganos. 'õma maloca de· desordeiros. Orna mci'oaa el e selva 
gens . Etym: E ' v oca bulo de ori ge m a raucana com a signi
f:icação de cort•eri!as em ter ras inimigas (Zo1•ob. Rodrin-ues). 
Nós o elevemos, _sem duvida, a qualquer elas repltblicas 1~ossas 
VIZinhas, mas nao set por que ponto ela ft•onteil'a enLrou e lle 
para o Brazil. illm t odo o caso, nesse trajecto, a ltel'ou-se-lhe 
mmto a pl'imitiva accepção (B. H.ohan ). 

M:ALOCA. Igarapé no mun. da capi~al elo Esl;ado elo Ama
zonas. 

MALOMBÉ. Riacho do E s tado ela Bah ia , afl'. elo rio 
Inh ::L mlmpé . Banha o territorio ela ft·eg . de N. S . elo Monle 
elo ltapecur(t da Praia . 

MALTA . Pov. elo ill s taelo elo P <t t'ahyba do Nor·te, no mun. 
elo Pomba l, nove leg uas a sg . com uma capell a ele N, S. êl f!J 
Conceição (Jo ffi ly . Ob1·. cit.). 

MALTA. Serra elo JTistado elo R io ele Ja neir·o, no num. de 
Petropolis. 

MALUNGO, s. m . Camarada, compa nheit•o, titulo que os 
escravos aft·i ca nos davam áqttelles que t inham vinclo para o 
Brazil na mesma embarcação. Depois cb . ext iucção elo tra-

26.053 
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fico, tem perdido este vocabulo a sua antiga r azão ele ser; 
todavia, na ling uagem vulgat·, tem - se mantido como ex
pressão deprecia tiva na accepção de compan beiro da mesma 
laia . Elles são ma,lun,gos, lá oe avenham . Não me tO!l1e pot• 
seu ma,lungo .· Etym . H:' pt·ovavc1mente palaVt'a africana, mas 
não a vejo mençionada em vocabulario alg um (B. Roban). 

< MALUNGUINHO. Log. elo Estado de Pernambuco, no 
dist. de Afogados. 

M ALVÃO. Ilh a na costa elo Estado do Rio de Janeiro, na 
enseada de Pal'a ly proxim a da i·lha do Mantimento. J11c~lvão , 
escreveram i\fonsenhor Pizal'ro e Mouchez ; 1llcw vão acha-se 
na Ccv?"tC& ele& Provi?Wicv elo R io ele J aneiro ele Be11egarcle e 
Conr ado Niemeyer . · 

MAL V AS. L agôa elo Estado do R . G. elo Sul ; communica 
com a elos Quadro> ao N. e ao O. , confunde suas aguas com 
a s elas lagôas elo Palmit«t' e Pinguela, e ao S . com as do 
Lessa. Proximas elo Jittora"l, formam essas l agôas com outt·as 
ao N . e ao S. o rio 'l.'ramandahy. 

MAMAJÓ. R io elo Estado elo Pará, na ilha :i\Iarnjó e mun . 
de B reves . Desagua no Paraú-miry. , 

MAMALOOA. Extensa ilha elo Estado elo Amazonas . E 
atravessada pelo igarapé i\leritizal. Houve ahi uma a ldeia quo 
extinguiu- se em 1861 por cansa das febt•es . Compunha-se de 
Jurys e Passés . 

MAMALOOA. La go elo Estado elo Amazonas. liga-se com 
o Paraná-mirim ela i\1amaloca pot· um pequeno canal. 

MAMANGABA . R ibeirão elo Estado ele S. Paulo, na cotn. 
da Faxina. 

MAMANGÁS. Sylvicol as que h abitavam as marglólns elo rio 
Negro, no Estado elo Amazonas (Conego Ancll'é Fernandes de 
Souza Noticias Geogrc&phica,s de& Ca,pitc&nicv elo R io Neg?'O . 
Rev. elo Inst. His~ . Tomo X Pag . 465) . 

MAMANGUÁ . Sacco no muu . de Paraty elo Estado elo Rio 
ele Janeiro, em sua entrada ficam as pontas Cat·aguatá e elo 
Escalvaclo . Segundo Illouchez, existem n este s,tcco as ilhas 
Grande e Pequena, e as pontas Banana e Cumpilla . Nella 
desaguam diversos rios entre os quaes o elo Cairnçú, Figueira., 
Resgate e alguns outl'os . 

MAMANGU Á. Rio elo Estado do Rio de J aneü·o, no mun. 
de ParaLy. 

MAMANGUÁ. Vide PcM·aty . 
MAMANGUAPE. Cidade e mun. elo Estado elo Parahyba elo 

Norte. na com. ele sett nome, banhada pelo rio i\lama nguape, 
36 kils. do litto ral e 78 ela capital. Ot·ago S . P edro e S. Paulo e 
diocese do Parabyba. Et·a antigamente a villa ele Monte M6t•, 
cuja sécle fo i tran sferida pa l'a esta pov. pela Lei P r o v. n. i 
ele 23 da jane il'o ele 1839 . Ciclacle pela Lei Prov. n. 1 de 25 ele 
outubro ele 1855 . Incorporada á com. ela capital pelo a rt. II 
ela Lei Prov. n . 27 ele 6 clej •t lho cld :l8M. Creacl a com. pelo 
art . I ela Lei Prov. n. 106 ele 1:l de dezembro de ·1863 e Lei n . 8 
ele 15 de de.zembro ele 1802 e classificada pelos Decs . ns. 3.218 
ele 13 ele janeiro ele 186± e !'i.079 ele 4 de setembro ele 1872 . 
Lavoura ele canoa ele assncar , algodão e cereaes . E' ligada a 
Inclepeuclencia (Guat'abit·a ), Bananei l'as , Nova Cruz e Oanguare
tama (estas duas ultimas no l't . G. elo Nor te) por esLradas 
vicinaes . Além elo i.Vlamanguape é o município regado p elo 
Camaratuba, Camoropim, ILaúna, Arac;agy, Iúapecerica, Miriry, 
Pedras e outros. Nelle ficam os povoados denominados : S . J oão, 
Araçagy, Jacaraú, Marmaraú, Pt·eguiça e i\<Iaripitauga . Agencia 
do con·eio . Sobre suas divisas v ide : Art. VII ela Lei Prov. n . 5 
de 3 ele abril ele 1839, a1·t. IV ela clé n. 1,1 ele :1.2 ele novem bro 
ele 1840 . 

MAMANGUAPE. Rio do Estado elo P a rabyba elo Norte , 
nasce na serra Borborema, no Jogar denominad o A lagô:t Sal 
gada, banha os muns de Camp ina Grande, Alagôa Nova, 
Alagõa Gra nde, Gual'Ubira e Mamauguape e desag·ua no 
oceano . Recebe o Araçagy, Camo l'opi m, lbaúna, I ta.pecerica, 
P ed ra , Sertãosinho Untc;'t i\Iandah ú , Zumbi, a lém de dtversos 
outros . · ' ' 

MAMÃO . Se rra elo EsLaclo ela Bahi a, no mun. ela Feira de 
Saut'An n a . E' tambem denominada Jliomuaçc& . 

MÁ-MÃO . Set'ra elo Estt1.clo elo Espírito Santo, uas divisas 
da vi lla elo P áo Gigante . 
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MAMARIA. Ilha elo Estado elo Amazonas, n o r io Solimões 
acima ela foz elo Içá e proxima ela ilha Maturá . « Seguindo ri~ 
acima em clireitura á costa do i\I amariv, deixará a ilha de 
Mamariá por EB e as ban'eiras elo Matttrá por BB, da costa 
elo Maturá ele,·e atravessar para o lado opposto, deixando a 
ilha elo i\Iatarió por BB (J . V . Ba l'!'eto . Roteiro .), 

MAMA-ROSA . Sel't'a elo Estado ele Wnas Geraes, na freg. 
cl é~ Conceição ela Ban a e mun. ele S. João d'El-Rei. 

MAMA-ROSA . Cor t•ego elo Estado ele Minas Geraes, aiT. da 
mal'gem esq . elo rio d:ts Mortes Grandes . 

MAMAS. Em sua viagem pelo Estado ele i\linas Geraes, 
Cunha Mattos, depois de "te t• atravessado o corrego J osé Pedro 
(otfl'. do Domados) e o chapadão ele Santa Rosa, achou-se em 
um campo, onde exisLiam clous outeiri nhos, no meio dos quaes 
passa uma das duas estt' aclas que veem claquelle chapadão : a 
esses onterrtnhos deu aquelle brio-aclei ro o nome ele 11{c&mas 
«Eu tinha sabido. d iz Cunha llfattos (!tine?'(},?"io 'fom. i 
pa_g. 87) no a naial elo Pat,·oci nio, que na march'a. ele hoj~ 
(i'Ll de matO) havra de passar pelo Jogar donde se tiram pedras 
pintadas ele flores pt'etas e enca rnadas , e pot· isso pedi ao pro
priet ario do pottso antecedente que me désse um gu ia para me 
conduzi r ao siLio em que se acham as per!L·as ; com effe i to , 
quando cheguei aos sobreditos clous out'lll'os, a que pela con
Jiguração ett clenominei•os "l{c&mc&s, mostrou-me o gu ia o logat• 
em que existem as pedras, e. para it· a esse sitio, apenas passei 
a garga nta elas Mamas, olhando ao rnmo elo NO. vi um tt·ilho 
ou caminho estreito batido; segu i esse trilho por espaço ele ciL1co 
minutos, e en tão encontrei um pequen rego aberto pelas 
aguas ela chuva , e l ogo tom·mclo o rumo ONO . segui pelo espaço 
ele 15 beaças nesse mesmo rego, e no fim clellas achei uma pe
quena excavação dentro elo rego, a qual não excede de tt'es 
palmos ele altura e seis on sete ele lat·gura: essa excavação é a 
mina ele onde se tiram as belliss imas incrustações ele plantas 
claquelles sit ias, aa quaes ficam impressas no meio ele tenu
issimas lamin as ele g t•ecla amat·ella que, r ecebendo ns côres 
por efl'eito ele aciclos elo terreno, apresentnm paisagens lindis
sima3 ele que se fotzem quaclt•os ele diversas dimensões e ele 
(;ôres m a is ou menos bril hantes . .. » 

MAMAURÚ. Ilha elo Estado clv Pará, no rio Amazonas, 
abaixo de Obiclos e proxima da ilhas Amaclot· e elo i\Ieio, das 
quaes é separada por paranas- mirins . Encontra-se tambem 
escrip to 1liananrú . No seu lino A R e,qião Oco . clct P,·ov. elo 
Pa>·á, diz o Sr. Ferreira Peona que Mamaurú é o nome dado 
pela com missão de limites (l86.J.) á ilha g rande elos Printes, a 
q11e Tarcly de I\Ioll l.t· avel det.t em 1844 o nome de B 9tolonnaise. 
O vigat'io ele Obiclos, em uma informação que 11os prestou a 
respeito deasa cidade, diz, t ratando elos igarapés e lagos : «0 pe
que no Mamallt'ú, a uma legua ele Obielos, clesagua no lago do 
mesmo nome, que desemboca no Amazonas a Leste ela cidade.>> · 

MAMAURÚ. Furo que leva aguas elo Amazonas ao lago 
Macurá . Este lago comm11nica- se com o rio Curuá pelo furo 
elo Baré . 

MAMAURÚ . Lago elo Estado elo Pará, juncto á foz do furo 
elo sen nome e do igarapé Curuçambaua . 

MAMA Y ACÚ. Log. do Bstaclo elo Pará, na es tt•ada ele 
Benevides á cida de ela V ig ia . E' cortado por um bt•aço do rio 
Moguim . 

MAMAYANAZES. In clios qlte habit:tv t1. m a ilha Maraj6; 
eram vizinhos elos N:üeengahibas, aos qnaes muito auil iaram 
nas guel'l'as contra os portuguezes . E t•am excellentes mtclaclores 
e caçadores . 

M AMBEMBE. Log . elo Districto Federal, n a fl'eg. ele Ja
carepaguá. 

MAMBUCABA . Parochia elo Estado do Rio de J a neiro, no 
mun. de Angra elos Reis , sobt•e o t•io elo sea nom e. Orago 
N. S . ela C"J nceição e diocese elo Rio ele Janeiro. l\Ionsenhor 
Pizarro, em suas ll{e>noria,s Histo>·ica,s, diz: «Outra porção elo 
f.erritorio ela soheeclita F r eg . de N . S . da Conceição ele Angra 
dos Reis permitt iu la rgueza suffic iente á segunda Parochia, 
e~· eada na Capella ele N. S. do Rosado, proxima no rio Uaram
bocaba . Levantou essa EL'lnicla o Capitão Manoel Caevalho 
(o mesmo que doou aos P aclt·es Capucbos o sitio par a fut1darem 
0 Co nvento 11a Villa) .:~foz elo mar ela Angra, clisLante ela Freg . 
da sua competencia cinco l egoas e da de ParaLii seis a sete 
indo pela costa ela terra , e não pot· mar alto, como contou o 



MAM -426- iVIAM 

San t 11 a r . Ma rian. 'l'i t. 10 Li vro II TiL. V: e succeclendo Valerio 
ele Ca rvalho 11ft her a nça do f11 nda clo r d e quem e m sobrin ho, 
tambem llle succecleu no zelo ela r eeeli[icação el o T emplo. pa ra 
se t· vi t· de r acurso aos habita ntes el as circumvizi nha uças pelo que 
l he de t·a m os m o1·a do res a n t igos o titulo ele F un dador. » 15x is
t indo a erm ida , fa lta va sace rdote que nella celebrasse, e se ndo 
cl is~an~e a m <t ~ri z da vill a , o D iocesano , por E clHa l de 1 el e 
fe vereit'O de 'l802 d eliber ou cr ea t· a lli u ma par ochi a. «Para acl 
m ini stnu o pas to esp iri tual, d iz a i nda P iza rro , foi cl es i~1 ado 
o padre José Este1•es Mo t·eit·a , q •1e desampa t·on a noYa l:'a t·o· 
ch ia pot· l he falta r o meio el e su bs is te nc ia fóra ela s ua ca sa, e 
fa llece u propr ieta ri o ela e\f,t·eja dn Vil ln el e A ngl'a . Dahi se 
orig inou fica r a egrej a sem I ast~ r; e como nel! a não se tivesse 
es ta belec ido a t'arochi a , continuou o vigario de N. S . ela Con
ce tçao a socco t•t•e l- a, a té que , r e novan do os mot·a dores claquelle 
dist. as supplicas a S . M. , e m 1808, fo i Ct·eacla freg·. com a 
na t ureza ele p3t'petna : e o pa cl t·e Franc isco Anton io da S il va , 
qu e com Prov1sa o. el e H ele mat·ço el e '!812 pr i nc ip ion a regel· ::t 
d e en~om me n cl a hn pro posto en1 30 el e n ovembro d e 1816 pa r a 
seu pl'lm eH'O pt·opl'l eLa ri o » . T em duas eschs. publs . ele i n st. 
P l'llll. AgencJa elo Correio . Seu Ler d tori o é mout::t nlloso, cerca do 
ele mon·os c1ue se preud em ú se!'l'a d o Mar. Dis ta un s 30 k il s . 
d e P at·aty c 24 ri ~ Angr a . A lé m ela Ma tt- i ~, ·tem tlma capell a 
em r nin as . O St·. Honorio Lim a ( ob1·. oit . ) dtz :« Exist i ndo nas 
proxim idades elo rio 1\[am bucaba 11m a cape] la sob a i nvocação 
de N . S . elo R oRad o , mandada cons trui r pelo capi ·tão Ma noel 
ela Cunha de Ca r va lho, em 1770, estando ell a d istante ela mat riz 
d a Vi l la Ilh a C+t-a nrle mais ou m enos 33 k ils. , e el a clePar aty 
m~is ou menos 39 klls . ; n~o havendo a hi sace.r clo les pa ra a d
mm is·tt•at· os soccor r os espll'Utt aes, Valeria ele Ca rvalh o soul'i
n h o e universal he rdeiro do ca pitão Manoel ela C1; nha de 
Carval ho, em 1800, tendo r ee cli ficaclo essa capella , on·erece u-a 
ao Btspo elo R to de Janeli'O pa r a serv ir de mat l'i z. A' vista 
disso , e pel as clifficulclades qu e acl vill ha m a os h a bitantes ele 
Mam bucaba, pot· 8 clita l de t el e fever eit·o ele 1803 o 1u es mo 
Diocesa no cr eou a par ochia cie Mam bucaba, t e ndo por Ot•Jgo 
N . S . elo R os ar io e nomeou v iga ri o en co mm enclad·J o pad re
m es tre J os é E st eve.;; Morei r a, qu e em ·180-1 a ba.nclonou-a , por não 
haver a l li r ec ursos pa r [l. sua s ubs iste ncia . Em 1808, porém, 
r enova ndo os mor a do res ele Mambuca ba suas justas reclamações , 
e a o Ju esm o t e m po to mando ce rtos com prom issos , mandou 
D . J oão VI ele novo i nsta ll a r essa pa rochia, cla 11do como li mite 
pal'a o la do do O . a mar b"em eõq. do rio Ma m bucaba . Para 
desempenha rem-se do com promi sso a Cjue se ob l'i o·aram, embo r a 
o por to dessa freg: . fosse, como é, por demais b ra~ i o e peri goso, 
trata ram ze ,,s habita ntes cl.e emprega r os me ios precisos para seu 
dese nvoli' Jmen to , coz1 segmudo o que ti n ham em vis ta . A n nos 
depois, j unto á ma rgem esq. elo r io Ma m bucaba, crear a m um pov. 
que to rn ou-se m a is ta rde um i mpor tan ti ssimo em porio com
m erci a l , uma ve rdadeira V i ll a, com todas as commocl ida cles 
p r ecisas . T ornando- se logo um porto com met·cia l imporLa n t;e, 
p a ra a hi a ffinira ru t odos os pr od •tc·tos da lavom·a de Ca mpos 
Novos, Cunha e outros term os ela P r ov. de S. P a11 lo, que out r o
·ta nto p•n· a1li t·ecebia m tudo que carecia m pa ra suas necess i
da de;; . Com o todos os por tos elo Jittoral, per de ndo esses ele · 
m entos de v iela e de pr ogresso, foi decahinclo sempt·e esse pov. 
e de ta l modo, q ·:e é ess8. pa rochia, p rese nte menLe, a mo. is 
p obre do m tm . de An Qra dos R eis . A sua nova matriz é vasta, 
i mponente e be m cons truída.» · 

MAMBUCABA. Rio do Es tado elo R io de .Ja ne iro, nasce 
na .Se t' l'ét Ger a l , a travessa o mun . de Angra d os Reis e des
agua no mar, depois de ba nh ;u a par ochi a elo se n nome . Recebe 
o Pir a quê, Itape t i nga·assú, I tape tin l!a-midm, P a ty, Mo iz H o
m em, F nn il , Ar atuqnar u, Santo Autonio, Vea cl0 e Gua ripú . 
<< O r:io Ma mbu caba, d iz o coronel F. C. d~ Ca mpos , é ·navcga Ye l 
p or g t·a ndes ca noas até ao P orto Gr a nde, tres leguas acima ele s ua 
fo~; porém s ua ba n·a, a ssás pepigosa, tem s ido fun es ta a mui tos 
ind ivíd uos i n ex pet•i e nl~s , ou temer arios; o qu e ·tem concorrido 
pa t•a não Ler o desenvol vimento que de certo obteria o comm :rcio 
da f reg. ele Mam bucaba . A ma ior la rg ura do rio é ele 36 bt·aças . » 

MAMBUCABA-ASSÚ. Rio elo Es ta do de S . P aulo ; IJ a nh a 
o mun. de H':1. nhaem e desagua no t'io des te nome. 

MAMBUCABA-MIRIM . R io do E s tad o de S. Paulo ; 
ba nh a o m u n . el e lta nbaem e clesagua no rio des te nome. 

MAMBUCABINHA. Riacho do Esta do de P ernambuco, 
d esagua no Oceano po uco a o N . d a ponta el as Ilhotas ddntro el a 
enseada e porto ele T a ma nclar é. 'l'em na barra ce r ca de 80 me
tros de la t·gu ra com seis e oito pa lmos de?funelo . 

MAM BUHÚ . R io d o E s tado ele S . Paulo , ba nh a o mun . 
el a Conce i<;ão ele Hanh aem e clesagua n o B l'anco, afl'. elo
Conceição . 

. M AMEDE . Car rego elo Es tado ele Goyaz, l1an ha o mun . ele 
San ta Luz ia e clesag ua na ma t·.s·em esq . do ribe irão J acobina 
(I nf. loc . ) 

MAMEDE (S .. ). Riach o elo l!~staclo elo P ia uhy ; d esagua na 
ma r ge m d i r. do P a rn a hyb::t abai xo da cicla,t e da Uniiio . 

MAMEDE (S . ) . Porto no rio Parnahyba, e nt re Curralinho 
e Cajaseil·os . l!;m ·!884 o i nsp~cto r do t lt eso uro pu blico elo Ma
r anh ã o ins ta ll ou ahi uma meza de r enda s . 

MAMELUCO, s . m .: m est iço rt lh o ele e ur opeu e ele m ulh er 
i ncl ia . E tym . 8 s te vocabnlo, el e o ,·i gem a r a be, er a a qnelle com 
Cjue se cles io· nava a celebr e m ilí cia elo E gy pto, que depois de 
ter a dqu ir icl o a ma ior prepon cle J• a nc ia n aqtiell e pa iz, t eve ele 
se t· cles truiela com o nu ico meio ele pôt· u m para deiro aos desa
catos q ne commett ia. Ach ou- se s ~m d u vicl ;\ toclu a unalog ia 
entre os }[a mel ucos elo Egy p lo c os mes liços do Bl'azil , os quaes 
eram com eJTe ito mui accusfHl os de i nsubor d in ::tção, e foi por 
isso que I hes con s ~1 g- raram a qnelle nom e h is tor ico . (T am bem se 
di z 11I amalúoo .) No P<tdt, o J1r[Mnelu oo pl'ovém ela mi stura elo 
sang ue bra nco com o c~~r· ibóoc• (J . Ve t·i s, imo). Os e uropeus 
assi m denom inavam o mestiço nascido do aj untamento de mu 
Jhel' ~n~ha com bt·a nco. Os in cl igen as o denom inavam ???Col•cobâ. 
Se, poré m, o fi lh o era ·tido de a lgum pl' is ioneiro (os i n cligenas for·· 
necia m ao p1·is ioneiro, dest inado a ser de vor ado, a joven mais 
qua lifi cada e mais for mosa ela a lrlt1a), br a nco ou rl e ou tr a t ri bu , 
deo.om i na Yam - no cunlwmbirco, que quer d izer filho r/o oont,·cw io; 
e a r;r ea nça a li me n tada a té a eclacle ele poder SPr comid a, er a 
neste tempo sacrifi cad a co m tod a as cer imon ias usadas entre 
t aes ~elvagens, quebrando- l he ell es primei mmetüe o cr aneo, e 
c~ep ois assa nclo- a in teim par a se banq twtea rem com g r ande 
!es ta , se ndo a miie por especinl honra , a pri me1 ra a comer 
d essa ca l'n e. (Algumcos n otas gen~c• logioas. D1· . J. M endes ele \.1-· 
m e ida , 18So). 

MAMIÁ. Lag-o elo E s tado elo Amazonas , desag·u::t n a margem 
di r . elo rio Solim ões l og o ac ima d a foz do f tll'O A t· upa ra na, 
que é u m clesagua d ou ro occ identa l el o rio Pur üs . O pa r a n á 
m il'im do seu n ome sepa r a as ilh as I n u<i. el a margem dit· . elo 
Solim ões . ~' de agua p reta , mui to pi scoso e habitado pot" 
i nd ios Mura s . · 

MAMIÁ. R io elo E stado elo Am a zona s , desagna no Sol imões 
pel a marge m dit·. , em fr en te de uma elas bocas d o J apurá . 

MAMIÁ. Impor tan te afr. el a margem esq . el o rio Cnrtt á , n o 
mun . el e Ale mqnet• e Es tado do P ar á . P a r ece liga r o Curuá ao 
'l 'r ombetas. 

MAMIXA. Corrego el o E s ta do de Mi:.as Ger aes , na fr eg. 
ele Sa n ta Hele n::t e muu. d e Ma nhuassú . 

MAMOEIRO . L og. elo Es t.ado do P iauh y , no mun. de S . J oão.
d o P i a uhy . 

M AMOEIRO. Log, do Es tado ele P erna rn Lu co, no m un. de. 
B uicjue , 

MAMOEIRO. L og . no E s tado el as Alagoas . no mun. cle
Bell o Monte . 

MAMOEIRO . Morro el o Es ta d o el a Bahi a, no mun . do 
R iacho ele S án~ ' Anna. 

~AMOEIRO. Co rt•ego do E sta d o cl ~ Goyaz , banha o mun. 
de S;I nta Luz1 a e desagua na mar <>em d 1r. do ri beirã o P a iva,, 
ali'. elo Sa nta Ma ria (lnf. loc . ). o 

MAMÕES (Santo Antoni o d e). Pov . no m un. de Lençóes elo 

E stado d a Bahia . 

MAMÕES. Ribeirão elo Estndo ele Min as Geraes, banha o 
mun. do Patrocínio e tlesagtta .no ri o Donra d os . 

MAMONA. Log . do Esta do d as Alagoa •, no mun. de· 
San t' Anna elo Ipa nem a . 

MAMONAL. Se rra do Es tad o rl e Min as Ger aes, no mun• 
ele Alfenas . 

MAMONAS. Log . do Es ta do do ~Ia ra nh ão, no mun. de 
Caxias. 

MAMONAS. Log . do Estado elo P ii:inb y, no mun. ele S. Joã<> 
do Pi a uhy. 
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MAMONAS. Pov . elo E s ta.elo ela Ball ia , no mun . ele Monte 
Alto, á margem clil'. elo rio Manclet·ba; co m uma esch . publ. 
ele inst. pl'im., crMela pela Lei Pt·ov. n. 2.022 ele 21 de Jul ho 
ele 1.880 . 

MAMONAS. PoY . elo Estado ele ~Iinas Gera8s, di s ta n te 
pouco muis ele tres kils. ela f1· eg . ele S . Braz ele Suassuby elo 

~ten110 el e !l:ntt·e Rios . 

MAMONAS. Al'ra ia l do Estad o el e. i\linas Ger ae;;, no mun. 
ela Bõa Vista do 'l't·em eelal. Ot·ago Sa 111 0 An to nio .. i. Lei 
Pl'ov. n. 2 .9H ele 25 el e se te miJro ele 188.2 cl'eou ahi um cld. 
ela pa z . T em dttas eschs . publs . ele in s tt· . prim. , t endo s ido 
a ela sexo feminino creacla pela. Le i P rov . n. 3 . 3\?6 de 21 ele 
Jttlho ele 1886. Compl'ehencle o l og . S . P eelt·o. 

MAMONAS . Ilha uo r io P ,tl'llahy ba, a ba ixo ela elo Ri a ch ã o 
e puuco <teim a da fo z do riach o el os Cavallo~. Entre essa ilha 
e o riacho fica o Bom Jes us el a Pech·a , em cima ele um morro, 
de o nele goza-se um bello p a norama. · 

MAMONAS . Riacho elo Eshelo elo Pi a uhy , t l'i b . do Ha him. 

MAMONAS . Rio elo Es tad o ela Bahia . banha o teni tot•io ela 
freg . el as Duas Bal'l·as e des ag- ua na marge m cl ir. elo rio 
V er de P eque no (Inf. loc .). . 

MAMONAS . H.iacho elo Es~<1.do dn, l3 ahia, b<1. nh a o te t'l'i tol'io 
ela fl' eg . ele Sa nto Antonio elo P a r a mil'im e clesa gua no 1·io 
cles le nom e (In f. lo c.). 

MAMONAS. Ri o elo Es ta do ele Minas Ge1·aes, banh a o mu n. 
da Boa Vist .t e clesag ua n a m ru·ge m e~;q . do r io Bon i to , aff, 
do J a cuhipe (I nf. loc,) . 

MAMONAS. Car r ego do Es tado ele Min as Ge t• aes , na fl'eg . 
ela Abbacl ift e mu11 . ele Pita nguy . E' um elos fo t·maclo r es do 
rio F ormiguinha , trih. d o rio Pal'á . 

MAMONAS. Con-ego elo Es tado de Minas Ge m es , entre Sa n ta 
Rita ele Cass ia. e E spírito Sa n to ela Pra tinha. 

MAMONEIRAS . L og . do l~s tado el e Goyaz, no cli2 t . ele 
-Cor umbá . 

MAMONEIRAS . R i beit·ão que cle>agua á mar gem esq. do 
AgtH1. Limpa , tr;b. elo Arag uaya . 

MAMONEIRAS. Corrego elo E s tado ele Goyaz, aff. ela 
margem cli l' . elo ribeirão Sant'Aona, trib. do rio S . R u·tho
!omeu (In f. loc.) O mesmo .info1•maute faz-n os m enção ele um 
outro cor r ego desse nome, a!J. da marg·nm esq . do rro S. B ar 
.tholomett. 

MAMORÉ. Ribeiro elo Estado do Amazona-, a a ·. da 
margem dit·. elo rio Içá, e ntre os l'ibeit·os Quive e H ic&lJC&coá 
{Cap i tão tenente Am azonas) . 

MAMORE . Rio que nasce na Boli via e depois que se lhe 
junta o Gna poré , serve de limite occiele ntal ao E stado ele Matto 
G r osso até receber o Beni, ele cnj a con flue ncia a té á foz r e
cebe o nome ele Madeira. R ecebe peb margem clit•. o So tet•io 
e o Pacahas Novos . oriundos cta serra elos Parecis . O Dr . D . 
Juan Fra ncisco Ve larde , minis t t•o residente ela Repuhlica ela 
Bolivia., em uma co nl'<3 rencia fe ik1 a 23 ele .1unho ele 18'6 na 
Sociedade ele Geogr aphia do Rio ele Janeit·o, disse o s g uinte a 
t•espei to desse rio :" El Mamo ré na ce en el pais ele los Ynraca r és 
y atl'av iésa l os llano$ ele i\íoj os, ele los can ichanas, mov i mas y 
cay uvagas . Fué naveg ado desde l a ma,; r emota a ntig uiela cl. E ! 
primet• espaí''tol que pen eteó ele Cochabamba rué DOI1 Diego 
Alcmau, quie n t t,vo un tníjico ftn; pero no se pude h a ce r for 
mal conquista s ino por la t·ecl uccion paciftca emprenclida por 
l os paclt·es jesuitas, co n tanto ceio como perseverancia. l~n 
-ambas m á rj enes . clel Mamoré esis ten estensos y feracisimos 
campos ele pas.tac10n_. donde se multiplica el ganaclo vacuno 
con una procl.'Jtosa lccuncliclacl. L os depar tamentos ele Cocha
bamba, Chuq11 1Saca y Santa Ct'uz env ian sua aguas a l Mamoré 
por lo ~ rios Secur e, Chaparé Chimoré J\Iamorésito, Yapacom i 
y Rio Gt·ancle ó Guapay, todos e ll os n~vegables hasta la s pt·o
ximidacles ele la cor cl ill er n,, ó, mejor cli cho, desde que entl'an 
en los gmncles li anos . Para vapoxes ele u 111 metro ele calado e! 
rio Mamoré es t1 <:Wegable en ·todo ·tiempo desde Gua.1a r á- m irim 
basta l a confl.uencia ele! Chimoré con e l Ichilo 6 Mamorécito . 
En mayo ele 187.2 lo Sltbi'has ta este putlto, encontrando en su 
parte superior, clespues de la separacion del Rio Grande y ele! 
Chaparé, no menos ele '1 metros en esa eotacion . En se
·tienbre ele 1875, el mes y el ai'io ma> seco y por couseguiente ele 
mayor bajante eld rio, tenia e! i\1amore, a rriba ele . l a confi ll-

e ttcia clel ch aparé, 2 metr os cl profuncliclacl , mientrn, s que 
este solo tema i metro y prasenta.ba en sn boca una barra. 
ele a re na que ar-ena s daba paso a. la ern ba.rcacion. La esten 
s ion navegable es la seguien te : De Guaj a r á - m i rim a la boca 
ele ! Gu a por e, 82 leguas, del Gua paré a Ex aH <tc ion (pue blo) 40, 
ele !J;xa ltacion a Tl'iuicl ad (capita l) 58, ele Tl'iniclael a la boca. 
clel Rio Gt·ancle 50, clel Rio Gt·ancle a l a boca de! Chapar é 5, 
ele! Ch n pa l' é a la boca el e! Chimor é 40, total 225 . A es ~a distan
c ia se puecle ag t'>'ga t•: En cl Ich ilo ó Mamol'es ito , proxnuamente 
25 leguas, en e! H.io Gmncle 45, en e l Chapal'é 40, e n el Sécure, 
35 tMal 1•15 . Po1· to elo so 11 370 leguas na vegables . En es tas 
ui ti mos ~·i os sení j)t·eciso in tt·ocluci l' algu nos mejora mie n bos 
pa1·a la lt mp ta y clestr1tcJon ele las pali saclas y t roncos fi.JOS , 
qtte hacen peli gt•osa l a u av ~ gac ion . Dlll·ante 6 mezes clel 
ano, ele noviembre a mayo son ta mbien naveo-a bles otr os aflu
e ntes secundari as cle l Ma moré, ·tales como" el T yamuchi, el 
A])ere, el YaCLLma, el Iruya n i y e l Matuca.r e . En las ve t·ecla s 
imedia tas a l Ma mor~ exis ten e.is pueblos clel cleparta miento clel 
Ben t y 9 eu ellnterJot·. L tts ctudaeles de Santa Cruz Cocha · 
ba mba y Sucl'e queda rian ele um punto nave n-able a {llla clis
tancin. ele 30,50 e 75 legll a s r espect i,·amente . "La s uperlicie t ri
))lltaria d ei Mo more es el e 9.985 leg11as cuaelmclas y la cle l Ite
ne z ele 0 .715. La ca nticl acl el e a g ua que d esaloja este, segun 
K elle t·, es el e 663 metros cubicos cl tlri1.nte un segundo, e n a guas 
!n1j as; ele 1.579 e n ag uas medias y d e 5.120 e n .las Cl'':_Cient:s; 
mie n tras que el J\iamoré tllme las s1g u1 en tes clit·ns : 83o -2.o30 
- 7.G.24 e n cada ca so . La. diferencia l'esulta de que el i\Iamoré 
haja de la s mon haftas ancli nas ele! E ste compt·enclicla s e ntre el 
Tunat·i y Espe.J OS-los elos p untos mas e leva dos el e esa seccion ; 
en tan lo qne e l ltenez ti P. ne su ori ge n en las monta rias baJas 
ele Ag ua pehy y de la Siet•t·a Gener al, y en las ln g un as e cu
riclu :; ele la pr ovincia ele Ve lasco , anti g·uameu te conocicl a con 
el nombl'e Lle Chiqui tos. La mi s ma causa o l'ijin a ta mbi e n u na 
corl'ie n le ma.yol', cas i dupla, e n el uno sobre e l otro y l a í n 
d ol e y caractet· vat·io ele es tos t•ios , · pues el Mamot•é es turbu
le nto e mpetuoso, mientras que el G ua po1·e se ma nifes ta siem
pre tt•a tlqtü-lo y fil'me e n s u cause . Lo espues~o h asta ·aq·ui 
no es nue vo- D ' Ot·big ny, Gibbo o , Leon Fa vr e, Churcb . i\fe
clinacelli y ultimame u t~ Ca yma l'i y Pinkas se h a n ocu 
pado ele! mismo as unto . Mi objec to ha Eielo refrescar l as 
iclea s» . O Dr. S. ela. Fon seca a ss1m clesct· eve es te r10: 
« O J\Iamoré vem elas escal'pas Ol'.ie nta es ele um el os con úntfo r les 
a n cli n os , a Cot•cl il heira R eal , entre L:1. P a z e Coclutba mba, 
Ona·o e Suct·e ; no p <tralle lo el e 18", un1as cabeceit·as, e outl'as 
no d e 20°. Seu c ur5o sup t•.ior ·tem o nome de Gua11a.y ou Rio 
G,·c&ncle ele La P_lata . Ah i 1•ecebe as aguas ele muitos outros 
nos, entre os pl'lncrpaes : f. o Sacaba ou ela Rocha, e ng t· ossaclo 
pelo Ximboco , Molino, Blanco, Lavalava, Corittn a e Loromayu . 
2 .o O ele lcb Ta ··nbo,·cbda, fo r mndo pel os rios Cliza, Ptlllata 
T Cirata, 'r oco e o Am ir ay tt, este tendo por ll'i bs . os rios ~ 
ribeit·ões elo Gua loma , Pancor uma , Xulpas, Tiquipayu e Xó
caia ou rio clel P aso. Ao receber o Amiray u ·tom a o nom e ele • 
Putiií.a . 3 . o O Ca laula, forma do ela reunião elo Ocucb y e elo 
Arque ; o Ocuchy é form ftcl o pelo 'l'apacar y e l'ibeil'Ões Xoba
ma, Semanamayu, GuatGca , Tt·es-Cl'ltces, Colqui t· y, T oncohuma 
e Ay oma. ; confl ue com o At·que, seg1te o Calauta, que vae 
en riquecendo seu cabedal ele ag Lta, com os elos rios e ribeirões 
Colcha, Tacopay u. Sarary, Sicaya , Ca raza, Conelorm tty n e Ge
rereca . E 4o, o R io Gt·a nele ou Misque , fo1·maclo pelo Tintin, 
Xill on, Xallh uall i, X ingmi, Mo lenero , Pu lqnei'i.a, Maibato e 
i'vlacole ta . No cu rso inferi or são s eus tt·ibs . mais consiclera veis 
á esq . o P er a hy, Yapaca.n i, Xaporé, S . Mat~o, form a do pelos 
ribeir ões l' oncoli, Cocnnamayu, Xocomoco, Securé, Aperé, Ja
cnmau, Juria.né e Parncty, este fo rmado pelo Goacani, Tablas,· 
lhlca e Mat•ca; e ~t di r. o Iba ré, o So le rio e o Pacahás Novos, 
estes tres na margem brazile ir a, e oriund os ela serra dos 
Parecys . Co nfl tte com o Guaporé aos 1f.o 54' 12", 83 S. e ~i 0 , 
53 ' 6",45 O. elo Rio ele J a neiro, u'uma a lt itude el e 150m,4 so1n·e 
o mar, segu ndo Keller . Banha uma exten são ele 2UO k lls . ele 
costa braz ili ca . Aos 10° 22' 3011 la t. e ncoo tt·a-se com o Ben i, 
já na região e ncachoeirada e ahi a !Lam ente içada de P '\ rceis, e 
os dous dão ori gem ao g-ra nde l'iO Ma~leira, o pr in c ipal elos 
subsid ia rias elo rio--mar, onde vae clespeJat· seus cabeclaes apoz 
um cm·so ele 1. 200 kils . , depois rl aq uell e entroncamento. 
Abstl'ab i nclu ela LcbginhcG, gra nde p; clra que vae ela ma1•gem 
di r . até quasi meio rio, e que n as cheias é ele travessia peri
g osa. , é cerca ele '150 kilG. a baixo el a confl.uenc ia elo G:rapor é 
que começa o trecho encachoei raclo elo Mamo ré, que nell•} é c]~ 
62 kils. e segM pelo Madeira mais 354 . Suas cachoeiras são a 
Guajará-mirim ou elas Panellas, Guajar~t-assú, a antiga elas 
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Cordas, hoje elas Bananeiras, que pôde considerar-se dupla e 
estende- se por mais ele 10 kils., a elo Pau Gmnele, ou elos 
Papagaios e a ela Lage , ott elos J avalys . I:m sua foz fica a ilha 
ela Co o fittetlc ia, brazileira, e o nele Luiz de Al uuq 11erq ue, em 
177-!, pretendeu eri gir uma fortaleza, para guarda e vigia ela 
navegação desses rios. Em sua foz tem q uasi um ki l. de lar
gura e mais ele 5Qm ele fundo». 

· MAMORI Á . Log . no mun. de Labrea, no Estado do 
.Amazonas. 

MAMORIÁ-ASSÚ. R io elo Estado elo Amazonas; clesagua 
na margem esq . do Pmús l)elos ?o 15' ele lat. S. e 23° 15' ele 
Jong. O. elo meridiano elo Rio ele Janeüo . Sttas margens são 
babi belas pelos Hyamamaelys . 

MAMORIÁ- MIRI M . R io trib . ela margem esq. elo Purús. 
Stta foz fica a 61,57 m ilhas acleante da elo Ituxi. E' de agua 
preta e prende-se a numet•osos la.,.os por uma e outra ele suas 
ribas . « Pócle- se, diz o e ngenhei~o S . Coutinho, calculat· em 
30 l egu~s a cltstanc1a conhecida pe los praticas, e durante a 
qual nao ha o menor es tono à navegação pot· espaço ele oito 
mezes no anno. Stta for. é muito es treita e nem pudemos ob
set•t·n l-a , apezat• de a passarm os ele dia, porque Ttea além de 
um a il ha alagada, cujo arvoredo impede a vista de a exami
nar» . Pt·esentemente é h abitada pela tribu Hyamamacly. 

MAMORINI. Nome por que os aborígenes conheciam a ca
choeil·a do Ribeit·ão, segunda elo rio JVIadeit'a. 

MAMORITÁ. Ribeiro el o Estado do Amazon as, alf. da 
margem esq . elo rio Japura (Capitão-tenente Amazo11as), 

MAMORY. Ilha elo Estado elo Amazonas. no rio Ja
purá , prox ima das ilhns Tamanduá e Ta.mbáquy . l-Ia um 
lago do mesmo n ome que communicn. com o JapnrÍI. pol' 
um f11 ro . 

MAMORY. 
Capita l. 

Lago elo Estado elo Amazonas, no mun. da 

MAMOURANA . Igarapé elo Estado elo Pará ; clesagna no 
rio Capim pela margem esq. entre os igarapés Quiandena e 
Tuyu yu, 

MAMPIRÁ . Serro elo Estado elas Alagêias, á margem elo 
rio ~. Francisco, perto de Pão ele Assncat·. E' pedl'egoso. 

MAMPITUBA. L og. 110 segundo dist. do mun. de Ara
ranguá, no Estado de Santa Catharina; sobre o rio elo seu 

· nome . 

MAMPITUBA. Rio do Estado ele Santa Catharina, a!f. 
ela margem esq . elo rio Ararangná. 

MAMPITUBA. Rio que serve ele lim ite aos Estados ele 
Santa Catl1al'ina e R . G. elo Sul. Nasce na sena do Mar, corre 
de O. pa ra E . desagua no oceano na lat. S. ele 29o 20' por 
uma pequena barra. de cinco palmos ele p rofundidade e duas 
braças de largura . Da sua origem até á barra elo r io Sertão 
tem o nome de rio Ver de . Recebe á clir. as aguas elas lagOas 
do Jaca ré e elo F ôrno, onde affiuem os rios lVJon teiro, elo Fumo 
e o al'l' oi<? elas Pacas e á esq. o Forquilh a, o Se r tão e Sanga 
da i\ladetra. clesaguadouro da l agôa S0mbrio . 'l'em um l eito 
pt·ofunclo e suave conente. Era o Mampituba conhecido ant i
gament pelo nome de rio ele Marlirn Alfonso . Convém, en tre, 
tante>, obser va1· que não foi nesse rio, mas no Chuy que 
MarHm All'Gnso naufragou, o que se deduz ela l eitu ~· a attenta 
elo Dia rio ele Pero Lopes. 

MAMUCAIA . Log . elo Estado de Pemamhuco, na ft·eg. 
da Yar zea e mun . da Capital. 

MAMUCABINHA. Riacho elo Es tado ele Pernambuco, 
clésag Lla na enseada ele Tama11daré ao N. ela pon·ta das 
llhetas. 

MAMULENGOS, s. m . pl . ( Pe·1"n ). especie ele divertimento 
popula r que consiste em r epresntações dramat icas, por meio 
de bonecos, em um pequeno pa!co alguma cousa elevado . Pot• 
àetr az de uma empannacln., esconcle-se uma on clnas pessoas 
adestradas, e fazem que os bonecos se exibam com mo-vimento 
e falia. A esses ch·amas servem ao mesmo tempo ele assumpto 
acenas bíbLicas e ela n.C"tualidacle . Tem lagar por occasião das 
festividades de Igt·eja, principalman te n os ar r ab<tldes . O povo 
applaudé e se cléleita com e>sa cl istr acção, r ecompensando seus 
autores com pequenas dael ivas pecunia.rias . Os l\![cbmulengos 
entre. n6s são , mais ou menos, o . que os francezes ch amam 
llüw~onette ou Polichin~lle. Em outras proví ncias, como no 

Ceará e Piauhy, dão a esse divertime nto a denomi nação ele 
P1·esepe ele cc1lttnga.s ele somb1•a . Ahi os bonecos são l'epresell 
ta dos por sombras, e remontam-se á. h istot•ia ela cJ·eação elo 
mundo (.J. A . de Freitas). Na Bahia dão aos mam~den.aos o 
no me ele P1"esepe, e representam grotescamente as passagens 
mais salien les elo Genes is . 

MAMUNA. Rio elo Estado do i\I aranhão, clesagua na 
bahia de San ta Clara. Na preamar dá entrada a sumaoas e 
brigues (Cruz M~.chaclo . R elat . 1856). «E' pouco frequentado 
apezar ele que na preamar clá l aga r a brigues e sumacas a~é á 
bahia ele S . J ose» ( 1l??1 Cb1Wk elo llfanmhão . 1860). 

MAMU RÚ. E' um rio no mun . ele Parint in s, Estado do 
Amazonas, onde a.bnnda a celebre macleil'a mue?"apinima ela 
me l hor qualidade . l.G' ainda notavel esle rio por fabricar-se 

. alli o melhor g naraná con h ecido . 'l' em commtmicação com as 
campi nas do r io Tapajós e e p or elle que ·trans i tam os compra
dores ele g araná, qne de Cuyabá vem á procLU'<t desse genero 
(Conego F . B. ele Souza). 

M ANACAPURÚ. Villa elo Estado do Ama7.onas , na. com ele 
Ma náo.s. Orago N . S. ele Nazareth e diocese do Amazonas. Fica 
pouco abaixo elo lago Manacapurú e cl ista i4 l eguas, segundo 
o co nego Anclt•é e P . Noro nha., ou 18, segundo o capilão te 
nente Amazonas , tla foz do i·i o Negro. Está coUocado t\ mar
gem borea l, em logat· a l to, mtü ferti l e sadio. a E' a meu 
ver, diz o Sr. \Yilkens de Mn.ttos, um dos pon',os mais propl'ios 
para o assento ele uma colou ia ' gl'icola» . A Lei Prov . n. 522 
de 14 de ma io de 1881 cr eou ahi uma esch . publ. de inst . 
pt•ilu. E' habitada por índios l\1Ul'as. Foi c1·eada parochia 
pela L e i Pro'· . n. 148 de 12 ele agosto ele 1865. Nelln..s tocam 
os ' 'apa res elas linhas ele Manáos a Hyutanahan no rio Purús 
e ele l\:lanàos a Marary no rio Jul'uÚ.·. Foi elevada á villa pela 
Lei n. 83 ele 27 ele setembro ele 1894 que deu-lhe os limites 
seguintes : pel a mar gem esq. do Solimõe> ao fu r o do Ara
papa a té o fu ro elo Cuia ; pela margem elir. eles tê rio ao furo 
elo Jutahy até a bocca do Pnrús . P erte nce a esta villa todo o 
·tel'l' it orio comprehencl iclo nas duas margens do rio Parús 
desde sua fôz até os limites ela villa ele Canutama . Foi ins~ 
tallacla em 16 ele junho de 1895. 

MANACAPURÚ. Log-. elo mstaclo elo Amazonas, no rio 
Negro , entre o po-:. elo Cas tanheiro e a .foz do rio Cauabury. 

MANACA PURÚ . Ilha 110 rio tNe"'t'O, aff. do Amazonas, 
no E~taclo deste nome, pt•oxima das ilhas denominadas Mul·uy, 
Gavião e 'l'aya~assú . 

MANACAPURÚ. Lago elo ,Estado elo Amazonas, na m~w
gem eSC[. elo r io Solimões, entre os lagos 'l'racaj <i. e i\Iirity . 
Fica eegun clo o St·. i'u·a ujo Amazonas, 18 leguas acima ela 
confiuencin. do rio Negro e 96 ela f0z do Jamundá, <dia, diz 
ainda aquelle ciclaclão, nesse lago g-t•ancle affiuenc ia na vasante 
pat·a o fabrico de La r turaga e pesca ele pirarucú . Contém já 
alguns estabelecimentos ruraea, e 6 por sua situação e recursos 
o mais con ven iente log-at· para mna .elas primeiras povoações, 
que se hajão ele f ltnclar no Solimõ~ s » . 

MANACAPURÚ. Riu.cho elo Estado do Amazonas, a!f. ela 
margem septambrim;.a] elo Solim ões. 

MANÁDA, s. f (R. Gr . elo S.) Magote ele eguas ou ele 
burras (30 a 40) clonünn.das pornm garanhão . Etym .: 
E ' vocabulo portuguez, com a s ignificaçiio ele rebanho de gado 
grosso. Nos Estados do nor te, em laga r ele ll1cmá.dcb ele eguas . 
dizem Lote ela aguas , 

MANAGÉ . Pov . elo Estado do 1~. Sa,n~o, entr e o Itapem·~·im 
e o Pn.rahyba, de que tt·ata Gabt·iel S0ares ele Souza ( Dfco. 
Geog?·.cle Cesar Marqnes. )Cavalhe it·os conhececlor es desse J!.:s ·ta clo 
e nella residentes i nformam-nos não existi!' semelhante 
povoação. 

MANAGERÚ. R io elo Es~aclo ela Bahia, afl:' . elo rio ele Cen•tas. 
T ambem esc t•evem Nla,na,_guarní. 

MANAHYBA . L og . el o E stado das Al agoas, na Bmzra do 
S . .Miguel. 

MANAIA . Se n·a elo Esta1el0 das Al gôas, a0 S . da de S. Joã a 
e ao SO. dt\ pov. Leopolclina, n0 mun. elo Porto Calvo•. 

MANAIA. Ilha n.-:> rio Negro, afl'. elo Amazonas, no Estado 
deste nome , e ntre as ilh as 1:-Ia.mabauco e Cauebani. 

MANAJÓS . Indios elescenclenLes elos T upinambás e habi.
tan·tes clns .ca,beceiJ'as elos trios Toca nJ;ins e Balsas , no Es·ta.do •10 
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Maranlllio. Seus usos e cosbumes ~ão os mesmos elos iuelios 
Gamellas e Timbyras, residentes mais ao N. 

MANAMANÁ . P r ofunda en seada no rio Nbamunclá, aff. 
elo Amazonas . Abi fica a ilha elos Papagaios que fica na cl irecção 
ele O . a duas milhas do furo Aclauacá (B. Rodrigues) . 

..MANAMBERÔ . Ass im chaJ?avam os Carajás ao 'fapyrapé, 
a:ff. elo A1·ag-uaya. Quel' cllzet· rJO elas peLll·as. · 

_MANAN. Ilha no Estadu do Rio de Janeiro, na freg . ela 
R1be11·a e mun. ele Angra elos Reis. 

MANANGUÁ. Rio do Estado ela Ballia . no mun . ele Porto 
Seguro (lof. Joc .). · 

MANÁOS . Cidade capital cl0 Estaalo elo Am~z;onas, situada 
em uma pequena erninencia {\ margem esq . elo rio Negt·o, cerca 
ale 16 kils . acima de sua juncção com o Am~z~>nas, aos go 8' 4" 
de Lat. S. e 16° 51' 0" ele Long. O elo Rio· de Jane it·o; 
cortada ele igarapés que se traospoem po1· meio el e boas 
pontes ele maclei l'a, sendo uma sobl'e o igarapé elo Ate1·ro, 
outra sobre o igarapé de Manáos, nutra sobL"e o iga rapé Bi"tteu 
cont·~ e otltt•a sobre o igarapé S. Vicente, ligando á cidade a 
pec1uena ilha ele S. V icante, onde está o hospital milita r : 
destus pontes uma e de t'erro, (a elos Remedios), e foi inaugu
rada em 188~ n a administl'ação elo Dr. Satyro ele Oliveira 
Dias . Possue alguns eclifteio~ publicos . wbt·esahillclo entre elles, 
o Pabcio elo Govet•no; o Palacio da Jus tiça; o Gymnasio Ama
zonense; o Instituto Benjamin Constant; o In s tituto ele Artes e 
Officros , a Bibliofheca Pttblica, inst::Lllacla a 25 ele março ele 
1883; o Mercado; o ecliüeio da Camara Municipal, cuja pedra 
fundam e ntal foi collocacla no dia 1o ele Janeit•o ele 1875 na 
l)raça anbgamente cleuominada Pedro II; o Banco ele Mauàos; 
o th ealro elo Amazonas; o Hospital Militar; o Jardim Publico; 
a Santa Casa ela Misericordia, cuja pedra fundamental foi la n
çada a .1 ° ele janeiro de i873; a egl'eja matdz; a de N. S. elos 
Re~n~cltos; a elo I-Iospicio de S. Sebastião, administ1•ada peleis 
rel1grosos fl·anciscanc;s; a capella elo Seminario Episcopal, 
et•eada em 14 ele maio de 1848 p elo bispo D. José Ail:'onso ele 
Moraes Torres, e notavel pela sua elegancia e singeleza. E' 
Man áos sécle ela flotilha do Alto Amazonas, da Junta Com
mercial, da Junta ele Hygiene, elo Deposito Publico, etc . 'J.'em 
uma pop, ele 16 a 20.000 habs . ; ulive1·sas eschs . publs. Com
prehende além de outt·as ':l.s praças : ela Republica, ele Floriano 

· Peixoto, ela Constituição, ele Tenreiro Aranha, elo Visconde do 
Rio Branco· os bainos denominados Cachoeirinha, R io Branco, 
Mocó. O mdn. é atravessado por mnibos r ios e igara)!lés entt·e 
os guaes os denominados : A?-1azonas . . Negro, Autaz,, Preto, 
Cachoeit•cinha Aterro, S. VJCem. te, Bütencourt, Manaos, E . 
San~o. Santo ' Antonio, Alfandega, Angelo Pedro, Uyxituba; 
Baptista, Senna, Terra Vermelha, Alves, Geni J~apeüo, Italiano, 
Uichy-corôa; pelos paranás : Miracaoeira, elos Mouras, Xiburena, 
Careil'o ; pelos lagos Ptuupurú, Arf~çá, Jananacá, Canteiro. Com
prehenele as colonias Oliveira Machado e João Alfredo. os elists. 
Manaquu·y, Mundurucús, Pttruput"l't, Careiro, Janauac:i, Tena 
Nova, Tabocal. Et•:J. antigamente elenomin<~~da Bana do Rio 
Negro. «Pequena embora, dizia 'l'avares Bastos, Manáos 
occupa uma situação extremamente pittoresca e um pon·to geo 
gt·aph ico da maior i\'Uportancia. Como S . Luiz 110 lvi issisipi, 
ella domina o largo es[ilaço da nave gação interior pelo Soli
I~iDes e pelo R1o Negro; vê o Madeira internar-se p~lo co
ração ela Bolivia, o Ptuús cortar o Perú, e tem á qaa tro dias de 
distaucia 0 porto do Pará. Creanulo a capilal de uma p1·ovincia, 
lançavu-se talvez a primeira pedt•a ela capital ele um grande 
inlJ?erio, em ~t~e não sonha o pt·ese n be, mas que J!lOrventm·a 
esta escri[ilta nos destinos elo futuro». 

MANÁOS. Naç:Io indíg-ena elo Estado elo Amazonas, norio 
Negro e seus ail's . De sua llllpl1lrtancia honra-se a c1cla~le capttal 
desse Estado. Foi nação valente" p1•eponderanle no Rw Negro .. 
Acham -se actualmente q1tasi todos civi lisaclos. 

MANÁOS. Igarapé no mun. ela capital elo Es~acto elo Ama
zonas .. 

M AN ÁOS. R io elo Estado do Maranhão, banha o lerritorio 
ela extimc ta co lou ia militar de S. Peclt·o ele Alcantara e desagua 
na ~argem cli r . do rio Gurupy. 

MANAP Ú . Log. elo Estado das Alagoas, em Agua Branca, 

M ANAQUIRY. D,is t . na capital elo EstfllclO do Am<~~zonas. ; 
com uma esch . p ttbl. de inst . p.-im . ct•eacla pela Lei Prov. 
u . 746 ele 12 de maio ele 1887 . 

MAN AQUIRY. Ilha e lag-o do Es tado do Amazonas, no rio 
Solimõas, acima ela foz elo rio Negro . O lago clesagua pela 
margem clirei t:t . 

MANAR I. Igarapé elo Es.tad0 elo Amazonas, aff. ela margem 
dir . do rio Tacutú , um dos formadores do rlo Branco. 

MANARIJ Ó. Log . elo Estado do Pará, no m un.. <ile PorteL, 
com uma capellinha consagrada á N. S . ele Nazareth. . 

MANARUÁ . Ribeiro elo Eslaclo do Amazonas, afl'. da 
margem dir . elo Solimões, em frente de Maruintiba; clist . de 
Fonte- Bôa (Araujo Amazonas). 

MANARUPÁ . Igarapé elo Estado do Amazonas; clesagaa na 
margem esq . elo rio Uraricoera, proximo á foz elo igarapé 'l'o
miropá e do rio Idllmé. 

MANARY . Rio do Estado das Alagôas, aí!'. elo Moxotó . 
MANA.U- AHY. Ilh~ do Est<:clo elo Amazonas, no rio Japurá, 

en&t·e us Ilhas Carauan, Marn1m e Mairy. 

MANAÚ -IRÚ. llha .bastante grande elo rio Japurá, no 
Estado do Amazonas. FlCa pt·o:nma. ela. n;targem cl ir. claquelle 
no, da qual é separada pelo parana- m1nm i\Ianaú-ini. Ao N. 
dessa ilha fica a Praia de Cametá. Mais a E. ex iste outra ilha 
com o mesmo nome . 

MANDACARÚ. Log. do Estado elo Piauhy, no mun. de 
S . João elo Pianby. 

MANDACARÚ. Log . do Estado do Ceará, no mun. do 
Jardim . 

~ MANDACARÚ. A1·raial do Estado das Alagôas, no mun . ele 
Paulo AIIon~o. Ha outros logares elo mesmo nome em Palmeim 
elos lnclios, Porto -Real do Collegio e Sant' Anna do Ipanema. 

MANDACARÚ. Ilha no rio Parnahyba etltre a foz do ria
cho Pinguela e a do rio elas LJges e abaixo da do rio das 
Balsas. 

MANDACARÚ. RiMho elo Estado elo Ceará, banha o mun. 
de S. Francisco e clesagua no rio Caxitoré, trib . elo Curú . 

MANDACARÚ. Riacho elo Estado ele Pemambuco; desagua 
na margem meridional elo rio Capiberibe. 

MANDACARÚ. Rio do Estado de Pernambuco, afl:'. elo 1·io 
Jacaré, que o é elo S. Francisco. Recebe o r io Se eco ( Enge
nheiro 'l'ristão Franklin). 

MANDAGUAHY. Rio elo Estado ele S . Paulo, aa·. elo rio 
Pardo, que o é elo Paranapanema. 

MANDAGUAHY. Corrego elo Estado el e S . Paulo aff. elo 
rio Aguapehy, tl'ib. elo Paraná. ' 

MANDAGUAHY. Ribeirão elo Estado de Minas Geraes, no _ 
mun. ela Bagog·em. 

MANDAGUAHY. Col'!'ego do Estado de Goyaz, a tres kils. 
do l'ibei1·ão elas 'l' r es Barras e a se is elo corrego ele S. Gonçalo; 
vae para o Crixá-mil'im (Cunha Mattos , Jtinetc~J'io) . 

MANDAGUAHY. Corrego elo Estado de Goyaz, banba o 
mun . de SanLa Luzia e de sagua na margem clir . do rio 
Corumbá (Inf. loc .). 

MANDAHÚ. 'Rio do Estado do P arahyba elo Norte, nasce 
naser·t·a Bor·borema e desagua no 1\lamanguape. Banha o mun. 
ele Alagôa Grande. Encon'tt'a- se tambem escripto jJI1mdahú 
« O rio Manclahú, diz o Dt· . Maximiano Lopes Mac·hado, cer
cando '~ vil! a ele Alagôa Grande pelo O. e N., embaraça as suas 
communicações com a cidade ele Areia . A Ccwtc• de C. Mencles 
desconhece este rio, um elos tribs. elo Mamanguape " . 

l.'vl;ANDANTES . Ri acho elo Estado de Pernambuco, clesagna 
na ·margem esq. elo S . Francisco. Rega o mun. da F lores ta . 

M ANDAS AIA (S:mto Antonio elo). Pov . do Estado ele Per
nambuco, na com. do Brejo da i\!Iad1•e ele Deus , com uma esch . 
pub l. ele inst . prim., areada pelo :1rt . I da Lei Prov . n. 786 ele 
11 ele abril ele 1'868 . . 

MANDASAI A . Log . elo mun . ela Palmei ra do Estaclo do 
Pa t·aná . 

MANDASAI A . Log . do Estado do Pat•aná, :ruo mun . de 
Cª'.mpina Grande. 

MANDAS AI A. Sen·a do Estado ela Bahia, no mun._, <!le 
Casa Nova . 
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MANDASAIA. Riacho elo Estado ele P ernambuco, aff. elo 
Capiba ribe. 

MANDASAI A . Rio elo Estado ela Bahia , banha o m un. ele 
Lençóes e clesagmt n o rio S. J osé (lnf. loc.). 

MANDASAIA . Cor t·ego elo Estado el P. Goyaz, vae par a o 
ribeirão elos Moninhos, tl'ib. elo rio i\lanso , que o é elo S . Do
mingos e este elo Paranau. 

MANDASSÚ . Riacho elo Estado ele Pernambuco, alf. ela 
marn·em el it· . do r io Capibaribe . 

o • . 
MANDERA . Rto elo Estado ele S. P au lo, cot•t•e entre as 

~enas ele seu nome e ele Itapitangny é elesagua no Ma r 
Peque no . 

MANDEROBA, R io elo U:: staclo ela Bahia, afl:' . do S . Fra n
cisco. Em uma ele suas margens ftca o a n aial de il1amonas, 
per tencente ao mun. ele Monte Alto . 

MANDIGITUBA . Ilha elo Estado de Santa Catharina, 
acima ela cidade ele S. F rancisco . 

MANDIHY. L oo-. elo Es tado elo Arua·r.o uas, á mn t·gem elo 
rio Made ira, sobre 

0 
o pa r anami rim de Manclib y, pt·oximo ele 

Borba. 
MANDIHY. Il ha elo Estado elo Amazonas, na margem orien 

ta l elo r io Madeil•a, nas proximidades ela fo~ elo rio Jamary. 

MANDIHY. Il ha do Es tado elo Pará, no mu n. ele Muaná , 
proxima ela ilha elo Goiaba!. 

MANDIHY. Ribeirão elo E~taclo ele S . Paulo, aff. da mar
gem esq. elo J acupiranga, entre Igttape e Xil'il'ica . 

MANDIM. COL·reg.) elo Estado ele S. Paulo ; clesagua na mar
gem esq . elo rio Pa.t•clo, cerca de 20 kils . acima. da l"oz. Isto diz 
Fernando Vaz ele i\le llo, que cons idera o rio Pat·clo como rio 
principal e o Mogy como aJT. clelle . 

MANDINGA . Log . elo mun . cl11. Capi ta l Feder al , na freg . 
ele Campo Grande . 

MANDINGA. Mort•o elo Estado do P:tl'a ná, ao NE. ela villa ele 
Jaguaryah iva, á margem esq . elo rio deste nome . E' bas~an te 
alto. 

MANDINGA. Ribeidio elo E stado de S . Panlo, no mu n . 
do Cun ha. 

MANDINGA. R ibe irão do Est~do de Minas Geraes, des
agua n o rio Capivary, aJJ:', elo Grande na Ponte elo Coruja. 

MANDINGUEI RO. Log . elo Esbaclo elas Alagôas, na 
Pioca. 

MANDINS, Lagoa elo Estado ele Serg ipe, no mun . de 
Gararú. 

MANDIOCA. Log. elo Esta do ele Matto Gt·osso , no mun. 
ele Cuyabá . E' a ext re m idade sepbentrioual c~essa cidade e o 
loga r por onde entram na capital m tll tos vlaJa n·tes e com bo
ei ros , que transrtam pela estt·acla do Bandeu·a. 

MANDIOCA. Iga t•apé do Es tado do Pa rá, n o dist. de Bem
ftea e mnn. da capital. 

MANDIOCA. Igarapé elo Estado do Para, na ill1a Marajó, 
clesag ua. no rio Arapixi. 

MAN DIOCA. Pequeno rio elo Estado de Pernambuco, 
banha o m un, do Limoei ro e desagua no l'io Capibel"i be. 

MANDIOCA. Conego elo .Est<Ldo ele Minas Geraes , aff. elo 
rio Francez, que o é elo Ayuruoca. 

MANDIOCA. Corrego do Estado de i\Iinas Geraes, aff. da 
margem d ir . elo rio Grande. 

MANDIOCA. Col'l·ego elo Estado de Goyaz , atr. cb margem 
clir. elo l'io S. Bar·tholomeu (Inf. loc.) . 

MANDIOCAL. Corrego do Estado ele Goyaz, banha o mun. 
ele Sa uta Luzia e clesagua na margem dir. elo r ibe irão P a iva, 
aff. do Santa Mar ia (Inf. loc.). 

MANDIOCAL . Col'l'ego elo Estado ele Goyar., banha o mun. 
de Santa Luz ia e desagua n a margem clir. do r io Corumbá 
(In f . loc .) 

MANDIOCUSSÚ. Ribeirão do Estado de Min as Geraes, 
banha o muu. ele S . João Baptista e clesagua no rio Itaca
ramby. 

MANDIORE . ou Jllen el os a ntigos . Formosa babia ele 
cinco leguas de comprido sobre um a e meia ele l argo, cercad~ 
ele risonh as praias e ele altas monta nhas, entre <lS quaes "' 
NE. os picos pyramiclaes elos Xcmés , e a SO . o m orro elo 
A l·t>a>'im, a lto mass iço que vem prolongado da boca do canal. 
Quasi a meio da lagôa e j tmto á sua margem occiclen tal ele
va·-se uma ilha , formada por nm pequeno monte ele grez grosso 
e grawake, branca l i ttera lmente elas clejecções elos b1guás, 
cw· bo brcbsilicbnlbS , que nella vivem aos milh ares . E' conh. ci(]a 
pelo nome ele i lha elo Velho. Como as outras g randes bali ias 
do P araguay, otl"erece dentro e.m poucos mezes no anno a 
ma ior variedade no volume elas agnas : no tempo das cheias, 
qualquet• ve nto ,1 ssoberbava ondas como as elo mar, ao passo 
que nas es tações· co n tra ri as e ra m columnas ele pó o que o 
ve nto e rg ui a . «Navios de rlous meuros de calado co rtam-a e n1 
todas as clirecções , como verificamos, em 1875, na canhoneira 
Tcbq~ocwy, de sete pés ele culaelo, que buscando um closag ua 
clom·o, q1te os antigos dizem ter a lagôa junto nos Xanés, se
guitt nessft el irecção e penetrou n'um formoso prado, que 
pa recia limite das aguas, mas C!'Le fu i a brindo passo á proa 
da canhoneira pot• a lg umas centenas de me•ros , até o log-a t· em 
que tocl:1 a força elas machinas não pôde vence t• a t•es islenc la 
elas fulera ou fa lsfts r a izes desses intrincados hyclrophytos, 
cobertos então ele flores e formando com o e> be l to navio, pa
rado em seu meio, o mais sorp rendente e enca ntador especLac ulo. 
Em cltw s outt·<ts vezes que voltámos á Ma ncliot•é, de ntro cl r curto 
espaço ele clous mezes , na primeira em 23 ele ag-os to, o Antonio 
João, vapor ele quat ,·o pés ele calado, s a fou-se ás pressas para. 
n ã o ficar detido na l agôa, e na seg-u nda, um mez depois, u ma 
pequena chc~lcma, peq uenina canôa el e runelo ele pr ato , n ão 
pôcle chega t· á me io ela bahia, cu jas margens a renosas estavam, 
em g t·a ncle extensão, compl etal:nen~o Cc sêcco.» A Mand ior é 
·tambem foi ch 'l macl a pelos hespa nhóes lagôa de Juan ele 
Oyol as, que preLenclem ter s ido o seu elescobridm·, o que não 
tem visos ele verdade, por ser opinião geral qne elle atraves
sara do Es tado o Par·aguay pa t·a um ponto abaixo elo Fecho 
ele Morros, ao qual , desembar cando em 2 de fevereiro de 1537, 
impoz o nome de N . S. cht Canclela ri a ; seg-uindo viagem 
para. O. em busca elos paizes fel'leis em ou ro e pt·ata , se~unclo 
as infor mações que os gua ranys lhe ti nh am dado; e donde não 
voltou, pot· ter s ido mor to pelos xa mocõcos ott sa mocosés, con
forme uns, OL! pelos sarigueses e a lbajós segundo outros . 
A' acreclita t·-se no pad t·e Jnan Patrício Het•nancles, mi ssiona
rio das missões ele Chiquitos e se u primeiro histot·iaclor, os 
descobridores ela lagôa seriam os miss ion a l'ios Herv as e Iegros, 
os q naes, mandados com outro, pelo superiot· Gregorio ele . 
0l'o sco, (c buscat· caminho par·a. o rio Paraguay, chegaram iÍ. 
nm l ago, q11 e não et·a mais elo que um esprai ado elo do, e 
nessa margem et·guer am um a ct·uv. , snpponelo-se .i á no Para· 
guay. Tal lagôa dev ia ser a ele Ube1·a ba . Descer a m expio· 
rando o paiz guiados pelos garayos , e ch egaram a lagôa, que 
denomin twam Manclioré, oncle, seo·unclo aquelles incl ios , era o 
pol"to favo nLo ele desembarque elos pauli s tas; o que pareceu 
con urmadJ, pelo achado de cinco correntes, claquellas com. 
crne costumavam prender os escr avos . A' falta ele outros do
cumentos que possam escoimar ele duvida qua lquer dessas 
asse rções , limito - me á ref"EH-il-as : o mesmo dá- se com o por ·to 
ele Reys, onde ! ralas desembal'cou e m 1543. d esembarque, cuja 
op inião mai@ seguida é <t ele tee sido IHt Gnahyba, .não dei· 
xa ndo ele ha\'er o1ttros, como o P. Qneit·oga e D'Oebigny, que 
a collocar~; no parallelo 21° 17, S., i sto é, proximo ao Fecho ele 
Monos. Entt:eta!lto, quanto ao porto de Oyolas, parece mais 
na tural que, Incltcanclo-lhe os inclios os paizes elo occiclente, e 
tratando elle ele buscai -os, na sua immensa sêde ele onro pas
sasse logo para o lado occiclenLal elo rio; não sendo muito 
natural, nem provave l , qu pt•efel·i ss subil-o se mpre em rumo 
N, e por perto ele cento e Lrinta legnas, que tantas deco rrem 
elo Fecho ele Moeros á bocca da Manclioré. 

MANDI ORÉ (Lagôa) . Tambem chamada Bahia elo Cipó . 
E 1dste na marg0rn di r. elo Pm•aguay, abaixo dos Dourados . 
Tem a fôrma ela pl;Jnta elo pé elo h omem ; é ele cinco l eguas 
de compri mento ele S . a N . , e l a rg ttr a m édia de 1 )f co m ·J3 
ele cir cu iLo. E' ci t•cttmclada ele t'e rras alt::ts , montuosas , com 
boa matari a, qtte em certos log·a.,·es , part icul armente ao NO., 
abei rão- a e em ou1.ros são separados cle llas por tert•enos a la
gadiços ele meoos ele meta legua . Communica - se com o Para 
guay por um fu r o sinuoso de 3 ~,f leg uas , bordado ta mbem ele 
mo r ros pelo lado elo S., o qua l te n1 a foz no Paragttay, u m 
pouco abaixo elas Tres-boccas , aos 18o 18' . Os engenheiros da. 
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demarcação ele li mi tes de 1786 entra t•am nell:t passa ndo entt-e 
os n;orros Xanés,_que fica m a. E . en.tre a lag.Pa e o Pa.rag-ua,y , 
Porem es ta va entao o no u-,uJto cheto. Em tempo ele secca nao 
ha Lrans ito pa t·a canOa . Seg un do o tratado ele '1867, a l inha 
divi saria elo imperio com a Boli\'ia pasm pelo meio ela lagôa 
(B. de i\Ielgaço) . 

~MANDIQUERA . La gô:t elo Esta do do R io ele Janeiro; 
att•avessael a pelo canal de Campos a i\1acahé . 

MANDIRA . Morro no mun . el e Gananéa do lÇstado de 
S . Paulo (Inf. l oc. ). 

MAND I RA. Ribeh·ão elo EsLa.d o ele S. Paulo aff. do rio das 
Minas, que clesagua no mar de At·ar iaya (Martim Francisco . 
TTu:~,gem mine,·alogica . 1805 - Inf. Joc . ) . 

MANDIROBA. Rio do Estado da Bahia, banha a pov . ele 
Mamonas, que ftc a dis tante cerca ele 4.2 kils . ela vi1la ele Mon te 
Alto, e cl esagua no rio Verde P equeno. 

MANDISU!'irUNGA . Peqlle no rio do Estado ele S. Paulo, 
banha o muu . ele T ie té e elesagua na m a r gem esq . do r io 
deste nome. 

MANDIÚ. Ribe iro d::> Estado ele S. Paulo , ::di. da margem 
esq . elo rio Ti eté . 

MA .iDIUBA. llba elo Estado elo Amazonas, no rio Ma
deira, prox imn á villa ele Bo r ba. 

.MANDOVY . P l3queno ri o elo Estado elo Paraná, reg-a o ter
r t tol'io el e Sa nto Anton io elo Imbituva . Vae pant a mal·ge m esq . 
do Guavit·obas. 

MANDÚ . Log. d o E5taclo das Alagôa~ , em Paulo Aífonso e 
Bello Mont~ . 

MANDÚ. Log . elo Estado ele S . Paulo, no mun. ele Pincla 
monbanga ba . 

MANDÚ. Nome pelo qu al era outt·'ora desig nada a actttal 
cidade de Pouso Alegre ; no Estado ele Minas Geraes . 

MANDÚ. Rio elo Estado ele Minas Geraes, banh a a. cidade 
d~ Pouso Alegre e liesagua no r io Sapucahy-m iri m . E ' muito 
l)lSCOso. Recebe o col'l'ego da Onça e o r ibeil"ão do Pan La no. 

MANDÚ, Pequeno ribei rão do Estado ele Goyaz, ali'. cht 
m a-r gem dit· . elo rio Ver mel h o . (Far ' Vest do Brazil. ) 

MAN DUACUERA . Log. do Estado elo Pa rá , no r io Pa
cajá . · 

MAN DU CA . Log . elo Estado ele MatLo Grosso, á margem 
esq. elo ~:io Verm elho, no cl ist. ele Caceres . 

MANDÚ GROSSO. Cou ego elo Estado de Mi nas Geraes, 
afL elo rio 'l'aqnarassü, que o é elo r io elas Velhas . 

MANDÚ-PIX U NA. Ilha ~ituacla no rio T ocantins, proxi ma 
da enseada ele P uraque-qunm. 

MANDURY . Log. elo illstado ele Pemnmbuco, na freg . ele 
Suntb im . 

MANDURY. Log . elo Estado de S . Paul o, no r io T ietê. 
D'ahi pm·te um a estt·ada que vae par a a cidade de L ençóes . 

M ANDUR Y. Ribe irão do Es tado de S. Paulo, aff. do r io 
P ardo, qu e o é do Para nnpanema . 

MANDY. Baino elo nu m . ele J aca rehy, no Estado ele 
S. Paulo. 

MANDY. Il has n o rio Madeira , se is k ils . a cima ela tapera 
elo ·r roca no . 'l'ambem elct·evem Nlcbnclihy . 

M ANDY . Co rrego do ]<]staclo ele S. P aulo , na eslrada ela ca -
p ital á Agua Brancn . · 

M ANDY. R iacl10 que_segun c!G L oza n o clesag ua na bahia ele 
'l'amen gos o a de Caceres : nesse caso ser á o r iacho ela Con 
ceição . 

MANECO S I MÃO . R io elo Esta do de S. Paul o, a fl:". do 
Guararema . t:' atr n,•essaclo pela· E . ele F . ele S. Pá ulo ao Rio 
ele J a n eiro . · 

MANEGITUBA . Ilh a elo Estado do P a rá, entre Belém e a 
foz elo Gu rupy. 

MANETA. Ilha do E stado do Am azonas. n o dist . ela Ca
pi ta l, aci ma da boca do paraná-m irim elo Car.eiro . 

MANETENERI S . A pop. indíge na das margens elo Pnr ús é 
calculada em 5 . 000 almas. A t.t'ibu ma is nnmero~a é a elos J1{a
netene?·is . Piantam a lgodão, fiam e tecem pannos para a con
fecção de redes e vest idos , que teem mnita semelhança com os 
c1ue usam os bolivianos, q ue descem pelo i\Iacleira. As m ulhet·es 
t r azem sómente uma tanga . Tem grandes pa covaes á margem 
elo r io, mas a sua resiclencta fixa e no interior (Con ego F. B. 
de Souza). 

MANGA . Antiga villa e mun. elo Es tado elo Piauhy, no 
centro elo Estado, a margom cl it•. elo rio Parnahyha, em 
·te rreno pl ano, na d istancia ele 75 leg uas da capita l e 10 de Jero
menha . E' o mu.n . geralmente plano, tem extenso~ campos e 
ma ttas eõpessas; cortado pel o rio I tauei ra. Conta ü.iversas 
l agOas, taes como a SapL1CÚ, Flore3 , S . Francisco e outras . 
Orago N . S. cln Uhy.ca .da l\Ia nga . A f•· eg . creacla pe la 
Li!l P1•ov. n. 4 t9 de 11 de .Jane1ro elo 1856 no Jogar de N . S. ela 
Appa rec:icla fo t lrnnsferida par a a capella ele N. S . da Uhyca 
p ela de n . 502 de 7 ele agosto de 1860 . Fo i elevacln ::í. cate
go ria ele Yilln por Lei Pt·ov .. n. 543 de 20 de julho de 1864, 
ce lebra ndo a camara muntclpal sua pPimeira sessão a 8 de 
m a io ele 1868. O Relatorio ela EstaLislica (1883) el~L esta villa 
como instal lacla em 8 de setembro de 1867 . A pop . do mun . 
orn ele '1.652 hab3. A lavoura cons iste nn cultur a da ca nna clé 
assncar, mi lho, fe ijão, arroz e mandioca . O solo é uber rimo. 
pt•es tando - se a qualquer espec ie de plantação Criação ele gado 
em la1·ga escala. Tem dnas esc h . publs . de inst•·. pdm. 
et·eaclas pelo.s Leis P r ov5 . n. 4;)5 de 29 ele setem bro ele 1859 e 
n . 943 de 16 de maio ele i!-l77 . Agencia elo cone i o. F oi des
membrada ela com. ele S. Goncalo e annexaela á de Jet·omenha 
pela Lei P t·ov . u . 850 de· 18 de j Ltnho ele 1874 . Sobre 
limites vide Le i Prov . n . 502 ele 7 ele aRosto de 1860, n . 610 
de ~4 ele outubro ele 1867' n . 7 12- ele so" ele agosto ele 1870, 
n. ;79 de 4 ele dezembro ele i 8t2, n . 837 ele 30 ele agosto 
ele 1873, n . 1. 019 ele 16 ele j unho ele 1880. E' hoje um pov . do 
mun . ela Colonia. · 

M ANGA. Villa do Es tado elo i\Iaranhão, creacla pela Lei 
P rr>:. n . 386 de 30 ele j unho de 1865 . Está hoje extincta por 
mot1vos de transfet•encia ela sede elo mun . par <: S . Fra ncisco, 
a u to risada por L ei P t·ov. n. 902 ele 14 cl9 Julho de 1870. 
F .ica á margen~ elo r io r.lonim . 

MANGA . A t·roia l elo Estado d a Bahia, no mun. ele Inham
bupe ; com uma esch. p:.!IJl. clã inst. prim . creacla pel a Lei 
P r ov . n. 1. 474 de 7 de ma io de 1875 . 

M ANGA. Pov . do Estado ela Bahia , no mun. da Serr inha. 
E' a séde do dist. cie Biri tingas. 

MANGA . Arraial do Estado de Minas Geraes, n o m u n . de 
J anuar ia . Orago Sa n to An ton io . Pa ra ahi a Le i P r ov. 
n . 3.485 de 4 ele outubro d e 1887 tt•ansfer iu a séele da f t•eg. 
ele Morr inhos . 

M ANGA. Arra ial do Estado ele Minas Geraes, n o mun . ele 
Jeq ni ta hy, á mat·gem d ir. elo r io elas Velhas . F ez parte ela 
vi11a de Guaicuhy. Possue umas 50 casas, 300 hab . e a egreja 
elo Senhor Bom J esus de Ma·tlos inllos, a i ncln não concluicla . 
E ' m ui s ujeita ás inundações do rio das Vel has . 

M ANGA . Peque na serr a elo Estndo ele Minas Ger aes, ' no 
mnn . de J eqn ita hy. « I mmeclintamente atráz do aHninl da 
Manga, diz Hall"el d, ex iste um ba ixo estt•eito encos tado á 
serrinha ela Manga, que ser ve de r efugio aos h nbts. daquelle 
a rraia l n a occas ião elas e nchentes. Atraz ela serrinha está a 
g-t·ancle seu a da Bar r a ela Manga». 

MANGA . Ilh a elo m nn. de Chique- Chique elo E s tado da 
Ba hia , no rio S . F t· a ncisco . 

MANGA. Riach o elo Es tado ele Minas Ger aes ; desagua na 
m!'.rgem esq . do rio S . F rancisco qunsi dafl'Dnte do Porto de 
Pi r apora . 

MANGABAL . Mor ro elo Estado ele l\1a tto Gr osso, no m un. 
ele S. Luiz de Cacer es . J!'az parte ela serra elo Diamant ino . 

MANGABAL . Cachoeit·a no r io Cox im , se is k ils. ac ima 
ela da Ped ra Br a nca, 15 kil s . aba ixo da confl uencia do Cama
pua n ; no Es tado d Ma tto Grosso . 

MANGABAL . Cach oei r a no r io P ,trdo, e ntre a de T a pa 
nhuaca nga e a do Chico San to; no Estado de Ma lta Grosso . 

MANGABEIRA. L og . do Estado elo Pan~, no mu n. ele 
Po nta de P edras . 
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MANGABEIRA. Log . do Estado elo P a rá, no mtln . de 
Mocajuba , com uma esch. publ. Cl"eada pela Lei n . 96 ele 18 ele 
março ele i893. 

MANGABEIRA. Log . elo Estado elo R. G . elo Norte, no 
mun. elo Natal , á margem elo rio Juncliahy . 

MANGABEIRA. Al"t'aial elo Estado elas Alagôas, em Pias
sabussú . Ha oul t·o logar elo mesmo nome no P oxim. 

MANGABEIRA . Log . elo Estado da Ba1üa , no mun . do 
Brejo Grande . O Sr. Dr. Joã~ Nepomuceno T~rr e~ assim cles
crem em ca rta que nos clu·tgw, uma lapa aht e:n s tente : « A 
L apa ela J.11c~ngabei> ·a es tá situada a meia legua ao S . desta 
villa (Brejo Grande) no Jogar ela J.11angabeirc~ e debaixo ele um 
pequeno monte do mesmo n ome . Tem ella cerca de nove a dez 
kils . ele extensão no interior, pel as voltas que dá , e a penas 
uma legua no lado exterior ele uma a be rtm·a a outra, e diri 
gindo-se para o NO . pouco · depois da entrada . O alpendre, 
cuja abobada é um a só pecll·a , tem cerca de dez meLros ele 
aHura e 35 de largura ! Desce- se em um pequeno declive a té 
o primeiro salão, conserva ndo o plano clahi pot· cleante ale a 
outr a sahicla, cujo solo é a renoso em alguns Jogares e pedregoso 
em outr os . Tem seis salões ele gra nde al tttra e larg tua, e 
muitos outr os pequenos, além ele ex te~sos corredores, cuj os 
tectos são ele uma des lumbra nte m a.gmficencta ; as suas stala
ctites e stalagmites, a lgumas cle llas ainda em filt ração, forma m 
colt1muas , a tt·ios, ca ram ancheis, al ta t• es , pulpi tos, fra nJas , 
rendas, e tc ., cuj a belleza e al vura elas peclr as causam assom
brosa acl mir,1ção . E ' ventilada em toda sua extensão e ele um a 
escuridão t enebt·osa , e só com o a uxilio ela luz elos archotes ou 
fa chos, pôde sú v isitada, notando-se a penas , cerca ele 50 
passos depois ela entrada, uma unica fenda ela altura ele ce1·ca 
de 50 meLt·os por onde se côa a luz do sol, formando uma 
bonita cla ra-bai a . No dia 30 de agosto ele 1884, acha ndo-se 
nesta vi.lla os missionari os paclt·es José Dorme e P aulo i\Ia L"e, 
em missão, visitara m-n'a e, pera nte um enorme concurso ele 
fa milias, celebraram em um elos seus ma iores salões u ma 
missa em um alla t· ele pedra om a do ele tlorões e enfe ites ela 
mesma .Pedr·a . » Esta mesma lapa acha,-se elescl'ipta na pa-
lavra Br~fo (]J··ancle . , Vide . · 

MANGABEIRA. Vide Lcwrc~s ele~ 111cmgc~búr·cú . 

· MANGABEIRA. Serra elo Estado el a Bahia . no mu u . de 
BPotas . · 

M ANGABEIRA. Serr a elo Estado ele i.llatto Grosso . E ' um 
elos r amaes da coL"d ilbeira elos P a recys . Segue em ru mo ele 
NO. e separa as ag uas elo P a l' aguay elas do At"inos . 

MANGABEIRA. R io elo Esta do do P a t· á , banh a o mlln . 
de .i\Iuaná e desagua no rio Caj•.ltuba . 

MANGABEIRA . Riacho do Estado do Mar anhão . Nasce 
nas terras altas, perto ela es tr ada que vae de S . José a Caxi.as, 
e desag- ua no 1\a,pecurú J.:lela marge m dir. u m pouco a baixo elo 
Jo ga r cham ado T erra Dura , dista nte ele Cax ias 12 kils . Em 
distaucia de 18 a 24 kils . ele sna foz encon t l'a -se com o Ri<tchão 
c1ue é tambem engt·ossado pelo riacho Pindoba . 

MANGABEIRA. Riacho do Estado ele Se•·gipe, air . elo 
rio Pary, que o é elo rio Real. 

MANGABEIRA . Rio do E s taclo ela Bahi a , no mun , elo 
Ca mpo Formoso (Inf. loc .) . 

MANGABEIRA. L agoa elo E stado elo Mar anhão , no mun. 
ele Lore to. 

MANGABEIRA. Lagàa elo Es tado ela Bahia , no mun . ele 
lllonte Alto (1nf. loc .). 

MANGABEIRA DE CIMA . Log. elo Estado elas Alagôas, 
na Bana elo S . .i\lignel. 

MANGABEIRAS. Pov . elo Estado elo iliaranhão, no mun . 
de Santa Helena, ao sahir na Chapada. 

MANGABEIRAS. Log . do Estado das Alagôas , na cidade 
elo Pilar, na clist~ncia ele cinco kilometros . 

MANGABEIRAS. AL"rabalcle elo E stado ela~ Ala,gôas, no 
m.un. de Maceió . 

MANGABEIRAS. Serra en tre os Estados ele Goyaz e Ma
ranhão . Dá ot·igem a di'Yersos r ios pertencentes {t bacia do 
Paro ~ .hy ba. 

MANGABEIRAS. Ribeit·ão elo Estado de Minas Geraes, 
ba nha o ar t'aia1 elo Bello Ho l'i~ont~ e clesagua no ribeil'ãO ela 
Serra. • 

MANGA DA PORTA. Ilha do Es·taclo ela Bahia, no rio 
S. Francisco, abaixo do povoado de Boa Vista das Esteiras e 
proxima elas ilhas Barr o e Cajueir o (Ha lfe lcl) . 

MANGA DO BURITY . Porto no rio Abaeté, Estado ele 
Minas Geraes. Fica na parte inferio r da i lha elo Btll'ity e pouco 
acim a da Ba rra ela Vereda Compt·icla . 

MANGA DO I GUARÁ . Vide Vc~rgem Grcmcle. 
MANGAGU Á . Serra elo Estado ele S. Paulo, ram iftcação 

ela serra do Mar, no mun. ela Conceição de Itanhaem . Dá 
origem ao rio Agt1apel1ú (Inf. d1t Camara Municipal) . Azevedo 
Marc1ues esct"eve «Mougag uá». No liVl'o-0 Estado el e S . Paulo 
-(1888) lê-se << i.Vlaog· uaguá» . Em uma inf. que r ecebemos ·do 
viga l'i o ele Ita. nh ae m le-se «hl ongaguá» e << Mong uaguá» . 

MANGAHY. R io elo Estado de Jllljnas Ge t' aes, aJI. elo 
S . Francisco, no mull. clesLe nome. AtL"avessa a es tt·acla que 
li ga a cidade de S. Francisco á cielacle da Ja nuaria . Recebe o 
l'iacho 'famancluá . 

MANGAL . Lago elo Es tado elo P ará , no mun. ele O!Jielos. 

MANGAL , Dist. elo termo de Affuá, no Estado elo Pa,rá . 

MANGAL. R io elo Estado el o Paní, no muu . el e Affuá ; 
clesagua no rio Aniugal . 

MANGAL. Corrego do E~t1 clo de Go:y:az, banha o n.mn. ~le 
Santa Luzi a e cl esagua na margem clit·. elo nbetrao Sa1a 
Velha, aff. elo rio S. Ba l'lholomeu (In f. lo c.) 

MANGA LARGA. Set•t•a elo Estado elo Rio de Jane iro, no 
mun . de Vas30tlt'as . E ' uma ramifi cação ela Se na elo .i\1a t• . 

MANGA LARGA. Ribeirã o elo E stado do Rio 1le Janeiro, 
aff. ela margem esq. do rio Piabanha . E' transpos to pela 
E . cl" F . do Gt"ã o P a rá •. 

M ANGA LARGA. Ribeirão elo Es tado elo Rio ele Ja neiPo, 
afL elo Cachimbáo , que o é elo P a rahyba . 

MANGA LARGA. Corrego elo Estado elo Rio de J a neit·o, 
banh a o mun. ele Vassollra,s e clesag- ua na margem clü . elo 
rio Ubá. 

MANGANGÁ . R iacho elo Estado elo Ceará , banha o mun. 
ele Santa Qtti te t·ia e desagtm na mat·gem esq. elo rio Jacunr~ú. 

MANGARAHY. P at•ocbla elo Es tado do E. Santo no muu . . 
ele Santa Leopolcli na elo Cachoeit·o, á mar gem elo l'io de setl · 
nome . Orago Sa nta Leopolclina . Foi. creaela pel a L ei Pt•ov . 
n . 27 de 27 de julho ele elo 1867 . A Lei Pt·ov. n . 9 ele 1875, 
revogando o ari. I1 ela ele n . iO de 1871, estabel ece u a divisa 
entl'e essa ft·eg tl azia e a elo Queimado pelo rio Sa nta Maria, 
desde a foz do 1·io 'l.'auá a te á elo ribeirão Bt•aganca (CJll e é o 
mesmo Cumbixá-mirim). Foi incorporada ao mun. ele Santa 
Leopoldin a elo Cachoeiro pelo Dec. n. 4 ele 26 ele dezembro 
de 1889. Tem eschs . publicas . 

MANGARAHY. Rio elo Estado elo E. Santo, aff . . cla mar
ge m dit·. elo San ta . .i.Vlaria, que desagua. na bahia ela Victoria. 
E' fot·maclo pelos •·tos do Braço, elo Me1o e da Fumaça . Diz o 
Sr . Cesal' Marques esse um rio pedregoso e innavegavel até (t 
clistanci.a ele 500 a 600 braças . « E' n av ega·vel jus tamente nesta 
extensão», i n for mam-nos elo E stado . 

MANGARATIBA. Aotiaa villa e mun . elo E;;taclo elo Rio 
ele Janeiro, na com . ele S .~ João Marcos, ao N . ela enseada 
de sett nome, formada pelo Oceano ; com espaçosa e bem con
servada egt·eja , estação telegra phica, bons estabelecimentos 
commet•ciaes, I a voura decadente. lloi pL"imitivamen te uma a,lclêa 
ele índios Tupinikins, a qual, estabelecida a principio no Jogar 
Ing ahyba , foi pesterio:·meute transfer ida para_o logtw em que 
se acha assentada a vtlla (vide S. Braz) . Orag·o N . S. ela Guia 
e diJcese do Rio de j a neiro Foi ct•eacla parocliia pela Pt·ovisão 
ele 16 de ja neiro ele 1764. Villa por Dec. ele 11 ele novembro 
de 1831; installacla em 24 ele março ele 1833. Emquanto freg. 
pertenceu ao termo da villa ela Ilha Grande ; elesa nuexaela 
aes ta, fez parte ela villa de. Itagua~y, erecta em i 820 . O an
tigo mun., além ela parochut ela vt lla, comprebenclia mais as 
ele N . S. ela Conceição ele Jacarehy e Sant'Anna d~ Itacurussá. 
O Relatorio elo Visconde de Prados dá 6. parochia de N . S . ela 
Guia ele Maogara·tiba uma superficie de 177,65 kils. qua,clraclos, 

26.300 



MAN - 433 MAN 

~tma popubçibo de _4.217 h~~s : e tres eschs. publs . de 
lnst. ?rlmal'la . O ant1go mu~Jcipio é regado pelos rios Man
garat"lba, do Sacco, Itacur ussa, Santo Antonio, Bata tal , P 1•aia 
Grande e outros. Suas montanhas per·tencem á serra do Mar 
ent re ell as notam -se: 'fres Or elhas, Tapi na ou Corisco Sah y' 
Galdino (collocaclo no logar denominado Praia Grande' e no~ 
·tavel pela sua elevação, fórma conica e bizarra), Pico da M:a
rambaia (celebre pela sua pedra ela Gaia) etc . E' Jio-ada a 
S. J~ão elo Marcos pm· uma estrada ele {·odage m que °Cli7ien"i 
ter sido a pnmeira que fo1 macadamisada no Brazil. Em -lSS-1 
ttnha -12 esch. publs. dê inst . pl'im., sendo duas na villa , 
duas em Itacu.rur;sá, duas em Jaca-rehy, clnas no Sacco, duas 
em Ingahy ba, uma na P r aia Alta e uma em Ao·uas Lindas . 
Agencia elo cor reio. « Esla villa ensoberbece- se ~om razão ela 
sua actividacle ele otüt•'o ra, porque em tempos não mui re
lll?tos fo_1 tlm cent1·o com met·cia [ ele g t'Dncle impor taucia . 
Ainda viven~ alg uns elos mui Los negociantes que alli enrique
ceram. Infehzmente, nem o seu po1·to mat•it irno nem as excel
lentes es,tt·aclas ele rod~gem ele que eu·tão dispunha puderam 
~·esJS~lr ~: transformaçao imposta pelos novos meios ele com 
mumcaçao ~ sustentai-a naquella pos ição invejavel. A via
ferrea pelo 111terior ela província le , ou-lhe todos os elementos 
ele prosperidade. E , todavia, Mangaratiba é um mun . impor
tan te e cheio ele recm·sos . O valle do Ingahy ba ha ele tal vez 
rests.ur ar-lhe a passada gr andeza Uma cnrt•eute ele immi
&-ração intell ig~nte e activa pócle obrar procli<>ios naquelle 
fécunclo sólo . Vimos ha pouco caclucat· a con;essão de um 
engenho centt·al , que all i teve começo ele constl'Ltcção por conta 
~le uma em ,Preza i ngleza , e esse engen ho tinha a garantia de 
JUros de 7 °10 sobre 400:000$000 I Este facto, profllndaroente sen 
t tdo, depõe só con"tt-a a administt·ação da companhiacessionaria, 
porquanto em par·tc a lgu ma ela provincia se encon trarão como 
aqui r eunidas condições tão favoraveis a um estabelecimênto 
dessa natureza . Pelo porto de i'llangar atiba ainda é expor 
·tacla um~ sof1'rivel quant idade de café, par te elos fazendeiroR 
do proJ?riO mun. e parte que desce ele S. J oão elo Princi pe. 

·O quast abandono de suas estt·adas difficulLa, infelizme nte, o 
·tra~sporte , de muitos ganeros agrícolas, que leria a sua expe
chçao unJca e natm al por este por to marítimo ., Foi rebaixada 
ele v1lla pelo Dec. de 28 de maio ele 1892, e restau1:acla pelo 
ele 17 ele clezem bro do mesmo a nuo . 

M A NGARATIBA. Rio do Estado do Rio de Janeiro, banha 
o mun . ele ,;eLt nome e desagua no oceano. 

MANGARAT I B A . Enseada na costa do mun. ele sett nome 
e E s·tado elo Rio ele J aneiro. Tem cerca de uma milha de 
lar.,.m·a na entrada, duas no fundo e pe1·to de duas de extensão. 
Fie~ quas i ao NO . 4 N . elo morro da Marambaia . Os maiores 
ftmdos ficam do lado ele O. ela enseada, porque um banco 
-esLen cle-se desde a povoação ele i'IIangat•a·tiba até o meio ela 
bahia. Penetra ndo -se nella convém attencler para um r ochedo, 
que fica a uma milha e meia a O. 4 S. O. ela pon·ta S. ela ilha 
~uahyba ; esse rochedo está jtlllto á flor d'agua e é muito pe
rJgoso com o tempo escuro. 

M A N GARAT Ú. Dist . pol icial elo Estado elo Rio el e Ja
:aetro, na .ft•eg. ele Santo A u·tonio ele Pactua . Era a a ntiga 
pov . elo Divino . 

M A NGARICUBA (Riacho) . Vide McmgcvrytubcL 

M AN GARITO. Lagoa elo Estado cl Pernambuco. n ~t com . 
elo Brejo, á margem elo l'io Ipojuca' (Inf. loc .'). · 

M AN GARU R O. R iacho que a lguns mappas figuram como 
af[- esq. elo r1o elas Mortes, no Estado de Ma tto Gt·osso . 
E iam bem denominado l\Iangaricuba (B. de :Melgaço . ), 

MANGARYTUBA. E' um ribeirão aff. esq. elo t•1o Ma nso 
ou elas Mor tes, no Estado de Matto Grosso. Alguns o chamam 
erradamente Mangclll'icuba e 1\lla?~gan~>·o. 

MANGAS . Conego elo Estado ele Minas Ger aes, a.!I. ela 
1uargem dü·. do rio elas Velhas . 

_MANGA V ELH A. Log . do Estado ele .Matto- Grosso, no 
cl1st. ele Santo Antonio elo R io Abaixo, á margem do rio 
Pi rahim . 

.MAN GE R ICÃO. L og . ·clo Eslaclo do R . G. do Norte, no 
chst. el e Poço Limpo, te rmo ele Macahyba. 

_., MANGERICÃO. Llilg . elo Estado elas Alagôas, na matriz 
-ue Camat·agibe . 
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MANGERICÃO. Ilha do EsLado do Amazonas uo r io Ma
deira. Tem, segu ndo o Dr. S . Coutinho, 50 bracàs. 

M AN GERICÃO . Ilha do Estado do Pará, na foz elo rio Ja
cundá . Tem em seu centro um lago, abundante de peixes 
m iudos e de um aspecto eneantaclor. 

M AN GERONA . Logs. do Estado elas Alagôas, em Porto de 
Pedras e S . Mig uel elos Milagres. 

M ANGERONA . Rio elo Estado da Bahia, banh a o mun. 
da Victoria e desagua 110 1·io Pat·do, seis leguas dis tante do 
a rraial do c~whimbo. 

MANGER ON AS. Sylvicolas elo Estado elo Amazonas, ne 
rio Javal'J . São antropophagos . 

MAN GIBURA. Log. elo Estado elas Alagôas, em Ma
r agogy. 

MANGOL OU . Montanha_ a quatro kils. da cidade ele Ala
gomhas, no Estado da Bahta, a lem elo rio Aramarys, com 60 
metros de altura (Inf. loc.) . 

MANGON GA . Serra elo Estado de Minas Geraes, no mun. 
do Pará . 

MANGU.AB A . Log . elo Estado das Alagàas, no mun . deste 
nome, 

MANGUABA. Rio do Estada elas Alagôas; nasce ]!>erbo ola 
ser ra do Li no, á pouca distancia do sitio ou l ogat· denomi
nado Capueira do Rei, que ftc a abaixo ela ser ra •lo Li no ; re
cebe numerosos all's . (elos quaes dons de fo t•ça) e depois ele HO 
ki ls . de percurso se lança no oceano aos 9° 10' ele lat. S . e 
7° 47' ele long. E. elo R io de Janei . o, banhando na foz á 
margem clir. a v i lia ele Porto ele P edras, e 42 kils. acima 'na 
n~argem, esq. , a cidade ele. Pot·to Calvo, sécle elo mun. ; e' 36 
ktls . alem, na mes ma margem, a pov . elo J uncliá . Da cidade 
ele Porto C,al v o a-té a foz con·e navega vel e na vegaclo por l an
chas, canoas e ba t•caças de todo o calado e ~or te ; e outr'ora 
fo1 n avega do por beL·gantins, hia~es e maioras em bat•cações. 
A ma t·é e reJ?L'esa cl'agna influem nos seus 4-1 pr imeiroe kils., 
Recebe os aíl:s . segullltes : pela margem esq . os riachos Ber
nardo, Costa, Ti,pysinho, Tipy, Piabas, S . J oão, dos Bois, 
Commaudeituba (o principal) e Grupiu na ; pela margem dir . o 
Manguabin'ha, Botijão, Tapa-mondé (o principal), Mocaitã., 
CannavieiL'as e Ouri ves. O Tapa-monclé e o Commancleituba, 
que l adeam a cidade ele Po rto- Calvo e fazem barra junto 
della, r ecebem n umerosos con.f:ls. todos perennes e correntes. 
O v_alle do Manguaba é o assento ela maior pal"t3 ela riqueza 
agr1c_ola do m un. : suas terr as e as ele séus aff's. e conlls . são 
feractsstma~ para a cultura da can na ele assucat· . assim como 
do f umo, mllho, ar roz, feijão, algodão e café · mas só a pri
mei~· a é ;xplorada pela grande propriedasle . À navegação dos 
42 ktls . (1 leguas) desde Por to Calvo a"té a foz, e dahi para as 
duas capHaes vizinhas (Maceió e Recife) é a unica via de . 
communicação permanente e segUI'a que tem o mun. Essa na
vegação, porém, está cheia ele tropeços, ele annos a esta parte, 
po1· causa da prodigiosa fecuudirlacle da eucb,eri a cenheciela 
por Baroneza, principalmente nos mezes de novembro a maio; 
cobrem com rapidez tocla a superficie d'agua doce e s0 a dei
xam nas occasiões de cheias do rio, q ne as cond uzindo para 
baixo ~atam-n'as ao encontro d'agua salgada · porém a re
producçao toma a vtr ele modo espantoso : é uma verdadei r a 
pt·aga, para cuja extincção (aliás exequivel) ainda os gover
nos e as assembléas estacloaes não votaram a mais insi<>niücante 
pr ovidencia, e o muu., á mingua ele reoursos, não pÔde fazeL' 
esse beneficio. O Manguaba é basta nle piscoso ; tr ansbord:• 
no~ invernos e é quasi sempt•e perenne , sal vo nas seccas ex
t raordinarias e phenomenaes e isto mesmo no curso super ior . 
Em toda SUfl: extensão não tem u ma só pou te, pelo ~ue - im
pede o trans1to dos viajantes dura nte o i nverno, e esse benefi
cio é Ltma divida que a inda a pt·ov. não pagou a Porto Cal vo, 
cujas estações fiscaes são fon tes das mais r enclo3as que affluem 
para o thesouro prov. » (Dr . Olympio E . ele Ar roxellas Galvão 
- Stteainta elesarip~ãe elo mun. ele Po1·to Calvo 1881 . Re'IJ . do 
Jnst. A•·oh. Geog . Alc&goano, n. 16, Go do vol. li , junho ele 
1838). O Dr. Thomaz elo Bom- Fim Espinclcla, em sua Geogr . 
Alagoana, (1871) diz : « Man guaba ou elo P or to ele Pedras ou 
Santo Antonio elos Quatro R ios. Nasce perto da serra Ma
cuca, a me ia legun ao N . da pov . Leopoldina, banha pela 
margem esq . a villa de Por to Calvo e pela ·dir . a ele 
Porto de Pedr~s, e depeis de um cmso ele -10 leguas desem
boca n e Atlan tlco a 15 luls . (per to ele quatt·o l egllas) a NE . ela 
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do Camaragibe, abaixo de Porto Calvo 27 lo!s . (6,92 leguas) e 
logo abaixo ele Por to ele P edras : é na vegavel por pequenos 
vapores, hiates, barcaças e canôas desde a foz até dous kils. 
abaixo do porto da villa - o Varadouro». 

MANGUABA (ou do Sul) . Lagôa do Estado das · Alagôas, 
« Demora, diz' o Dl' . Bom- Fim Espinclola, nos muns. elas 
Ala()'ôas e clavilla ele Pilar: tem9.000 braças ele comprimento 
- d'a villa elo P i lar á sua extrema além elas ilhas elo Porto, 
elos Frades e da pov. ele 'l'aperaguá - e 2. 750 na sua maior 
l argur a - ela foz elo Salgado ao ponto ele continuidade elos 
engenhos ele fabricar assucar Lamarão e Cobra - ; banha 
pela margem occidental e meridional a vi !la elo Pilar, a ci
dade elas Alagôas e a pov. ele Taperaguá . Esta lagôa e a do 
Muncl:l.hú ou elo Norte estendem- se parallelamente ele L. a O .. 
ele S. a N . , afastada uma da outra 4.500 braças em linha 
recta - elo Pontal ela Bar rrL à embocadura do r iacho das 
Alagóas - , ou 13.500 em curva, em zig- zag, communicam- se 
pelo lado ele L . por clous braços - o canal ela Seriln ao 
nascente e o elos Remed ios ao poente . - Entre o cana l ela 
Set·iba e a costa fica uma estreita lezira, em cuja extremidade 
boreal abre-se a barreta que ctá sahicla ás aguas ele ambas as 
lagôas para o oceano. Outr'or a enteavam nestas lagôas gran
des navios; hoje (1871), porém, c1ue as areias elo comoro .da 
praia, impellidas pelo nordeste teem mudado a b::wreta. para a 
proximidade de um molhe ele pedr as e aterrado g rande parte 
as suas communicações, dão apenas e com muito risco en
trada a ba1·caças durante a pt·ea-mar. » Ha uma com panhia 
de navegação a vapor nessas lagôas, cujas condições de nave· 
gabilidade dia a dia vão melhorando. 

MANGUABINHA. Riacho _elo Es tado elas Alagôas, banha 
o mun . ele Pot·to Calvo e desagua na margem dir . elo rio 
Mangu aba . 

MANGUAGUÁ. Vide 1Yic~1~gag~1á . 
MANGUE, s. m . (litto?·al) : nome que dão ás margens lam~

centas, não só dos portos, como dos rios até onde chega a acção 
da agua salgada, e onde yegetam os bosques dessas plan-tas a 
que tambem dão o nome ele M.c~ngue, pertencen tes aos generos 
Rhízophorcb, Avioenia, Lc~gunoz!laricb, etc. Esses lamaçaes são 
o vivei ro ele diversas especies de carangueijos. Aule te erra nas 
tres primeiras definições que dá ele Mcbngue. Não cabe o nome 
de :Mc!ngzte a qualquer tel'l'eno pantanoso, nem á manga, fl'ucta 
ela mangueira, nem tão pouco é synonimo ele mangueira . 

MANGUE. Igarapé do Estado do P ará, ua f1·eg. de Barcarena 
e mu1L ela capital. 

MANGUE. Furo que communica o Anajás com o Charapucú, 
no Esta elo elo Pal'Ú, ' 

MANGUE. Pequeno- rio elo Estado elo Rio ele Janei ro, na 
ilba Gt•anele. Desagua na enseada elas P almas. 

MANGUE. Ribeirão e11j as vertentes sahem ela serra ele 
Anh anvahy, no Estado ele MatLo Grosso . Affiue á margem dir. 
elo rio elos Dourados. 

MANGUE. Canal no Districto Federal, no Jogar denomi
nado Alterrac\o. Tem começo nos fnnclos ela es~;h , municipal 
ele S . Sebastião e termin a n a P t·aia Formosa . Ha sobre elle 
diversas pontes. Suas margens são arborisadas e cercadas pot· 
um extenso gradil. As duas ruas que lh e ficam dos lados·são 
percorridas pelos boncls elas companhias Vil la Izabel e S. Chris
tovão, e_m uma dellas fica a estação ele S . Diogo e o eclificio ela 
companhia elo gaz e na ou tr.a o Asylo dos Mendigos e a es tação 
ela Companhia de S. Christovão . 

MANGUE ALTO . Povoado assente na margem clir. do rio 
Parnahyba, entre a cidade des te nome e o porto ela Amar
ração . 

MANGUE ALTO. Serr.o te elo I!:stado elo Ceará, no mun. 
de Acal'ahú. E' coberta de mattas (Pompêo ). 

MANGUE ALTO. Ilh<.s (;)uas) elo Estado ele Mal'anhão, na. foz 
elo Hapecurú. 

MANGUE IRA. Al'l'aial elo Estado das Alagôas, no Jun
queiro. Ha outro Jogar elo mesmp nome n a Barra do S. Miguel. 

MANGUEIRA. Dist . do tet·mo do Rio Grande, no Es tado 
elo R . G. elo Sul, com uma escl1. publi ca . 

MANGUEIRA. Estação da E. ele I!' . Central elo Brazil, 
no Distt·icto Fedet·al, entre as es tações ele S. Christovão e 

S. Francisco Xavier. Foi inaugurada em 10 ele agosto de 1889. 
Fica tambem á margem de uma outra estrada ele fe l'l'o , per
tencente á Companhia Melhoramentos do Brazil. Linha tele
gr aphica . 

MANGUEIRA. Riacho elo Estado ela Bahia, banha o mnn. 
ela Set•rinha e elesagua no rio do Peixe. Tem um curso appro
ximaclo ele 24 kilomett·os. 

MANGUEIRA. Lagôa elo Estado elo P arahyba do Nor te, uo 
mun. ele Faguncles. 

MANGUEIRA. Lagôa elo Es·ta clo do R. G . do Sul, estreita, 
porém comprida; en·tre a lagôa Mirim e o Oceano, de que é se
parada pelo Albardão. Recebe pela margem occiclental os 
arroios do Meiq_, J osé ela Costa e outros . Sua maior largma é 
de 13 kils. e dons mett·os e o maior compr imento de 118 kils . 
e oito metros. 

MANGUEIRA. Po rto no lllttn. de S . Bernardo do Estado 
do Maranhão, no rio Pa rnab yba. 

MANGUEIRA PARA DENTRO . Log. do Estado do R. 
G . do Sul , no clist. elo Oouto elo termo elo Rio P ar do. 

MANGUEIRAS. Log . do Estado elo Pal'á , no mun. de Soure, 
com uma esch. pttblica . 

MANGUEI RAS . Log . do ITistado do Rio de Ja neiro, sobre 
o rio Sant' Anna, que abi ·tem uma ponte. Fica á rnargJm da 
estrada que vae ele Sacra Família elo Tinguá a S . Sebastião elos 
F erreiros . 

MANGUEIRAS (Monie elas) . No Districto F ederal. Foi 
mandado arrasar por D. Luiz ele Vasconcell os e Souza. Occu
pava o logar em que a bt•io-se a r ua elas Mangueiras, hoje elo 
Vi~concle ele Mamanguape. 

MANGUEIRINHA. Ba irro no mun. ele Palmas elo Estado
do Paraná, co m uma esc h. pttbl. creacla pela Lei Pro v. n . 851 
de 27 de novembro cJe 1886 . Fica perto da colo nia militar elo· 
Chopim e tem uma capella ela invocação da Conceição. 

MANGUEIRINHA. Arroio elo Estado do Paraná, banha o· 
mun. de Ponta Grossa e clesagtta no rio das Almas, 

MANGUES. Log . situado na parte elo costa elo Estado das 
Alagôas, comprehenclicla entre a barra elo Camaragibe e a do· 
riachão Persinunga. 

MANGUES . Riacho elo Estado ela Bahia, banha os muns. 
elo Barracão e elo Conde e clesagua no l'iO Itapecurú. 

MANGUES. Riacho elo Estado da Bahia, no mun. ele Po1·to 
Seguro (Inf. loc . ). 

MANGUES. Rio do Estado ele Goyaz, atr, elo Tocan tins, 
no mun . elo Porto Nacion al. 

MANGUES . Lagôa do Estado elas Alagôas, no mun. de 
S. Miguel. «Fica, diz o Dr . Bomfim Espinclola, a 660 braças , 
pouco mais ou menos ao N. da do Taboc~clo: tem 1.160 braças 
de comprimento e perto ele 500 ele la rgura». 

MANGUE SECCO . Arraial do Estado da Bahia, no termo
ele Abbadia ; com uma esc h. publ. de inst. prim., creacla pela 
Lei Pro v. n. i . 550 de 22 ele Junho de 1875. 

MANGUE SECCO. Praia rro li ttoral do mun. ele Bragança 
e Es·tado elo Pará (In f. loc. ). 

MANGUE SECCO. Serra no littoral do Estado elo R. G. do 
Nor te, a nove kils. ela costa entre Dioll'O Lopes e o s itio elo 
M~nhoto, proximo á barra elo' Ama1•goso~ no mun. ele MaciLJ!· 
V1sta elo mar, estn serra parece muito elevada em referene1a 
á costa que é baixa . Não é muito alta, mas e mui to comprida, 
acabando em outras duas pontas, uma para E. e outra para O; 
é vi si vel a 2i milhas . 

MANGUES SECCOS. Pon ta na costa elo Estado do Ma
ranhão. 

MANGUES VERDES. Ponta na cos ta do Estado elo Ma
ranhão . 

MANGUINHO. Log . do Estado elas Alagôas, no mun. deste· 
nome. 

MANGUINHO. Pov . elo Es tacÍo da Bahia, na freg . elo· 
Sacramento do mun. de I taparica; com uma each . publ. de· 
inst. prim. , creacla pela Lei Prov . n. 1.671 de 1 de agost() 
ele 1876. 
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MANGUINHO. Estação da E. de F. do Caxanga, no· Es
tado de Pernambuco. 

MANG:UINHO. Ilha. deshabitacla, entre reci fes , no grupo 
ao S . ela 1lha de Pac1ueta . (Fausto de Souza. A Bahic~ elo R io 
ele Janeiro .) 

·MANGUINHO. Corrego do Estado do Ceará, no dist. de 
Arêas. 

MANG~INHO . Riacho elo Estado da Bahia. banha o mun. 
do Banacao e desagua na margem clit·. do Itapecurú . 

MANGUINHOS . Log . do Districto Federal, na fre O' . de 
Inhaúma. o 

MANGUINHOS . Lo()' . a i 2 l<ils . ao N. elo porto formado 
pelo no Parahyba do Sul, no Estado elo Rio tle Janeiro. Ahi 
·existe uma linha de r ecifes, Na face interna de a.lgnns delles 
ha bom ancoradouro para navios ele pequeno calado e o fundo 
-consta ele a t·êa )),•anca argilosa. A profundidade de a(\'ua é por 
·demais insufficiente e a área de abrigo muito reduzida. 

MANGUINHOS. Ilh a de dous myriamet1·os de circumfe
q•encia; entre a ilha das Eguas, a ele Canarias, a do Cardoso, 
o continente (elo qual é separada pelo rio Santa Rosa) e a ilha 
·de Santa Ct·uz; no Estado elo Maranhão (Cezar Marques . ) 

MANGUINHOS. Pequena ilha elo Estado .da Bahia, no mun. 
de Cayrú. · 

MANGUINHOS. Riacho do Estado ele Ser gipe, no mun. do 
So?corro. Atravessa a es·trada que vai dessa cidade para Laran
gell'as. 

MANGUINHOS. Rio do Es·taclo do E·. Santo; desagtta no 
littoral. Serve ele divisa entre os muns. da Victoria e Serra. 

MANGUNSA. Ilh«. elo Estado elo Maranhão, na parte da 
costa deste Estado comprehendida entre ltacolomim e as Sali
nas. «O navega ate, 'tendo marcado o morro de Hacolom im, ou 
phat•ol a O., eleve seguir ao N. 10 milhas ; pt·eenchiclas es-tas, 
navei$ue ao NNO .. e, quando a este rumo houver completado 
42 nulhas de canunho, encontrar-se-ha. com a ilha Mangnnsa , 
(Pratico Philippe.) 

MANGUTERY. Rio do E~taclo elo Amazonas, ali'. ela mar-
gem esq . do Huxi, trib. do Purús. · 

MANHÁNA. Nação indígena do Est«.do do Amazonas, no 
l'io Japurá (Araujo Amazonas) . 

MANHANA. Can;~.l na margem esq. do rio SoJimões, em 
frente ao úbeiro Caiarás, o qual communica com o Auati
paraná, e com elle supposto uma das boccas do rio Japurá 
(a oitava), no distr. ele Fonte Boa e Estado do Amazonas 
(Araujo Amazonas). 

MANHANGAUA. Igat·apé do Estado elo P a rá, no mun. 
de Acar•á. 

MANHAN-QUINIK. Rio do Estado da Bahia, banha o 
mun. da Vic·tol'ia e desagua no rio Pat·do, 25 leguas distante do 
arraial elo Cachimbo. E' volumoso d'agua e navegavel. 

MANHOSO. Log. do Estado elos Alagôas, no Jacuhype. 
MANHOSO. Riacho elo Estado das Alagôas, ba.Rha o mun. 

de Porto Calvo e vai desaguar no rio Japaratuba, que termina 
no oceano com o nome de Salgado (In f. loc.). 

MANHUASSÚ. Cidade e mun. do Estado de Minas Geraes, 
séde da com. de seu nome. Orago S. Lout·eoço e diocese ele 
Marianna. Foi, em principio, uma pov . da parochia de Santa 
Margarida, do termo de Ponte Nova; elevada a clistricto pelo 
art. IV ela Lei Prov. n. 2 .042 de i de dezembro ele 18i3; a 
P!!-roc.hia pela de n. 2.165 ele 20 de novembro pe i875; a mu
ntciplo, tendo por sécle a ft·eguezi«. ele S. Simão, pelo a rt . II 
da ele n . 2.407 ele 5 de novembro de 1.877; transfel'ida para a 
freguezia de S. Lourenço, que foi elevada á villa pela de 
n. 2:557 de 3 ele ja neiro de 1880; cidade pela de n. 2 .766 de 
13 ele setembro de 188i. O rnun., além da parochia ele S. Lmt
l'enço, comprehende mais as de S. Simão, Santa Margarida, 
S. Sebastião do Sacramento, Santa Helena, Bom Jesus elo 
Pirapetio!)'a {ct•eada pela Lei Prov . n. 2.762 de 12 de setem
bro de 18l:í1), Foi creacla com. pelo art. I da L~i P_rov. n . 2.655 
-de 4 ele novembro de 1880 e classi.flcada ele primeira entt•. pelo 
De c. n. S. 763 de 18 de novembro ele 1882 e A c to de 22 de fevereiro 
·de 1892. Confina com os termos de Ponte Nova e S. 'Paulo do 
.Muriahé. Seu territ01·io é banh«.do pelos rios S. Felix, Mati-

poó, Matipoosinho, Cuiethé, Vermelho, Doce, José Pedro e outros 
Comprehende os povs, ele Sant'Anna elo Forte e S. João d~ 
Manhuassú. Tem duas ·eschs. publs. ele inst. prim. Agencia 
elo correio. 

MANHUASSÚ. P arochia. do Esiado de Minas Geraes, no 
mun. ele Caratinga . Orago Santo Antonio. Foi creada pelo 
De c . n. 16 ele 6 de fevereiro ele i 890 . 

MANHUASSÚ (S. João do). Pov. do Estado ele Minas 
Geraes, na fre15 . de Santa Margarida do mun. de Manhuassú. 
Foi elevado a dist . pelo Dec. n . 78 de 22 de maio de 1890. 

MANHUASSÚ. Rio do Estado ele Minas Geraes, banha o 
mun, de seu nome e de.sagua na margem dir. do rio Doce. 
Recebe pela marge.m cl1r. o S. Luiz, Jequitibá ,· José Pedro, 
Qnaty-b~bé, Capu01rmha, Passa. Cinco, Bugre , Lage, Capim, 
Travessao e dtversos outros; e pela esq. o Serqueira S. Simão 
Sant'Anna, Procopio, Innocencio, S. Vicente Jacnti~aa. Suiss•J' 
Conceição, Bôa Sorte, Alvarenga, Padre Angelo, Bue~o: Etuet~ 
e Qnaty. · 

MANIÃO. Corrego elo Estado de Minas Geraes banha o 
mun. ele Ponta Nova e desagua no ribei rão elo Oculo, aff. do 
rio Casca (Inf. loc). 

MANICAP Á. Log. do Estado do Amazonas, no mun. da 
Labrea. 

MANIÇOBA. Serra elo .U::stado elo R. G. elo Nor te, nas divisas 
elo mun. ele Angicos. 

MANIÇOBA. Set'l'a do ]J;stado elo Parahyba do Norte, no 
mun. de 8 . João elo Ca1·iry . 

MANIÇOBA. Riacho do Estado de Sergipé. aff. do rio 
Siriry, que é o elo J apara tuba. Att·aver.sa a estrada de Maroim 
a Capella. 

MANIÇOBAS. Riacho do Estado do Ceará, aff. da margem 
dir. do rio da Cruz. tl'ib. elo Jucá, que o é do Jaguari be. 

MANICORÉ. Vil!«. e mun. elo Estado do Amazonas. Orago 
N. S. das Dôres e diocese de l\1anáos . O art . I da Lei Prov . 
n. 96 ele 4 ele j1tlho ele 1858 elevou á freg . o Jogar Grato no rio 
Made ira; o art. I ela de n. 106 ele 5 ele dezembro ele 1&60 
transferiu a séde da freg. ele S .. João elo Grato para a pov. de 
Baêtas, sob a invocação elo mesmo santo; o art . I ele ele n. 177 
ele 6 ele julho de 1868 tmnsferiu para o lagar Manicoré e com 
a invocação ele N. S. elas Dores de Manicoré a sécle ela freg . 
de Baêtas sob a .invocação de S. João do Grato; o a rt. I ela de 
n. 362 ele 4 ele Julho de 1877 elevou- a á categoria ele villa; o 
art . I da de n. 386 ele 14 de outubro do 1878 incorporou-a á 
com. do Rio Madeira. Sua pop. é calculada em 6.180 babs. 
dos quaes 5.526 são analphabetos. Fica á margem dit•. do l'ÍO 
Madeira, junto á. fóz do rio de seu nome Tem duas eschs. publs. 
ele instr, prim., uma elas quaes creada pelo art. I ela Lei P i·ov. 
n. 281 de 25 de abril ele 1.874. Sobre limites : vide Lei Prov. 
n, 96 de 4 de julho de_ 1858 ; art. IV da de ~. '132 ele 29 ele 
julho ele 1865; art. I1I da de n. 362 de 4 ele Julho de 1877 ; 
n. 535 .cle 3 de junho de 18131. Foi installada em 15 de maio de 
1878. Nella tocam os vapores da linha de Mauáos a Santo 
A1l'tonio no Madeira. No mun. ficam os lag-os Capaná, Carà
panatuba, Matupiry, além de 'diversos oull'OS. 

MANICORÉ. Rio elo Estado do Amazonas, desagua na 
margem clir. do Madeira entre. a foz dos rios Marmellos 
e Anhangatiny. Corre no rumo de SE. Attribuem-lhe 120 
kils. de navegação faci l e 360 elo curso encachoeirado. E' 
ele aguas pretas. Na ~egetação luxuriante de suas margens 
destacam-se as copahybeiras . Dista cerca ele 42 kils . elo 
Anhangatiny. 

MANIGITIUA. Rio do l!;stado do P ará, no mun. de Bra
gança ; nasce no campo elo Angá, recebe o Arapary e o Aca
rahít e desagua na bahia Maiahú. Tem cerca ele 18 lttls. de 
ex!ensão. Um furo, denominado lVIaiahú, communica esse rio 
com o Quatipurít e um outro denominado A1·?·ombado com o rio 
'l'aperussú . 

MANILHA. Pov. do Estado ele Sergipe, a i~ kils. da cidade 
de Larangeiras. E' muito .florescente por ser um ponto inter 
meclio de commercio da capital e de Larangeiras coin Itàbai
anna. Possue muitas fabricas ele farinha de mandioca. Gosa 
de um clima muito salubre. 

MANIM. Ilha do Eslaclo do P«.rà, no mun, de Affná . 



MAN - 436 MAN 

MANIMBÚ. Povs. do Estado das Alagôas, no mun. do 
Penedo. Um é denominado Manimbú de BiliiXio e eutro Manimbú 
de Cima. 

MANIMBÚ . Mor ro no Estado do Ceará, no dis·tric-to de 
At-êas. 

MANIPEBA. Logo . elo Estado das Alagôas, no muu. do 
Tl.'aipú. 

MANITIBA. Log. do !Es·taclo do Rio de Ja nei ro, nas 
praias ele Jaconé, entre a prai? da Penta Negra e a de Sa
quarema. 

MANIVA . Cachoeira mo rio Trombetas, aíf. ela margem 
esq. do Amazonas. Fica situaala entre as cachoeiras denorn.i
nadas Baccaba eu Bacava e elo Mi•lila (Relat. de J. B. Ro~lri
gues, 1875). 

MANIXISINHO. Lago do Estado elo Amazonas, á margem 
dir. do t·io Juruá. 

MANJA LEGUAS. Pov. do Estado de Minas Geraes, no 
mun. do Pira nga, com uma esch. publ. de ins t. prLm ., crea
da pela Lei Prov. n, 3.396 ele 2·1 de jLllho ele 1886 . 

MANJUBA. Ilha elo Estado da Bahia, no mun, de MaL·a
gogipe. 

MANOÉIS. Pov. elo Estado elas Alagôas, no mun. de 
T1·aipú. 

MANOEL. Ponta no littoral do mun. ele Cabo Frio doEs
t ado do Rio ele Janeiro, entre a ponta ela Prainha e a elo 
Caboclo. 

MANOEL (D.). llha elo Estaclo de Minas Geraes, no rio 
Santo Antonio, defronte do Porto da Flguerira. E' cobeo:ta ele 
florestas e tem ar;na nativa. Pertence ao eJ>:-senador Cruz Ma
chado. Náo é cultivada. 

MANOEL (D.). Grupo de pedras existentes . a NE. da iLha 
d 'Agua, e fro nte ira á egreja makiz ela ilha elo Gove.rnador. 
(Faus to ele Souza. A Bc~h·ia elo Rio ele Jc~neiro). 

MANOEL (S.). Villa e mun. do Estado ele Minas Geraes, 
e:x:-parochia elo mun. de S. Paulo do Muriahé. Orago S. Se
bastião . Foi creada parochia com o nome ele S. Sebastião 

.da Matta, pelo art. lii da Lei Prov. n. 1.7!7 ele 5 de ouLubr o 
de 1870 ; supprimicla pelo art. VII da ele n. 2.085 de 24 ele 
dezembro de 1874; restaurada l)elo art. III ela de n. 2 .153 de 
15 de nonmbro de 1875 . Foi elevada á villa com o nome de 
S. Manoel ].!>elo Dec. n . 413 el e 9 de março de 1891. Tem duas 
eschs. pubis . de inst. p!'im . , uma das quaes creada pelo 
art. I, § II til.a Lei Pro v. n. 2.468 ele 23 de outubro de 1878. 
O terreno da freg. é bastante ferlil, produsindo café, canna. 
mandioca, fumo, araL·uta, etc. Sobre sua. fund-ação, informa
nos o vigario José Dias I-Ienriques o seguinte: « Sabe-se por 
tradição que foram ~eus primeiros exploradores o capitão José 
RodrigLtes Pereira, Venancio José ele Freitas, Custodio Bap
·tista ·e Miguel Pereira Bahia. Tempos depois aqu t chegaram 
Ma,noel Luiz Pereira Gurgel e Fel-iciano i\Iarianno dos Pra~ 
zeres, os quaes, impellidos pelo espírito de religião, em pre
hencleram levantar uma pov ., e construíram uma modesta ca
pella,. Tem duas estações de E. de F.: a de S. Manoel e a 
de Antonio P\·aelo, além ele diversas estradas que a poem em 
commuuicação com diversos ponlos elos "Estados ele Minas e 
Rio de Janeiro; entre ellas notam-se: a que vae ao Patroci
nio e que acompanha a E. ele F . (Alto lVIur iahé) ; a que vae 
:para S.:~.nto Anton io elo Carangola, tambem seguindo a linha 
fenea; a que vae pal.'a Santo Antouio do Gloria e S. Fran
cisco elo Gloria, extremamente montanhosa e margeada pelo 
rio Gavião ; a que segue para a Natividade, no Estado do Rio 
de Janeiro. 

MANOEL (S.). 'Log. elo Estado elas Alag()as, <no lilll1L1. de 
S. Luiz da Quituncle. 

MANOEL (S.). Log. doEstado de Minas Geraes, no elist. 
elo Calambau e mun. elo Pn~anga. 

MANOEL (S .). Estação no ramal do Alto Muriabé, perten
cente á Companhia E. de F. Leopoldina. Dista 147 k.ils. de 
Porto Novo. Esse ramal, que eleve ter uma extensão total de 
240 tkils., .destina- se a S. Lourenço elo iVlanhuassú. Foi iuau
guracla a 5 de julho ele 1885. 

MANOEL (S.). Ilha no rio Tapajoz, em frente á con!l.uencia 
do ParanaLinga.. A.hi se delimitam os terrenos matto-grossenses 
dos elo Par(L 

MANOEL ·(S.). R'ibeirão do Es•ti!!Cilo alo Rio ale ifaneiro, aiJJ.'. 
do l'io S. Fernando, c1ue o é do rio Preto. E' todo encachoei
rado, tendo tres cachoeiras de 70 a 80 mett·os cada uma. 

MANOEL (S .). iRio elo Estaalo de M!illlas Geraes, aff. do 
José Pedro, que o é do Manhuassú, e este do DJce. 

MANOEL (S.). TUo do Estadr, ele Minas Geraes, banha a 
com. do Muriahé e desagua na margem di r. elo Gavião (Inf. loc.) 

MANG'EL (S . ). R·io do Estado ele l\1atto Gl.'osso; Hasce no 
planalto, corre de E. para0 . , banhando ·a fralda mericliona!l 
da serra Az.ul; depois inclina-se para o N., corta a 1·efericla 
serra e vai-se lançar na margem esq . elo Paranatinga, üepois 
ele ter r ecebido pela margem diL· . o pequeno rio Pacú. Tem 
muitas cachoeiras e corredeiras. Deu esse nome o exploL·adOL' 
Manoel Gomes elos Santos, em 1804. 'Lança-se com 5QQm ele 
boca aos 7° 25'S. e 140 ll.0'24" O. E' tambem denominado Tres 
Barras. 

MANOELA Sen·a elo Es,laclo ele Minas Geraes, no mnn. de 
S. Gonçalo do Sapucahy (Inf. loc .) 

MANOELA (Santit). Colonia no mun. ele Taquary elo Estado 
elo R. G. e1o f.::luil . 

MANOEL ALEIXO. Porto no 1·io P<1r111nan, no Estado ele 
Goyaz, entre A-rraias e S . João da Palma. 

MANOEL ALEXANDRINO . Porto no rio Parruopeba, 
mun. do Pará e Estada ele Minas Geraes. 

MANOEL ALVES. Pov. do Estado de Sa.nta Cathar ina, TI(} 

mua. ele Araranguá. 
MANOEL ALVES. Serra elo Estado de Minas GeL·aes, na 

ft·eg. elo Douraclinho e num. de Santo.A,ntonio elo Machac\0. 
MANGEL ALVES. Ilha Elo Estado das Alag-ôas, no ~·io 

S. Francisco, pt•oJ>:ima da ciElade do Penedo. 
MANOEL ALVES. Rio elo Estado de Santa Calharina, ba

nha o •terl'itorJo da ex-colonia Azambuja e desagua na margem 
dir. de Mãi Luzia, af'f. do Araranguã . 

MANOEL ALVES DA NATIVIDADE . Rio do Est·aclo ele 
Goyaz; nasce da serra que separa esse Estado elo ela Bahia e 
desagua na margem elil·. elo r io Tocantins. 

MANOEL ALVES GRANDE. Log . do Estado de Goyaz, 
no termo ela Boa Vista do 'l'ocantins. Foi n.hi cr·eada uma sub· 
delegacia de polici a, pot· Acto c\e'9 ele março ele :1882. 

MANOEL ALVES GRANDE. Rio que separa os Estados. 
de Goyaz e Maranhão ; nasce na serra elas Mangabeiras, col're 
de SE. a NO. a-té fazer barra no Tocantins pela margem esq. 
na Iat . ele 7o 6' . Seu principal conthtente é o l'io Se1·eno. Stta 
largura é muito maior do que a do Itapecurú e sua CDl'l'en·óe não 
é violenta. SuspeHa-se eJ>:istir nas vÍ:Ilinhanças a-lgumas minas 
ele ouro e pedras preciosas . Suas aguas são puras e sabm·osas ; 
tão abundaurtes ele peixe como seus cam.).!los c1e caça. Deve seu 
nome ao bandeirante Manoel Alves ou Alvares. A Provisão 
Regia de 24 de maio de 1740 dete1·minou que á jmisclicção 
df! Goyaz ficas sem sujei tos os descobrimentos ele minas nas 
cabeceiras do rio Manoel Alves. G Avrso ele 26 de maio de 1809 
ordeJ?-OU ao governador de Goyaz que es tabelecesae um presidia 
no r to Manoel A~v~s no p0n·to _em c1ue conflue no 'l'ocal'l:tins. 
O Avtso e a Provrsa0, porém, sao anteriores á daln. em que o r1o 
Manoel Alves passou a servir ele linha divisaria entre esses 
dous Estados . O Manoel Alves recebe de Goyaz os rios Cor
reu te, Moleque, da Gamelleira e outros. O ex-senador Cruz Ma
chado, no seLt Relator·i& ele 1856, erz : «Nasce esse rio nas 
contra ver tentes do Parnahyba, nas encostas occidentaes da cor· 
clilheira que separa o valle do Tocantins, no qual clesagua pouco 
acima ele Carolina , no logar denomioado Taperc~ ela C?·uzei1•o. 
E' navegavel a té o logM· do Jlilirador, distante 12 ieguas ele 
sua foz». E' ·tambem elonominado Serenu. 

MANOEL ALVES PEQUENO. iRio do Estado ele Goy.az, 
aíf. da ma,rgem <li r. de Tocanti-ns . 

MANOEL ANTONIO. Log . do Estado do Rio ele Janeiro, 
em Sant'Anna de l'\íacacú, a~ravessal!\o pela E . de F. de Oan
·tagallo. 

MANOEL ANTONIO. Morno do Estado ele Minas Geraes, 
na :flreg . de Cattas Altas da Neruega . 

MANOEL ANTON!'Q . Merro n·ã ft•eg . da Conceiçãe d(l. 
Estiva, mun . de Pouso Alegre e Estado de Minas ·Ge1·aes. 
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MANOEL ANTONIO .. Cor1•ego de Estado de S. Pa11lo aff. 
da margem dir. do rio Mogyguassú . ' . 

MANOEL ANTONIO. Pequeno rio do Estado de Minas 
Geraes, aff. elo t'io P t·eto, que o é elo Ar assuahy (InJ . loc. ). 

MANOEL BRAZ. Ilha do Estado ela Bahia, no m1m . da 
-Casa Nova . 

MANOEL BRAZ .. Lagôa elo Estado de Se1·gipe, no mun. 
da Ilha elo Ouro. 

~ANOEL CAETANO. R.ibeü·ão elo Estado de S. Paulo, 
all. da margem esq. do rio Tietê. .entt·e os muns . de Podo 
Feliz e Tatuhy. · 

MANOEL CAETANO. Corrego do E~ lado de Minas Ger aes, 
afl'. do rio Jl lanhuassú. 

MANOEL CAMARADA. Pequeno conego do Es tado de 
Mmas Geraes, banha o muu . ele Baependy e desagua no rio 
Palmeira . 

MANOEL DA BOOAINA (S .). Ribeirão do Estado de 
Minas Geraes, banha o mun. ela Leo).'lolclina e desagua no r io 
Pomba . 

MANOEL DA COSTA. Rriacho do Estado do Ceará, banha 
o mun. de Arneiroz e de:;agua na margem esq. elo Jucá, tr ib. 
do Jaguaribe. 

MANOEL DA COSTA . Corrego do Estado de Goyaz . Vae 
para ó rio Pary (Cunha MaHos. Il inemrio. Vol. I p!tg. 131) . 

MANOEL DA SILVA . Corrego do Estado ele Goyaz, alf. 
da margem dit·. do r i bell-ão Descober to, trib. do rio C01·umbá 
( lnf. lo c . l. 

MANOEL DIAS. Serro ta fresca do Estado do Ceará, no 
termo de Balurité. Cultura ele café (Pompeo). 

MANOEL DIAS. Serrota elo Estado elo Ceará, na frea-. ele 
Hapipoca. Nelle planta-se algodão (Pompeo). " 

MANOEL DO MARCO (S . ). Districio incorp0l' ado ao termo 
de Sant' Anua elo Estado elo Ceará pelo § V art. I da Lei 
Pro v. n . 1. 81'1 de 22 ele ;janeiro ele 1879 . 

MANOEL DO PARAISO (S.). Villa e mun . ela Estado de 
S. Paulo, fundada pelo alfer es Manoel Gomes de Flaria em 
1~72, situada no declive ele uma colliua, á. mat·gem esq . elo 
t'1beirão do Pa1'aiso, em uma altura de 7-17 .metros sobre o 
nivel elo mar, na Lat. S . ele 22° 40'3", 7 e Long. Occ. do Rio 
ele Janeiro de 5o 25' 38",·18 . O solo do mun. é montanhoso ao 
N. e ao S . , e apresenta extensos campos a E. e O. SetL clima 
é muito saudavel e suas terras ubernmaõ encel·ram grandes 
promessas ele futuro pros}ilero. Sua pop. elev:a-se a 5 .400 habs. 
Suas plantações ele café são dignas ele nota e a exportação elo 
fumo é avultada. O commercio da villa á muito animado e 
cresce diariamente. Ahi acha-se a estacão da via-ferrea Jituana. 
D'enLre os seus edifici os notam-se a ca.sa ela camara e a cadeia, 
cens truida de tijolos eom alice1·ces ele alvenat·ia ele pedra, -e 
um pectueno thealro ele gosto . A quatro ki1s . e nove decim0s de 
S. Manoel, seg·uinclo-se pat•a O. , encontra- se a capella da 
Appareclda . Foi cr eacla parochia pe~~. Lei Prov. n . 51 de 7 de 
abril de 1880 elevada (~ villa pela de n. 26 de 10 de ma.rço de 
1'885 .. A primeira sessão do jury ele seu termo foi installada a 
2 ele JUlho ele 1888 pelo juiz de clkeito ela com. ele Bottwatú . 
Sobre suas divisas vide: Leis Provs . n. 109 de 25 ele abr il ele 
18"89, n. 12 ele ô de março ele 1882 e Dec. n. 178 de 27 de 
ma10 de 1891 . Foi i•nstituida canonicamente a 4 ele outubro de 
189-± e installaclo o seu mu'll. a 4 de junno ele 1'887 . O mun. é 
1•egaclo polos rws Araquan, Parais0 e Lageado. 

MANOEL DOS SANT03. llha elo Estado do l\iat,anhão, no 
mun. de T,ury-assú . 

MANOEL DU A.RTE. Oorreg0 do E stado de Goya.z, ·vae para 
o n0 Pary (Cunha Mattos). 

MANOEL FERNANDES. Ri'beirão do Estado do Rio cl·e 
Janeiro, rega a ft•e&" . de Campo HeNo e desagua na margêl.n 
~sq . elo rio Pal'abyoa do Sul. 

iMANOEL FERREIRA. L0g . do iEs,taclo.cle Minas Geraes, 
sobre o rio Paraopeba, no mun. do Pará .. 

MANOEL GOMES. Loo- , do Estado d&s Alagôas, no mun. 
de Paulo Affonso. "' 

MANOEL GOMES. Rihei.rão do .Estado ele S. P aul0, aff. 
ela Jacllj[Jiranga de Cima. 

MANOEL GOMES. .Rio do Estado de Goyaz nasce do 
mort'0 Gle D. Francisca, ramificação da sena Dourada, no 
logal' denominado Casaca Preta, e desagua na .margem esq. 
do rio Vermelho . Recebe o Manoel Nunes. 

MANQEL GG>NÇAL V ES. Assim denomina v a-se uma iJha 
si tu&da na cosóa do ·Estado elo R . G. do Norte, pt'Ol..oi.ma á 
cambôa. denominad~ Bat•ra ela Ilha. Em 18i8 principiou o .rum· 
a ,invaclü~a, clestnundo-a dentro ele poucos annos completa
mente. Seus habs . refugiaram-se no r io Amargoso e deram 
origem á po~. de Macáo. No logat• em que exist iu essa ilha, 
notam- se hoJe dt vet•sas corôas. 

MANOEL GONÇALVES. Log. do Estado de Minas Ge
raes, sobt·e o rio Camapuan, que ahi tem uma ponte . 

MANOEL HOMEM. Ilha sit u'lda no rw Par aná, entre 
a foz ~o rio Pardo e a do rio Verde . E' celelJt'e poi· uma 
trad1ç~o que tem atravessado os tempos e perdurado na ima
!Smaçao el0s povos de Cuyabá . Diz essa vra,dição que na 
Ilba gual'clara Deus uma lmagem de Christo preso na columna 
pa t·a. ser _adorada naquella ctclade, _de que é padroeira; que 
um mdtvtduo Manoel Homem refugiat·a- se na ilha com essa 
imagem e re tiranclo- s depois para S . Paulo, deixara- a col
locada em uma cabana que cons·truiu. Chegado a S . Paulo, 
divulgou Manoel Homem o facto , fazendo com que o povo fosse 
buscal' a imagem, que não pôde ser ·transportada pelo enor
m~ss.imo peso que aclqtliriu. Mais tarde, porém, uma monção 
que navegava para a villa de Cuyabá (diz um chronista) foi 
mais ditosa nesse devoto fim, achando na imagem o seu peso 
natural e concluzinclo-a sem cliffi.culclacle . O ])r. Lacerda re fer e 
essa tra clicção no seu Dia?·io, concluindo a nal'l'ação com as 
seguintes . palavras : « QucGm incomprehensibilia sunt _iudioic~ 
tuct, Dom me 1 » Cmco leguas acima ela ilha de Manoel Homem 
clesagua na mar gem occidental do Pa1·aná o rio Verde . 

MANOEL IGNACI0. Riacho elo Estadó elas Alagôa,s nos 
limites da villa elo P arahyba . ' 

MANOEL JOÃO. Morro do Es la;do de Minas Geraes, na 
freg . de Santo Antonio elo Rio Acima, na margem dir. do ria 
das Velhas . 

MANOEL JOÃO. Ilha do Estado do Pará, no r io Xingú e 
mun. de Souzel (In f. lo c . ). . 

MANOEL JOÃO. Cor t•ego do Estado ele .Minas Geraes, ba
niha o terl'ltor io da freg. ele Santo Antonio do Rio Acima e 
desagua no ~·ia das Vellias . 

MANOEL JOÃO. Vide Caoho,-,·os. 
MANOEL JOÃO VIEIRA. Sel"l'a do Estado de .l\'Iinas 

Geraes, na f reg. ele S. Sebastião do Areado, ,com plantacões 
ele café (In f. lo c.) . · 

MANOEL J OAQUIM . Ilha do Estado das Alagôas, uo r.io 
S. Francisco, com uma engenhoca , frorüeira ao Ban·o Verme
l•ho, na cidade do Penedo. 

MANOEL JOAQUIM. Riacho do Estado das Alagõas ; na 
3a secção ela E. ele F. de P a11lo AII'onso . 

MANOEL JOAQUIM. Itiacbo elo Estado de S, Paulo, 
banha o mun. de S. José elos Campos e clesagua no rio 
.Jaguary. 

MANOEL JOAQUIM. Corrego elo Es·tado de (3-oyaz, banha 
o mun. de Santa Luzta e clesagua na margem esq . do rio 
Santa Maria (In f. l0c. ). 

MANOEL JOSE. Riacho do Estado do Paril., no mun . da 
Prainha. 

MANOEL JOSE . 'fgarapé do Es·tado do Parâ, no mun. de 
Màcapá. Vai para o 'Curiaú (Iuf. loc.). 

MANOEL JOSE. Igarapé do Estado elo Pará, no dist. de 
Itapecurú. 

MANOEL JULIÃO . Ilha do Es,~ado ela Bahia, no mun. 
de Casa Nova. · 

MANOELLA. Sena elo Estado de Minas Ge1•aes, en.h•e San.ta 
Catharina e Santa R i ta . 

.MANOELLITO. Ribeirão .do Estado de S . Paulo, banha 
o mun. ele Caçapava e desagr1a no Parah;Yba . 

.MANOEL LOPES. Se,n;a do EsLaulo ,eleS, Paule~ no mun 
de S. João Baptista do R-io Verde, ao lon,g.o do rio Ibara1'é . · 
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MANOEL LOPES. Riacho do Estado do Ceará, aff. da 
margem esq . do l'io J aguaribe, en\r~ os muns. de Icó e 
Jaguar i be-m i r im. 

MANOEL LUIZ. Baixos siLuados por 67° NE . da pouta da 
ilha de S . João Evangelista e á distancia de 50 milbas, na costa 
do Estado do Maranhão. Suppõe -se exisLir nessas paragens 
algumas ramificações coralloicles. 

MANOEL LUIZ. Vlde Pin heiro . 
MANOEL MOREIRA . Corrego do Estado ele Goyaz, . ba?~a 

o mtln. de Santa Luzia e desagua na margem di r. do rJbe11·ao 
Alagoinha, afl'. do Alagado . 

MANOEL NOVAES. Corrego do Estado ele Minas Geraes, 
r ega a freg. de Car aHnga. 

MANOEL NUNES. Log . do Es tado das Alagôas, no mun . 
de Santa Luzia do Norte. 

MANOEL NUNES, Rio elo Estado de Goyaz, verle ele um 
espigão existente ent r e a cap ital e a pov. do Bacalháo e cles
agua na margem esq . elo Manoel Gomes , aff. elo rio Ver
melho. 

MANOEL NUNES. Lagôa do Estado do R. G. do Sul, 
communicanclo ao N. com a de D. Antonia e ao S. com a 
da Fortaleza. 

MANOEL OROCA. E' ass im denominado um banco de areia 
ex istente na ilha Marajó . Fórma com os bancos denominados 
Simão Santa Rosa, Grande e Jagodes os canaes Magoary, dos 
Botos 'e do Gallo . Em sua ponta mais meridiona-l ·termina o 
segundo desses canaes . 

MANOEL PADRE. E' hoJe ass im denominado o carrego 
da EsHva, aff. da margem di r. do rio Borrachudo·. T em esse 
nome de um morador, na barra do corrego pouco abaixo da es
t rada que atravessa o rio, na parte infe rior da ilha dos Cocos. 

MANOEL PAULO. Morro do Estado de Santa Catharina, 
nos limites da freg . de Cannasvieiras . 

MANOEL PEDRO. Corrego do Estado de S. Paulo ; des
agua na maraem esq. do rio Tieté, entre o porto de Lençóes e 
o salto de A,•;'nhanclava, proximo elo corrego da Aguado Sapo. 
T em uns quatro metros de la rgo. 

MANOEL PEREIRA. Ribeirão do Estado do Rio de Ja
neiro, nasce perto do Jogar _ Tabôas,. atravessa a. fazenda do 
Paraizo pel'tencente ao Barao ela Alliança, e a VJl!a de Santa 
Thereza, e depois de um curso approximado de 20 kils. des
aaua no rio Preto, j)e]a margem dir. F6rma duas cachoeiras : 
a o de S . Leandro e Funil , sendo a p1·imei r a a maior . Recebe 
dive\·sos tribs. sem denominação . 

MANOEL PEREIRA. Lagôa do Es tado do Ceará, na freg. 
de Arêas . 

MANOEL PEREIRA. Lagôa do Es·tado de P ernambuco, 
no mun. do Bom Conselho (Inf. loc .). 

MANOEL PINTO. L ago elo Estado de Minas Geraes, na 
freg . de Guarany, mun, do Pomba . 

MANOEL PINTO. Porto no angulo formado pela conliu
encia dos rios Vermelho e A1·aguaya ; no Estado de Goyaz . · 

MANOEL RABELLO. Rio do Estado de Sanla Catharina .. 
t r.ib. da margem esq. do Urussanga. · · 

MANOEL RODRIGUES. Serra do Estado de Minas Ge
raes , na f reg. do Para un a e mun. da Conceição . 

MANOEL RODRIGUES. Pequena ilha pertencen te ao 
Districto Federal, na bahia de Guanabara . E' uma clependencia 
da ilha do Governador . Em algu ns mappas figura com o nome 
de Illw do EngenhQ . 

MANOEL RODRIGUES. Cacl1oeira no rio Pardo, entre as 
do Pontal e do Robalo, no Estado de Matto Grosso. Tomou 
esse nome de um piloto que ahi mot•reu. 

MANOEL RODRIGUES . Porto no l'io Cor ttmbá, mun. de 
Entt· e Rios e Estado de Goyaz . 

MANOEL SOARES . Lago do Es tado de Goyaz; desagua 
na margem di r. do Braço Esquerdo do Ar ag uaya pouco acima 
do lago dos Chavan tes . 

MANOEL THOME. Ilha do Estado das Alagôas, no rio 
S. Francisco, pouco abaixo do Collegio . 

MANOPE. Ftu·o do Estado do P a rá, no mun. de Almeil'im . 
MANOPLA . Dist ric to policial do t ermo do Rio Formoso, no 

Estado de P ern ambuco . 
MANOPLA . Corrego do Estado dé Minas Geraes, aíf. elo 

rio Catinga, que o é do P a racatú. 
MANRIEBERÓ. Por esse nome·, que sign ifica ?"io das 

matrinohcm, conhecem os Carajás ao Crystallino, galho do 
Araguaya . 

MANSIDÃO. Arraial do Estado da Bahia, no termo de 
Santa Rita do Rio Preto ; com uma esch . publ. de inst. prim . 

MANSINHO. Riacho do Esta.clo do Maranhão, no num. da 
cidade do Brejo. 

MANSIO. Ribeiro do Es tado el e S . P aulo, banha o mun. de 
'fieté e desagua na margem dir. do rio deste nome. 

MANSO. Log. elo Es tado ele Pernambuco, no mun. do Bom 
J ardim. 

MANSO. Rio do Estado de S . Paulo; r ega o muu. do 
Bananal. 

MANSO. R io do Estado de S. Paulo, t·e~a o mun . de S. José 
dos Campos e desaguá. no rio do Peixe, afl. do Jaguary . 

MANSO. Ribeirão do Estado de Minas Geraes , aff. do rio 
Verde, entre Baepêndy e P ouso Alto. 

MANSO. Corrego elo E,st<tdo de Minas Geraes, banha o mun. 
de Sabal·á e desagua nu rio das Velhas (Inf. loc.). 

MANSO. R io do Estado de Minas Geraes, banha o arraial 
do se u nome e desagua no do Paraopeba, pela margem 
esquerda . 

MANSO. Rio do Estado de Minas Geraes, banha o mun. do· 
Abaeté e desagua na margem di r. do rio deste nome. 

MANSO. Rio do Estado de Goyaz, vae para o S . Domingos 
e este para o Paranan. Recebe as aguas do ribeirão dos Mor
r inhos e elos corregos Santo Anton io Grande e Pequeno, Anta 
e diversos outros . Nasce no logar Porteiras. 

MANSO. Rio elo Es~ado de Matto Gt·osso, aff. ela márgê m esq. 
do Cuyabá, cerca de 100 kils. acima da cap ital. Nasce na serra 
da Chapada aos 15• 35', r ecebe entre outros ·tri bs. o rio da Casca, 
cujo volume de aguas é superior ao seu, e ap6s um curso de 100 
a 120 em rumo de ONO. co nflue com o Cu yabá, aos 14• 41' 29", 
largo de 140 a 160 metros na foz, sendo por sua vez superior em 
cabedal de aguas a este rio, parecendo, por·~anto, que é o Casca 
o aff . do S . Lourenço, o Manso seu trib. e o Cuyabá apenas um 
aff, deste. Suas aguas, muito crystallinas, correm geralmente 
en·tre altas barrancas. 

MANSO OU DAS MORTES. Grande corren~e mattogros
sense, cujas fon·tes são proximas ás do seu homonymo, que 
elle em. seu começo circumda num grande a rco (o que foi a 
causa de conservarem ambos o mesmo nome), mas que cot·\·em 
um r umo contrario, indo este para ESE •. e depois NN~ entrat· 
no Araguaya aos H o 49'. S . quasi a melO da grande !lha Ca
rumba'l'é sendo no seu curso inferior sómente conhecido pelo 
nome de' rio das l'l!or·tes . Suas principaes cabeceiras ficam a 
uns 25 kils. das do Ari cá-mil'im, braço do Cuyabá; outras 
acham-se entt·e. Sant'Anna ela: , Chapada, em contr:J.VHtentes 
com o P aranatmga . Os CaraJas chamam-o Uadê-berô. · Tem 
cerca de 800 kils . de extensão, ou, segrtndo d' Alincour t, 150 
leguas. Pass:1. por ter Bielo descoberto pot• Bat•tholomeu Bueno, o 
Anhanguéra, na sua primeira entrada, ~m conquista de índios, 
em 1682; percorrett·O depois seu neto do mesmo nome, em busca 
das minas elos i'llartyrios, encontt•adas por seu avô . E m 1803 
desceram-o J oão ele Bri to Leme e João Alexandre de Brito 
Leme, com uma escolta de 22 soldados para verificarem, de 
ordem do capitão- genera l Cae tano Pint o, si o rio era nave
gavel, e si era o pl'incipal tronco do rio das Mortes . Sahidos 
a 2 de maio ele Cuyabá, a 21 de setembro eram ele r etorno, com 
a certeza de que era esse, e não o braço que se entronca junto 
ao porto dos Arayés, a que chegaram em 49 dias . Sua naye
gação fo i livr e ele tropeços durante nove dias, o que implica 
um tracto superior a 300, sinão 400 kils. ; no decimo dia 
penetraram na região encachoé iracla, onde houve a ve ncer 
123 cachoeiras com 12 varadout•os, 28 sii·gas sem carga e 83 á 
meia carga. Passa o rio das Mortes por ser um formo
so curso de 200 metros de largura, apresentando-a ás vezes, 
mesmo, de oito á nove kils. Ricardo Franco, na sua Descripção 
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Geog?'(x,phica, e d' Al incourt, no seu Resultado dos tmbalhos e 
indagações estatísticas, consignam-lhe 150 leguas de cur so, 
sem computarem-lhe o do Manso . O Sr . Coubo Magalhães 
calcula-o em 200 . O outr o braço, que é oriental e que vem com 
o nome que o rio g uarda, é formado pelos ribeirões do Jatobá. 
q~e_r~cebe o 11rf~t ·tt~n~ e o Pinclahyba : desce desde a serra da~ 
DlYISoes , nos r1beuoas do Roncado''• nascido no contr aforle 

· desse nome, o SangrcbclOI'zinho e o Scbp6, braços do San_q1·ador, 
que fazconbrave rten Les com o S. Lourenço. Vae com rumo 'ele 
noroeste a entroncar-se no Manso, logo abaixo elo ribeirão elos 
Arayés ou Araés. Neste ficavam as ce lebres minas eles te nome 
d~scobertas em 1670 pot• Manoel Corrêa e abandonadas · pela~ 
difficulclades que s_obrev ieram a seu trafego, pela distancia elos 
p ovoados , aggressoes elos índios, miserias e fome. Seu ouro el'a 
ele 17 quilates e ele côr esve l'cl inhacla . Pet•cliclo se u s i·tio, 
casualmen te o descobriram, 75 annos depois, o coronel ele mi
licianos Amaro Le ite u BalLhazar Gomes Alarcão, que anelavam 
em bttsca elas mina_s dos Martyl' ios. Sahiu essa expedição, 
mandada pelo ca,p1tao genet•al de S . Paulo , D. Luiz ele Mas 
carenhas, para clescou l'ir o rio H.ico, ou dos Arayés . No rio 
Cayapó, onde encontraram ouro, bt·igaram os clous explor adores 
Amaro e João da Veiga Bueno, que como elle ia no car acter ele 
immeclia to; segu indo Amar o e Baltbazar agor a no l ogar ele 
Bueno . Fizet·am c'l.nôas no do Claro e pelo Araguaya fot·am 
ao rio das Mortes. Bue.no pelo set· tão,_ seguio par a Goyaz, 
Amaro L~1 le ~sua gen~e fundaram o at• rata l, a que deu o nome, 
eslabelecimetlto que n ao se eleve confundit• com outro, tamb:m 
de A~aro Leite, q11e houve nas Lavrinbas. Em -1819, a Com
panhm de Mineração de Cuyabá, buscando aquellas minas, 
clescobrio novamente o süio desse arraial , a,hi fez novas roças 
e projectou novos es·tabelec imentos, pela importancia elo ponto: 
mas tudo ficou em p roj ecto. O rio elas Mortes la nça-se aos 17o 
49'por d ttas boccas no bt·aço esq. elo Araguaya, a lém ele meio 
ela g r ande ilha do Bananal, e 195 kils abaixo ela bifurcacão 
do rio: sua largura nas lm rras é ele 240 metros numa e 180 
notrtra, e ele tres e meio meLr os a proftmclidacle m édia. O tri ste 
no_me q:te tem pt•ovém-lhe cl_a grande mot•tanclade c1ue uma 
eptdemta de febres causou a gente ele Amat'o Lei·te ou se
gundo ou t ros , ele uma h orríve l canificina, que pelos ~nnos ele 
1682 a _1683, ahi fez Antonio Peres ele Campos a os pobre A rayés, 
e CaraJás. Com o nome de riO Manso recebe innumer os aifs. 
sendo principaes, . á clir.: Cac[weil'inhc~, Çet·radinho, ScbptJ, 
Sangtaclol', Sang,·adorzinho (que tem por ali. o Malas), T a 
CjtWI'alt:inho, Sangrculor (que recebe o Mol'tanelacle) Cozwo ele 
P o>·co, j'tt[cGoacos (engrossado pelos Cabeça de Boi; qu~ recebe o 
Tor r esmo, Corisco, e Sambambaya que r ecebe o T ijuco Prato), 
Pa,·edéi&, (que nasce junto á mon tanha abrupta desse n ome e 
r ecebe á esq. o Guanancly. Aretas, Lages, Olho cl ' Agua, Ja·tobá, 
Mutuns, Pau Fttraclo, Taquaral, e Antinhas), o Peixe (for
m ado pelo Lage que r ecebe o Lag inha, o Ta']uaral, descido de 
serras deste nome, e o fusua), Pinclahyt~Gba e L ages; e á esq. 
o Ta1Jera, Oux~wá., ll{a,·aaajá. e S. João. Lança-se c1uasi a meio 
do braço Aragttaya. Vide MOJ'tcs. 

MANSO. Sacco a O. da ilha elo A rvo r edo, per tencente ao 
Estado ele San ta Catltarin a . 

MANSO DO CARRAPATO . Lon-, elo Est::tclo ele Pernam
buco, na freg. de Sant,o Amaro ele 1'aquaraLinga . 

MANTEIGA. Log. elo Esta.do das Alagôas, em Urucú e 
Tra ipú. 

MANTEIGA. Bait•ro na f t•eg. ele N. Senh or a do 0 ', mttn. 
da capüal elo E stado ele S . Paulo. 

l 
MANTEIGADA. R ibe irão elo Estado de Minas Geraes, aíf . 

c o rio Gr a nde. Rega o mun, do SS. Sact•amen to. 

MANTEQUIRA. Vide Mantiquira. 

MA_NTIBLE. Magniftca bahia elo Estado elo Mat•anhão, se is 

d
a 11 klls. clista n·te do mar :é furmada pelas duas emboc<1.cluras 

o Sa~ta Rosa, denominadas- rio ele Carnahubeir as e do 
-qrubu. No meio dessa bahia existe uma pequen a ilh <1. ele 
forma el~iptica . As aguas elo Torto concot•t•em bambem pat•a 

N
a fot•maçao dessa bahia , cuja exten;ão é de se is a sate kils. 

NE.- s.so. e l a r gur a da cinco kils. Sill.-NO. 

MANTIMENTO. Ilh<1. elo Estado do Rio ele Janeiro, no 
mun. de Angra dos Reis. 

MANTIMENTO. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, ::l.ff. 
da margem esq. do rio José Pedro. 

MANTIQUEIRA. E_stação ela~: F. Centra l do Bnzil na 
serra ele seu nome, e ntre as estaçoes de João Gomes e · J- ã 
Ayr es, a 337 kils, 2~0, distante ela Cap~tal Federal e a 87Sm 775 
de altu r a sobre o nnel do mar. Agenc ta do correio. Foi 'in~u 
guracla a 16 ele junho ele 1878. Estação te legt·aphica . ~ 

MANTIQUEIRA. Extensa cordilheira que· per corre 0 
Estados elo Rio ele Janeiro, S. Paulo e Minas Get·aes . « o 
~ysLe~na de mon~anhas q tte , constituindo a gt·ancle ossada do 
111te rw r do_ Bra.ztl ? ~oza ele uma a l ta 1mport:t nc1a na geologia 
e geographta braztletras, é sem duvida a Mantiqueira. A serr a. 
clen~minacla do ~lar, que c?rl'e ao longo das costas das provs. 
ele S. Pr.ulo e Rw de J ane tro , tem Sido pot· a lguns geogt'aphos 
c~nstde racla como for :nanclo o syst~ u1a dos Orgãos, systema 
diverso. H a um eg_tuvoco scienttlico nesta classificação ele 
systemas. ol'Ographico~ elo Braztl, Ct l ho sem duvida ela fa lta 
cla_s precisas observaçoes, onde se eleve basea t• o sublevamenbo· 
pnmit1vo ~as montanhas centraes do imperio e daqui n ascer 
a . verdad~1ra _geologia do paiz e m suas verdadeiras bases . 
~1 a ~Ianttqne ira co_nstttLte a g r a nde oss1cla do interior elo 
1mpe n o, a obset'l'açao o•·ogt'aEhtca demonstra que a fot'rnação 
elos ll_LOntes ela serra c~o Mar vao~se uni r aos montes da Man
·ttqueu·a.~ e que o penoclo geol ogteo cl~ subleva111enLo primitivo. 
elos Orgaos pe~tence ao mesmo pen o do ela Mantiqueira. A 
serra elo Cu.batao em S . Paulo, que vem a set· a masma ser ra 
do Mar per to ele Ubatuba, apresen ta na lonn-. elo Rio ele 
Janeiro 2" 25' a O, <i aos 23° 281 ele lat. ao S. ~m pbenomeno 
curioso de encontro á icléa do systema dos Ot:gãos ; uma rami~ 
:fi cação é la nçada en tre S . J osé do Pat·ahytin()'a e P arahybuna 
que vae-se unir á Mant iquei ra na se.rra ~la Canlareira 8 n:{ 
Santa Izabel. A cltr~cção desta ramificação é ele S. a 70o E. 
a~ pas_?o que a se t·ra ela Canta reira se elÍl'ige ele S. a 62o O . r 
cl1recçao regular que ·tem a Mantic1ueira em Ja()'uary e ItajuM. 
ao S .. ele 1\linas . Passando- se ao valle elo Pat~hyba na pro v'. 
elo R w, o mesmocontacto ele systemas vistos ao S. em S. Paulo 
se apresenta em m a ior nume t·o ele vezes . Par tindo- se ele 
J acarehy p ara E., acham~3e os montes ela Itapeva, q ue 
succeclem-se em Caçapava com o nome de Quebra-Can()'alha 
extensa serra que passando ao N . de Cunha se une á se~·r a d~ 
Bocaina, e esta á sen·a elo i\iat·. Es·tanclo no alto da sen a ela 
Bocaina, o obõervador tem ao N . o valle elo Parahyba, e 0 
Itatyaia da Mantiqueira nos l imites do horizonte sens ivel 
cujo raio maximo tem 38 kils. A serra ela Bocaina , unida ~ 
serra do Ma1· ao N. ela i\1am-buca1Ja, lança um extenso ramal 
na eliresção E. 55° N. passando por S. João elo Príncipe com 
o nome ele_ Serra Ge1•al, s erra elo Tin()'uá que vae morrer na 
margem clu·. do Para hyba . nas Tt·es':Barr as, e na margem 
esq . s~ccede a serra ela Arr1bacla, que vae ter no Aventttreiro 
em .Minas, serra esta que é um ramal secundario ela Manti~ 
quetra. Porém uma observação saliente da união da Manti~ 
queira á serra elo Mar, p~r meio de ramaes, existe na l at . 22o 
38' e 1° 30' de long . occiclental do Rio ele Janeiro. Do 
Itatyaia, ponto mais culminante elo Brazil, se estende uma 
serrania tão elevada para NE. margeando o barranco dit·eito 
do rio Preto, que, vis·ta elo valle elo Parahyba assemelha- se á 
Mantiqueira. Vem a ser a serra ela P edra Sell~cla que passado 
o Peclrão da Aldeia (S . Vicente Ferrer) vae- se su~cedenclo com 
o nome ele Amparo n o termo ela Barra Mansa com o nome ele 
sel't'a ela Conse!•vatoria no tet•mo de Val ença 'e clahi. vae ás 
Tl'es B~rras, já tendo em Vassouras llcaclo ~s seus montes em 
separaçao c~a serra que vem elo 1'inguá em tanto de distancia 
como um kll. a clous . Estas consiclerações ainda podem ser 
~evada~ até a barra do Pomba, e combinadas com a juncção 
Immechata ela serra,_ que notamos em S. Paulo, clar o eotá que 
o sys tema orographteo cl<1. ser ra do Mar é o mesmo ela Man
tiqueira. Quem percorre as costas do Braz il, conhace que 
desde as a i turas do Cabo Frio até Santos a linha que se'para 
o continente elo oceano, abstrahinclo- se ás sinuosidades da 
costa, vae ao S . compreh enclicla entre os 70 e 80°. Mas no cabo 
de S . Thomé nota- se a costa do Brazil inclinar-se para as 
partes ele O. No m esmo pat·allelo do cabe S. Thomé, em 
Minas, acha-se o Papagaio de Ayuruoca que se une ao Itatyaia 
na lat . ele 22° 36", ponto onde a Mantiqueil'a volta para O. a 
clemanclat· a set•ra da Cantal'eira, seguindo a mesma elirecção · 
que a cos ~a elo Brazil em S. Paulo . A causa physica que 
actuou n a formação da Mantiqueira, fo i a mes ma da se;ra do 
Mar.- Um observador collocaclo nos cume9 do Itatyaia, o 
ponto mais elevado elo Brazil, e pon·to da variação sens ivel elos 
rumos ela Mantiqueira, conhecerá que a cordilheira centr a l do 
B razil segtte um rumo ele NE. elo I t:1.tyaia até Barbacena, ponto 
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onde a serra das Mercês elo Pomba,. gerando-se nos cumes da 
~antiqueira, vae ele NE. in.clinado ·um pouco a El. com os 
nomes ele serra ele S. Geraldo, elos A.fffiutos, do Brigadeiro, ela 
Cabelluela e Se-rra Vermelha, morrendo em dous ramaes na 
margem dir. do rio Doce, ao pas·so que w Mamt<iqueira se 
alongando para o N, vae pelo Ouro Preto, Co~:ceição, Diaman
tina, e depois pa1·a NE .. demandando ao Gra.o-Mogol-, e para 
EJ. formando os chapadõtl's entre a Bahia e Nlinas . Notam-se 
nesta filiação ele serr as muitas ramificações im:por.tan·tes, a 
saber : 1a Ramificação extensa . A de Montes· Claros, que 
indo para <!· na chaf!ada da Lagoinha, vae-se curvarr~o co_m 
doce inflaxao, e depo1s se alonga para o N. em uma chreoçao 
parabolica até Contendas, e com o nome elo S. PhHippe 
a direcção de N. 20° NE .. até ás margens do rio Verefe 
2n RamiJ'tcação. A cfe Diamantina, que vae para NE . com o 
nome d>~ sena do G-avião, volta para E. com o nome ele ser ra 
Negt·a, sepa~:a ndo as vertentes do 1·io D'oce das do rio Jequi
tinhonha, e segumclo pa'l·a NE. com o nome de Sena elo 
Chifre produz- innume·ras serras, que se alongam pa ra a Bahia 
e rio Jequitinhonha. 3." - A ele Barbacena, já acima exposta, 
que se divide em muitos ramaes. 4.• - J!t elo Parahybuna, oml13 
notam-se as serrani'as ela Léopoldina e Mar ele Flespanha, 
que se prendem á cm·cla da Babylonia e esta á Ma.ntiqueira em 
Barbacena. 5. • - A elo Ita:tyaia seguindo pelas marg.ens elo rio 
Preto até âs 1'1·es Barras. 6."- - A ela Ayuruoca, que vindo do 
Itatyaia, forma o Papagaio, Gamarra, Lage, Monte Secco em 
BaeQerrcly : é o ramal mais curt·o e dos picos mais elevados . 
7." -A ela Bocaina na. Christina, qne se divide em Desproposito, 
Criminosos e Lambary ; cortada pelo passo elo rio Verde 
forma a serr~. do Lam bary do lado que os montes veem succe• 
dendo, e ao lado opposto a serra ele S. Tbomé, Luminadas, 
Treituba, Campestre e serra Ve1·de em Lavras; sua direcção 
regular é de N . 20o NE . 8."- - A do Jao-uary a Passos. Extensa 
ramificação que passa por Pouso Afogre e Caldas, e 'fili.
ando-se ás serras do CaYacol, Boa Vereda e Milho Verde vai 
terminar nas margens elo rio Grande em Passos com o ~orne 
ele serra ela Bocaina. 9.a - A elas Taipas e Canastras, ou ela 
serra das Vertentes, que, soguindo pela Lagoa Dourada á 
Oliveira e Formiga, fórma a Canastra e sena ela Matta da 
Corda . As serras de Paracatú e a serra das Almas pertencem 
a esta ramificação, que é a mais potente de toda a Mantiqueira 
e a mais notavel em nossa orographia . 10" -A ele Sabará ao 
C urve'llo, que separa o rio S. Francisco elo rio das Velhas, 
urrida á Mantiqueü·a pela serra. elo Ouro Branco , e ao namal 
da Lagoa Dourada ou ga. ramificação pela serr a de Santa 
Cruz n<~ margem do Paraopeba. H•- A ela Itabim, que segue a 
margem esq. do Piracicaba e termina com o nome ele serra de 
Cocaes. Taes são as principaes ramificações que a Mantiqueira 
oiferece e que sã'o de importancia pa11a o es tudo ela geologia 
mineh·a.» (Or. J. F. da Silva Massena. Investigações soie?~· 
tificas pare~ o progresso ela g,eobogic~ mineú·a),. 

MANTIQUEIRA. Mouro do Elstado de Minas Geraes, na 
freg. ele Cattas Altas da Noruega. 

MANTIQUEIRA. Morro na freg. de S . Braz de Suassuhy, 
termo de Entre Rios e Estado de Minas Geraes. Dizem que 
antigamente houve abi muitos roubos praticados pelos quilom
bolas. Defronte :fica-lhe o morro denominado Selcbginete. 

MANTIQUÊRA. Log . do Estado do Rio ele Janeiro, na 
~reg. elo PilaJr e mu11 . de Magé, com uma esc h . ]Hll!l1. de 
mst. pnm . , et•eacla pela Le;. Prov. u. 1.759 ele30 ele nowembro 
ele 1872. · 

MANTIQUÊRA. Morro elo E's·tado ~lo Rio cl:e Janeiro, no 
mun . ele Magé. 

MANTIQUÊRA. Rio do Estado cl0 Rio de Janeiro. E' for
mado pelas cachoeiras denom1nadas Marc0s da C0sta e Impe
:t:ial e fórma com outros o rio Pilar, E' ·ta)llbem denominado 
rio elos Ramos (Inf. loc.). 

MANTIQUIRA. J\tiorro do Elstado de S. Pau}o, no muru. 
ele Sant' Anna do Parnahyba. 

MANTIQUIRA. Rio. do Es.taclo elo Rio ele J auoii·o, aif. 
do rio Xer.em, que é trib . do Iguassú, E' formado 011 l"ecebõ 
as cachoeir:l.s do Palmital, elo Meio, de José Ribeiro, Pedra 
Branca, do Galráo ou T1•es Cachoeiras e o correg0 elo Oa~r
queip (Inf. loc.). Vide Mantiquêra 

MANUS DEI~ Log. do J!istacl'o ele Pernambuco, no mun, 
do Exú. 

MANUTATA. Nome que em uma, parte elo seu curso tem 
o 11io Madre ele· Dios. 

MÃO. Cachoeira no rio Negro, afl'. ela margem eõq . elo Ama
zonas, abaixo ela. pov. de S. Gabriel. 

MÃO I>E, LUVA. Log. do Estado elo Rio de Janeiro, na 
cidade de Cantagallo .. Com o mesmo nome ha um coruego· no 
mun. ele Macahé. 

MÃO DE L'ITVA. Gruta ou cova na margam esq. elo rio 
Grande e Elstado do Rio' de Janeiro; com uma profundidade 
ainda não veri.ficada . Tem clivers:~.s galerias e salas; umas 
espa:çosas e altas, outras estrei tas e· baixas. Acha-se situ[l)da 
em tenas ela fazenda dos herdeiros ele Roque Marques efe 
Oliveira . 

MÃO DE PAU. Porto no t:io Pavauahyba, na es trada que 
dâ, Bagagem (Minas Geraes) vai. a 0abal ão (Goyaz) . 

MÃO DE PILÃO. Log. no dist. cle Santo Antonio elo Rio· 
Abaixo no Elstado ele MatLo <!h-osso . 

MÃO DIREITA. Log. elo Estado das Alagô:ts em Traipú 
e na União. 

MÃO DliREITA. Pequeno rio elo Estado elas Alagôas, l"ega 
o m•um. da União e desagua no Mundahú. 

MÃOS . Serra elo Estado elas Alagõas, na mat·gem esq . do 
rio S . Francisco, á pequena distancia do pov. Curra1 de 
Pedras, qtte fica á margem direita daquelle rio. E' assim 
appellidaela por ter o seu cimo o feitio ele uma mão fechada. 

MÃOSINHA . Serra elo Estado do Ceará. no mu.n. de Missão 
Ve·lha. E' um ramo da sérra elo Araripe . · 

MAPAQUEN. Igarapé do Estado· elo Amazonas; elesagua 
na margem esq. do rio Uraricoer a , p1·oximo á foz dos iga
rapés Caya-Caya e Tauaquen . 

MAPARANÁ, Ribeirão elo Estado elo Amazot~as; clesagua 
na mangem eSC[. elo Madeira, 12 k ils . a baixo ela cachoeira 
Caldeirão do Inferno . 

MAPARY. Na planta elo rio Japurá, levantada pela ultima 
commissão , que foi a esse rio, encon·tram-se quaLro ilhas com 
o nome ele i\Iapary . A maior ê separa~cla elo coutinen,te pelo 
Paranánürim do Mocó-miri•m; as outras tres ficam-lhe mais 
proximas. 

MAPARY. Rio ào'Estado clolVIauanhão, nasce no Resfriado, 
banha o mwn. ele Miritiba e. desagua na bahia do Tubarão. 
Recebe o Anselmo, S. Joaqu.i:m e B"acaba. 

MAPARY. Riacho do Estacle de Saruta Cathar.ina~; nasce 
nos Campos de Santa Rita e desagua no r io 'J/ubarão . 

MAPARY . Lago de agua preta, . á margem diL', elo rio 
Japurá, no Es·taclo do Amazonas. 

MAPARY GRANDE. Rio do Estado elo Parâ, no mun. ele 
Melgaço. Ha ainda nesse mun. um outro rio com o nome ele 
Mapary Pequeno. 

MAPARY-PAUXIS. Ilha do Estado elo Pará, no rio La
guna, mun . de i\olelgaço. 

MAPAÚ . Log. no mun . ele Portei elo Estado do Pará. 
MAPAUARA. ll11 a elo Estado do Amazonas, no rio Soli

mões,. proxima e acima ela pov. dé Fonte-Boa. Em sua parte 
super wr fica o fu r o Manbana, que vae ao Auati-paraná. 
M~PAUAÚ . Rio elo Estado elo r\mazonas , na maro·em esq. 

do no Negro, entre os rios Curerú· e Uacriaú ~Al!au)o Ama-
zonas) . Tambem escrevem !Vlapenuaú . · 

MAPELLE. Uma das es·tações ela E. de F. ela Bahia ao 
S. Francisco, no Estado daquelle nome, entre as estações de 
A1·atú e A_pua Comprida. Agencia do correio, creacla em1881. 
Estação te1eg1·aphica. 

MAPE:NDIPE. Pov. cl0 Estacl0 da Bruhia, á mal'gem ~:lo r~o 
de seu nome, no mun. de Valença; com uma esch. pu b . ele 
ins t. prLm. creacla pela Lei Pro v. n. 2. 036 ~le 23 de .i uJ.bo ele 1880·. 

MAPENUAÚ. Vide McbpCHtcbÚ. 
MAPEQUÊ. Serra do Estado do Parâ, no mun. elll 

P1·ai nha. Dá origem ao rio JoMy . 
MAPIRUMA. Pequeno rio elo Estado ele Pernambuco, 

afl'. elo rio Ipoj •Jca. 
26.560 
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MAPISSINY. Ln,go do Estado do Amazonas, no mun. da 
Lal)l·ea. 

MAPUÁ. Rio elo Es·taelo elo Padt, na ilha i\.Iarajó, nasce de 
var ws peq Ltenos lagos, que se encontt·am nas matLas e desa"ua 
no ~· io At·amà. <<!!: navegavel, diz o conselhe iro Brttsque, l)Ol' 
~anoas e pot• pequenos vapores . Nas suas mM.tas, e pt•iucipa l
mente nas margens dos lagos, q11e lhe dão or1gem, ha grande 
abun cla ncia de sel'ingaes , elos quaes se extrae a melho r bor
racha que vem ao mercado desta cidade». « Es•e r io, diz o 
Sr · Ferre ira Pe nna, per tence ás aguas elo Amazonas; provém 
el o~ ! ~após e pequenos lagos existentes nas mattas, entt·e o 
Ana.1as e algttns braços do Qttanaticü . Segue para O., pet·
clenclo-se no Aramá . E' navegavel a vapor em grande extensão, 
m,as essa .navegação ex ige grande cuidado, pel a quantidade de 
paos que feequeutemen~e fl uctuam no rio ou se apegam ao fLmclo 
elo ~eu letto . A.s suas mat•gEHlS são abundantiss imas ele s~rin 
gue tras e n11uto povoadas de barracas ele neO'ociantes e de 
fabrica n tes ele bor racha .» Recebe os seguintes a

0

ffs.: M<l!pu<í.- mi
l'lm, ChiC[Lten·o, Mocambo, Mat·Huba, Siqueil·a., e cliYel·sos 
·outros . De Breves escrevem- nos : << O rio 1llc~puá. é um dos 
mars rmportantes do mun . ; cor re ele NO . pat·a S.!!].; é bastante 
commercial e possue exte nsas florestas cobet· tas ele a1·vores ele 
'borracha. Depois ele 8 horas de navegação divide-se, se uclo o 
ponto da bifurcação, denominado Rcpa.rt imento , um sitio con 
Slcleravel pela ailluencia de generos que a li ficam depositados 
paras rem tra nsportados em montadas para os centros . Uma 
das divisões do r io toma o nome ele bt·aço dü·eito e a outra 
esc1ue r cl~ : ambas navegaveis pot· pequenas moutal'ias . Suas 
a_guas sao negras e as mat•gens mnito 11enadas e cobet·tas ele 
ha~ c1nzentas, a quê dão o nome ele tij nco . Na foz tem uma elas 
ma1s antigas casas ele commercio , onde tocam to :los os vapores 
que n avega m para Macapá e Mazagão. Nasce entre os r ios Ca
naticú . e Anajás e desagua no canal Ara má fronteit·o á ilha 
denonunacla 'J'anajary , . 

MAPUÁ-MIRI M . Pequeno rio elo Estado do Pará, a.ff. 
da IUargeu.1 esq . elo Mapua, na ilha Ma;rajó . 

MAP URIÁ. F mo elo Estado elo Amazonas, na ma ro-em di r . 
do rio P nt•ús, Tem oito braças ele la rgura (Dr. S. Co"ittinho). 

. M APURIM E. Lago elo Estado do Amazonas, á ma.rgem do 
l'tO Juruá . 

MAQUEIRA (Valle elo Amazonas). Especie ele rede ele 
dormir que os inclios fazem com a fibr a do Tucunt e Ot'IHl.m 

·com pen nas de aves. A. rede ela ma.queYI·a não é, como diz 
Aule•e, uma rede de pescat· . 

MA QUI. Importante r ibeit·o elo Estado do Pará, no mun. de 
Alemque r. Vem elo Campo Gt•ancle e desemboca cet·ca ele nove 
kils . ao poente ela cidade. 

MAQU I ERA. Ilha do Estado elo Amazonas, no rio cles~e 
nome, pouco acleante ele s~rpa ou Itacoatiara. J. V. Ba rreto no 
seu Rot;ei?"O denomina- a l"vlosqu ei?·o . No ma.ppa. ele Parahybtl!la 
elos Reis e Pimenta Bueno está mencionada com o nome de 
Mac1ueira, na Ccwta do St•. Costa Azevedo com o ele lJ!lcbquiercb . 

MAQUINE . Rio elo Estado elo R. G. elo Sul. nasce ua serra 
elo Mar ou Coxil ha Grande, banha os mttns . ele. San~o Antonio 
ela Patrulha e Conceição elo Anoio e desao-ua na costa occi
·clental da lagoa dos QLtacl ros. E' navegav~l a~é certo ponto. 
Corre com o nome ele Cachoeit•a ate a an li"'a moradia elo 
Pelttcio e ela h i até sua foz com o nome de M~quiné. Recebe 
])ela marg,~m esq . o arro io ela Encantada e pela di r. os al"l'oios 
do illtmdo Novo e elas Aguas Parachts . 

1 
MAQUINE . Rio. elo Estad_o ele Minas Geraes, nasce na serra 

c o mesmo nome, mais conhee1cla pelo nome de Culm, a 18 k ils . 
do Taboleiro Gt•ancle e desan·ua no !'ia elas Velhas após um 
curso cle.84 kils. mais on m~nos . Recebe os corregos elo Frad<>, 
das CanoM, ele Datas e elas Flôres . · 
. . MAQUINE. Importante lavra situada a. clous kils , ela 
Ctdacle ele Mal'ianna, no l~staclo ele Minas Get·aes . E' explorada 
por uma companhia ingleza . O Sr. Go1·ceix , que clella se 
~{Cu pa nos .-lnnaes ela Escola. ele Mincbs de Omo Pt·eto, 

S
-omo I, pag . 97, cltz denominat·-se ella tambem de Morro ele 
ant'Anna . 

MAQUINE. Gruta situada a 42 kils . ao S. elo Cnrvello, 
e scis.clrstante ela margem elit·. do ri Maquin é, na escosta ge1·al 
ela serra elo Cuba, no Estado de Minas Gemes. Foi visitada 
pelo Dt· . Lund . 
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MAQUINÊ. Cachoeira no rio elas Velhas , Estado ele Minas 
Geraes: << A cachoe1ra ele Maq umé, cltz Li ais, compõe·se de 
uma ser ie ele b01ncos de pedras, atravesaando o r io ele um la.Elo 
a outl·o, com uma fl'actura sómente no meio . Nesta fractil.ra 
ha duas pedras que ficam descobertas em tempo cls secca. Si 
fizessem removei· estas duas pecl ras, ter- se- hia nma passao·em 
fl'auca. Seria bom além disso alar gar a ft·actma, afim

0 

de 
d imi nui!· a corl'enteza que é perto ele do us metros nesta fractura . 
Perto ela margem esq . existe uma ou tra fractura, mas só dá 
passagem a canoas » . ' 

MAQUINÉ GRANDE. Rio do Estado ele Minas Geraes, 
aff'. ela margem esq . elo r io elas Velhas. 

MAR (Fo l' te elo). V ide Picão e S. Ma;·cello . 
MAR. Vastn, e extensa cordilheira c1ue pet·corre o li Ltoral 

elo Brazd . <<Sustentando as a ltas ter·ras do interior diz Homem 
ele Mello, ergue-se como uma muralha gigantesc~, a exlensa 
cacl.eta ela Serea elo Mar, cujoo _picos culmina ntes attingem a 
mats eltl 2.000 n:e tl·~s sobt•e o mvel elo oceano, e cuJa escarpa 
pt·olonga- se dah1 a~e aos 29° ele lat . S., em uma es:tensiio ele 
ma1s ele 2.000 kils. E' essn. a Se>'ra Geral ou Se>';"a. cl·J 1lia~· 
que a nenhuma outra cede em importancia c1uanto ao papel' 
que na phys ica do globo es tá reseTVaclo ás montanhas, ele indi: 
viclualisar os climas, na bella exp1•essão ele I-Ittmboldt. Essa 
estructm·a grand iosa , sustentando e dando euLt·acla ás chapa~ 
elas elo i u te1·ior, a alguns kils. ela costa, imprime á esta região 
uma feição geologica, das mais caracterisLicas na superficie 
do globo. A. l<; uns geographos fazem llguL"ar a Sen·a elo Mar, 
como prolongando- se em sua clirecção N. a~ê aos 6• ele lat . s: 
Outt:as a dão como e>tenclendo-se somente ate á margem dit· . 
elo t·ro P arahyba, em -12° no mesmo hemispherio. Os trabalhos 
hydt•og- raph icos r ealisados no interesse ela naveO'acão do mur1elo 
pelas ma~inhas _ft•ancezn,, ingleza e americana ,

0

os es tudos geo
logtcos , tao pacien temente executados pelo illusLrado pt·o fessot· 
Har tt, esclareceram ele uma vez es ta impol'tante questão ele 
~~ograpbia J?hysica, a q11al ele ora em d iante pócle ju lgar-se 
tot•ft elo clonnrno ela controvet'S ia . A Serrcb Geral OLl Ser;·cb do 
1lia.1', começa na lat . S., ele 16° 56' 20", a partir elo monte 
Paschoal ; e segue para o S., ora cosendo-se com a costa., ora 
afastando-se desta em distancia nunca maiot• ele 99 kils . , até 
aos 29° ele lat. S. A h i toma para O., penet l'ando pel as terras 
elo R . G. elo Sul, que elb at1•avessa em toda sua extensão, 
1ndo acabar á margem oriental do rio Umguay, . Sobre este 
1mporta~te assump to são positivos os resultados obtidos pelas 
observaçoes do b~rão Rouss in, ele Aliucourt e ele Mouchez . 
<< O aspec~o elas costas elo Bt·az il , diz aquelle eminente hyclro
gt·apho, nao é o mesmo em toda a sua extensão. Da ilha ele 
Santa Catharina até 396 kils . ac ima ele Cabo Frio . as terr as 
são muito elevadas, e com bom tempo avistam -se a 1'19 kils. 
da costa. Em outros pontos, porém, só se descobre terra á . 
pequena distancia . A .partir elo parallelo elo r io Doce, o paiz 
olhado elo mar parece mte1ramente raso. Esse aspecto só muda 
JUnto ao monte Paschoal, clahi 01 mais ele 330 kils . t . )>Subindo 
ao rio Doce, e descrevendo -o n a secção superior á ilha elo Pão 
Gig01nte a 132 kils . ela fo7. , diz Luiz ele Alincourt: « Dahi em 
clÜ1.11te cliYisam-se montanhas, umas encadeiaclas, OLt tras isola
elas, anuuncianclo tLlclo a proximidade ela grande mura lha, que, 
elo sul ao norte, sustenta o nco e puJ ante continente hrazileiro 
pelo oriente. » Eis ahi eatá precisamente assi"nalaela a feição 
c~racteri st ica da _estntcturn, geral ela Set•t•a do

0
l\far. A clepres

sao ela costa claln pa ra o norte appa rece indicada com toda a 
individuação nos trabalhos de Mouchez, << Entt·e o mono de 
Commandatuba e as ter ras altt\S elo Espirito Santo, diz este 
abalisaclo lqclrographo, só se encon tra a elevação isolada elo 
monte Paschoal , e o pico João ele Leão, que Jicl\ 16 mi lhas ao 
sudoeste . O morro Mestre Al vares, junto ao mar, é inteira 
mente isolado, não pet·tence a systema algttm. O morro de 
l\Ioco\·at;í, pico mais elevado ela. sel'l'a dos Aymures, é o ex tremo 
septen trional eles ta ' . » A clit,ecção geral da S~rra elo Mar, é 
de norelesto para sudocate, correndo mais ou menos parallel.a á 
co~ta, em distancia appt·oximacla ele 12 kils., excepto na serra 
elo '.!.'i aguá, Estado do Rio ele Janeiro, eru que ella se afasta elo 
J ittoral de 60 a 70 ldl s., e ao norte ela Lagun<t em Sa nta Ca
tharina, aos 29• 45', em que a mesma, i nternanclo-ae mais , 
cbega a ficar a 91) kils . ela costa . A partir ela mat·gem di r . do 

1 Barão Roussin : Le Pilote '~" Btdsi'. P:u•is, '18 i5, pa". 1 e 83 . 
' Mouchez : L es Côtes t!~~ Brésit. U Paris, 1864, pag. it3. 
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rio Parahyba, em direcção de nor te sul, toma ella diJierentes 
denominações locaes : Serra elo Rio Freto, elo Imbê, ele Macahé, 
Nova Fl'iburgo, dos Orgãos, da Estrella, 'l'inguá, ela Viuva, do 
Pirahy, de I tagnaby, de Mambucaba, Mangaratiba, Paraty, na 
direcção ele NE- SO, no Estado do Rio ele Janeiro; serra de 
Ubatuba, Caraguatat.uba, S. Sebastião, do Cubatão e de Para
napiacaba, em S . Paulo; sert•a da Gractosa, no Paranfl.; de 
La9es . em Santa Catharina : Gera l, ele Botucarahy, S . Mar
tinno, · s . Xavier, Ygoraby-assá, na d irecçõo de SO . no R. G. 
do Sul. No relevo gera I do solo brazileiro, a Se1'? 'CG do Jl,{ a1· é a 
escarpa oriental da g rande chapada mel'iclional elo Brazil, 
longo trato ele tert•as elevadas, onde nascem o Parabyba e a 
ribeira ele Iguape, que vão ter ao mat·, o J actthy e todos os 
tribs. elo Gtta hyba que desaguam na lagôa dos Patos, o T ié té 
e os all's . met· idionaes da marg'lm esq. do rio Pa1:aná até o rio 
Santo Antouio, e ao caudaloso ri o U rugnay. O ponto culminante 
da cordilheira maritima é a Pech·a do Açú, na serra dos Orgãos, 
com 2.232 mett·os de a ltitude, segundo Glaziou . Seguem- se-lhe 
os 'l'res Picos do Matheus.com t.880 metros ; o Frade ele Macahé, 
com L750; a serra do Tin guá, com 1.650; e o morro elo Frade, 
em Mambucab::t, com 1 .640 . Os demais picos baixam de 1. 500 
metros. A depressão mais notavelé a ela estrada do R io a S. Paulo, 
na set•t•a de Itagttahy, cuja a l titude é apenas ele 555 me~ros. 
No ponto atra vessado pela estrada ele ferro Centt·al do Brazil, 
a depressão é ele 597 metros ; na es·tracla de Petropolis, ele 850 ; 
na estrada ele Cubattio, em S. Paulo, ele 800. As demais 
bocainas excedem ele mil met l'os ele allit~de . Sobre a Se rra elo 
Mat·, verificou a Commissão Geologica , Pm resultado ele seus 
t1·abalhos em 1877, qtte a oeste ela zona ele gaeiss e ele ouLr ns 
rochas metamorpbicas cb, costa, ao sul do Estado elo Rio de 
Janeiro, ha uma gt·ande chapada, formada ele roch as sedimen
tarias pertencen tes á formação carbonife ra e s. outt·as mais 
recentes, que co nservam em grande parte sua h orisonta liclacle e 
se acham cobertas de ünmensas camadas ele rochas tr ap
peanas, as quaes revelam um trabalho ele actividade vulcanica 
só compara vel á de a lgumas regiões elas Montanhas R ochosas : 
Estendem-se estas rochas kappeanas a oeste até a lém do rio 
Paraná, onde fot·mam entre outt·as, a cachoeira do Ur ubú
Pungá, e ao sul vão até ao U t•uguay >>. 

MAR (Ilha elo). Defronte ela villa ele Cananéa; no Estado ele 
S. Paulo. 

MARAÁ. Rio elo Esta do do Amazonas; desagua na magem 
esq. elo Japurá, pouco acin1a ela pov . de Maripi. O Sr. Ar aujo 
Amazonas esvreve Jl1aruá. 

MARABA. Insignificante poY . do Estado elas Alagôas, no 
mun . de Porto Real elo Collegio. Ha outro logar elo mesmo 
nome em S . Braz . 

MARABA . Serra elo Estado das Alagôas, cet•ca ele 30 kils. 
ao NO . elo Penedo e a ·12 lo S. F rancisco, no muu , elo 'l'ri
umpho . 

MARABINHA. Log . do Estado elas Alagôas, no mun . de 
Porto Real elo Collegio. 

MARABITANAS. Paroch ia elo Estado do Amazonas. no 
mun . eleS. Gabl'iel, na marge m d ir. elo rio Neat•o Oraao .São 
José e diocese de Manáos . Foi creada, pa1·och ia e~ 1'Í64 e gonfir
m<l.da pela Le1 Prov. n. 9!2 cle6 ele novembro ele 18-s. Cliegou 
a possuir 1580 casas . Hoje conta só 22 em ruínas. O nome de 
Mat•abitanas é corrupção ele Mar ap; tanas, nome dos i nclios 
que a povoat·am out'rora. Tinha u m forte cl<l madeira . cuja 
!igttra et·a um quadrado, com dons balua r tes ele 12 ca nhoneiras 
na face que olhava para o r io . Hoj e está e3se forte co mple
tame nte a rnunnelo . Tam uma esch . publ. ele inst. prim. 
creacla peb Le i Prov. n . 777 de 23 de jtmho de 187'7. li'ol 
incorporada ao mun. ele S. Gabrie l pelo' Dec. n. 10 de 3 de 
setembt•o de 1891. 

MARABI'l'ANAS (S. J osê ele). Acha- se este fade sobre a 
margem clir . elo rio Neg l'o, onde se a.l d~iavam os índios Mar abi
tfcnas, nove leg· uas aba ixo do canu l deCassiquiari, que junt<t as 
aguas do gra nde Amazonas c 01·fin oco, e cinco le"'uas da ilha ele 
S . José e serro de Cucu h y, que se nem ele marco~ 1t nossa divisa 
com a Republ ica ele Venezuela. Foi co nstnt icla em 1763 por ordem 
do be 11emerito governador Manoel Bernardo de Mello e Castro, 
tendo por objecto 0ppôr-se á invasão elos castelhanos que ha 
·viam fot·tificaclo os pontos de S. Cat·los e ele S . Fer nando, nas 
mar~e~s do mesmo 1·io, u~1 pouco acima .. O escrip tot· Ignacio 
1(-CcLOlt, na. .sua Chorog?·aphw Pcn·cbe?ose, chzta em 1833, que, nessa 
epoca, os tortes hespanhóes conservavam-se em bom es·tado, 

fazendo singul ar contraste com os nossos , consideravelmente
deteriorados. Baena deu deste forte a seguinte descripção : 
« Este forte d e madei ra , r eplenaclo ele t erra , tem por iigura 
um quadrado , do qual o l ado sobre o r io tem clous balual'\ ~ S · 
com seu terra pleno e 12 canho1!eiras; o r esto do per i metro é 
um mut·o d ividido ~m se teiras para eopingardaria, e o ~aclo 
opposto ao dos baluartes faz n o centt•o um reclucto. Externa
mente tem quatro baterias: S. Peclt•o, S. Luiz, S . Simão e 
S. Miguel ; destas a segunda e terceira não podem l'allar no 
tempo de enchen·te do rio, porque ficam immers as , Es ta fortift-· 
cação foi mal concebida e está peior conservada, excepto o 
quartel e a casa da polvot·a; o seu mesmo armamento, que 
const<t ele 19 peças de ferro dos cal ibres d e 4 1/2, só apresenta 
quatt·o capazes de laborar.» - O paclt·e F. Bernardino ele Souza, 
tratando delle no folheto. Commissão elo Jl1cbdei?•a., diz que , 
apezar elos reparos que esse forte so ffreLt em 184B, achava -se 
então (1857) em estado ele completa rttina. 

MARABY. Rio elo Estado do R io de Janeiro , a f!', do 
Iguassú . 

MARACÁ. Ins trumento nsaclo pelo g-ent io em suas festas· 
e guerras: é um<1. corneta S,Yivestre de casca duríss ima, con
figuração oblonga, e oito pollegadas ele extensão, a qua l sêcca 
·torna-se ôca e seus ca t·oços soltos, e como qtte petl'ificados 
prestam-se ao efl'eito do som, que se lhe t ira por meio ele os
cillações . Martins negou o uso mystico desse i nstrume nto e 
Odolant- Desnos, em sua mythologia, eleva- o ú. altur a ele nma 
divindade do paga nisn.1o brazileiro, a qual e t• a invocada liDo 
gra ndes occurrencias ela nação. Dahi vem talvez o uso que se . 
faz elo m::t racá na guena, sendo que até nas canôas destinadas 
aos combates navaes é elle arvor ado na prôa pa ra seu sorn 
e aspecto levarem o desanimo ao inimigo. « Ma.racá, s . !D· 
(Pern. e ou·tros Estados do N,) chocalho com que br incam as 
crianças , Etym. E' o nome que os aborigenes, tanto no 
Br azil, como no P at·aguay, davam aos chocalh os filitos ele 
cabaça óca com pedrinhas dentro, e ele que usavam como ins
trumen to musical n as suas danças e festas. Em S . Paulo dão 
a esse c h o cal ho o nome de Caràcaxá » . (B. Rohan). 

M ARACÁ. Ilha na foz elo rio Amazo nas, ao NO. elo cabo 
Norte, com 23 milhas de extensão ele N. a S. e 18 de E. a O, 
Em sua cos·ta orient.a l obse rva-se o phenomeno ela pororoca. 
Mt·. Walckenaer, nos Anna~s elas VicGgens de 1837, tomo III, 
pag . H diz: « Desde o cabo de Orange até o cabo do Norte· 
(Raso), que se considera do nosso domínio (at tenda-se para esta 
pre·tenção) , a costa é cortada de nume1:osos rios desagua ndo 
em l agos , onde se encontra grande quantidade de peixes prg
prios para o oleo, procurado no commerc io e onde se pócle faze; 
salgas ele facil venda . E 1:a destes lag·os que se provia o P ar v. 
ele peixe salgado ; os incligrmas pescadores estando perto dos 
nossos estabelecimentos, gozari a a Guyana deste novo ramo 
de ind~tl'ia . Já os habita,ntes ~e Cayena m andaram es tabe
l ecer pescarias, e o lncro el as pt'Imeims animará a creação de 
novas. A ilha ele Maracá ou elo Cabo elo Norte não está sepa
rada ela foz elo Amapà sinão por um canal de duas leguas. 
T endo 15 ou 18 leguas ele circuml'erenc ia são suas ·Lerras ele 
extrema fert.iliclade. Em todas as Ca1 ·tc~s ela-se esta 1lha cotno 
composta de te rras alag.aclas: é um erro. Em ve_rclacle, outr'ora 
é prova vel que as mares a cohnssem , porém ho,]e o solo não é 
inundado sinão em cinco ou seis dias no anno. e sómente nas 
syzigias, na época elas chuvas copiosas e ch eias ·ele rios . Cttrn
pl'indo nota t· que nunca as aguas em taes condições passaram 
ele uma a duas pollegadas ; e haveria mu i pouco trabalho em 
resguarcla l-a elas r a r íssimas in vasões elo mar. A ilha se achi.t 
cober ta el e grandt~ e basto a t•voreclo, e é percorl'iela pol' grande 
quanttclacle d e veados e outr as caças, a l ém ele onças, o que vem 
provar que as aguas n unca cobrem-na inteü·amente . No centro 
existe um g ra nde lago ele agna doce, onde pesca-se o pei xe-boJ, 
que dá um ]H'ecioso oleo pa l'a as artes, e a inda para o sustento 
elos indi ge n.as ».No seu excell ente trabalho Pinsonicb, escreveu 
o erudito se nador Cancliclo Mendes: «Não concluüemos este 
longo a rtig·o, sem que ardsqe~emos a lgumas reflexões sobre a 
ilha de Mar acCt, onde se acha sltuado esse Caho elo Norte, ponto 
de pat•tida ele nossas questões com a F1·ança , visto como 95 

geogt·apbos dessa nação, para limitar <1. nos'a fr on teira, ciaO 
essa designação ao Cabo Raso, onde par ece terminar a cost!1 

que banha o rio Amazo nas . A !lha ele Maracà , de que ne nh~fll 
caso temos feito, cleven a ta ml1em tet• occupaclo nossa a ·tLe nçao, 
ainda que fosse com uma colonia milita r, permittiuclo-se qtte 
fosse deposito de carv ão para os vapores que O 1.essem a nave
gação, communica nclo o nosso paiz com a ontt·a Amerie!.L.· 
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A pos1çao excepcional dessa ilha dar-lhe-ha no ftltut•o um 
.gr ande merecimento, seja em r elação às necess idades do com 
mercio, seja as provenientes das lu tas dos Estados. Um Go
verno previdente e pa triotico já teria la nçado as vistas para 
aqtlelle ponto com zelosa atlenção» . 

MARACÁ. Ilha elo Estado elo Amazonas, no rio Madeira. 
Tem, segundo o Dr. S. Coutinho , i.200 braças. (Relat . sobre 
o rio Nl Cbdei?'Cb . 1861) . . 

MARACÁ. R io elo Estado elo Pal'l~, t rib . elo Amar.onas. 
J:. co r ele sua~ ag uas é negra como as elo Caaja ry ; seu çurso 
e vagaroso, variando com as marés. « Suas mat·gens , diz o 
Sr . M. R . Lisboa, às vezes a pproximam-se el e ta l fórma, que 
nas curvas n ão perm ittiriam a n avegação ele um vapor mais 
comprido do que o nosso .» · 

MARACÁ . Braço do rio Ut·a1·icoer a, que sabindo pouco 
aba ixo da foz do igarapé Caya- Caya e defr on·te elo igarapé 
T auaquen, vae r eunir -se ao mesmo Uraricoera ac ima da gr ande 
·cachoeira Urum a my, formando nm a immensa ilha, que tem a 
mesma denominação de i\Iaracá. E' esse IH·aço quasi tão la rgo 
-como o Urar icoera e bastante encachoei ~· aclo , pe.lo que os Portu
guezes suppuzer am ser um rio . 

MARACÁ . Lago elo Estado elo P a r á . « Apres 3nta l res zonas 
d is tinctas e cada qual mais in te t·essante. A primei t•a ab l'a nge 
ex·tensos campos de criação corta dos por corregos, nos quaes 
ab unda a pecll'a de amolar. Es ta zona , al ém ele sua riqueza 
natural, encen·a outra não menos apt•eciavel por set· s imples
mente histot·ica. Vem a se r os vestígios ainda imponentes de 
um for ·te europeu, que a tt•ad ição elo logar attl'ibue aos hollan
dezes . Deixando a primeiL·a zona, transforma-se a natureza d o 
solo elas margens elo lago . Ao O. compridas plantas m ergtt
lh a das n 'agua, e a E. uma e unica ex tensa lage plana, pouco 
elevada occupa nclo consideravel á rea . Essa pedra, que to rma 
um a planície, tem uma co t· escura n a superfi cie. Com pridas 
fend as parallelas sulcam-na ele E . a O. proximamente; no fttnclo 
destas, limpiclos riachos a rras ta m se ixos t t• ansparentes e mul
tteo r es . A consis tencia ela pedra é fraca e , uma vez q uebrada, 
sua cor é branca, apresentando ás vezes· ve ias esverdeadas . 
A mais importante zona do lago Maracá é a tet·ce ira, a que 
comp t• ehencle as serras, em c uj as encos tas existem os cemi terios 
dos índios l\1ar acás>>. 

M'!A.RACÁ-ASSU . Ilha elo Estado do P a r tL, no ri o Amazonas , 
-acim a clé Obiclos , proxim a elas ilhas Bom J a rdim ou Sant:1 
Rita e Fl'azão (Costa Azevedo .- J. V. B,ureto .-Parahybuna 
dos Reis) . 

MARAC.ACÁ. Igarapé el o Estado elo Am azonas , atf. da 
margem esq . elo rio Jauapery, Desagua pouco acima ela foz 
deste rio no Negro. 

-MARACAHIPE. Ponta na cesta do Es tado ele Pernambuco, 
aos so 32' 2011 de Lat . S . e 8" 7' 12" de Long . E. do Rio de 
Janeiro. Di sta talvez milha e me ia da ponta do Sernamby . 

MARACAHIPE. Rio do Estado de Pernambuco, elesagua 
no oceano na direcção NO. entre as pontas ele Sernamby e 
Ma racahipe, proximo des·ta ultima . T em na foz 20 a 25 braças 
de l ar gura , alargando pouco mais para. dentro até á dis~ancia 
de uma legua, onde estr e ita depois r ap1damente. O seu lundo, 
que na foz é de 15 pal mos, pelo rio :teima varia entre 1q e 20 
pa lmos, suas mar gens são ele lodo e ma ngue, á excepçao de 
umas 100 braças que na di stancia de uma leg-na ela foz e na 
margem do S . é peclt·a. Dentro encontra m-se diver sas coroaa e 
além do ctne em ai!Terentes l oga1•es se passa á váu de um para 
outr o l ado. L ogo depo is da en tr ada na margem seplem trional 
~stá si tu aua a pequena pov. ele i\>Iaracahipe, e mais para o 
1nterior se destaca O 4 NO . um pequeno braço denominado 
Jt~nqu~nho com o fundo ele tr-es a qua tro palmos, que cO IJ?- _a 
ext: nsao de meia leg-ua sécca, indo ao logaL' chamado F~Jt t
cenas. O Iv!ar~cah1pe , depois ele sepa ra1·-se do b,t·aço ac1 ma 
segue a dJrecç<~O N 4 NE. e neste e ao quadrante NO. vae elle 
com quasi t l'es l eguas até 0 meio ela e nseada. doCupe .ao P orto 
de_ Galltnhas, passando <\0 o. des te na distancia ele me1a legua , 
e-,ustl!lclo depo is um pequeno a tal ho que une este r iO com o 
Merepe na Barra do Suape , Mui pequena é a co rL'entesa des te 
rJ o, o que tem occasionado sem duvida o gr ande numero de 
coroas e seccos cl ue apparecem elen tro . 

MARACAHY . Rio elo Estado de Matto Grosso, clesagua na 
margem clir. elo Paraná, ao S. da foz elo Amambaby . II: m Wfl. foz 
tem 15metros ele l argura e clous e meio de t'unclo (Nes tor Borba.) 
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MARACAIÁ. Iga ra pé elo Estado do Ma t•a nhão. na ilha deste 
nome: c\esagua na mat•gem dit·:. e perto da foz do T 1biry . 
( 1\{ctp[Hk clcb ilha, elo :iVIcb?'annhão feJto em 1820 pelo coronel Pe~ 
1·eira do Lago.) 

MARACAIMBAR A. (pL·incipio de v"neno) Ilha elo Estado do 
Amazonas, no rio Negro, a 60 braças ele sua margem dir, 
E' formada por grandes pedras e a pt•esenta a fó rma ele uma meia 
eaphera( Sousa Coelho. R elat. cit .) 

MAR ACAJ Á. · Nome vulgar ele uma especie de gato indi
gena e silvestre (llelis Parclalis . Neuw .) Etym . E' vacabulo 
tu pi. 1'a mbe m lhe chamam Gcbto ·elo 11-Iatto. 

MARACAJÁ. Lago elo Es tado elo A mazonas, á margem do 
rio Jur uL 

MARACAJÁ. Rio tdb . da margem esq. do Manso ou elas 
Mortes , tl'ib. do Araguaya. 

MARACAJÁ . Rio que ba~1ha o muu. ele Ipneiras e desagua 
na margem d ll'. do Macamb1ra, aJl' . elo Poty · no Es tado do 
Ceará. ' 

MARACAJAÚ . Pov, do Es tado R. G . do Norte, no mun . ele 
T ouro5 ; com uma esch. publ. ele inst. prim. crear!a pela l ei 
P ro v . n. 615 ele 3 de junho de 1870. Pelo O. des;e pov . fica o 
morro elo Baião, que ser ve para certificar ao navega nte ter 
vencido um ba,;:io que existe cleft·onte de Maracaj aú e que é 
conhecido pol" 'l'hereza P a nça . A Lei Prov. n . i 57 de 30 de 
setembro de i 847 r esta urou o clist. a hi crea:clo e a de n . 941 
ele 2i ele março de 1885 supp1•imio-o. 

MARACAJÚ. Log . no mun . da L ab,·ea e Estado elo Ama
zonas. 

MAR~CAJÚ~ Colouia recentemente fu ndada pH·to da cida de 
ele Ma naos, ca pttal do Estado elo Amazonas. 1!:' composta ele 
r etira ntes cear enses . 

MARACAJÚ . L og . na freg . ele Itaipú, no muu. de Nyte rõi e 
Estado elo R io ele Janeiro . 

MARACAJÚ. Serra que se estm.le pelo Estado ele ilfatto 
Grosso e R.epublica elo Paraguay. Se pa t·a em parte o Br az il 
cles.;;a Republ ica a E. acha- se entre o Pat·aguay e o Pa raná. 
Abrupta na vertente occidental, na or ie nta l planalto eKtenso,. 
suave que vai morrer nas margens elo Par a ná . Della nascem 
para esq . os rios Jejuy, Ipa'né, Aqu iclaban, Apa, Miran da e 
Nioac; pa1·a a di r. o Iguatemy, Amambahy,Dourados,Iv inhey ma 
e outl'Os. A diracção media dos rios da esq. é qnasi ge!·al, ele 
E. para O. com excepção do Miranda que corre pnra o N. A a l
tu ra ela se;-ra de Maracajú é de 618 metros «R a mo da serra do 
Amambah1, que, des tacando - se clell a pela L at. 23o 55' vae a 
ES3:. formar no rio Paraná o grande salto das Sete Q.ueclas . 
A posição do marco co !locado neste l ogM é de 23° 55' 15" S. e 
Long. 12o 13' 15"0 elo Pão de Assucar. ( Barão ele Melgaço ) " 
A nossa linha diviso ria com a R epubl1ca elo Paraguay foi assen
tada pelo tt•actaclo de 9 de j a neiro de 1872, que dispõe no art . I ... 
Do Salto gran de elas Sete Q·.1ed ;ts continua a linha di viso ria 
pelo mais alto ela serra elo Jl!l CH·acajú, a té onde ella finda • . . » 

MARACANAHÚ. Uma das estações da E . ele F . de Batu~ 
ri té , no kil. 20 ,0 elo Es tado elo Ceará . Dahi pal'te um r amal que 
vai a Maranguape, co m uma extensão ele 71< .300 A Lei 
Prov . n. L S23 ele 1 ele se tembro de 1879 cr~ou ah i uma escb. 
publ. de inst . pri m . l~ ica aos 3° 43' 52" ele L a.t. S. e 40o 57' 45" 
ele Long . O. de Pariz . 

MAR.ACANAHÚ. Log . do Estado do Ceará, no mun. ele 
Maranguape. 

MARACANAHY. Rio elo Estado ele Serg ipe. E' um braço 
elo rio Real. 

MARACANAN. Pov. no dist. de S . Domingos d :t Boa-Vista, 
no Estado elo Pará. A Portaria de 22 ele janeil·o de i 873 creou 
ahi uma esch. publ. ele inst . priru. 

MARACAN AN. L::~g- . elo Distric~o Federal, com uma peque na 
cmpella da invocação do Divino Espírito San to. E' per co rrida . 
pel os boncls ele V illa Izabel e a t1·a vessado pelo rio Mat•aca.nan. 
Sobre esle rio e nesse logar ha uma ponte , onde aquella com
p:\llhia e.;;t abe leceu dous ramaes , um para Villa Izabel e outro 
pa ra o Engenho-Novo. 

MARACANAN . Igar apé elo E stado elo Pará; nasce nos 
campos ela Fazenda Nacional, banha o ll11tl1 . da Cachoeira e 
clesagn a no rio Ar a ry . 
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MARACANAN. Rio do Esta do elo Pará; desagua na bahia 
do mesmo nome, que fica eutl"e as Sa linas e a ponla ele Curuçá. 
Por elle sobe-se a té Cintra . O furo do mesmo nome liga- o ao 
Marapanim. 

MARACANAN. Rio do Districto Fedet·al, nasce na serra 
da Tijuca. e desagua na bahia de Gua nabara . E' tt"a nsposto 
pelos bon ds da companhia « Villa Isabel» , no loga L" denomi 
nado « Ponte do 111anHJan a?t » e pelos bon ds da companhta 
«S. Chris tovão » no logar << Pon'te de lvfanoel Caetan o Pin to » 
<< O rio Ma racanan, cha mado ta.mbem A ncla rahy , e odgina rio 
da 1'ijuca , recebia, no tempo elos jesuitas, mananciaes pro
vindos do Andar a.hy; segttia serpeando os valles do Andarahy 
P equeno e Andarahy Grande e entrava no mat· da Pra ia For
mosa . A' medicl<t , porém, que aqLtelles padres foram di vidindo 
os terrenos do Anclat•ahy, g t"ande e pequeno, e os afot•mose a ndo, 
manclaram abril• vallas de esgoto nos sítios palustres e nas 
restingas, fizera m -lhe largos córtes, des viaram-lhe as aguas 
para suas fazendus e diminuindo-lhe assim o avultado ca
k dal. O mappa topographico do H,io de J a oeit·o que, por Ol"dem 
do conde da Cnnha, leva ntou, em 1767, o sargeuto-mór de en 
genheiros e comm anda n te da fortaleza do Cas tello, apresenta 
dons rios lll a t acanans, nascetlclo o primeiro na sen a (la Tij Ltca . 
Este, biftu•cando·se, alongava o braço dir. até entr~ r no mar· 
e o esq., demandando o norte, passava nas immecliações ela 
egreja ele S. Christovão. O ou·tro, derivado drt serra do An
dat·ahy, juntava-se com o rio Fadnhc~ ou lh~ría e entrava no 
mar n a praia da Olaria ou praia ele Inhaúma, perto da olaria 
que ahi existe. O mappa elo maj or de engenheiros M. Vieira 
Leão, levantado em 1807, a presenta os rios S. Francisco Xa
vier e Maracana n unidos acima do Engenho Velho bif'urcan, 
do-se muito ad iante da estt•ada de S. Chl'is tovã o. Para o 
conchtcto d n.s aguas do actual rio ela Joanna (antigamen te 
chamado Maraca nan), pelos constantes clesvins a rtiCtciaes do 
rio Pituba, fizer am-se canaes, mais tarde ob ;;truido>. Esses 
mappas, cumpre dizer, não estão de accordo com o Tombo dos 
jestütas, que não menciona t•io Maeacana n no Engenho Velho ; 
not:1nclo-se ainda que os referidos enge nheiros não fali a m 
no rio Pitnua, hoJe dos CaohO?'?'OS, c1ue, nascendo na sel'l'a 
do Andaea hy, segúia seu cnt•so e, antes ela Quinta lmpel'ial, 
toma va os nqcues de l'io S. Pedro, S. Chris tovão e tambem ele 
Maracanan, depois ele :1761, segLtndo se verifica pelas escl'i ctuea8 
'ele compt·a e ve nda, ele que temos apontamentos e cópia$. Em 
1800, perdeu o rio Pituba os antigos nomes, fica ndo com o d e 
rio ele• Joan1~a, por ser a 'ultima art•ematante do terreno por 
onde elle passava, uma velha Joanna, senhora nobre e ele 
geandes h a veres . Nesse ponto jus ta mente, na vastidão dessa 
chacar a , servia ele di visa ás terras dos Ln.zar os, indo lança e-se 
mais longe n o Sacco dp, Praia Formosa . Em i8l0, visto acha
car<t da Jeanna a char-se enct·avada nas terraJ da Quinta , o 
p~·in c ipe Regente comprou-a, não sabemos por quanto. O rio 
Pituba , w!a,rMan an, S. Chri:stovão, actual rio ela Joa nJJ, a , sotf1·eu 
desvio.> em 1811, em l'az~o das ag tlas do m onte inundarem a 
Quinta da Bo :.11 Vista , que, vendida por D. João VI ao E~
ta,do, quando re tirou-se do Brazil, fi cou sendo um propt'JO 
nacional » . 

MARACANAN, R"beü•ão do Estado ele S. Paulo, banha o 
mun. ele Atibai a e clesag·ua. no rio cles Le nome. 

MARACANAN." Rio elo Estado elo P araná, b<tnha o mun . 
ele Castt· o e desagua na margem esq. do rio Ya]Jó. 

MARACANAN. Rio do Estado ele Minas Ger aes , banh a o 
mun. de Oliveü·a e desagua no J acaré, trib. do rio Grande. 

MARACAN AN. Bahia na parte da costa do Es tado elo 
Pa1·á , comprehendicla entré a foz do Gut"upy é a ponta 'l't,j oca . 

MARACANAN. Lago do Estado do Pará, na ma t•ge m esq . 
elo rio Nha mundá entre os lagos Ubim e Abaucú. 

MARACANAN. Lagôa elo E3tado ele S . P aulo, no mun. de 
l'vlogy-g uassü. 

MARACANANS. Selvagens bra vios do Estado do Ama
zonas ; h a.biLam as margens elo rio Ut•a t•icapará, atr . do Urft 
ricoera. Com o mesmo nome h a ttma trib11 ele inclios ' c ivilisaclos 
á ma rgem do rio Mat•acanan , clist. de S. Domingos da Boa 
Vis ta e Es tado elo Pará . 

MARACANATUBA. Ilha do Est ado elo Amazonas , no rio 
Solimões, acima de S. P aulo ele Olivença . E' t n. mbem denomi
na da Mc~raaa.mate~•a (Costa Azevedo e Velloso B~l'l'e to ). 

MARACAPÚ. lgarSJpé elo Estado do Maranhão, alf. cl:o r·io· 
Grajahú. <<A meia Jegua do igarapé Sftnta Barbar a encontl"a-se
o igarapé Maracapú á dir., e que passada uma leg ua lorna a 
entrar no mesmo Grajahú » . (A. B. P ereira do Lago. It irne
nwio oi t.) . 

MARACAPUABA. Morro elo Estado do E. Santo, perto ela 
cidade da Serra . No Dica . Geog1· . de Cesar Marque~ le·se 
l'o{al"aaapiac~ba, . 

MARACAPUCÚ. Log . no mun. elo Abaelé elo Estado do 
Pará . A Porta ria ele 19 de março ele 1873 creou ahi uma escb. 
publ. de inst. prim. I-Ia ahi um furo ele egual denominação. 

MARACAPUCÚ. Rio do Estado do Pará, no mun. ele 
Abae té . 

MARACAR.6NA . Bacia formada pelo rio Urtlbú, no E stado 
elo Amazonas. Fica ao N. ela bacift denominada S. Pedro 
Nolasco (B. Rodt·igues). Fica , segundo o 1o tenente Shaw, aos 
9o O:!' 30" ele l a t. S. e 15° 49' 46'' de long. o. do Rio de Janeiro. 

MARACÁS. Villa e mun. do Estado ela Bahia, termo da; 
com. do seu nome, em um elos pon~os mais culmina ntes do 
mun. Foi primitivamente uma insig tlificallte pov., C!tjos ba bs, 
edificaram uma peque11a capella, á qual D. Ma l'ia da P<üxã o, 
an·tig,, proprietaria do logar, doo\l em 1800 uma l ~gna qua
drada ele tert'a. Orago N . S. ela Graça e diocese archiepiscopal 
de S. Salvador . Foi creacla parochia p ela Le i Pt'OI' . n. 169 de · 
25 de maio ele 1842, incorporada ao mun. de S!lt1ta lzabel pe'lo 
art . IV ela de n. 271 ele 17 ele maio de 1847. Elevada a cate· 
goria de villa pela Lei' Pro v. n. 518 ele 18 de abl'il de :1855 
que incorporou-a á com. do Rio de Contas; installada em 5 de 
janeiro ele 1856. A lavoura consiste na cultura de café, canna 
ele assucar, tabaco, mandioca, algodão, milho, arl'oz, feijão; 
a gt•ancle criação em ga do vaccum, cavallal', lanigero e suíno. 
A inclus~t·ia fabril• consiste em assucat•, aguardente, fumo, f&
rtnba ele mandioca, obras ele ol a ria e mantas para sel!a . A 
pop. elo mun. é ele 16.000 baba. Dist!\ cerca de 350 kils. Gla 
capital, 168 ele Amargosa , 270 ele Camamú e 132 ele Arêa. 
A E. ele li'. Central percorra o mun. na extensão ele 80 kils. e 
conta uelle cltlas es tações, das quaes a mais proxi,n a é a de 
Tambury, que dista 54 kils. ela villa. No mun. Jicam os ar• 
raiaéS do Mort•o, Po t•to Alegre, Caldeirão, Queimadinhas,. 
Machado Portella, o clist. de Jequié e os lo&:ares PiabanJ1as 
e Provisão. F oi creada. com . pelo art. li § li ela Lei P1·ov. 
n. 809 ela 11 de jtmho ele 1860, que constituiu-a com os ·termos· 
de Maracás e Victor ia e p or Acto de 3 de ag·osto ele 1892. Perdeu 
o termo da Victoria e adquiriu o do Brejo Grande pelo art. II · 
ela Lei Pro v. o . 1.311 de 28 de maio ele 1873. Perdeu este
ultimo pelo a rt. I §VI ela ele n. 1.997 ele 9 ele julho de 1880. 
'l'em ag·e ucia do coneio. Sobre ella escrevem-nos· o seguinte : 
<< Vili:J. ele Maracás. Distan·te ele S . Felix, ;\ margem do rio 
Paeaguassú, 40 leguas pela estrada real do a lto sertão, e 45 
pela .IJJ. de F. Central, sendo nove da estação elo Tambut-y. 
Esta alegre e J:loresc.ente villa acha-se collocada em um lindo · 
campo, nas cabeceiras elo rio J equir içá. Seu clima~ sa luber
ricuo pela posição elevada em que esLá, sob1·e um a linda pla
nície e no alto ela serra, donde se avistam as mon tanhas das 
Lavra:; Diam:1ntinas (serra da Chapada) a 30 ou 40 l egn as ele 
elist:J.ncia. ill' esta importanbe villa cot· tacla por diversits es tradas 
sendo _a mais ·trn.o_sitada. a. do alto sertão. Aquelles ca mpos 
que nao teem mats ele ~n~1a legLla de l a t·gura soiH•e tl'es de 
compl'lmento, fazem a cl!nsa das mattas chamadas do J equié , 
pelo l ado elo nascen\e, onda os terren.os são excellen tes pa ea a 
l~vou1'a, e pelo poen le, a s catingas mais impot' l'l tl'tes para 
d1vel'sos plantios, e com esp .cialiclacle a criação de gados e· 
all!m aes cavalla res. ::!eu commercio é imporlttntiss iUJo, pela 
fertilidade elo Lerreno e no Maracús é o logar onde elas Lavras 
D1aman tinas e elas ma ltas vem se abasLecer el o gener os mais 
Pl'ecisos. Os moradores dedicam-se á euHura elo café, que é 
considerado o primen·o deste Estado, não sti pela egua ld:J.de 
como tambecu pelo aroma e gosto agraclavel. l''umo em folha, 
algodão, canna e cereaes que fornece sem <~ nalm en t.e a os vi• 
sinhos das villa~ da Areia, Amargosa, Cul'l'a linho e T artal'uga ; · 
assim como a E. ele F. Central, á margem rlo rio P <t raguassú. 
F az tambem um ele seus principaes ramos de exportação o· 
gado, "t:t.nto ele cl'ia r como de solta , que . possue bom e 
envi a para a Bahia e todos os commercios ela cit·cum visi
nbança,. 'l'ecu dez lojas de fazendas, miudezas, ferragens, mo
lhados, além ele outras casas que negoetam em efl'eitos ela 
terra. lia taml)em clous capita listas que são considera dos os. 
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banqueiros da terra. Além de duas aulas publs. prims. para 
memnos e outt·a para meninas, tem tambem algumas pat·ticu
lares tanto de um como de outro sexo. O orago ela freg . é 
N . S. da Graça . I-Ia linha ele co r ceio ·todos os sabbados ela 
capital pat·a esta ,·ilJa. A eg t•eja matriz, a unica que tem na 
villa, é bem construicla, o que não acontece uo paço da muni
cipalidrtde é cadeia . O cemiterio publico é regular e um peuco 

"' afl'astaclo das casas da vil la . I-Ia gra11des edificios que set•,•em 
de rancha l'l as . A fe ira é nos sabbados . Tem mais oito fazen 
deiros de pl'imei ra ordem e dons de segunda, além de outros 
muitos em pequena esca la . I-Ia ainda tres engenhos de -mover 
m11nna, Dentro da villa Lem cerca de 300 casas. A fonte p ublicd. 
tem a melhor agua que se conhece em toda villa». Sobre a 
villa de Maracâs publicou o Dr. Francisco Vicente Vianna 
em sua M emo,·icb solwe o Estaclo ela B ahicb (1893) o seg-uinte : 
«V illa clecaclen te, sibuada na extremidade me ridional ele um 
v-asto e agres te taboleiro, a 20 leguas ela cidade ele Areia e 28 
da villa do Brejo Grande , com edificação baixa, ru<tS feias e 
uma vasta pt•aça cercada de casas es~ragadas, 11ma das quaes 
baixa, é a casa do conselho, em cujo centro está a velha 
matl'iz ele N. S . da Gt·aça. O commercio é J!lequeno, fazendo-se 
aos sabbados uma tiimiuuta e escassa fe ira . 'l'em duas eschs. 
na villa . A 200 metros ela matri z nasce o rio Jequiriçá de uns 
olhos cl'agua maltratados. O muu. com põe-se ele duas regiões 
diffel'entes, a do N. em que se acha a villa, é composta ele 
estereis taboleit•os, sem agua nem lavoura, sujeita ás seccas; 
e a outr a, do S. de fertillissimos terrenos, com a florescente 
pov. de Jequié, a 12 leguas, sobre o rio de Cautas, composta 
de umas cem casas, de muito futuro e onde se tem j untado 
muitos immigt·antes italianos, que ah i entretem um vivo co~
mercio de exportação de café, com fei.ra semanal. Esta regmo 
é de g1·ande fu turo e muito apta para a immigração, não s0 
pela bondade e salubridade do clima, como pela riqueza de 
seu solo e florestas. Ha lambem cr iação ele gado e rico é o sub· 
solo em preciosos mine!'aes. Como o indica seu nome, foram 
estas r egiões 11 habitação dos i ncl ios Ma1·acás , que foram eles
baL·a~ados em 16n por Estevão Baião nas suas celebres en
tvadas, e' para onde elle queria transferir a villa de J oão Amaro 
que havi<t fundado junto ao Paraguassú, no territorio que lhe 
f<i>1 doado por Affonso Furtaclo, e que depois seu filho João 
Amaro cedera ao coronel Manoel de Aragão. E' provavel que 
este uUimo tivesse dado começo a esse esse estabelecimento, 
mas..o que é certo é que a fl'eg . de N. S. da Graça é cr eação 
da Resoltu;ãa n . 169 de 25 de abril ele i842 e a vil! a da de 
n. 518 de 19 de abril de 1856 " . 

MARACÁS. Indios do Estado elo Pará. Nas serras que levan
tam-se nas maro·ens elo l ago Maracá encontram-se cemiterios 
desses sel van·en~ . O Sr. Miguel Ribei ro Lisbôa, na sua Ex
cm·são pelo ~allll elo Amazonas diz : « São imponentes os lo
o-ares escolhidos pol' esses indios para repouso dos mortos . 
~o interior de grandes cavernas, <Ügumas alumiadas pela luz 
que penetrava a~ravez de clar abo ias natnraes , s ituadas a mew 
ele um rochedo q11e formava o tecto, jaziam semi-P-n~ erraclas, 
grande numet·o de mnas funerarias. a lgumas inteir as e fe •. 
chadas, outras pa rtidas, deixando eÍlLrever ossadas. já calci
nadas pela acção do tempo . Essas urnas, CUJ~ _pnmtb1va arru
mação fôra symebr ica, tinham tamanhos e feltws chversos , re
gttlando de 40 centimetros a um metro sua altura. Umas 
imitavam entes humanos agachados na posição p:trticula r de 
~mtos monumentos mexicanos e egypcios, outras r epresentavam 
Jabotys com cabeças humanas, genero ele esculpbur:1 que tamb ?.m 
tem sett analogo na collecção elos monum en·tos mexicanos . Nas 
prime iras, com C6rma humana de um dezenho bastante conecto, 
dis~ingn i am-se algumas pelas fórmas, c1ue permi t'tütm que se con
cltnsse do sexo do·cadavet• qtte conlin bam e outras pela r1q tteza ele 
adornos, especialmente na cabeça ; fi nalmente _tan~bem i}lgumas 1 

por ter em pequenas cabeças ligadas aol aclo cltre1to )ttnto a base». 
MARACÁS. Sel'r a elo Estado da Bahia, no mun, ele se u 

nome . , 
MARACASSUMÉ. Pov. do Bs·Lado do Maranhão, no termo 

de Yianna . E' afamada pelas suas min:1.s ele ouro, .cuja explo
raçao per tence á companhia« Montes Aureos. » 

MARACASSNMÉ. Ilha na bahia de seu nome, Estado do 
l\bt•anhão. E' coberta de 'matlo e tem praias ele at;eia. Sua 
ponta onental é terreno baü:o: a occidental porém, e alt<t for
m illnclo no cent l'o monticulos at;enosos. 

MARACASSUMÊ. Rio do Estado do Maranhão, banha o 
mun. ele P enalva e desagua no Cajary . 

MARACASSUME. Rio do Estado do Mara nhão banha 
o mun . do 'l'ut-y-assü e desagua no Oceano, ' 

MARACASSUMÉ . Bahia na costa do Estado do Mara
nhão. Dáentt'adaa embarcações de oi to pés de calado sendo 
pot"ém, o canal ·tortLtoso e Yari avel. Sobr e a entrad~ dessa 
babi(l veja -se o Rotei?"O do pratico Philippe. 

MARACASSUMÉ. Lago do Eslado elo Maranhão, ao N. 
de Vianna, communica com o lago deste nome . E' tambem 
denominado Nlcwaoa. ssnmio . 

MARACATIS. Canôas ou iga t·as grandes, em cuja prôa 
ar vot·a- se o maracít pa-ra que o som e o aspecto desse instru
mente intimiaem o inimigo . 

MARAelÂ-UASSÚ. Log. do Estado do Pará, á margem 
dil'. do Amazonas . E' séde ela fr~g . de N. S . da Saude de Ju
ru ty. Tem uma esch. publ. creada pela Lei n . 96 de 18 ele 
março de 1893. 

MARACÁ-UIXI. Igarapi! do Estado do Pará atl. da 
margem esq . elo rio Capim. Tambem escrévem 111ar~cachy. 

.MAR_ACAVA. Pequeno rio . cl_? Estado ele Goyaz, afi' do rio 
P11•acanJuba. Nasc.e de um esp1gao que divide as a o-uas· do rio 
elos Bois das do Piracanj uba . 

0 

MARACAXY. Log . do Estado do Pal'á , sobre o t'iQ elo seu 
nome , no dist. do Capim. Para ahi a Por taria de 3 ele jtllbo 
de 1874 transferiu a esch. do Anauerá. · 

MARACA Y Á. Ribei rão do Estado ele Matto Grosso, aff. 
esq . do rio Manso ou elas Mortes, entt·e o Cuxurâ e o São 
João . 

MARACA YABO. Rio do Estado do Amazonas, aff da 
mat'gem clit· . do rio Uraricoera, u m dos formadores elo rio 
Branco . 

"'MA_RACÚ. Antiga a ldeia de índios do Estado do Maranhão. 
E hoJe a po v. cl'e Vian na. 

MARACÚ. Igarapé elo Es-tado do Maranhão, aff. do rio 
Pindaré. Tem agua doce e bellas a r vorP-s nas margens. Commu
nica com o l ago Vianna . Em suas cabeceiras é conhecido pelo 
nome ele Pirahy. 

MARACÚ. Enseada no . rio Xingú, tri~. do Amazonas. 
Nella, segundo affirma Baena, existe tabMinga branca como 
a cal. 

MAE.ACUJÁ. Log . elo Estado do Piauhy, no mun . ele 
Barras. 

MARACUJÁ. Logs. do Estado das Alagôas, em Salomé 
Anaclda e S. Braz. ' 

MARACUJÁ. Ilha elo Estado elo Pará, no mun. de Maca:pá·. 
MARACUJÁ. Ilha no li ttoral ele S. Francisco, no Estado 

ele Santa Cathal'ina (In f. loc. ). 
MARACUJÁ . Riacho do Estado das Alagôas, banha o mun . 

de Anadia e elesag-ua no l'io S . 11\figuel. 
MAR.kCUJÁ. Ribeirão do Estado ele Miuas Geraes, banha 

a parochia de S. Gonçalo elo Tijuco e desagua no rio das 
VeLhas. 

MARACUJÁS. Ilhas (duas) no estuuío do Amazonas, en
tre a ilha grande do Vieira e a ilha elos Porcos ; no Estado 
elo Pad.. • 

MARACUSINHO . Igarapé que li ga o lago Aquir y com o 
do Vianna; no Estado do Maranhão. 

MARAGÁ. Rio elo Estado do Amazonas, na mawgem esq . 
elo· rio Japurà, acima das cachoeit•a<, entre o rio MLtruty e o 
1·ibeit·o Uaniá (Araujo Amazonas) . 

MARAGOGIPE . Cidade e mun. elo Estado ela Ba~ia, na 
com. do seu nome, á margem dir. do r io Paraguass,u, sobre 
uma linda collina. E' banhada pelos rios Paraguassu, Capa- . 
nema e Quelembe, que fornece á pop. agua polavel e _ex.cel 
lentes banhos. Suas ruas são ele largura ragular, quas1 todas 
calçadas; a maiol' parte elas casas são . ter::eas , havendo, l?O· 
rém al"'uns sobrados ele elegante construcçao. Tem a mabnz, 
a c~pe lh1. ele N . S . ela Lapa elo Saboeiro, a ela Saude1 a ele 
Nazareth e a de Santo Antonio ela Enseada ; cerolteno com 
uma li nda capella ; casa da camara e hospital da lVIisericor
clia. Lavoura de café, tabaca, canoa de assucar , mandioca, 
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milho e inhame. A especie ele café do seu nome, o qual, se
gundo consta, foi clesco berto pelo capilão Crisogono José Fer-

. nandes, obteve a melhor acceitação nã o só dos fazendeiros do 
Rio ele Janeiro e commerciantes que o exam inaram nessa 
praça, como em varios paizes ela Europa, sendo todos accor
cles em que pelo t:tmanho do grão, seu aroma e sabor é uma 
das especies mais r ecommendave is . A inclustria fabril con
siste em aguard ente, charutos, farinha de mandioca, e pias
sava: ha un1a p ~ quena fabt·ica ele sabão a vapor. os . ge neros 
que exporta são para a cidade do Salvador, sendo o transporte 
feit o em lanchas e canôas ; h a vendo uma cha ta a vapor que 
conduz os passagei ros para o vapor da carreira da Cachoeüa, 
que passa cerca ele seis kils . elo caes ela cidade. Os mineraes 
mais communs são a pedra ele construcção e o barro de ola
r ia. Ha tambem jazidas de ferro no dist. das Caveiras. Sua 
egre.ia matriz tem a invocaçã0 de S . Bartholomeu e dependa 
ela diocese at•cbiepiscopal de S .Sal vaclo r. Foi ct·eacla villa pele 
Provisão Régia de 9 ele fevereiro de i728 : iostallacla no mesmo 
anno . Elevada á cidade pela Lei Pro v. Í1. 389 ele 8 de maio 
de 1850 . Creada com . pela Lei Prov. n. 2.453 de 20 ele junho 
de '188-! e Act() de 3 ele agosto ele i 892. Tem agencia ele cor
r eio; e eschs. publs. ele iost. prim. O muo. comprehende, além 
da pn rochia da cidade, mais a ele N. S. elo Livramento do 
Nagé ; as capellas elo Pé\u Cedro e do Capa nem a; e os arraiaes 
de S. Roque e de San~o Antonio da Sapatnhy. <<Situada so
bre a margem esq . elo rio elo seu nome, tambem chamado Ca
pauema ou Gua hy , aff. elo Paraguassú, já n0 ponto em que se 
a largam esses diversos rios para faze1·em um grande e magestoso 
lago, chamado Largo elo Paraguaosú. A r; i :la de é edificada 
sobt·a diversas línguas de tel't'a; que se avançam da ten·a, ahi 
chamada da S:wcle, para o rio , cercadas de mangues e api 
Ctu1s : é, erüretauto, bem edi!icacla , com boas casas terreas e 
sobra'clos, caiados e envidraçados, formando i '! ruas impor
·tantes, boas e calçadas, a lém. de oubt'as de menor signiücancia 
seis pt•aças e bom porto visitado pelos vapores da companhia, 
Bahiana. Na pr,<ça ela Ma triz acha-se a eg l' eja parocliial de 
S . Ba1·tholomeu, além ela q11al ha na cidade mais as seguin
tes ·cape ll as: ele S. Pedro, na t•ua ela Enseada, de N. S . de 
Nazareth, á rua elo Conselheiro P edro Luiz ·, e a ele N. S. ela 
Lapa, á pt·aça elo Saboeit·o, pertencente ao hospital ~le cari
dade e situada na encosta ela montan ba e m que es ta edtft
cado. Na praça Municipal está a vistosa casa do Conselho, 
soliclo ecliftcio, hoje já um pottco estragado . Nem só nes ta 
pt•aça, como no Por~o Gra nde, e rua Nova elo Commet·cio t em 
Jogar as feiras semaoaes, que se effectuam nas sextas -feiras, 
sabbaclos e segundas-feit•as . Ha um hospital ela Misericordia 
e a cidade é provida ele ag-ua por cinco chafarizes levan tados 
por uma companhia aquaria . Sett commercio é activo, mas li
mita sua actividade entre as povs. centraes e ele beira-mar e 
a capital elo Estado. A inclustl'i-a particular da cidade consiste 
na fabricação ele charu tos, de que ha duas "'rancles fabricas, 
sabão velas, cal e aguardente . P ossue hotel, Tojas de fazei\das 
e molhados, padarias, açougttes, pharmacia, di versos medicas, 
sociedades litterarias e philarmonicas. A Santa Casa possue 
um cemiterio em boas condições hygienicas, com uma capella 
de N. S. ela Piedade. Na cidade ba quatro eschs. e no r esto 
do mun . mais seis : em Nagé e Coqueit·os duas, Piedade, Ca
panema, Bat·ra de S. Roque uma em cada urna destas povs. 
e uma. no arrau:l ele S. Roque. O te rmo, que h oje está muito 
resunuclo, ?ompoe-se de habs. que se dedicam ás lavouras de 
canoa, cafe, tabaco, mandioca, milho e feijão e criam gado 
vaccum, cavallar e suíno ; os da cidade são charuteiros, pes
cadores, negociantes, alfaiates, etc. Sua~ principaes povs. são: 
Nagé e Coqueiros, com capella do Livt•amento e industria de 
louc<1 cabocla, Saboeiro, Conceição elo Monte, Viação, Capa
nem a, Sapé e E nseada. Marag·ogipe commuuica·se com a ca
pital , ele q·1e dista 14leguas ·maritimas, nem só pelos vapo1·es 
ela Companhia Bahiana, da linha da Cachoeit•a, como por bar
cos e vapores . Teve sua origem 110 principi0 do XVII secttlo. 
A ft•eg . é de 1640, do tempo elo governo elo bispo D. Pedro ela 
Si! va A vila, que foi capital ela capit :tn ia elo P araguassÍl, doada 
em 1557 a D. Alv aro da Costa, por seu pai D. Duarte ela Costa, 
2° governador elo B1·azih>. 

MARAGOGIPE. Rio do Estado da Bahia, banha o mun. 
elo seu nome c desagua na margém clit·. elo Paraguassú. Vide 
Ca.panema e G~tcbhy. 

MARAGOGIPINHO. Cnrato do Est~clo da Bahia, fili al da 
freg. de Sant'Anna da Aldeia do termo ele N azareth . Oragv 
N. S, ela Conceição, diocese archiepiscopal de S. Salvador, 

Foi creado pela Lei Prov . n. 2.055 de 28 ele julho de 1880. 
Tem duas eschs.publs. de ins·tr. primaria . 

MARAGOGIP INHO. Rio elo Estado ela Bahia, ail'. da 
margem di r. do J aguaripe.· 

MARAGOGY . Cidade e mun. do Estado das Alagôas, séde 
da com. de seu nome, no meio ela esplendida e vasta enseada 
que se encurva ao N. elo Es ~aclo a 20 ltils. ela fóz elo PeL·si
nunga seu limite septenlrional, e a 24 do Manguaba qne corre 
ao Sul. Sua pop. é calculada de '18 a 20 .000 almas . Flores
cente e animadíssimo se ria o commercio do mnn. si uma boa 
estt·ada o ligasse com o centro elo ele Porto Calvo, principal
mente com os clistl'ictos de Leopolclina e Jacuhipe, que á falta 
deste meio se relacionam commercialmente cem. os mons. de 
Palmares e Barreiros do Estado ele Pernambuco, para onde se 
escoam em grande parte os procluctos e rendas elo Estado. 
Entretanto contam-se na villa e nas diversas povs. do mnn. 
clivet•sas casas de negocio bem sort.iclas, que recebem as merca
dori as da praça do Recife, e cujo transporte é feito pela nave
gação ele cabo tagem em barcaças, sendo possível que ·tambem 
pela escassez deste meio de communicação com a praça de 
Maceió, limitadissima seja a correspondencia para el!a. A 
villa, que dispõe de magnífico e seguro ancoradouro para 
grandes navios e tem excellentes barras, a Grande a léste e a 
elo Gamclla a suéste, apenas vê o se u porto frequentado por 
barcaças. Cont<,m-se ne lla clous trapiches e alguns armazens 
de recolhimento ele generos, urn a drogaria, duas padarias , 
bilhat·, cocheiras, uma concorridíssima f·eü·a aos sabbaclos, etc. 
Na pov. ele S . Bento tambem h a um trapiche pequeno, di 
versas casas de negocio e a reunião ele feira :ws domingos. 
Quanto á industl'ia, é mnito pouca e atrazacliss Jma, pois limi
ta-se á pesca no mar alto e na costa, e a algumas pe.quenas 
officinas ele alfaiates, sapateiros, marceneiros, fltnileiros etc. 
No BitingLty as mulheres fabricam chapéos com a palha da 
palmeira ouricut•y, que se vendem nas feit·as, havendo alguns 
bem trabalhados. O plantio da canna ele assucar, para o qual 
possue o mun. os melhores e mais fecundos terrenos, é a fonte 
primot:dial ele sua riqtteza, e a producção desse geoero att in<>i ria 
a muito maiores proporções, si os agricultores e prop1· iet~rios 
de engenhos se affastassem um pollCO ela rot ina para adoptar 
mais aperfeiçoados instrumentos ag t·a rios na plantação e me
lhores apparelhos no preparo elo assucar . Cultiva-se tambem 
a mandioca, de que se faz a farinha não só pat'a o cons.~mo 
local, como para exportação, o milho, o anoz, o feijão etc . 
havendo tet'l'enos feracíssimos para toda sorte ele cultura nas 
varzeas e altos. No littoral ha vastíssimos coqueiraes, donde se 
tiram grandes colheitas. Além da navegação por barcaças e 
jano-aclas , pela qual se faz a communicação com os diversos 
portos do littoral deste e elo visinho Estado, ·toda mais que 
existe nem tal nome merece, pois não passam de estradas e 
caminhos apertaclos, escabrosos e cheios ele obs-taculos,' sem 
aterros nem pontes que fac ilitem o transito por elles. EnLre 
os l'ios e riachos que regam o seu t erritorio, notam-se o Man
guaba, o Igaraperun a, o Salgado ou Japaratuba, o Maragogy, o 
Persigunga, rio elos Páus, além de outros. Tres l agôas existem 
no mun. a ela Marinha, a do Conselho e .a do Netto. Não ha 
serras uo mun . e apenas alguns montes ma1s ou menos elevados, 
que abundam em pedras contendo o:xydo de ferro. e outras que 
são comburen·tes. Os mais notaveis são: 1° o que fórma a estreita 
barreira entre a praia do Boqueit·ão o o povoado Barrreiras no 
qual existem grandes pedras ferruginosas com depreqsões se~e
lhantes a pégadas humanas; 2° o que fi ca ao sul ele Japara· 
tuba por sua elevação no Joo-ar Pecfras Rotas: 3° o que se er ,.ue 
alter oso junto á cidade, de c1~jo cimo se desponta mag ni!lco pa~o
rama~ e em c<Jja base do lado oriental ha em formação uma 
pedt•ett•a ele pedras ele amola!'. Contém os seguintes povoados, 
Japaratuba, Ba rreirn.s, Barra Grande e Peroba. Sua eg t•eja 
matriz tem a invocação S . Bento . A pov . do Gamella , formada 
á beil'a- mar, 7 kils. ao N. ela antiga pov. ele S. Bento, sécle 
ela pat•ochia· do mesmo nom e, que fázia pat•te do mun., termo 
e c.om. ele Porto Cal v o, foi elevada á categ-oria do villa , com a 
denominação de Villa Izabel, pelo art. 6o ela Lei Prov. n. 681 
ele 24 ele abril de i 875, da ndo -se-lhe por terri'torio o mesmo da 
mencionada parochia . Pelo art. i 0 dessa mesma Lei fora tambem 
creacla rL com.Izabel com clous te rmos: o ela nova villa, clesig
para séde, e o Porto ele Pe~ras, ~le sannexaclo ela com. ele Cama· 
nadaragibe, a que pertencia. Foi o novo mun , intallado a 2 de 
deze1.n bro cla~1ue l Je a nno .. Não tendo o governo imperi al dado 
pt•ov Jmento a com., continuou o tet·mo da V1Ila Jzabel an nex~ 
ao elo Porto Calvo. Por Lei n . 733 ele 3 ele ju lho de 1887 fo1 



MAR - 447 - MAR 

mudada a denominação da villn e com ., que passou a cha
mar-se villa elo Maragogy, denominação a ll nsiva ao rio deste 
nome, que banh a a pov . na elistaneia de 1.200 met ros ao S. 
Por Lei n: . 1.063 de 17 ele julho ele 1889 foi novam~nte creaela 
com. ele i\1aragogy e claosificada de primeim entr . pelo Dec. 
n. 106 ele 30 ele dezembro elo mesmo anuo. A 6 ele fevereit·o 
de 1890 foi definit ivamente i nst:\l lada >1 nova com. Tem ao·enci!t 
de correio e duas eschs. publs . de instr. pri m . Foi elev~da á 
cidade pela Lei n. '15 de 16 ele maio ele 1892 . 

MARAGOGY. Riacho do Estado das Alagôas ; desagua no 
porto da Barra Grande , <w S. ela pov . da Gamella . Banha o 
mun. elo seu nome . Tem por aiUs. os riachos Ferricosrt Farto 
e Cachoeira . ' 

MARAHA' . Ilha elo Estado elo Amazonas, no rio Japurá ; 
separada da i.i1a Jaraquy por nm pv.ranamirim. 

MARAHA' . Lago elo Estado elo Amazo nas , no rio Japurá. 
Commuuica com o rio Ut•ttbaxi mediante pequeno trajec ~o por 
terra (Araujo Amazonas) . 

MARAHIM. Igarapé elo Estado el'l P cu·á, no mun. ele 
Baião. 

MARAHÚ. Villa e mtm . do E s tado ela Bahia. ua com . ele 
C,amamú, a 178, 5 kils. ela capi tal, na margem meridional elo 
r10 i'IIa rahú. Orago S . Sebastião e diocese a rchiepiscopal de 
s.· Salvador. Foi c1•eacla parochia pelo arcebispo D . Sebastião 
Monteiro em '1717. Elevacla á categoria de vi !la em ·17 de junho 
de 176'1. In corporada á com . ela Bal'l'a do Rio ele Contas pelo 
art . I ela Lei P1·ov . n. 2 .2513 ele 8 ele agosLo ele 1831. e Lei 
n. 2.452 de 19 de j nnho de 1884 e á ele CamamÍI po.t• Acto ele 3 
ele agosLo ele 1892. Tem duas eschs. p·tbls. ele 1nst. p t'lm. 
Agencia elo correio. «Situada sobre a ilha e rio do setl nome, 
aliás, es treito que separ a a ilha elo continente, com a matriz 
d~ S. Sebastião, casa do conselho e duas eschs. A fr<g. é ct·ea
ç~o de. D. Sebast ião Monteiro ela Vide, elo anuo ele 1718, e a 
vllla fo1 el'ig~cla por ot•cl em elo governo pt•ovisorio, que se seguio 
a D. Antonw de Portugal, em 1761. A stta illsignificancia e 
pobrez~ parecem querer agora desapparecer com a descoberta 
de sch1stos be tuminosos e por ella motivada a fundação do 
grande_ estabelecimento ela Companhia ele Jl!col'Cohú para a e.~
I;loraçao elas grandes jazidas de pett·oleo que existem no termo, 
E ste 1mporhan'te esktbelecim ento, cada vez mais augmentanclo· 
se~ proclttz a parafina ( intit ttlacla bt·asolina ), grancle numero 
ele t oneladas ele ve llas por semana, aciclo snlfurico etc., 

MARAHÚ. Pon ta na costa do Estado do Pará, na d istancia 
de 27 milhas e por 45° SO ela ponta elo Taipú, e a cinco milhas 
por 22o SO. da ponta elo Chapéo VÍl'aclo . Ficam-lhe fronteiras 
as duas ilhas muito baixas denominadas Guaribas . 

MARAHÚ. Serra elo E s tado ela Bahia , no mun. de Bel-
monte. 

MARAHÚ. Illu no mun. de Belmonte e E:staclo ela Bahia 
no rio Jert tütiuhonha . 

MARAHÚ. Rio do Estado do Pará ns mun . ele Gm·upá . 

MARAHÚ. Riacho elo Estado ele Se t· gipe, atf. d o Iriti ctuiba 
(I nf. lo c.). O Marahú não eleve ser considerado como riacho. 
E' um pequeno pantano que eõgota por um rego pequeno e 
esLre1to ( lnf. loc . ). 

MA.RAHÚ. Rio elo Estado ela Br~h i a , rego o mun. elo seu 
nome e clesagua na bahia de Ca mamú . 

MARAJÁ. Log. uo Es tv.clo elo Maranhão, no mun. de 
Mit·iliba. 

MARAJÁ. Pequeno t•io do Esl~tdo elo R. G . do Not·te , 
banha o mun. c! Can.,.uare ta ma e clesa"' ua no rio Catü (Inf . 
loc..). "' o 

MARAJ AHY. Igarapé elo Estado elo A mazonéls clesagu a 
na ma rgem cln·. do rio Solimões clel'ronte ela foz elo J <1ptmi .. 

. MARAJ;AITIBA. ill•n um e~cl'ipto ele ':a lor, que o Dr. P au
Imo }'~·og ttett·a. aca ba ele publ.ica~· na Rw~st~ elo InstLtnto elo 
Cear ,t, .so~ o ·ttt ,,lo TTooab16iw"to md~ge1ta, le-sa . o segu tnte : 
«Mat•n_Jattlba - Ribeira elo l'io Ceat•á, em CllJa margem esq. 
os holla nclezes fundaram 0 forte ele Cin co Pontas, chamado 
Schoonemborch (Vamha.,.en Historia cit. tit. 1° , pag . <!Oi.) 
S7gunclo J,;. B~igiclo .(Res~tmb chronolorrico cit . , pag . 13) é o 
rtacho Paoehu, a nt tg:o Ipuj ttca ou Tet1t(lo, que at ravessa es t:1 
CHl:1cle · Incllno- me a opinião ele Ca ndiclo Meneie; (iVIemor iao; 

cits . , tomo 2° in troducção pag. 71), que pensa que o rio em 
que os hollandezes projecta1:am estabelecer es~e forte, 11 ~0 é 
a pequena rtben·~ elo Cear B. , mas um outro no mais ao sul, 
t a l vez o Jagua!'lbe, em CUJa foz tambem os por\ttguezes ti
veram um forte chamado S. Lout•enço, se ndo para nota r 
(accrescenta) que J aguaribe quer d izer r io ele onças, e entre 
este e o Apody havia, pelo littoral, u m Joga r chamado habí
Laçiio de onças, eqtlivalente de Mar ajaitiba . Ora, b.1.s ta a 
significação ela palavra para mostt·at· a improceclencia de Var
nba<>en e J. Erigido, pois, sem um monumento litterario de 
m6r

0 
valia, não é cri ve! que se cleose esse nome á ribeira elo 

Ceará ou á elo Pagehú, que não co ns ta que e?n tem1Jo alg~tm 
fo sse r•·eq~tentacla de onças, portan to, poclesse merecet• seme
lhante nome». O St·. Pauli no Nogueira, opinando com Can
dido Mendes, mostrou- se omisso. Cita o que este dizia em 
começo de seu livro, callando a rectificação, que fez no final 
delle . P at·a esclat•ecimenbo rept•oclnzimos um e out1·o trecho de 
C~nclido Mendes, relaLivos ú Marajaitiba: «O l'io i.\•larajaitiba 
(cltsse elle), , onde os holl a:;dezes pt'OJeclava m fundar u~t a fot· 
t~leza de Cmco Pontas, na,o é , .como suppu nh amos, a pequena 
r1 be t~·a do Ceará, m~s outt•a ma1s ao su l, talvez o proprio Ja 
gual'!be, em cnJa loz tambem os portug.1ezes tiveram um 
fcn• :e chamado S. L~ut·enço. Note-se qtteJagnat·ibd quer dizer 
rio ele ouças, e entre es~9 rio e o Apody havia pelo li ttora l 
um logat· chamado habitação ele onças, e equivalente ele Ma
r ajaitiba . Varnhage ~ .na Historia G&ral do B ?"azil, tomo t o 
pag. 40 1, dtz : l\ifa t'aJaltlba , ao que pal'ece houve equivoco 
co usa meti to na tura l em nossa histol'ia tão pobre do s ubs idi ~ 
(In tro cl ucção prtg . 71) . A pl'imeira conquis ta elos hollandezes 
no Ceará foi feita, segulldo frei José ele Santa 'l'het·eza em 
16 ~7, pot• H a ti S. ill' ele P'.' esnmit• c1 ue fosse este o nome el~ se 
gu ttclo couquistaclot•. Parece qu'.l o rio Cea rá era então cleno
minaclo i\1at·ajaitiha. Vide Vamhagen Histo?"ico elo Brazil 
etc. ('l'e:,:to pag. <157). Fica liquido , porta nto, que o propt·i~ 
erudito , a que se refere o St•. P a uliuo Noguei ra, rectificou a 
sua opinião. Si Mar aja i tiba el'a o· mesmo rio Ceará, lo<>'o não 
era mais o Jag-uaribe. E nem et•a o rio Ceará, cousa m~li clis
·tincta elo riben·o ele que se trata e que elle a nelava a confuncli1• 
pot· não conhecer a carta respectiYa, como conhecia talvez 
Varnha"'en , O autot· do Vooabulcwio enganou-se, pois, e s im
plesmen"te por não attenclet· ao que viltha além, · na mesma 
obra, enganou- se ·t ~mto mais c1uanto diz: «Não consta que em 
tempo algum a Ribeira do ·Ceará ott a ele Pagahú fossem fre
quentadas por onças. O proprio Cancl iclo Mendes assegul'a 
que no littoral houvera onças , cousa a liás gera lmente sabida. 
Candido Mendes confundia os clous ribeiros. Tivesse, porém, 
asseverado o contrano do que affi rmei, fundado nas pt·oprias 
palavras e nas. cl.<:. Val'U!lagen,, hoje aluguem mais poderia in
vocar a sua op11nao, a lias conJectura nesta questão . Depois do 
regresso elo Sr . J, Hygioo ela sua gloriosa commissão á Hol
lancla , as cousas miuimas sobre este a ssumpto ficaram conhe
cidas exuberan·temen~e . Da carta da capitan ia needaneleza elo 
Sial'ér. , que fiz copiar n o Institu Lo a t•chaologico ele Pernambuco 
para all i. ~razida pelo sabio in vest.igGdor, vê-se bem, oncl~ 
toi MaraJalttba , onde o fo r te ele Schoouemborch. Deste im
portanie documen to, ele valor il'l'eft·agavel, dei larga noticia 
em uma das edições da Gazeta, elo No1·te elo anuo passado . O 
forte estava á ~sq,. elo ribeiro Marajaitiba, no mesmo logar ela 
fort1leza ele hoJe, Jllnto ao quartel (local elo actual) na colli na 
chamncla Mará]aik, Cerca ele uma milh a ao norte ftcava J aca
recanga (Ti poig) e a tres milhas o Ceará (Nova L isboa), com 
o l'or tim portuguez ele S. Sebast ião, outl''ora do Amparo e pri
mitivamente ele S. Thiago . Ao Sill. e3tava Mucuripe (Mucuriba), 
pela ft·ente o porto actnal. Temos ain da a car ta neerlandeza 
do littoml, onde se ve bem quem era e onde estava o Ma ra
jaiLiha, ·tendo por traz as duas regiões, hoj e ele Mecejana e de 
Arro nches, com os nomes de Mm·uaponga· e Caburou-aponga. 
Fique pois assente que sob os fundametltos ele Schoonemborch 
está a forta leza ele N. S . el a Assumpção, ed ificad:t após a se
g twcla expn lsão elos hollanclezes, concer tada por vezes e edi
ticacla ftnalmente por Sampaio em :1818,_ cama hoJe s~ acha 
mais ou menos ; o;•trosim, que MaraJaLttba é o mesmtsstn:;o 
Ipojuca elos portuguezes, T elha ma ts t arde e . hoje PaJehu . 
Para as duvidas, temos á disposição dos amtgo~, no nosso 
escriptorio, além das duas carta~ indicacl~ s, clttas outras elo 
ve lho Ceará, hoje Mathi a s Pacheco . - J, BRrGroo (Gctzeta, 
elo No?' te). · 

MARAJATIU A. Igarapé elo E stado elo Amazonas, aff. 
ela margem esq. el o rio Paclauiry , trib. elo Negro . Sua foz 
fica entt·a a da igarapés Uacttq«ay e Mayapity: 
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MARAJÓ. An~iga com. ele primeira entr. elo Estaclo elo 
P~rá. Foi creacla pelo Alvará ele 17 ele agos ~o ele 1816. Suppri· 
m1da, foi r~s~auraela p- lo art. 1° da Lei Pro v. n. 166 ele 20 de 
novembro ele 1850. Suppri micla pela de n. '194 de H de outu
bro de 1851; foi ma is uma vez restaurada pelo art. Io cb ele 
n. 273 de 23 ele oulubro ele 1854 . Foi class ificada p3lo 
Dec. n. 5. 023 ele 24 ele julho de 1872. Comprehendia em 1883, 
só mente o termo de Chaves. Fói extincta peJo art. I el a L ei 
Pcov . n. 1.288 de 13 ele dezemb t·o de 1886, que incorporou 
seu tel'l'itorio á com. ele Soure . 

MARAJÓ. Ilha do Es ~aclo do Pad .. E' a Inaior que existe 
na cos~a orienta l do BraZi l e ele toda a Amel'ica Meridional. 
Está situada entre o oceano e os rios Pará e Ama zonas, sendo 
ao SO . sep .J. t•ada elo con·tinente pot· divet·sos canaes naturaes 
ou furos , pelos quaes se com mnnica m as agnas elos clous gr a n
des rios . «A costa do Norte, clenom~nacla Contracosta , corra 
ele E. a O. quasi parallela a linha elo Eqtlador, da C1 11al se 
approxim<J. até sete milhas , e sua ex·tensão nessa clirecção, ela 
po nta elo Magoat·y, a E., á bocc<J. elo furo Caj uúna, q:1e a li
mita elo lado occ.idetltal, é ele 143 milhas geographicas, não exce
dendo ele 89 de N. a S. Tão vasta extensão da territorio, co n
stituído exclus ivamente por depesitos allu viaes qnasi homo
geneos que as ag-uas t ranquillas elo Equador tem deixado em 
repouso mi lh a>~es de annos, sem que até h oj e a menot· agita
ção da terra tenha vindo pel'turbat· sett somno geologico, não 
podia ser senão uma immensa planura, como o é, sem col
Unas, sam ve rtentes, sem valles e até sem agua , s i a pricipLta
ção das nuvens, ~ão ft·equentes nes tas r egiões , a n ão clel'l'a
massem em copiosas torrentes sobt·e a sua superfic ie, dura ute 
a qttadea invernosa. Uma linha appt·oximada á clia9onal, ti
rada da bocca do Caj ttúna no e:dt·emo N., da costa a l'oz elo 
Atuá, fronteit·a a barra do TocanLins, divida a ilha em du:1s 
secçõe~ naturaes e quasi eguaes ; a ele SO., qtt<'l é a menor, é 
toda coberta de mattas ; na de NE., tudo é campos, mais ou 
menos ornados ele gr·upos ele arvores a que se ela o nome ele 
ilhas . Na Pl'imeüa destas sacções ha m1litas te rras fer~eis 
pela humielade e calor que nella reinam, gra nde vD.l'iedacl:e 
ele madeü-as es timadas pat·a const t·ucções. numerosas plantas 
uteis á med icina e á i ndust t·ia, e um<J. ex ~t·ao t•cl inaria q uanti
elade ele se ring ueiraJs (siphonia elástica), cem cuj o SL!cco se pl'e
para a borracha elo commerrcio. Esta parte tem sido conside
rada o Eldo>·ado elos Se t·iug neiros, cabendo-lhe muito melhor 
o nome ele cemiterio ela indus tria e ci-vilisação da pro v. pelo 
m<J.l que faz á pop . o fabrico da bon acha. Na secção elos cam
pos estão as fazendas ele criação em numet•o de 250, entre gran
des e pequenas, compt·ehendendo todas o numero (maxime) de 
300 .000 cabeças ele gado bovino . As costas ou margem d<t ilha 
cli ff'ere m ent t•e s i conforme as ag-uas que as b:1nham . Assim na 
costa ou margens de O. só se encontra m terrenos baix:os, ar
gilosos e lamace ntos; e a mes ma cos ta N., l avada pelos ven
tos geraes, não ap t•esen ta s inão uma areia avermelhada. C_(Ue 
se en d tlrece cimentada pela a t•g ila , fot·matlclo la t·gos esparce1s, 
sobre os quaes r olam e se especlaçam as ondas do rio. Ambas 
essas costa~ são banhaclas pelo Amazonas. As co~tas S . e E., 
pelo contrario, mot·mente da barra do 'roca ntins p _·u·a baixo, 
distinguem-se pela ft·equente pt•esença ele peclt•as (grês gl'osso e 
fe rruginoso) e de belb~s praias ele arei:l. ln·auca ; n1as o que 
sobretudo carac:erisa a clifierença no tada é que a cos ta oriental, 
n'uma facha looglt udinal C!Ue não excede de t1·es milhas em 
sua maior largnra, basea-se sobre os r ec ifes elevwndo-se com 
algumas int ,l'l'upções, a uma altura sttperior e ás vezes mesmo 
muito superior :10 nivel geral da ilh <J. , não sendo todavia tão 
importat'lte essa eleva~ão que chegtte ru tomar o caractet• de uma 
collina. Nas duas secções de campos e mattas , o nivel ela ilha 
é o mesmo, excepto na costa Ol'ie ntal; em ambas notam -sa de
pre >sões mais ou meilOs extensas na supedi.cie elo te l'reno e 
mais ou menos pantanosas, dura nte o verão ; estas dept•essões 
alagadi ças, nas mattas tomam o nome ele igapós , sendo po
voadas de UII met•osas arvores, entre Dos quaes as seri~·ueiras ; 
nos campos são conhecidas com o nome de bai.vas . ].!;' ne1las 
que, durante o ve rão se conset·vam verdes e frescaq pot• muito 
tempo as hervas que set• vem ele pastage m ao gado. Quando as 
baixas occ a pam grande extensão das campin ase são cheias de 
atoleiros, de ol'dinal'io occultos sob a espess um de plantas palas
tres, o povo as denomin<J. i\!Iondongos; dti- se, popém, especial
mente este nome a um extensíss imo pantanal que, distando rla 
costa N. 10 a 12 milhas. pro longa-se de O. a E ,, clescle as 
cabeceil'as do cio Cururti até m tti per to da costa oriental. (Vide 
Mondongos) . - A ilha de i'IIarajó, pot· sua situação c1uasi em 

contacto com o Equador, está n aturalmen te sujeita a uma alta 
tempera tura . Não tenho observações seguid:l.s ou r egulares 
pD.t'a forne cer dados seguros e exactos sobl'e a sua temperatura 
média ; posso a penas assegura r qu dura nte os mezes de ou tu
bro a dezembro passados na costa norte e nos campos das fa
zendas prox:imas á cos ta, nunca notei m enos de 25~ centigt•a
dos de manhã a ~é 8 horas , nem mais de 32° do mew -dt a ás 3 
hot•as da tarde. Na seccão elas mattas nã o obser ve i o ther
mometro sinão rat•as vezes e esLas mesmas sómeuLe nas horas 
mais quentes do di a , oscillando a temperatur a entt·e 31° e 
32°,78 . Esta secção que e m tudo con~ras 1 a com a dos campos, 
e=-:cepto na temperatura, é as vezes demasiadamente calida du
rante o verão . As mattas são m:ais frequent emente pantanosas, 
os igapós são numerosos e. é ord in ariame nte nelles q'>e se en
co ntram os mais ricos set·t ngaes e onde o fa brtcante de bot•t•a
cha passa as pl'imeit·as quatro ou cinco hot· as ela manhã gol
pea ndo as arvores e colhendo a se iva para it· preparat· aquelle 
proclncto dentro d 'u ma barraca. Semelhantes terrenos não po
dia m deixat· de ser e effec tivamente uão são si não outt·os tantos 
f6cos ele febt·es in tet•mittentes e palt1stres que tem dizim ado mi
lhares de pessoa s . O genero ele a limento ele que se ser vem os 
sil'Ín "'ueit·os não concorre pouco para aggrava t· o estado dos 
q tte ~ut'e t·mam: o pirarucú_ secco, o peixe d? mat to, as vezes 
algum a caça e a fa rinha sao os untcos allmentos de que_ se 
mltl'em os c1ue estão ele saucle e os que adoecem, e a nnutos 
faltam ft·eque uLemente todos esses recursos, ou a.penas acham 
um pouco ele fa rinha que os alimenta, to mando- a mis lura cla 
co m a,!5't1a, e .o utt•o ;; t•ecort•em a bacaba e ao assahy, em fcdta 
de melhor alimento . Ao passo que n estes l ogares o hom em 
ve-se, como que abafado dentro de um circulo, quasi pol' toda 
a pa rte mm·aclo pela espessura das flore.stas que o rocleam, 
const t·aogiclo a aspirar os effluvws __ pestderos elas ma ttas e 
igapós sombrios , o habitante das r eg toes elos campos, so t·Yendo 
o ar puro q ue lhe ·trazem elo ecea uo os ventos geraes, bem nu
trido, alegre e vigoroso, percorre as campinas a galop ~ sobre 
bons cavallos, rodeiando o gado, e conduzindo-o aos curraes . 
Quasi se I?Oderia dizer: Aq tü é o homem livr e, a lli escravo . 
Mas, s i nos ca mpos da costa-norte e mesmo nos ela ot•iental, 
uão es tá o homem tão sttj eito ás moles ti as que malbro.tam o 
hab. elas mat tas, nã o succecL o mesmo no centro da ilha, 
mot•mente nas margens elo A racy. As i'ebres nesta parte elos 
campos affiigem muito a os habs. nos primeiros dons mezes elo 
illve t•no ; mas es tão longe ele produz,irem ahi os mesmos eliei
tos, fcequentemente funesto s, que ellas produzem na secção.clas 
ma tta s. Do exposto não se segue cgw a costa N . e E. est(\Jam 
completamente isen tas das feb res inttermit tentes, pois é bem 
sabido que não h a na pro v. logru t· algum e m que ellas se ma-
nifestem em a l.,.uma quaclt•a do anno com ma1or ou menor In
t ensidade . A ~ais rica e importan ~e inclustria da ilha Maraj6 
é a criação de gado vaccnm, p:1ra o que ha campos vastíssi 
mos que occupam um pouco mais.da metade de Stla. superficie 
Na contra-cost a ha uma boa olal'Ia em que se fabriCa telhas , 
tij olos e l ouça ve rmelha . No mun. de Muaná, cultiva-se ainda 
o cacáo e, como no baixo Arary, h<t boas pla ntações de ca>runa 
e um bom n tt mero ele engenhos, em que se fab!'iC <t aguardente 
e gl'ancle c1ua ntida ele de assucar . Com _estas excepções, o ga_elo 
nos campos e a bG>reacha nas maltas ;3ao D.B unteas proclucçoes 
cl<J. ilha.- Aspecto dos cam>1Jos no ·ve,·coo. Quando o a nno entra 
em setl ultimo ·trimestre , as cD.mpinas ele Marajó estão ha 
muito, desafogadas; as gramm meas que nutl'em o gado ama
~·ellecem e seccam i o solo arg tloso , aquecido pelo ca lot• ill
wt~uso elo sol equmoxta l, rasga-se em fendas inegulares, 
mais o•1 _menos proftmclas; as baixas , em gra nde par te esgota
cl~s , estao povoadas ele gado, que nellas encontra pas bagem 
awda fresca, e ele bandos numerosos de aves l'ibeirinhas que 
cn·cula m os pequenos poços em c1ne se abrig,tm chusm<J.s ele 
peixes ele varias especies. Os grtlpos ele arvores Otl ilhas umas 
vezes se approximam simulando uma floresta, outras vezes se 
destacam a g randes di sta ncias toma ndo de longe a fórma ele 
for tificações ou l'ot• talezas, e em alg um as fazendas a a nsencia 
tota l des tas ilh as para um ou clous lados elo horizonte, cló. ás 
ca mpinas o aspecto d'um mar ·tt•anquillo, onde o geographo 
plii cle á vontade pl'OCedet• a obsel'vações as·trouomicas com a 
ma ior commoclidade e s1gnL'D.nça . Nes ta época, os feitores e 
vaqueiros tt· á osit!l. Ill ele fazeu da em faze nda ou galo pam pelos 
ca mpos reunindo o gado, e nem mesmo o formiclavel mon~ 
dongo oppõe t·es istencia á sua passagem em um outro pon·ti!l 
mais accass ivel. E' então qu e ·t.em lagar a operação da ferra 
e assigna lação elo gado, ser viço fatigante, pesado e contintlD 
mas que pela ret~nião ele gt·ancle numero ele vaqueiros e fei-

26.6SO 
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toras de outras fazendas, toma um pouco o caracter de uma 
festa .rural. E' tambem durante esta quadra elo anno que se 
Mêa fogo aos campos : e, como os ve ntos são já escassos co
bre-se a athmosphera d'um fUJ?lO espesso, atravez do q~al o 
sol apparece rubt•o como um d1sco de ferro em braza. Estas 
nuvens ele fumo são os pronuncias elas nuvens elo inverno 
~que não tard~ ~ mostrar- se. - Inundações perioclicas. Com
pl.'eher;de-se faCJ lmen te que em uma planicte tão vasta como é 
Mara.Jo, salp!Cacla de clepressõ ~ s ou baixas e cJm um nivel 
pouco superior a.9 elos clous grandes rios que a banham, as 
aguas flu Vlaes , na o achando prompto escoamento, elevem neces
-s~riarnen le pro.duzir uma alagação mais ou menos geral na ilha. 
E o que eftechvamente succecle em cada anuo. As primeiras 
chuvas que ele ot•clinario começam em dezem)Jro apenas hu
medecem a t-:~na e fecham as fendas do solo. As de janeiro 
e tfevereiro cobrem todas as baixas, e com o progresso cres
cente do inverno os rios sahem ele seu le ito e as campinas 
começam a alagar-se ;· em fim, com as chuvas ·torrenciaes de 
março e abril , não restam for<~. cla<>ua sinão al.,.umas fracções 
de tenenos mais altos, chamados ·tezos que existem em algu-

. mas fazenda~, na facha da costa orienta,! e varios pontos elas 
do sul e norte. A ilh:~. de Joanues, dizia em 1799 ó illustre 
coronel de engenhei ros, Simões de Carvalho, u'uma informa
çiio dada ao capitão-general, - desde o principio elo inverno 
até proximo do verão é um vastíssimo vaso dagua ; o resto 
do anuo é um campo limpo.- Esta exacta obset·vação do dis· 
tincto geographo das demarcações portnguezas no Amazonas. 
mostra que não é grande a differença das inundações daguelle 
tempo para as que vemos hoje . - A sp ecto clunmte o in·verno. 
A ilha acha-se alagada ; os campos desapparece.m transfoE
manclo-s e em vastissimo lag0, onde os gntpos de arvores sao 
agora vel'dadeiras ilhas. Ganôas a vela ou a r emo e até va
pores medianos passam sobre esses mesmos campos g ue al
guns mezes antes os vaqueiros percorriam a galope. Em la
gares menos a lagados vê-se as vezes uma montaria (canôa 
pequena) presa á cauda de um boi que a l eva a 1·eboque, di
rigido ~.e lo dono que vai a bordo, só ou com a mulher e 
illhos. :::>ingular e pittoresco modo de tt·ansporte ! Muitas 
c~sas das fazendas assim como algumas da vi !la ela Cachoeira, 
S<to mvadtdas neste tempo pela agua e abanclo n<,das por seus 
donos e os vaqueiros que as ficam guardando refu ooiam-se em 
gir;1os, entrando ou sahinclo indHfet·entemante pelas janellas 
ou pela porta e sempre embarcados . Neste estado de inunda
ção geral não é mesmo faci l clistinguü· o curso de um rio 
sinão pela linha de arvores que ordinariamente bordam suas 
margens. As aves ribeirinhas abandonam estes logares, emi
grando em bandos para as margens do Amazonas ou para 
outros pontos remotos onde possam encontrar facil nutrição. 
Chusmas numerosas de insectos importunos, fugindo dos cam· 
pos alagados, inva dem as habitações elo centro da ilha. onde, 
para maior tormento, rebentam as febres iutermittentes e ou
t1•as muito mais perigosas que affiigem os habs., fazeo.clo 
algumas victimas . 1'al é o aspecto ela ilha na quaclt•a elo lll· 
verno , . (D. S. Ferreira Pehna. I lha Mcwajó 1875). Entr~ os 
r1os im portan~es que banham essa ilh<J. notam-se o Arary, Ana.Jaz, 
.Cururú, Arapixy, TartarugRs, Ganhoão, Ie-arapé Grande ou Pa
r acauary, Camará, Atuá, Quauaticú, Mua.na e clivet·sos ou~t·os. E' 
essa 1lha sécle elas povs . denominacl<ts: Chaves, Affuá, AnaJaS, Bre
ves, Boa Vis~a, Muaná, Ponta de Pedras, Mon forte, S:tlvaterra, 
Soure, Cachoeira, além ele outras. Foi cloacl "' a Antouio .deSouza 
Macedo, barão ele Joannés, e era povoada pelos Nbeengaibas. 

MARAJOARAS . Vide Nheengaibas. 
. MARAJÓ-ASSÚ . Pov . elo Estado do Pará, banhada pelo 

rto do seu nome, na ilha ele Marajó. 

MARAJÓ-ASSÚ. Rio elo Estado do Pará, na ilha Marajó; 
desagua na bahia deste nome. Em sua margem esq. est>t 
assente a villa ele Ponta de Pedras. Recebe diversos tribu tados, 
entre OB quaes os i&'arapés elos Marcos, Pit•atuba, Mauá, Baca
bal, Ft·echal, Marajo-ité Puchaclor e diversos outros. E' tambem 
denominado PoJ'OJ 'OCa . ' 

MARAJÓ-HY. Log. do Estado elo Pará, no mun. de Gurupá, 
com uma esc h . publ. creada pela Lei n . 96 ele 18 ele março 
de 1893. 

MARAJÓ-HY. Furo aue val.l elo rio Laguna ao Amazonas; 
no mun. de Melgaço do Estado do Pará . 

MARAJÓ-ITÉ. Rio do Estado elo Pará, na ilha de '\faraj_ó ; 
b!lnha o mun . , de Pon·ta de Pedras e desagua na margem clu· . 
no MaraJÓ- assu ou Pororoca (In f. loc.) 
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MARAMBAIA. Log . do Estado elo Rio de J anei ro, no 
mun. de Iguassú, sobe o l'io deste nome. Ha ahi uma egrej a 
bastante antiga e j á em rtlinas. 

MARAMBAIA. Uma elas estações ela E. ele F. ela Estação 
elo Commercio ao Porto elas Flôres, no Estado elo Rio ele Ja
neiro, entre Commercio ele Tabõas. Agencia elo correio e estação 
·telegraph ica. 

MARAMBAIA. Ilh a proxima da costa elo Estado elo Rio de 
Janei ro ; tem cerca de 2.2 milhas de extensão E . O. e 200 metros 
a duas milhas e meia de largura (Mouchez.) E' um banco ele are ta 
elevado cerca ele seis a 12 metros acim<t cl'agua. Em sua ex
h·emidacle voltada para a ilha Grande fica o pico ela Ma
rambaia, que alguns dão 343m ele altu ra e outros, entre os 
quaes Mouchez, 630m, e que é visto á distancia ele 30 milhas. 

<<A partir ela ponta do Senna, extremidade NO. ela ilha, diz 
Mouchez, um banco, coberto sómente de tres mett·os d'agu a , 
~s:tenc! e-se a traB milhas 14 ao N. O. 4 N. , deixando para ü -se 
a bahta ele Sepettba uma passagem de cerca ele r. ele milha ele 
largura entre elle e a ilha Guahyba. Um outro recife extencle-se 
á cerca ele Y.i milha a O. da ponta que fica )f milha ao SO ela 
potlta do Senna. Como a ilha ela Marambaia é baixa, i excepção 
elo morro ele Sela exteemiclacle O. é preciso approxi mar-se 
com precaução s i o tem po não estiver claro» N'uma ele suas 
extremidades fica a bat•ra ela Guaratiba, na outra h <t uma 
en tracla ele mais ele 12 kilometros. 

MARAMBAIA (Rochedo ela) . E' assim · clenomiclacla uma 
ilho ta ele 5m5 a seis metros acima elo mar, s ituada a 15 milhas 
O. 4 S. O. da ponta ele Gua1·a ti ba e a quasi duas milhas e ).( ela 
costa da ilha ela Marambaia . I-Ia ahi 17 a 31 metros el'agua ao 
l'edor e 40 metros a uma e l4 milha ao S. Visto elo sul, esse 
rochedo parece conico. Tambem o denomimam Lagc de Leste. 

MARAMBAIA. Carrego do Es.taclo ele Minas Geraes, no 
mun . de Ara ssuahy . R ecebe o Peniche e desagua no rio Pardo. 

MARAMBAIA. R io elo Estado de Miu~s Geraes, aff. elo rio 
Preto. 

MARAMOTÁ . Ponta na ilha. de Cabo-Frio do Estado elo 
Rio ele Janeiro ; separa a enseada do Garrafão da enseada desse 
nome. E' ah i que o canal entre a llha e o lnnco ma1s se 
estreita. 

MARAMOTÁ. Enseada na ilha de Cabo-Frio do Estado do 
Rio ele J aneiro, onde existe o cáes de desembarque ela ilha. 

MARAMOTÁ (Canal de) . Pequeno canal entre a p~n~a 
ele Maramo'tá e o banco ft•on·teiro. E' um pouco mais profundo 
porém muito mais estreito que o segundo canal (elo Veado) entre 
o mesmo banco e o continente ; no mun. ele Cabo-Frio e Es
tado do Rio ele Janeiro. 

MARAMUIPI. Furo no Estado elo Pal'á, no mun. de 
Salinas. · 

MARANACOÁ. Rio elo Estado elo Amazonas, na mat·gem 
di r. elo rio Negro, no clist. de Mariuá, entre os rios . Baruri e 
Cunimarú, habitado por Maranacoacenas ( Araujo Ama
zonas). 

MARANACOACENA . Nação itldigena do Estado elo Ama
zonas, no rio ele que bma o nome, ela qual provém a pop. ele 
Arac:.tri ( Araujo Amazonas). 

MARANDUBA. Rio do Eslaclo ele S. Paulo, corre entre 
Ubatuba e Caraguatat.uba, e clesagua no mar . 

MARANGÁ. Log . na freg . de Jacarepaguá elo Districto 
Federal. 

MARANGABA . Cot·rego do Estado ele Minas Geraes , b:tnba 
o rnun. do Abaeté e clesagua n a ma rgem esq . do rio S. Ft·ancisco. 

MARANGUÁ. Ilha do Estado ela Bahia, no num. de tJa
mamú (In f. lo c.). 

MARANGU APE. Cidade e muu . do Estado elo Cea1·á, 
termo da com. de seu nome, ao pé da serra do Maranguape . . 
Entretem ac·ti vó commercio pela exportação que faz de assuca~, 
café algodão, legumes e fructas. No mun. ficam o pov. 
Óut~a B~.ucla, as lagôas Jary, Maracanahú e hssanahú, os 
rios Jererahú, Pira pm·a, Tangueit·a , Gavião, P acoty e outros. 
Orao o N. S . da Penha e diocese do Cear á. Foi creada parochia 
pela

0 

Lei Pro v. n. 485 ele 4 ele agosto de 1849 . Villa pela ele 
n. 553 ele 17 ele novembro de 1851. C1dade, pela ele u. !. 282 
de 28 ele setem'bro de 1869. E' com. de terceira entr., creacla 
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pel0 art. I §:l da Lei Brov. n, 1.492 de- 1'6 de dezembuo de 
1812, art. I § II da de n. 1.814 de 2~ de . janei·ro de 1879, e 
classificada pelo Dec. n. 5.226 ·de 22 de feverei·ro de· 1873. 
Ag~ncia do correio. Sobre suas di visas vide : art. I !I .da L ei 
Prov. n. 553 de 17 de novembro de 1857, ar~. li da de n. 984 
de 13 de agosto de 186'1, n . 1.139 de 5 de dezembro de 1864, 
1.242 de 5 de dezembro de 1868, n. 1.416 ele 25 de agosto ele 
1871, art. II da de n. 1. 797 de 10 de janeiro de 1879, arts. 
I e li da de n. 1873 de 25 de ou·t~bro de t879, n. 1.9i0 de 6 
ele setembt•o ele 1880, ar.t. I cl·a de n. 2 .• 015 •de 12 de setembro , 
de 1882, n. 2.068 de 2 'de agosto ele 1884, Decs . n. 68 de ·13 de 
setembro e n . 93 ele 7 de novem'bro ambos de 1890 . A pop . cla1 
com. em 1891, era de 54.8ô3 habitantes. 

MARANGUAPE. Parochia do Estado de Pernambuco, no 
mun. de Olinda, á margem do Oceano, a 18 kils. do Recife 
e 12 de.Olinda. Orago N. S. dos Prazeres e diocese de Olinda 
Foi desmembrada da freg. da Sé de O linda em 1691, conser
vando- se um Curato até 1719, em que foi elevada a vigararia 
por alvad. de D. João V. Foi suppl'imida pelo a,rt. IV da Lei 
Prov. n. 152 de 30 de março de 1846, que incorporou seu ter
ritorio ás ft·egs. de Iguarassú e da Sé de Olinda. RestfJ,urada 
pelo art. I ela Lei Prov. n. 239 de 30 de ma;io d~ 1849, foi sua 
séde, transferida para o pov. de N. S. do O' elo Páo Amarello, 
pela ele n. 463 de 2 ele maio ele '1859 . Comprehende o pov. do 
Paratibe. Sobre limites vide ar·t. I ela Lei Prov. n. 44 de 12 de 
junho ele 1837 'l'em eschs. publicas. 

MARANGUAPE . Estação da E. de F. de Baturité, n o 
Estado do Ceará. Si·tuada no sopé da serra deste nome, e cor
tada pelas ravinas Pirapora e Gavião . E' uma; estação im
portan te e por ella se exporta toda a producção da serra de 
Maranguape, constando d e café, frucLas e outl'Os productos da 
pequena lavoura, e tambem a proclucção elo talweg, que consiste 
em assucat• e aguardente ele canna, a1g<•clão e cereaes. A sua 
1·enda média annual -é de 30:000.~, sendo 10 :000$ de via9antes 
e 20:000$ de cargas. Fica aos 4° 51' 05" de Lat. S. e 41° 
01 ' 09" ele Long. O. de P<triz. 

MARANGUAPE. Serra elo Estado do Ceará, é bastante 
extensa e alg- um tant>J elevada. Toma diversas denominações, 
taes como 'l'aquará, Rajada, onde se acha seu pico mais 
elevado, Urucará e outros. Dá origem a diversos rios e o 
:nome a um dos mais importan·tes muns. do Estado. Vae até 
Soure. · 

MARANGUAPINB:O. Pequeno rio dú Estado do Ceará, 
rega os muns . de Ma·rangurupe e Porangaba, e desacrua no rio 
Ceará. Atravessa a estrad!l. que da Fortaleza vae 

0
a Souce. 

Recebe os riachos da Urucuttiba e Alagadiço -Grande . 
MARANHÃO. Estado elo Brazil. Limites .- Confina ao 

N . com o oceano, desde a foz do rio Gurupy a-té á do Parna
hyba; a L. com o Estado do Piauhy, do qual é separado pelo 
rio Parnahyba; ao S. com os Es·tados do Piauhy e Goyaz, 
servindo -lhes de limite o mesmo rio Parnahyba, a serra de 
Tauatinga e rio Manoel Alves Grande; a O. com o Estado 
de Goyaz, do qual é separado pelo di.to Manoel Alves .Grande 
e pelo 'l'ocantins até sua juucção com o Araguaya, e com o 
Estado do Pará por uma li.nha tirada dessa con.fi. até as 
vertentes -do rio Gurupy, seguindo pelo alveo deste até o oceano. 
Superüoie_. - 459~884 kils .. qs . '. Noticia histol'ica. - Foi 
V1Cente "Yanez Ptnçon o pr1meiro europeu que pisou em terras 
do Maranhão, d esembar'?ancto perto de um rio e perdendo 
alguns ele seus companherros em um coni1Hcto com o gentio. 
« Em 1534, diz o Dr. J. M. de Macedo, r acebe1·am João de 
Barros e Fernando Alvares de Andrade doações de capitanias 
hereditarias de grandes dimensões: a elo primeiro, a lém de 
todo o territol'io que se es·tenlle desde a, bahia da Tra:ição á 
e1drema septentrional ela prov·. do Rio Grande do Norte, com
prehenclia com a do segundo rm todo · ou quasi todo o Mara
nhão: os clous clonatarios tomaram por socio Ayres da Cunha 
que, coro dous filhos de Barros e um delegado de Andrade, 
veiu commandando uma; frota de dez navios e perto de mil 
colonos fundar consideravel colonia; •toda a expedição, porém, 
naufragou nos bancos do Maranhão, salvando-se apenas uns 
cem nauf1·agos e entre ell~s os clous filhos de Barros, os quaes 
depois de muito soffrer, arroja1•am-se ele novo ao mar, conse-

1 E' maior que n. Suecia e pouco menor que a Hespn.nha, quasi cinco 
vezes o reino do Portugn.l. 

I 

guincl0 chegar ás ·Antilbas. Dez annos depois; L:uiz. Mello ela, 
Silv·a, dirigindo pot•, sua , conta em preza semelhante, naufrageu 
tambem, podendo ·todavia voltar para Lisboa enrr urna cara-~ 
veHa, unica que escapara elo na,ufrag.ie .» Em 1ã94 foi o Ma·· 
ranhão visitado po1· Jacques Riff!V'llt, armaàor• de Dieppe, que. 
chegando com tres-·navios á ilha· de Maranhão, nella estalíe-.
leceu-se, tornando depois á F\rança, onde armou numerosa 
expedição que a;o man.d0 cl!e Daniel de La Ravarchêt•e veill! 
ancorar n·o portlil do l\~Jiwranhão emd612: Assentou Daniel a t 
coJonia fl•anceza em uma chapada á esq . cl0 · pol'to e deu á .. 
pov . o· nome de S. Luiz, em honra de Luiz XII I, rei da 
França. Por alg.um tempo conservaram-se os francez~s na 
posse dessa ilha, até q11e, em 1614, Jet·onymo ele Al buqnerq].le'! 
desbara:tou-es, oBrigando úa Rava1·die1·e a capitttlar e a partir:'
no p1•azo ele cinco mezes para o seu . paiz. À 1 de novembro 
de !1615, por ém, chegou Alexanfitre de Moura com o ti"ttll0 de 
governado1· do Mat•anhãlil e forçou os ft·ancezes a retirarem-se 
antes claqneHe prazo. Pot• Dec·. ele 13 de iu·n·bo · ele 1621 foi 
instibu.lclo o Elstade d0 Maranhão composto ela capitania .desse 
nom'!l· e das elo Pará e Ceará.. Durante a invasão hollandeza 
faLo Maranhão glorios0 scenario de heroicos fe i·tos, apezar de 
conquistado por aq1.1elles invasores, das mJãos dos · quaes foi 
arrancado pelo bravo sargento-mó r At),tonio 'reixeil'a de Mello. 
Em 1733 o. governador- gera l elo Estaàlil do Macanhã0 fixou sua 
residencia na cidade ele Belém elo Pará, ficando o Maranhão 
governado por capi;tães-m6res até 1754, em ctue .. começou a ter ·· 
govet·nadores ·subordin ados ao capitão gerreral do Estado, ·to·r
nan·do-se emtim em 1772 capitania independenle, até que pela 
indeJ?ettdencia e fundação do imrpeúo passou a ser prov . do 
Braz1l. Aspecto.- Seu terreno é desegual e· montanhoso par:\" 
o ililterior; á beira-mar, em geral é plano. E' bem reg~do, 
sendo a dit·ecção mais geral ele seus rios pat·a o oceano. Cl1ma, 
e saht brida de. - O illustrade Sr. Dv. Martins Costa, filho do 
Estado de que tratamos, diz: «· A pro;v. do MaranJ:tão é sa;u~
da.ve1, especialrnen·te · dut•ante a estação chamada da secca. 
As febres paludosas desenvolvem-se na ilha . de S. Luiz ás. 
ma1:gens dos igarapés e dos ri:os que a . cor~am, bem como na;s; 
prata;s que con"Stiiuem o peri>me·t,·o da ilha e o ·das bahias dà -1 
S. José e S. Marcos. Essas praias, seg1mdo diz o St·. Dr. An-· 
re.Jio Lavor 1 sã0 cobertas por· urna vasa cinzenta, o Cl\le alli 
chamam tijuco, encimadas por uma vegetaGão unifo1·me, onde' 
domina quas i que exclusivamen•te o mang·t~e (rh>isophor a man·· 
gle~. No co.ntinBn,te, o paludism0 domina. todo o v alie a;lo.ga-.. 
eliço d0 Tury-assú, maxime a pov . de Sa ta Helena, bem-como.. 
os campos ele Anajatuba, ele Berizes, elo Maracú e os de'. 
Vian•na, ás margeiTs elos ri0s Monim,· It aopecutú,· PinÜat•é;•. 
Meadm, eto ., sendo mais frequentes suas malllifestações agudas-: 
110 começo e fim da estação chuvosa • : A cachechlia palustre, 
os •engorg.itamen>tos cht·on'icos elo figa:do e do baço, ·a sclerose·. 
atrophica do figaele são communs na zona da Malal'ia. As · 
boubas, as syphilis e alg,urnas de·rmatoses parasitarias são .. 
muito espalhadas pela prov . A morphéa é enclemica e o maior 
numero de casos observa-se no Rosari0, Vianna e Mearim. 
Apparece dura11te· o verão a dysenteria em algumas localidades;. 
porém raramente sob a fórma epidemica. São frequentes nas 
classes menos favlilrecidas da fo t• tuna as. molestias do baixo
ventt•e devido á má alimentação. Aflecções franc .tmente· in- · 
flamm~torlas são raras . Desde 1868 grassa endemicamente o 
berr-bel'i na capi·tal e n as povoações situadas na costamari- .. 
Lima •. As febres erup"bivas são freqt1entes e ainda ultimamente 
a varlola assolo tl sob.·a fórma epidernica' quasi toda a prov . 
A febre ~rnat·ella VlSltou.-a em 1851 e o cholera ep~el ernico 
nunca alu appareceu.» For.tes.- O ele S. Luiz na confl. dos. 
rios Bacanga e Auil ; o de Santo An·tonio. ela Barra, ua ponta 
cl'Areia, á margem do canal da bana; e o ele S. Marcos, á 
entrada da barra. Phar 6es .-O de&. João, na ilha do mesmo 
n0me , na lat . de 10.17' 40" S. e long, . de 1o 42' 20" O. elo Rio 
de Janeiro ; o de Hacolomi, na pollta do mesmo nome, na la t. 
ele 2? 10' 001' S . e. Jong. 1° 14' 20" O. do ,Rio de Janeiro ; o de 
Sant:Anua, no archipelago des•te n0me, n.a. lat. de 2" 16' 20" 
S. e long . de Ou 26' 10" O. do Rill de Janeiro ; o ele. Alcantara, . 
na ponta e na entrada do porto do. mesmo nome, na lat. de 

' Ga=ata 1lfadica d" Bahia . n'. 1, juiho de 1883, pag. 36. 
2 Pereira do Lago. Itinetat•io ~da provil~cia do llfa1·anhão a-pud. 

Rev . do Inst. , Hist . , Googt • ojJ9ihnogr . do Braz i!, :1!872. ' 
a De 1072 obitos havid'os em 1886 na ciilade de S. Luiz 120 pevten• 

cem ao beri-beri. ' 
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2° 24' 50" S. e loJ?·g. de 1° 13' 35" O. do Rio ele J a rteiro ; o ele 
S . . Mar cos, na fortaleza elo mesmo nome na lat. ele 2o 29'20" 
S . e long-. ele ·1° 6' 4" O. elo Rio ele J~neiro ; o ela Baua 
est abelecido no fo1·te da ponta el' Areia, entl'aela elo por lo 1el~ 
S . Lui z, na Ll't. ele 2° 30' 20" S. e lon "' . ele 1o 7' 30" O. elo 
Rio ele Janeiro. Orographia . - Suas serl'~s ma is importantes 
.são: a das M:a ugabe iras, na. parte em que o Estado ·extrema 
coo:;, o de Goyaz; a elo Petutente, en·tue os rios Pa rnahyba e 
Balsas ; a do. Itapecurú entt•e o rio deste nome e o .Parnahyba; 
a elo Valen~ tm, entt·e os mes mos rios, na el' trema elo Esta;clo 
.com o elo :r::tau.j;ly ; a .das Alpercatas, entre o t•i o ele ·seu nome, 
·O Itapecu ru e o Meanm; a ela Desordem, entre os rios Gurnpy 
e Pt,ndaFé ; a ela Cmta, entue os l'ios Pindaré e Grajabú ; a 
de 'I auat1nga ; a ela Canella ; elo Machado ; da Risada; a elo 
Parnahyba, prolongada com a margem esq. elo rio elo mesmo 
nome, e ao N. da ele 'l' auatinga ; a elo Neg-ro, co rdilheira mui'to 
extensa que col'l'e em g rande parte ele SO . a NE. entve os rios 
·GraJahú e Meal'im. Potamogoraphia.- Os rios desse Estado 
-pertencem a quatro bacias: elo Oceano, elo Parnahyba, elo 'l'o
can·tius e elo 6-urupy . O Parnahyba nasce ele dous olhos cl'agtm 
ao p é ela serra ele T auati nga, no logar Gle nominaclo - Pau 
Chei•·oso - onde os Estados do Maranhão, Piauhy e Goyaz se 
·e ncontram na lat. S. ele '10o 13' e na long . Occ. ele .2° 18' do 
.meridiano do Rio ele J aneit·o . Depois ele um cm·so de 1 .'!50 
ki.ls , clesagua no Atlantico por t res canaes , que formam nm 
deHa de seis barras (Iguarassú, ou Iga::assú ; Barvas: Velh a , 
ele Meio, elo Cajú, elas Canal'ias e ela Tutoya ) . Tem cl ivel·sas 
ilhas, entre as quaes as elo Salobo, S .. José, Urussuhy, S. Ped ro, 
.Leanclra, Ca-rdoso. Recebe elo l.ado elo l\1ar anhão:o Boi Pintado, 
Duraço ou Medonho, Ped·ra Furada, Agua Suja, Marcellino, 

. Babylonia Santo Antonio, Limpeza, Balsas (o mais impor
·tante) e o Santo illugenio . Cc ncluiclos os tr abalhos ela 1" secção 
desse :do, é elle navegado por vapor es ele um metro ele calado 
,até á f:L:lrescente villa ele Nova York ; e com os )nelhora
mentos que a commissão indica pa ra a col'l'ecleira ele Canna
nelras, Il has elo Sa lobo e S. José, esta navegação .pócle- se es
tenclêr aLé á bal'l'a elo rio Balsas . Depencle ele estclclos a parte 
do rto comprehen!!llcla entre a corredeira Santo Estevão e 
Santa Philomena, n'um trecho ele cet•ca ele 250 kil s . O Mearim 
tem ori§·em , segtmclo Saint- Amand, em uma vasta .floresta ao 

·S . elo Estado na l at . ele 8° •2' 2311 e na lonno Glcc ele 2o 21 
'do Rio de ifane i1·o . .E' navegavel no inverno" ~•n•ca cie 370ki ls: 
-e no ver-ão a~ pouco acima da Lagoa Grande. Recebe o Pin
d<u-é, Qr,,Jahu, Flores , Corda ·e d iversos outros e clesan-ua no 
oceano, sendo sua foz di viclicla em clous braços pelo. Üha elos 
Garangueijos . O Monim, que clesagua na bahia ele S . José, 
junto a Icatú, recebe os rios Preto e Iguará . E ' navegavel_no 
inverno na ex tensão ele '120 kils . e no verão até a Cachoeüa, 
oito ki ls . distante de Icatú. O Itapecu.rú nasce nas fralclas ela 
serra ([O mesmo nome e elesagua na bahia ele S . J osé por 
diversas boccas, cerca ele 60 kib. ao S. ela cidade ele S . Luiz; 
r ecebendo o Alpet·catas, Peritoró, Juncliab y, J andahy e Cocló 
pela margem esq. e o Gor t•en te pela di r. Mede das nascentes 
.á foz 1.000 lüls. proximamente, elos quaes 750 podem s.et· na
vegados em todas as estações por barcos ele pequeno calado. 
Além elos ri os acima citados r ecebe mais o Prata e o Gamel
le_jra. O Tury-assú, o Ut'u, o Cururupú, o Maracassumé , o 
Per icumau que recebe o iga·r&pé Feli x, o Preguiça e ou~ros, 
·que clesag~tam no oceano. O pt•imeiro é n avegavel no invet'no ' 
na extensao ele 110 kils . e no verão na ele 66. O Cururupú 
toma os uomes do rio elo Gllnlr o c rio 'l'orto em êlive1·sas 
partes elo seu curso. O Pinclaré trib, clo Mearim, nasce a O. 
ela serra ela Cin·ta, co rre na cli recção ma is o·eral ele S . para 
N · até á embocadura elo Curú, clep.ois ele SO . "para Nill. até á 
foz elo Maracú, e finalmente a E. 1/4 de SE. até cot1fluit• no 
Meartm. E' navegavel no inverno· na extensão ele 230 kiis . e 
!lO verão até á viHa ela Manga Recebe, en,tre outTos os 
J~arapés Acar~ e Boa Vista. ·o Gua,jagú ou Grajahú, outt•o 
tr tb. do Meanm, recebe o rio dos Primeiros Morros. O 1·io 
elas .Flores, ~ambem aff. do Mearim, vecebe pela ..mar gem esq . 
o~ .rtach~s Ca,Jú, Umonem, Flores, Bactu•y e Escon_cliclo, e pela 
elu. o Co~o Grande, Jacaré, Mttcut·a .e Prata. O r1o elo Cot•cla, I 
'll ~ncla trtb. elo Mearim, nasce na set'l'a c].a Ganella, ·recebe , 
ch '\•e r sos affs ., enbre os quaes o Esbiva Grande, ill"'L rema e 
·Üuutves . O rio ,das Balsas, 'af'f. do Parnahyba, nasce na serra 
d~ Man-gabe it·a , extrema do Estroclo.ccom o ele .Goyaz ; •recebe o I 
Rtachão, Maca pá, Neves Balsinhas, ' Ve1•ecla, Penitettte, Coeal 
e •Mara>(iJha. Tem as c~choe iras elo Galengo, Pistola, Vieto-ria I 
e Pontal, totlas ele peclcas soltas e portan•to ele faci l clesób
st~:ucção , e< eliv.e t•sas ilhas, taes como: Bata:·teira, T ucum, ·Bonta. : 

.·ela Sert•a , •Salobro, Vamos Vendo, Canto A legre, Piau a-lém 
cle outras . Tem approximaelameute 720 kils . ele curso.' Lagos 
e l a"'oas .- A da Mat ta, elo Cap1m, Jussara, lago da Morte 
Recl~nclo, João Pires, Cassó Aquiry, Maracassumé, Vianna' 
c1as Almas, proximo ela cachoeira ela Lage Granelé, a d.o~ 
Patos. Nesographia. - A principal ilha elo Estado é. a do 
Maranhão, onde aeha-se assen te a. capital elo J!,staclo. Fica 
ent re as bahias ele S. José e ele S. Mar cos e é separada 1elo 
continente pelo canal denom inado l'io ele Mosqu ito . Seu maior 
compl'imento é de cerca ele 54 kils . ele Nl!;. a SO . ela ponta .do 
Tapa ry, pt·ox:ima ela ilha de Curupú na bahia de S. José, á 
ponta que fica defron te da ilha de Tauá-mirtitu enL'l'e o canal 
elo Mosquito e a bahia ele S. Marcos, e 30 kils. na maior lar
<>.ura entra a fortaleza ele S. Mat·cos e a bocca elo rio Tiileri, 
~a direcção ele NO . a Sill . ill' separada elas ilhas Pequena e 
'l'auá-mirim pelo rio elo Coqueiro e atravessada pelos rios 
An il, Bacanga; igara pés J aburú, elo Furo, Batatan, Ancliroba, 
Bicas, Gun.par a, etc . Além ela ilha elo Mavanhão, são dignas 
'Cle menção a ele S . João, a do Medo defront.e ela ponta ela 
Guia, e ~ormanclo a )passagem do Boqueirão, a Mangusa, a 
Taua-mu·t;:n, a Tamt-reelonclo, a ele Sant' Anna e o archi.pe 
l ago ele Preá . Bahias e Portos .- As pvincipaes são: a ele 
S . Marcos, ao poente da ilha elo Mar a nhão; é obstruida por 
baixios, havencl<', porém, canaes de cons icleravel profundidade, 
n:xvegaveis pot• navios do maior cah~do . Conta alguns ancora
dottt·os perteit&mente abrigados, como o elo sul ela ilha elo 
Medo. -A bahia ele S. José, a E . ela ilha elo Maranhão com~ 
muu icando-se com a ele S. Ma t·cos pelo canal ou rio elo Mos
quito; toma os nomes ele bahia elo Arraial, Tibit·y e acaba 
com o ele Meclvosos. A ele Alcan·tara, em cuja ponta existe o 
pharol ac im a citado. Agr icultura e inclustria. - Os habs. elo 
Maranhão empregam~se pri ncipalmente na cultura do al godão, 
café, fumo, canua ele assucat· e cet·eaes. Em 1881 contava o 
Estado ce t·ca ele '160 engenhos ele assucar . A ct·iação elo gado é 
consider ada como um dos pr incipaes ramos ela inclustt-ia ru
r al. Nesse Estado as zonas mais povoadas, e conseguinte
mente as mn is procluctoras, são por um lado as que se avisi
nllam da costa e por outro as que mar geam o cu rso elos 
grandes rios navegaveis, elos quaes as ribei ras do Itapecurú 
e Parnahyba são as mais pt. voaelas. Co!llo en~ natu r al a pop. 
affiuiu para aquelles pon'tos, donde pocha mats fac1lmente ex
pol' ~ar os seus Jll'Ocltlcbos e ahi fundar am- se desde os pr·i
meit•os ·tempos os maiores és tabelecimen·tos ele lavoura . Ac~u
al mente a Jnclustl'ia agrícola lu'ta com serias embar aços. A 
di fficn lclacle ele conseguit· capitaes, · a fa lta ele braços, a crise 

· inevitavel ·pvoduzoicLa .pe1a ·lei de 13 ele maio, a r ol;ina dos 
processes inclustl'iaes, a il-regularicl ade das estações, o debito 
produzido com a ·realização ele algtms melhoramen tos, a bai
xa nos pt•eços elos generos mais impottantes , tndo tem con
conido para esse estado las ti ma vel, elo qual o Estado pôde 
facilmente sallir , attrabindo uma cort'en te ,ele imrn ig1·ação , 
que tra ga novos elemen·tos ás inelustrias e explore as rique· 
zas que encerra seu sólo. Finanças. - E' digna elos mais 
serios cuidados a situacão fina 11ceira desse Estado. Sua re
ceita diminue, o cleficit. avulta e conseguintemente a divida 
.fluctuante cresce. São complexas e felizmente transilol· ias as 
causas desse clect· escimento. A receita nos ultimas exercicios 
mani festou-se mais ou menos estacionaria; a clespeza, porém, 
a ugmentou progressivamente no mesmo per iodo . E' assim que 
nos exe rcícios ele :lr884 a 1885 e ele ·1885 a 1886 a r eceita at
t i ngiu, no pri meiro, a 619 :327$'170 e no segundo a 685:6-!4.' 20, 
a des peza subiu uo primeiro a 858 :478$920 e no segundo a 
835:786$018. A receita para o ·exercicio ele 1886 a 1887 foi es
timada pela r epartição competen·te e?l 616:980$3?,0 e a clespeza 
em 761: 912-$35J, resultançlo um clefic~t ele 14,!: 932; @OL_ V 1as ele 
communicação.- Quasi nada se ba feito com rel~çao a esse 
ser viço que a liás é ele importancia capital para o progresso 
elo ,Estacl:o e meH1or apro vei'tamento ele suas riquezas na·tut·aes. 
Não faltam entretanto projectos ele estradas de ferro, e nu
me~osas concessões já teem sido fei tas pelo governo elo Estado. 
illnt~re Ol tras , mencionaremos a linha 'de Caxias a S. José 
de Ca.jazeiras, que eleve li<>at• o valle elo Parnabyba ao do 
Jt, pecurü · a ele 'Monção a 'Imperatriz e a .da Barra do Corda 
a Caro!Lna', ambas com clirecção ao valle elo Tocantins, e a da 
capital ao Rosat·io, que se des tin a a _ligar a ill.'a. ao con~in en te. 
« A meu ver, dizia em i884 o pre>stclente OvtcllO de Artdr.ade, 
todos os esforços dos poderes provinciaes devem con vergil' por 
e·mquan to para estes clous pontos : I estender o mais possível 
a . á rea ela navegação fluvial; ,II construir boas estradas com
mllns que, li-guem os .centr os pvoductores aos portos .mais '~Ci-
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zi nhos dos mesmos rios.» A 23 de junho de 1891 foram inau
gurados os trabalhos ela construcção rle uma E. ele F. ele Ca~ 
xias a Cajazeiras, que tem a exte;:;.bão em conskucção ele 
77.300 k il~ . Está em estudos uma outl'a ele Caxias ao Al'a
guaya. Pop.- E' ele 680.000 habs. Iustn1cção- O Estado contava 
167 eschs. publs. , sendo 108 para o sexo masculino e 59 para 
o feminino, um importante lyceu, divet·sas aulas padiculares 
ele ensino ele preparatorios, e a Casa ele Educandos Artífice , 
uuicoestabelecim eu to ele ensino proftssional que o Estado possue, 
e no seu genero um dos melhores ele toda a Republica. Durante 
o anuo ele 1886 funccionaram 149 cadeil'as, sendo 90 do sexo mas
culino e 59 elo fe!llinlno. Funcciouam no Estado sete aulas 
nocturnas , deiS quaes uma no ed ificio Onze ele Ag·osto , na 
capi·tal. Tem o Es tado uma bibliotheca publica . Rept·eseota
ção federal. D6. tl'es senadores e quatro deputados. - Capital 
- S. Lttiz, na ilha elo Maranhão, funclacln em1612 pelo fl'ancez 
Ravar cli ére, que assim denominou-a em honra ele Luiz XIII, 
r e i de F•·ança, berço ele Manoel Odorico Mendes 1 • T em 
37 .OOil habs. Seus eclificios não se assignalam , nem pelo 
primor ela architectura, nem pela gt•ancleza ela construcção ; 
são, porém, de solicla edificação, o que fez cli7.et• a um via
j unte Cf lle o Maranhão e~. cidade elos peque tlOS palacios. Possue 
bellas pt·aças, como a elo Carmo, onde fi ca a egreja e convento 
ele N. S. do Carmo, sup3rior ém gt·aucleza á elo Rio de Ja
n eiL•o, e onde N pousam os res tos ele João Francisco Lisho11, 
ele Sotero elos Reis e Trajano Galvão; a praça elo palacio com 
o palacio elo presidente, a secretaria elo governo, a thesoura
ria, a camara municipal, o palacio elo bispo . Junto a esta 
p1•aça, elo lado ela baixo, ftca o forte ele S. Luiz, ma is conhe
cido pelo nome ele baluat·te, e di vidido em doa s : o ele S. Cosme 
e o de S. Damião. Possue ainda a catheclral, uma elas mais 
vastas elo B1•aziJ e onde repousam os res tos ele quasi todos os 
bispos tlo Maranhão e de alguns presidentes, ficando proxima 
á praia da Trindade, onde foi suppliciaclo Manoel Beckman · 
o convento ele Santo Antonio, ele cujo pulpito fizeram-se ouvit~ 
o bispo D. Gt·egorio elos Anjos e o paclt•e Antonio Vieit•a e 
onde repousa a ossada elo illL1Stre botanico Dr. Anto;üo 
Corrêa ele Lacerda; a a lfanelega , o estabelecimento dos ecl ll
canclos artífices ; o r ecolhimento ele N. S. ela Annuociação e 
Remecl ios, ao qual acha-se annexo o Asylo ele Meninas Des 
validas, sob a denominação ele Santa Thereza, ambos sob a 
j udscllcção do diocesano ; o semi nario das Mercês ; a esta tua 
elo mavioso poeta Gonçalves Dias, na praça dos Remeclios, etc . 
Cidades principaes. - Alcantara, em uma col lina ele 60 pés 
ele altura, sob1•e a bahia ele S. Marcos, a 26 kils. ela cidade ele 
S. Luiz, que fi ca-lhe fron·~eira, com um porto excellente, entre 
as pontas ela Lage e ele Jetahira, e cerca ele 15.000 habs. Ahi 
nasceram fr. Custoclio Alves Sen·ão, o barão ele Piadaré e o 
poeta F1•ancisco ele Sá. -Caxias, a mat•gem clir. do ri0 Ha
pecurú e a SE . ela capital, ligada ·telegt•aphicamenle á Capital 
Feeleral; é o emporio ele lodo o commercio não só desse 
Estado como elos de Goyaz e Piauhy. Era denominada an ti
gamente S. José elas Aldeias Altas, ou simplesmente Aldeias 
AI-tas. F6rma uma com . , cuja pop. é avaliada em pollco 
mais de 2'!. 000 habs. Ahi nasceu Antonio Go nçalves 
Dias, o pt'imeil·o lyrico brazileiro, a 10 ele agos to de 1823. 
- Carolina, á m:1.t•ge m clü· . . do Tocantins, com activo 
commet·cio ele i•tdus tl'ia pastoril, que constitue sua pl'incipal 
rie1ueza . Tem iO .OOO ha bs . e já pertenceu ao Es tado de Goyaz. 
-- V1anna, á margem elo lago do seu nome, não longe do rio 
Pinclar é, era a antiga aldeia de Mat·acú . - Grajahú., ao~iga 
villa da Chapada , á margem dit· . elo rio Grajahú . - Itapecul'I'L
mirim , ã mat•gem dir. elo r io Itapecurú. Neste mun . nasceram 
João Francisco Lisboa (o Timon), a 22 de março ele 1812, o 
mathematico Gomes de Souza (no engenho Conceição), José 
Cancliclo (o pharol) e o senador Nunes Gonçalves (barão ele 
S. Luiz elo Maranhão) .- Tury-assú pt•oxima elo Oceano, des
membrada do Estado elo Pará pelo Dec. n. 639 ele 12 ele junho 
de 1852, á margem esq. elo i~arapé S. João, outr'ora C<uapa· 
nahy, braço elo rio Tury-assu. Bl'ejo, com clima saudavel e 
terreno productivo, distante cerca ele 300 kils. da capital elo 
Estado, ed ificada em um recinLo rodeado ele montanhas. Ahi 
nasceu a 13 de outubro ele '1818 o distíncto chorographo e his
toriador Ca.ncliclo Mendes ele Almeida, fallecido tlO Rio ele J a-

(1) Manoel Od o ric o Mendes , o vernaculo traductor da Eneida e 
Gcorgicas, de Vit·gilio, nasceu a 2! de janeiro de 1799 e falleceu em 
Londres, e:u um vagão do cnminho de ferro, a 17 de agosto de 1864 . 

neiro a 1 ele março ele 1881. - Picos. Villas principaes. 
Anajatuba, na margem clit·. elo rio Mearim, em tet·reno arenoso 
e pouco elevado.- Arary, em ter.·eno cortado pelos igat·apés 
Arary e Nema, vindo o ultimo elo lago ela Morte . Barra do 
Corda, á margem elo Mearim, jun to ela foz elo t•io Corda, e nas 
abas ela serra da Canella. -Barreirinhas, na margem esq. elo 
rio Preguiça, a 13 kils . acima ela sua foz n o oceano.- Caj ap i6 . 
- Carutapel'a, cujo mun. é limitado pelos rios Gurupy e 'l'ro
mahy.- Cod6, á marge m esq. ele ltapecurú, nas proximidades 
elo rio q11e dá-lhe o nome : grande procluctora ele fumo. -
Cot•oatá, ~ marg':lm esq. elo ltapacurú: - Guimarães, á margem 
ela·. do r1o Pencuman, 12 kils. aCLma ela foz. Foi antiga
mente a fazenda Gnarapiranga, cedida por seu proprietario 
José Bruno de Barros á corôa portugueza em '1758. Ahi nasceu 
Francisco Sotero dos Reis a 26 de abril ele 1800. -Imperatriz, 
á margem elo Tocantins. - Monção, á margem esq. elo rio 
Pindaré . - Mear im, ber ço ele Trajano Gal vão. - Mil'it iba, 
edificada sobre monos, á margem elo rio Freá.- Nova-York, 
á margem esq. elo rio P a rnahyba. - PassJ gem Franca.
Penalva, á margem esq. do rio Cajary.- Pastos Bons . -
Pinheiro . - Rlachão.- S. Luiz Gonzag·a, conhecida vu l gar~ 
mente por villa do Machado, em consee1uencia ele ter sido re~ 
movida do logar, hoje denominado Villa Velh a, para as ·terras 
ele um negocian te Machado. -Santa Helena, ã margem esq. 
elo Tury- assú, distante 210 kils. ela capital, 118 elo Pinheil'o e 
90 ele 'l'ury-assú.- Vargem Grande, em uma bella campina 
e a 6 kils. elo rio Igtlará.- Villa da Chapadinha.- Tu toya . 
-S. João dos Patos.-Icatú, na margem clir. elo Monim.
Peclreiras. - Bnl'i ty. - S. Bernardo, a menos ele 18 kils . ela 
margem esej . elo rio Parahyba, á marg. clir . do riacho Burity. 
- Flores, ant iga pov. ele Caja~eiras , á mal·gem esrt . elo Pat·na
hyba, defronte ele Therazina.- S . Francisco, á marg~m esq. 
do rio Pal'nauyba . -Balsas. - Curraliuho. - At·ayoses. -
Relação dos cidadãos que teem governado o Es tado elo Ma
ranhão ele 1808 até 1895 - D . Fmncisco de l\iello Manoel ela 
Cama1•a (governador e capitão-general), C. R. ele 12 de setem· 
bro ele 1805 . Posse a 7 de janeiro de 1806. D. José 'l'homaz 
ele Mgnezos (governador e capHi1o-general). Nomeado em 25 
de janeil·o de 1809. Posse a 15 ele outubro ele 1809. Governo 
int~rino : D. Lcliz de Brito Homem (bispo), Felippe ele Banos 
e Vasconcellos (chefe ele divisão), Bernardo José ela Cama (ou· 
vidoe g·eral em virtude do Alvará ele 12 ele dezembro ele 1770). 
Posse a 24 ele maio ele 1811. P::\lllo José ela Silva Gama (go
vernador e capitão-general). Nomeado em 2 ele agosto ele 1811 
-Posse a 2 ele dezembro de 1811. Be1·nardo ela Silveir a Pinto 
(marechal ele campo), governado •· e capitão-general. Idem em 
11 de junho ele 1819- Posse a 24 de agosto ele 1819. D. Freí 
Joaquim ele N. S . ele Nazat•eth (bispo), presidente; Sebas~ião 
Gomes ela Si lva Belfort (brigadeiro), sect·etario; Felippe de 
Bal'l'os e Vasconcellos (ch efe ele esquadra); João Francisco 
Leal (desembargacl01·); Thomaz 'l'avat·es ela Silva (thesoureiro 
aposentado); Antonio Rodrigues elos San·tos (coronel ele milí
cias), e Co.etauo José ele Souza (tenente de milícias). Junta na 
fórma ela Lei ele 1 ele otttubro ele 1821 . Posse a 13 ele abril 
de 1822. Miguel Ignacio elos Santos l~reil'e ele Brtwe (advogado), 
presidente; Louren ço ele Castro Be lfot· t (cot·onel), José Joaquim 
Vieira Belfort, Pedro Arthur Pereira elo L~go (padre), secre
·tal·io; Arthm· Joaquim Lamaignet·e <!alvao, Antonio Ray· 
mundo Belfort Pereira ele Burgos, FabiO Gomes ela Silva Bel
fort e José Felix Pereil·a de Bul'gos , eleita em 7 ele a "'osto ele 
18.23. ~Junta'pt•ovisoria na fórma ela Lo1i ele 1 ele outubro ~le '1821. 
Posse a 9 ele agosto ele 18.23 . Migtlel Ignacio dos Santos Freire 
ele _B•·uce ~advogado), presidente; José Lopes ele Lemos, secre
t~no; Lutz i\ial'ia ela Luz e Sá (conego) ; José Joaquim Vi
en·~ Belfort, Antonio Joaquim Lamaignere Galvão, Rodrigo 
Lmz Salgado ele Sá Mos coso e Sisenanclo José ele Magalhães. 
2~ Junta provisoria na fórma cln Lei de i ele outubro ele '182'1. 
Posse a 29 ele dezembro ele 1823. Miguél Ignac io elos Santos 
Frei-re ele Bl'uce, 1o presidente. Nomeado em 25 ele novembro 

· ele 1823 - Posse a 10 ele julho ele 1824. Manoel Telles ela Silva 
Lobo, C. do govemo (na fórma ela Lei ele 20 ele outubt·o de 
1823) . Posse a 26 ele dezembro de 1824. Patrício José de AI~ 
meida e Silva (bacharel), C. elo govemo (na fórma da Lei de 
20 de outubro ele 1823) . Posse a 6 ele Julho de 1825. Pedro· 
José ela Costa Bal'ros, 2" presidente. Posse a 31 de agostu de· 
1825. Romualclo Antonio Franco ele Sá, C. elo governo (na 
tikma ela Lei ele 1823) . Posse a 27 ele fevereiro ele 1827. Mauoei 
ela 'Costa Pinto, 3• presidente . Posse a 28 de fevereiro 4e 
1828. Ca nclido Jos é de Araujo Vianna (bachal'el, 40 presidente. 
Posse a 14 ele janeiro de 1829. Joaquim Vieira ela Silva e Souza 
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(bacharel), 5° pres idente. Nomeado em 13 de agosto ele 1832 
- Posse a 13 ele outubro de 1832. Manoel P ereir a ela Cunha 
C. do governo (na fôrma da Lei de 1823). Posse a 17 de março 
ele 1834. Antonio José Quin, C. elo governo Posse a 3 ele maio 
ele 1834._ Raymunclo Feli_ppe Lobato, Idem, idem . Posse a 
5 de ma10 de 1834. Antomo José Qu in, por molestia do ante-

. cedente . Idem idem (2"- vez) . Posse a 30 de outubro ele 183L 
Antonio Pedro ela Costa Ferreira (bacharel, 6° presidente . No
meado_ em 3 de ~utubro d~ 1834 - Posse a 21 de janeiro de 1835. 
Joaqmm Franc1sco de Sa (bacharel), vice-presidente . Idem em 
17 de fe,:eren·o ele 1836 - Posse a 25 de janeiro de 1837 . Fran
crsco B1b1ano ele Castro (official ele mal'inha), 7o presidente. 
Idem em 15 ele fevereiro de 1837 - Posse a 3 ele maio ele 1837. 
Vicente Thomaz Pires de F igueiredo Cama r o-o 8o presidente . 
Idem em 16 ele ouLUbro ele 1837 - Posse a 3 de 'ma rço de 1838 . 
Manoel Feli zardo ele Souza e Mello (capiLão), 9o presidente. 
Idem em 20 ele dezembt•o de 1838 - P osse a 3 ele março ele 1839. 
LUiz Alves ele Lima (coronel), 10o presidente . Idem em 12 ele 
dezembro ele 1839-Posse a 7 de fevereiro ele 1840. João An
tonio ele Mit·anda (bacharel), Ho presidente. Posse a 13 ele 
maio de 1841. Francisco ele Paula P ereira Dua r te (desembar
gaclor), vice-presidente. Idem em 12 de janeit·o ele 1842 -
Posse a 2 de abril de 1842. Venancio José Lisboa, 12° presi
denLe. Idem em 14 de maio de 1844- Posse a 25 de jtmho de 
1842. Jeronymo Martiniano F igue ira de Mello (bacharel), 13° 
pres idente . Id em em 28 ele novembt•o de 1842- Posse a 23 de 
jane_iro de 1843. Manoel Bernardino de Souza Figueiredo, vice
presidente Icl~m em 23 de fevereiro de 1844 - Posse a 21 de 
março ele 1844 . João Jose ele Moma Magalhães (desembargador), 
14° presidetl"te . Idem em 1 de abril de 1844- Posse a 17 de 
maio de 18-14. Angelo Carlos Muniz, 3o vice-presidente . Idem 
em 20 ele no vem bro de 1842 - P osse a 4 ele outubro ele 1844 . 
João José ele Mo ~n·a Magalhães (restabelecido). Idem em 1 ele 
abril ele 1844- Posse a 23 de otrtubro de 18-14. Ano-elo Carlos 
Muniz, 3° vice-presidente (2n vez). Idem em 23 de f~ve re it·o de 
1844- Posse a 14 ele dezembro ele 1844, João José de Moura 
Magalhães (ele volta da Camara) . Idem em 1 de abr il de 1844 
-:-Posse 'a 17 ele novembro. de 1845 . Angelo Carlos Muniz (3a 
vez). Idem em 23 de fevét•en·o de 1844 - Posse a 4 ele abril de 
1846. Joaquim Franco de Sá (bacharel), 15o presidente . Idem 
em 21 de setembro de 1846-Posse a 27 de OLLtubro ele 1846 . 
Carlos Fet•nanelo Ri beiro, vice- presidente, Idem em 2 de junho 
de 18<17 - Posse a 17 ele dezembro de 18'17. Joaquim F1·anco ele 
Sá, restabelecido, reassume a presidencia. Idem em 21 ele se
tembro ele 1846- Posse a 21 ele janeiro ele 1848 . Antonio Joa
quim Alves elo Amaral (commendador), :l6o pres idente, Idem 
em 17 ele fe ve1·eiro de 1848 - Posse a 7 de ab t•il ele 1818. 
Herculano Ferreira Penna, 17o presidente. Idem em H 
de dezem bro de 1848 - Posse a 7 de janeit·o de 184'0 . Ho~ 
norio P ereira de Azereclo Coutinho, 18° presidente. Idem 
em 9 de outubt•o ele 18-19 - Posse a 7 de novembro de 1849. 
Eduarcl0 Olympio Machado (bacharel), 19o presidente . Idem 
em 27 de março ela 1851 ·- Possa a 5 de j unho ela 185'1. 
Manoel ele Souza Pinto ele Magalhães (depois barão de Turi
assú), 1o vice-presidente. Nomeado em 26 de novembro ele 18!8 
- Posse a 9 de ·\'ttlho de 1852. Eclttardo Olympio M~chado (de 
volta ela Assem Jléa) . Idem em 27 de lnarço de 18éli- Posse 
a 28 de setembro ele 185.2. Manoel de Souza Pinto de Maga
lhães (depois barão de Turi-assú), 1o vice-presidente . Idem 
em 28 de novembro ele 1848 - Posse a 18 de maio de •1854 . 
Eduardo Olympio Machado, reassumio o exercício . Idem em 
27 _ele março de 1851 - Posse a 15 de j tllho de 1854. J osé Joa
qmm Teixeira Belfort, 5o vice-presidente, Nomeado em 12 de 
.]anmro ele 1852- Posse a 12 de agosto de 1.855 . Antonio Can
dlclo da Cruz Machado (commendadot•) . 20> presidente . Idem 
em 16 ele JLmho de 1856 - Posse a 10 ele dezembro ele 1856. 
Barão de Croatá, 3o vice-presidente . Idem em 26 ele novembro 
de 1848 - Posse a 24 ele! fevet•eü•o de 1857. Banevenuto Augusto 
de Magalhães T~ques (bacha rel), 21o presidente . Idem e~ 13 
de março de 18él7 - Posse a 20 de abri l ele 1857. F ra.nctsco 
Xavier Paes Barreto (bachar al) 22o presiclen te . Idem em 3 de 
Sélembro de 1857- Posse a 29 d~ setembro ele 1857 . João Peeh·o 
Dias Vieira (bacharel) i o vice-presidente. Idem em 25 de ja
neiro de 1858 - .Posse 'a 13 de abril de 1858. João Lustoza ela 

· Cttnba Paranagm\. (bacharel), 230 :pt•asidente. l;lem em 14 ()e 
agosto de 1858 - Posse a 19 de outubro de 1858 . José Man a 
Bane to, 2° vice-presidente. Idem em 8 de feve reiro de 1859 
-Posse a 12 ele maio ele ·1859. João Silveira de Souza (do_utor 
em di reito),. 2-J,o presidente, Idem em 4 de julho de 18o9 -
Posse a 26 de setembro de 1859. Pedro Leão Vell oso (bacharel), 

25o presidente . Idem em 20 ele :fevereiro ele 1861 - Posse a 24 
de março da 1861. Francisco Pl'imo ele Souza Aguial· (major 
de engenheiros), 26° pres idente . Idem em 2-1 ele março ele 11361 
- Posse a 25 ele abril de 1861. Antonio Manoel de Campos 
Mello (bacharel) , 27° presidente. Idem em 21 da dezembro de 
1861 - Posse a 23 ele janeiro ele 1862 . João Pedro Dias Viei ra 
(bacharel), 1° vice-pt•esiden te (segunda vez) . Idem em 25 de 
janeiro de 1858- Posse a 5 ele junho ele 1863 . Ambrosio Leitão 
'ela Cunha (bachc:: re l), 28° presÍdente. Idem em 27 ele maio ele 
1863- Posse a 13 de junho de 1863 . Miguel Joaquim Ayres 
elo Nascimento (bacharel), 2° vice-pres idente. Idem em 5 de 
novembro de 1863 - Posse a 24 ele ·no vembro de 1863. Ambt·o
sio Le itão da Cunha (bacharel}, ele volta. eb Camara. Idem 
em 20 ele maio da 1863- Posse a 3 ele outubro ele 1864 . José 
Caetano Vaz Jtmior (bach arel), 4o vice-presidente. Idem em 2 
ele março ele 1864 - Posse a 24 ele abril ele 1865. Lafayet\e 
Rodl'igues Perei ra (bacharel), 29° presicleute . Idem em 8 de 
abril de 1865 - .Posse a 14 de j anho ele 1865 . Miguel Joaquim 
Ayres elo Nasct:?ento (bacharel), 2o vice-presidente (segunda 
vez). Idem em ? ele no_vembro, de 1863 - Posse a 19 de julho 
ele 1866 . Fredenco Jose Correa (cloutot·), 3° vice- presidente. 
Idem em 4 se tembro ele 1860 - Posse a 6 de agosto ele 1866. 
Manoel Jansen Ferreir.;t (bacharel), 1o vice-presidente. Idem 
em 7 de j t1lho ele 1866- Posse a 10 ele agosto de 1866 . Anto
nio Alves ele Souza Carval ho (bacharol), 30° pres idente . Idem 
em 16 de junho de 186ô - Posse a -1 ele outubt·o de 1868 . Ma
noel Jaase n Fet•rei ra (bachat•el), 10 vice-pi·es iclente (segunda 
vez) . Idem em 7 de julho de 1866 -Posse a 4 de abril de 1867. 
Franklin Americo de Menezes Do ria (bacharel), 31o presidente. 
Nomeado em 3 ele abril ele 1867 - Posse a 29 de maio ele 1867. 
Antonio Epaminondas ele Mello (bachm•el), 32o pt·esidente. 
Idem em 29 ele setembro de i867 - P osse a 28 ele outubro de> 
1867. Manoel Jansen I<'el'l'eira (bacharel), 1o vice-presielenter 
(terceira vez) . Idem .:Jm 7 ele julho ele 1866- Posse a 5 de 
maio ele '1868 . Manoel Cerqueit•a Pinto (bacharel ), 1o vice
presidente . Idem em 20 de julho ele 1868 - Posse a 1 ele 
agosto de 1863 . Ambt·osio Leitão ela CLmha (bacha1·el), 
33o presidente (seg unda vez). Idem em 22 de julho ele 1868 -
Posse a 4 de setembro ele 1863; Manoel Cerqueira P in to (ba
chuel), 1o vice-presidente (segunda vez). lclem em 20 de julho 
ele 1868 - Posse a 18 de outubro ele 1868. Ambrosio Leitão ela 
Cunha (bacharel), volta a o exercício . Idem em 22 ele julho de 
1868 - Posse a 25 de outubt'O de 1863. José d.t Silva Maya 
(doutor), 1o vice- presidente . Idem em 30 de janeiro de 1869-
Posse a 4 de abril de 18 j9. Bt•az Flot•entino Henrique de Souza 
(doutor), 31° presidente . Idem em 8 ele maio ele 1869 - Posse 
a 16_ ele junho ele 1869 . J osé ela Silva Maya (doutor), 1o vice
prestdente (segtmda vez). Idem em 30 de janeiro de,i869- Posse 
a 29 de mat•ço de 1870. Augusto Olymoio Gomes de Castro 
(bacharel), 35° presidente. Idem em 12 cfe outubro ele 1870 -
Posse a 28 ele outubt•o ele 1870. José da Silva Maya (clotttorj, 
lo vicê-presiclente (tet•ceira vez). Idem em 30 ele janeiro de 1869 
-Posse a 19 de maiõ ele 1871. Jo3é Pereira ela Graça (des
embargador), 2o vice-presidente. Ielem em 20 ele julho de 1870 
-Posse a 29 ele agosto de 1871. Augttsto Olympio Gomes ele 
Castro (bacharel), ele volta da Oamara . Idem em 12 ele outubro 
ele 1870- Posse a U ele outubro de 187-l. José Pereira da 
Graça (clesam bargaclor), 2o vice-presidente (segunda vez . Idem 
em 20 ele julho ele 1870 - P osse a 2;! de abril ele 1872. Jos é 
Bento da Cunha Figtteit•eclo Junior (bacharel), 36o presidente. 
Idem em 27 ele maio ele 1872 - Posse a 29 de junho de 1872 . 
José Pereit•a ela Graça (desembargador), 2° vir:e-presiclente (ter
ceira. vez). Idem em 20 de ele julho ele 1870 - Posse a 6 de 
nov~mbro ele 1872. Silvino ElVidio Carneiro da Cunha (bacha
r el). 37o presidente . Idem em 25 ele outubt·o ele 1872- Posse 
a 4 ·ele março ele 1873 . Augusto Olympio Gomes ele CasLro (ba
cb.at·el), 38o pt·esidente (seg unda vez). lelam em 17 de setembt:o 
de 1873- Posse a 4 ele outubr o ele 1873. José Franc1sco ele VI
veiros 3o vice- presidente . Idem em 20 ele ele julho de 1870 -
Posse 'a 18 ele abril de 1874. Ano·ttsto Olympio Gomes de Cas
tro (bacharel, ele volta da A.ssembléa . Iclem em 17 de setembro 
de 1.873- Posse a 28 ele setembro de 1874 . José Pereira da Graça . 
(desembargador), 2° vice-pres idente (quarta vez) . Idem e.m 20 
de j ulho ele 1870 - Posse a 22 de feverei r o ele 1875 . José F1·an
cisco de Viveiros, 3o vica-presíclente (sega nda vez). Idem ~m 
2\l de j ulho de 1870 - Posse a '14 de junho ele 1875. F redertco 
José Cardoso de Araujo Abt•anchés, 39u presidente. Idem em 
10 ele abril de 1875 - ·Posse a 23 de junho ele 1875. Luiz Anto
n io Vieira da SilYa (bacharel), 1° vice-presidente . Idem em 
20 ele dezembro ele 1875 - Posse a 17 de janeiro de 1876. Fre-
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derico de Almeida e Albuquerque (s.enaclot·), 40~ pt,esideute . Idem 
em H de dezembro de 1875 - -posse a 2 ele fevereiro de 1876. 
Barão de Monção. 3o vice- presiden te. Idem em 10 ele a hril de 
1876 - Posse a 7 de dezembro àe 1876. Francisco Maria Corrêa 
ele Sá e Bevevides (bacharel), 41° presidente. Nomeado em 28 
de novembro de 187õ - Posse a 1.8 de dezem b1:o de 1876 . Carlos 
iFernando Ribeiro, 2° vice-p:·esideu·te (segu nda vez). Idem em 
16 de fevereiro de 1878·- Posse a 28 de março de :1!878 . Gra~ 
ciliano Aristides elo 'Prado Pimentel (bacharel), 42° presi
de ute . Idem em 2 de mar ço de 1878 - P osse a 1.7 de ma.io de 

'1878 . . Francisco de Mello Cou tinho de Vilhe na, 1·• vice-presi 
den te. Idem em 8 ,le junho de 1878 - Posse a 11 de 11ovembrb 
de 1878. José Cae~n.no Vaz Junior (tenente-coronel, 3° vice-pt·e
sidente (segu nda vez) . I dem em 16 ele a bril de 1878-- Posse 
a 21 de novem bro .de 1878 . Luiz de Oliveit·a Lins de Vascon
•cellos (bacharel), ~3° presidente, I!il em em 17 ele maio ele 1879 
- Posse .a 24 de JUlho ele 1879. Carlos Fer nando Ribeiro (ba
charel) 2o vice-presiclen te (terceira vez). Idem em 16 de feve
reiro de i878 - Posse a 27 de maio ele 1880 . Ciocina to Pin to 
ela ·S ilva (doutor),_ 44° presidente . Idem em 12 ele juuho ele 1880 
·- Posse a 24 ele Julho .de 1880 . J oão Paulo Monteiro de An
drade (desembat·gadorl , vice-presidente. Idem em 13 ele agosto 
ele 1881 - .Posse a 17 de novemb1·o de :1'881 . José Manoel ele 
F 1•eiLas (bacha~el), 45• presidente . Idem <em 28 ele janeiro ele 
1882 - Posse a 7 de março ele 188-2 . Carlos Fernando Ribeiro 
(bacharel), 2o vice-presider1te (quarta vez) . Idem em 16 de feve
reit·o de 1878 - Posse a 6.de junho ele 11883 . Oviclio Jioão Pnulo 
de Andrade (desembargador), 46• presiden te . !Jem em 30 ele 
junho de 1883 - Posse a 25 de setembro de 1883. Carlos Fer
nan do Ribeil'o (bachare l), 2o vice-presidente (quinta vez). 
Idem em 16 de feve-reiro de 18:78- Posse a 2 de ma rço de 1.884 . 
José Leandro de Gocloy e Vasconcellos (bacharel), 47• pt•es i
dente. Idem em.9 de agosto ele 1884 - Posse a i8 de setembro 
de 1884 . Barão de Graja.hú (Car los Fernando Ribei ro) , 20•vice
J2l' esidente (sexta ~ez) . Idem 'em 16 Ele fevereiro de 1-8:18 -
Posse a 16 de maiO de 1.885. Antonio Tiburcio Figueir a (ba
charel , 48° presidente . Idem, em 2 de jun-ho ele -l885 - P asse a 
23 àe junho ele 1885. Cypriano José Velloso Vianna Ccloubor), 
vice-presidente . Idem em i ele ab t·il de 1•882 - Posse a 14 de 
sétembro ele 1885. João Oapistrano Bandeira ele Mello Junior 
(doutot•), 4\il0 presidente. Idem em 12 de setembro ele f885-
'Posse a 114 ele outub,·o de 1:885. José Franc isco ele Viveiros· (dou
tor), v.iee-pres iclente ( te ~ ce ira vez). Idem em 29 ele dezemb ro 
de 1888 - Posse a 29 de abl'll de 1886 . José Bento de At•aujo 
(bachareL),.50o pres idente. Idem em 2•1 ele julho ele 1886-- Posse 
a 25 de agosto de 1886 . José Marrano da Cos ta ~clon to t' ), v-ice
presidente . Iclem ,em -l6 de outubro ele 1886 - Posse a 18 ele 

- abril ele 1888. José Moreira Al ves da Silva, ·51 o presidenhe . 
Idem em 24 ele março de 1888- Posse a 28 ele abril ele 1888 . 
Barão de Gt·ajabú, vice-pr.esiclente (setim a vez). -Idem em 12 de 
junho de -18d6 - Posse a 30 de ~ 11nho ele 1889. Pedro da Cunha 
Beltrão (bacharel), 52° presidente. Idem em 22 ele junho de 1889 
·-Posse a 3 de all·osto ele 1889. José Jansen Ferreira Juniot•, 
vice-presidente , l ctem em 18 de junho ele 1889 - Posse a 29 de 
setembro de 1889. Tito Augus to Per eira ele Mattos (desembat•
gador), 53° pres idente . Idem em 5 de outubro de 1889. Os go
vernadores desse Estado ele 'L889 até 1895, foram : Dr . L ou- ! 
r en_ço Augusto de Sá e Albuquerque, eleito governador em 14 
de JUnho e~e :1.891; posse no dia seguinte .-Pt·esiclente e -inem- , 
bros da JUntag·ovel·nativa a:cclamacla •e empossada em 25 de 
novembro de 1892: coronel Joaquim Ma-noel de •Medeir os, I 

· c'.l.pitão-tenente Ot~on de CaTValho Bulhões , Dt•, Raymunclo 
Joaquim Ewet•ton Maia, Dr. Francisco ela Cunba ·Machado e 
Dr. BenediC-to Pereira Le~te ,- Pres idente e membros ela 
junta governa ti v a acclamacla e empossada a 18 de elezembro 1 

de 1891 : Dr . F .rancisco ela C.unha Machado, Dt·. R ay
munclo Joaquim EwertonMn.ia e Dt•. Ben edict.o Pereirn. Leite - • 
Capitão-teneJlte Manoel Ig nacio Belfort Vieira, acclamaclo ; 
governador em 25 de n ovem bro ele 1891 e empossado a 8 de 
janeiro de 1892, ele ito govemador em 6 de maio ele 189.2, cr:> m- 1 

promisso a 11 de jtmho- A primeira Const ituição foi promul- ' 
·gad-a a 4 de julho de !1!891 e a segunda a .28 ele julho ele 1892 : 
Consti·tuição elo Estado - · Titulo I- Do Estado ·- ·At·t. 1 .o 
O Es~ado elo Maranhão faz parte ela ·Republica elos 'Estados 1 
Unidos elo Bvazil, tendo a sua autonomia hmitada apenas~pelas 
t·estricÇões ex pressas na Cons·tituição Federal. Art. 2.• O seu li 
t errito1•io é o mes mo da a ntiga provincia elo Maranhão, podendo , 
ser alter.ado pelas a:cquisições ou incorporações ·que venham a j 
r ealtsar-se com a acquiescencia do poder legislativo elo Estado 
em dous annos suceessivos e approvação do Congresso Nacional. 

'Al!t. 3 . o .O seu govet·no é republicano, ·co.nstitucLonal e .repve
sentaLivo. 'ritulo f[ - Da organisação do Governo d o Estad0. 
-A~t. 4 . o Oa poderes políticos elo Es tado emanam dil·ect<i ülente 
ou in_clirectamente da vontade ])opul a r e são o podet· leg isra
tivo, o podet' executivo e •o poder judiciario, inclependrl ntes e 
b'armonicos entre si. Capitulo I ·- -8ecção . I - ,Do Po.cler L.e
g:islatlvo.- k rt. 5.o O P ocl<Jr Legislativo é e.xet'CJclO pelo .Con

·.gresso com a sancçãodo governaclor.-Ar t. 6 . 0 O Congresso ;se 
compõe Gle durus Camaras: a elos deputados e a elos senado:res.·
A rt . 7 ,o As cam a ras funcciona1·ão separadamente de 5 de ·.fie
vereit•o a 5 de abril de cada anno, inele[!le ndemente ele conv.o
cação . Trabalharão retmid;~s: f o nrus sessões de a bertura. eren~ 
cereamento ; 2o nas de aptu•ação das eleições elo g.ove·r naclm· e 
vice-govern·aclóres ; 3o nws de p osse elo govern,ruclor e vice-,go 
-vernaclores ; 40 par a ·tomar co nhecimenqo elas renuncias do 
governador e vice-govem aclores .- Art . 8. o Ninguem P?clerá ser 
ao mesmo tempo depntado e sena dor. Ar t . 9. 0 Perde t· a o man· 
da to o deputado ou senador que for eleito e acceitar o logat• d_e 
governado1~, ou o que sendo vice-govern ador substt tua· efl:'ectt
vamente o gove rn ador no caso de vaga . T am bem perclerá ,o 
mancla to, o cle]Dutado ou sena clo1' que deixar de comy a recer a.s 
sessões ot·dina rias da um RJn<ro, sem licença o"LL causa Jus·ti.ficad:a. 

-- At·t . 10. O mandato legisln.tivo pôde-ser r ennnci aclo .. ----:~rt. • :fli, 
Os membt•os do Congresso sKo inviol!atve is por suas _op1mo es, pa
lavvn.s e -vo tos no•exer cicio do m anda·to e n•ão p<Dderao s.e t· presos, 
nem lli'Ocessados. criminal mente sem pt~év ia licença ela Ca~~a, 
a que pertencerem, sal:vo caso de fl.a~rancia em cle l1cto · wafi; 
'a nçave l. Neste caso o processo seg ua·a os seus ·~rn.mltes a b~ a 
pro nuncia excl usiva e os antes serão r emet ticlos á 'l'espect1va 
Camara para deliber ar soln·e a p l'Oceelencia ela accusação, ca~o 
não opte o processado pelo julgamento imrnecl iat o.- Ar t. 12. Nao 
podem os membros elo Congresso recebeT do poder executtvo do 
Estado empregos ott comm issões t•emuneraclos, exceptuaclos os 
·casos .de accessos , promoção legal e missão junto ao goveuna 
elos Estados o.t da 1Jni·ão . Secção !I --Da cama!'a elos deptt ba'Cto:s. 
Ar t. 13. A camara elos deputados compõe-se ele 20 membros, 
eleitos ele tres em tres annos . Lei ordiuaria prescrevecá o modo 
da sua compos ição, .gllardado o sys tema ela eleição elireita ..
Art. 1.4 . E' da exclusiva compe tencia ela camara : 1° inicii:tT ~s 
leis sobre impos tos •e frxrução ele forças ; ·2" e11ee ta'~ a d1scuss<w 
das propos tas a presen tados [3e1o poclet· execu tivo; 3° couceder 
licença pa ra o processo do governaelor nos ct· imes communs e 
julgai' nesses c1•imes ·cla pt·oceclencia da accusação_ eontra elle 
inteutada . Secção l!I- Do -senado.- Art. ·15. O•clena;clo c.o.al.
pãJe -se ele 15 membros, cujo mauclato durará 11ove anaos •. A 
s ua r enovação far-se-ha ·triennalmente pelo tet·ço e relativa
men te á su a com-posição observnr-se -h a o disposto no a,d. 1!3. 
-Al't. ·16. Compete pl'ivativamente ao Senado processa'l' e_ JUlgar 
o .,.overnaclor e os membros elo Superier Tribunal de Just.J.Ça Jll@S 
crimes ele responsab ilidade , n ão podendo pt·ofed r sen tença 
conelem nateria senão per dons ter ços elos membros presentes, 
nem impôt• out~·as p enas que não sejam a de perda do cat·g_o •e ,a 
inhabili tação para qu:1.lquer outro, sem prej uizo el a acçao .cla 
jusüça orclina ria. Secção IV - Attribnições elo Cong-resso .
Art. ·17. E' ela competencia pt•ivativa clo·Oongresso: 1° clecretaT, 
in terpretar, suspe,nEler e ·revogat• as leis do ill st ado; 2° orçar 
a 'r eceita e fixa r a despeza elo Tils~aclo a~ntmlmen~e ; 3° esw· 
belecer as ba-ses pat•a a orgat;> isa;ão da _fo t·ç_a p_n l?ltc_a e ftxal:a 
annLulmente ; 4• decl'etar a dt VIsao poltt1ca, JUdlcl a rta e aclJllil~ 
nistrativa; ·5o des igna r a sécle do gove rno; 6" legisla r aobre,a 
organisação judicia ri a e as fôrmas do processo; 7o crea.r esta• 
belecímentos para cumprimento das penas ; 8" estabelecer o 
pr?cesso para todas as eleições do Estado, respeitando o '1Jt1e ~ 
celta elo n. 2.2 elo art. 34 da ConsLituição Federal; 9° au touts!l.l' 
o gove:naclor a c_o ntrahü· emprestimos e a proceder a ?u~ra~ 
opet·açoes linancetras, determinando os seus ltm •tes e cond1çoes ! 
10 legisla r sobre a divida publica e os meios de, seu pagamento • 
H deliber a t• sobt·e a actministração elos bens elo fi::st a,clo ·e sua 
alienação; 12 crea1' o u supprimit• repartiÇões e empregos,_ marcar 
vencimen tos e ajuda à:e custo aos t'uncciona r10s pu-bl1cos; i 3 
crear viUas e cicln.des ; 1.4 determinar as en brancias das ~s~ 
mat•c::ts ; 15 Jeg-isl a t· sob t•e-rios interiot•es , estradas e outros me:L~s 
ele communicação, observado o § 6o clo ,a rt. 34 ela Gonstttutçao 
Federal; 16 re ferenehu· ajttstes e convenções sem caL·acte r po: 
li bico, celebraelos p.elo go-v'ernádor com outros Estados ; 17 cr~at 

· monte-pio obri gatorio ·em favot• .clas famílias elos funcciomnn@S 
do Estado ; 1·8 marca t· ·subsidio ·aos deputados e senador.es il1_0 

ultimo anno ·ela. iegisla t ttr a- para a seguinte ; 1!9 apu,rar elelirHÓ 
tivmnerlte as eleiç·ões _de ,governador e vice-governadol'eS ;: 2 
lfis:ar os vencimentos 'elo gove·rnador; 21 commutar e perclon.nts 
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penas -imppsta~ aos•funcionarios'jlubíioos do llistado, nos crimes I 
de responsab1hdade ; 22 conceder liCença ao governador e vJCe 
gqvernadores para sahirem cl o. Estado; 23 a&l úliar as suas sessões·; 
24_decratar todas-as leis organicas para a e-xecução desta Con
stituiÇtão e deciElir sebre . tudo -mais"qlre disser respeite aos1irr
teJ.:esses do Estado, dentt·o dos limites traçados pel!t ConstiLuição. 
F.ederal.e -sem offansa das attribuições dos ' municipios.-ArL. i8. 
Comppte-lhe tambem, mas não priv-a tivamente ·: 1o velar na 
g11arda da Constituição e. das leis ·; 2.9 promover o desenvolvi-
men·to moral, iutellectual e material do · Estado : 3o le<>islar · 
sebre·a instrucção publica e crea,r e •mau.ter .escolas:; 40 c!a/'posse 
ao. governador e vice-o-overnador :.5o leo-islar sobre a civilisação 
dos · iudios e es tabele~imentos de: cariâa cle-; soccorros e immi
gração . Art. 19 . E' defeso ao Con~resso intervi!· na industria 
e .a:g.r•ic .tltura, creanclo pr ivi legies directos e fazencl:e concessões
sem .. livre concurrencia. Secção V- Das leis e reseluções
Ar.L 20. Excepção feita elos casos do art. H, os· projec tos de- lei 
podem. ser iniciados em qualqtter das camaras. Art . 2 l. '11odos 
O& prOJectos de lei terão tres discussões, em cada· uma das ca
maras e os qLte forem p or ambas approvados serão enviados-ao 
governador, que com elles se conformando, os sanccionarà e 
promulgará. § i 0 se o f)roj,cto a.pprovado em uma camara for 
emendado · na outra, esta devolvel-o-ha á primeira com as 
emendas, .as q uaes, sendo approvadas farão pat· te do projecto 
qjle, assim modificado subit•á á sancção do governe . § 2o não 
sendo a:pprovadas as emendas, vol verá o proJecto emendado á 
camara revisora, que só mente poderá ma ntel-as, se as approvar 
par doas terços dos votos presentes, é nesta h.ypothese tornará 
o R.rojêc to á cama.ra iniciaclo1·a, a qual s6 poderá reprova-r as 
em·enclas mediante igual votacão. § 3o regeitaclas deste modo 
as emendas pela:camara iniciadera, o projecto será enviado a 
uma commissão composta de tres depuLados e tres senadores: a 
g ~tal apresenta,rá uma solução ao conflicto. Submettida esta so
luçiio a ambas camaras, estas sem discLtssão e emendas a 
accei"tarão ou não, sendo no primeiro caso o projecto enviado 
~o governad-or, para a san·cção, e no segundo considerado re
Je-llaclo. Al't. 22. Apresentado o p1•ojecto ao governador elo Es
tado, devr.rá elle dentL'O de 10 dias improl·ogaveis sanccional- o 
Ol~ . negar-lhe a sancção. Art. 23. Sa'Ucciona,ào o projecto set·á 
l~1 elo El~tado e segui r-se-_!la· promul~ação. Art. 24. O governado!' 
so J!_Ddera negar a sancçao, se cons1úlerar o projeclo iucousti
ttlclonal Otl contrario aos inte1·esses do Estado e neste caso dará 
por escr ipto os motivos da recusa. Art. 25, Negada a sancção, 
voltará o pvojiJcto á camara em q·ue foi in·iciado. 'Iianto nesta 
como m~ otltra wfl'rerá uma discussão; e, sencto . em ambas -· 
approvaclo por dons ltet•ços dos votos,dos mem1lros-presentes, será 
lei do Estado e como tal enviado ao gJvernador para a promul-
gaçã·o. § 1o o silencio do -goY_ernador,_no dec:-enclio import~ a sa~c-
çãe e , dando-se ella, o proJ ~cto sara p11bhcado co_m? .let do Es
tado pelo p1·esiclente ela camara qy.e o hoLtver llllC1aclo. § II 
E.sgo lado o clccendio, quando já estiverem. encerra,dos os tra
balhos do Con.,.resso, deverá ser o acto do governador. apreseu-
·taclo á camar~ iniciadora no primeiro dia ,de . sessão e, se não o 
for, ,o presidente resp_ectivo fa rá a publicação· nos termos· do 
paragrapho antecedente. Art. 26. Os proj ectos totalmen.te rej e-i
·tados e os que·, .não saucciona:dos, deixarem de ser app1·ovados 
~elo con.g1·esso nos termos elo a rt. 25., não poderão ser s~bmet
ttdos á discussão no mesmo anno. Secção VI- Das· ele1çoes do 
C.o.ngress0 . Art. 2?, A eleição dos deputados e· senaclo l·es será 
por_ voto directo. Art. 28 . Nas eleições de deputados e senadores 
sera.o elel\os os candida·tos que obtiver em maior numero de 
votos. A eleição do tet·çp elo Senado far-se-ha na mesma occasião 
em C).pe .se proceder á elos deputados. Art. 29 . São condições ele 
elegt ulhclade para o Congresso : 1o Estat• na posse dos direitos 
de eleitor ; 2° ser domiciliado no Estado desde quatro annos, pelo 
men?s •. antps da eleição; 30 ter mais de seis annes de cidadão 
brazlleu·o, sendo na/turalisaclo: Para o cargo de·senaclor exige-se 
mais '7 1dacle de 35 an nos . Capitulo II - Secção I - Do poder 
eJ:~~ULivo, Art. 30.,0 p~det• execl~·ti_vo tem por chefe o governador 
do Estado, que se:~ eleito e serv1r a por quatro annos . Art . ~1. 
Na mesma occas1ao da e·leiçãe elo govet·nado r fa r-se-ha elo v1Ee 
gpvernadol', por votação distinctaJ: Art. 32 . O governaclol! nao' 
Poclerá ser reel~ ito, nem eleito .vice-governador, para. o seg.u.inte . 
P~r1odo governamen ta:l. Art . 33. Tambem para esse perwúlo 
não poderá ser r eeleito, nem eleito govei·na~or, o vice -g~ver
I_J-.ador ou subst ituto clesdé que nos uHimos se1s mezes an tel'lores 
a.. el eição tivet· occupad0 o governo por qualquer tempo . ArL34; 
O_.s, vice-governadores pela ordem do sua collocação, substituem 
o.,governaclor no caso cÍ.e impedimento eahe succedem nCJ de vaga, . 
:PPr qualquer motivo e por t ·odo· o ·tempo· que faltar para.compleo 

ta r - se· o yeriodo g.ovet'llamental . ~-rt: 35. ~a falta ou ;impeúlü
mento dos VJCe-governador.es subshtutl -os-hae successi vamente 
o presidente - do~ Senaclo e o da Camara dos deputados. §: 1q 
vagando por qualqne!'. motivo, os·· logares de govemadot· e vice
gove tmadores; seis mezes ou menos tempo antes de expirar. o 
periiodo governamental, servirá pelo espaço q11e fallar para 
completai- o quem os substituir ·pela , m·dem estabelecida neste 
artig.o .. § 2o sendo maior o ·tempo a preencher, proc_:_der-se-ha 
á eleição para governado t· e vice-governado~·es , n ao p r.>de.ndo_ 
ser eleito para qualquer desses cal'gos o substttute 9-ue esttve_r 
em exercic-io. Art. 36. O governador ou quem o estiVer substl~ 
tuinclo, deixará o exercicio elo caJt'go no mesmo dia em que findar. 
o perioclo .governamental, sendo lo!jo succediclo pelo recem-elelto. 
Art. 37. O governador não podara acceitar qualquer. emprego 
remunerado, nem. ser ele ito por este Estado para. qualquer 
ftmcção legislati va. Ar-t. 38 . O go.vernaclor e vice-governadores . 
não poderão, sob pena da dos cargos<, ausentar-se do Estado 
sem licença elo Gougresso, salvo o cas.o de• força maior ou o ; 
desempenho de ftmcções legislativas . Se o Congresso nã o estive~: 
r eunido, será a lice nça concedida pelo lH'esidente do Senado· e 
na falta deste p aio da Camara dos, deputados, Secção li- Das, 
attribuições do governador. Art . 39. Ao governador compete : 
1° oa!lcciona1·, promulgar e fazer P!lblicar _:'\s. leis e resoluçpes 
do Cong1·esso e expedir decretos; 1nstr.ucçoes e regulamentos 
para~ sua fiel _~xecução; 2° cumprir e. fazer ct1mprir a Consti
tll!çao da U tnao e a do Estado, das le1s des·te e as federaes, em . 
que tem inter.venção a sua autoridade ; 3• diri"gir ·os nego cios da. 
administração civi l e militar·; 40 convocar ·extraordinariamen·te : 
o Congresso e prorogar as suas sessões ordinarias, quando o 
bem publico o exigir; 5° celebrar com . outro3 Estados 
ajustes· e convenções sem cal'acter politico, sujeitando-os á 
approvação elo Co11gresso e depois á do pt•es iden•te da R~pu
blica; 6° informar o Congresso no dia ele sua al•ertura do 
estado dos negocies publicos e actos de sua administração, 
por via ele mensagem, fazendo nesta a indicação medidas, 
cuja adopção lhe pareça n ecessaria ; -7o nomear e demittir os 
empregados civis e militares, de acccrdo com a Constituição 
e com as le is ; so suspender os empregados ad.minisbrativos do 
Estado depois ele ouvil- os mandando im~ecliatamente respo_n- · 
sabilisal-es · 9° dar as o1·dens para se eflectuarem as· ele1çoesc 
elo Estado, ~ as fecleraes, , no caso do§ 3o •elo art . 1'7 da Consti.,... 
tuição ·federal e tomar as providencias par·a q11e alias se effee~ 
tuem ; 100 solicitat• elo Governo fedet•al, quando o reclamar a 
con-.ve aiencia publica, o auxilio das • forças · fecle1·aes. danc~o parte ' 
ao Cong1'esso, lo~o qae se reunir" dos· motivos que lhe. 1mpuze;. · 
ram esse proceclunen_to; Ho represen-tar a;o Governo federaL 
co.ntra os fu-nccionarios federaes , reside>ntes· no, Estado; 12° pro~ · 
vocar, quando necessari-a, a acção: dõ Ministedo Pu!J1ico do., 
Estado .; 13° commutar e indultar ·as· pm1as , irrrpostas por crimes 
communs, su.jeitos · a jurisdicção de . l!lstado" o.uvihdo. o ·i uizr ou 
triblwal que houver proferido a sentença, Art. 38 . O gov·er
naclor será o chefe das forças pertence'!líes ao Estado. Secção .. 
3a-Da responsabilidade do Governador.- Ar.t. 39 Nos m·imes~· 
ele responsa:bilidade elo G0vernacl0r, o preparo .clo processo e_ o.· 
julgamento pertence1•ão ao Senado . A . lei dirá quaes serao 
esses .delictos e lhes regulará o processo e julgamento. Art. 40. 
Nos crimes· commuus será processado e -julgado o Governador 
pelo superior· tribunal de jLtstiça, mediante licença da Garoara 
elos Deputados, ;), qual deverão se. r eemetticlos os autos antes de 
proferina a pronLmcia, para que delibere sobre a proceclencia 
ou improcedencia ela acCLIS<l.ção . Tambem n esses m·imes a lei. 
regul a.rá o processe e julgamento elo Governa por. Gari tu lo 3°-:-
Secção I- Do p.rocler jucliciario- A:rt: 41. O poder .JUcltcJarlO ' 
é exercido: 1o peJa magistratura do Estado, composta de .u~ 
superior tribunal de justiça e'· cle juizes de direiLo; 2°.PJJl' JUl- 
zes district!tes e seus• supplentes ; 3q por tuibunaes. de JU:"Y ; 4° 
p or · tribunaes corr~ccionaes, Art. 42. O supe riOr tr1buna-L 
de justiça tem jnrisdicção· em··todo o Estado e sua sé ele ~a ~a- · 
pi·tal deste. § 1. o Pa,ra os effeitos da administr ação da JUStiça 
pelos outros orgãos do. poder· j udiciario,, será o;territori:o do E~_,
tado dividido em comarcas e districtos' ; § .2° cacta comarca tera 
um juiz ele direito" e;rcepto a da capital que te1·á tres pelo !D-e.-•. 
nos e cada dis tricto um juiz districtal e supplentes, um trtbu- -
nal do jur;y e um tribunal. correcional. Na capital haverá um 
s6 trib mal do jury; § 3o as~coma:rcas. púlderão comprehender 
ma is de um. clistric to e serão classificadas , de 1~, 2a e ?a e.n., 
trancia , seg.undb a _distanci-a em que s.e aEha1·em:. da capllal do 
Esbaclo OLI a facillclade ele communteaçao que houver ' entre; 
ellas· e a mesma capi•tal; § 4o cada . districto t er á pelo . menos 
cem j m·aclos•.; §- 5~ a lei estabelecer& req uesitos ·pa1!a ser Jurado, 
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e elas decisões sobt•e a sua c1ualificação haverá recurso para o 
superior tribunal ele justiça . Art. 4.3 . Os magistrado~ s~o. vi
talício:;, perdendo o cargo umcamente por sentença Jucltctal. 
Art. 44. t\. compctencia elo .P?clet· j.ucl~ciario estende-se a qual
quer ma teria ele na·tureza ctvtl e cnmmal! exceptnados os. ct'l
mes puramente m11I tares e os casos prev1s~os nesta Constltm
ção e na feclet·al. As suas decisões, guat·claclos os recursos, porão 
termo aos pt·o,bessos ~_questões, ~alvo nos casos mencionados 
nesta ultima Cons·tltutçao. Art. 4;:>. Nos casos em CJ,U~ se trat!l-r 
da validade ou invahclacle, em face desta Constltutçao, ele le1s, 
actos elo Poder Executivo, posturas das camaras . municipaes e 
actos elas a~toriclacles aclministralivas elos municiptos, é ainda c~a 
compe·tencia do pócler j~Hlicial'io decidir de sua constHucionah
dacle com relação á. especie. Das suas decisões sobre a mat!ria 
deste articro haverá sempre recut•so necess\l.rio e com efl'eito 
suspensivo

0 
para o superiot· \ribntlal qe jus~iça. Ax:t. 46: E' 

permittido o JlllZO arbtt ra l, em matena c1vil e commerctal. 
Art. 47. Serão movidas no fót•o ela capital as caus as em que o 
Estado demandar ou for demandado. Al't. 48. Para . promover 
os interesses ela justiça publica é instituído o ministel'io pu
blico j unto ao podot· j1tdicia rio. Ar t . 49. Perante os j•.lizes e 
tt-ibunaes haverá set•ventuarics de jttstiça. Secção 2" - Do tri
bunal correccional- Art. 50. O tribunal conecionol compõe
se elo juiz clistrictal como o presidente e de vogaes em numero 
de quatl'o, pelo menos, s ort~ uclo s dentre os Jur.ados ·1·esiclentes 
na sécle do clis~t·icto. Compete- lhe o processo e julgamento elas 
infrações ele post,tras, contravenções e crimes ele pequena pena 
li.lacle. A lei especificará quaes elles sejam, tendo em visla a 
sua natureza e qtte a pena não exceda de 1:000.~ de multa e um 
anno ele prisão com a mesma multa on sem ella. Art. 51. De 
todas as decisões do tt·ibunal coneccional h averá appellação 
necessaria para o juiz ele direito ela comarca. Secção 3 1 - Do 
tribunal elo jury- Art. 52. O t ribunal elo jtll'y compõe-se do 
juiz de dit•eito como presiclen·te e ele 36 jurados, pelo meaos . 
§ to as suas decisões serão pl·ofericlas por um conselho de 12 
jurados sorteados dentt•a os que o compõe; § 2° a sua compe
tencia versa sob t·e o julg~.mento em materia criminal ; § 3° 
compete-lhe o j ulg:amento ele todos os cl'imes e contravenções, 
que po1· le i não SeJa confer~do a oust·o JUIZO ou tnbu!lal; § 4° 
os jurados pronunctar- se-bao sobre facto e o presidet~t~ do 
Lt·ibunal applicará a lei, de accordo com as suas dectsoes . 
Secção 4a - Do juiz districtal - Al't. 53· O juiz distdctal e 
seus supp~entes serão nomeaclo3 pot· elous anuas palo Governa
dor elo ~stado. Serão pt•aferidos para essas nomeações os cida
dãos O'racluados em direi·to. At·t. 54. O juiz districtal presi
dirá g tribunal correccional e eíl"ectuará os casamentos no seu 
districto, preparará e julgar á as causas civis alé o valor de 
300$ e su~stituirá. o juiz cledireito, excepto: .n?- presiden?ia elo 
jtu·v; no Julgam3nto dos cr1mes de responsabihclacle; no Julga 
mento ele appell ação necessaria elas decisões elos tribunaes cor
r eccionaes. Art. 45. Nos districtos em que não forem séde de 
comarca, o preparo dos processos civis, cujo julgamento perten
ce ao juiz de direito, compe tir~t ao juiz districtal. ArL 56. D;;ts 
decisões do juiz districtal haverá recurso para o .1niz de dit•eito 
At•t. 57. Nos crimes d e r esponsabilidade será processado e 
:jtt\gado pelo juiz ele direHo da comarca. At·t. 58. O juiz clis·
tricbal n ão poderá ser r emovido senão por sentença judiciaL
Secção 5• - Do juiz ele clireito -Art. 59. O juiz ele clir.e ito 
será nomeado pelo Governador do E s tado dentre os cidadãos 
graduados em direito, com quatro annos de pt·atica do foro, 
pelo menos, ol>ticla no cat·go ele ;juiz clistrictul ou ele promotor 
publico, ou com seis annos ele efl'ectivo exercício de ~telvocacia 
devidamente comprovado. Art. 60. Vaga ndo q.ualquer coTUar- · 
ca ele 2"' en tt·ancia , será nella pt'ovido pelo Governador o jtüz 
de direito mais antigo elas de 1a, e no caso de vaga das de 3a, 
será pela mesma forma prehenchicla p elo juiz ele direito mais 
antigo das de 2". A eclade prevalece:·a pat·a regular o accesso. 
quando aco11taça existirem dons ou mais juizes de direito com 
a mesma antigu idade, e, quando tiverem a mesma idade, fi 
cará á li vre escolha do Governador. Art. 6i. Salvo o caso 
de permut~. de comarca: de igual entranc!a1 os juizes. de dira.ito 
não poclerao ser removidos. ·Art. 6.2. O .JUIZ de cltreito pres1de 
o tribun al do jury, applica nelle a lei ele accordo com as de·
cisoes sobre o facto, Julga em segunda instancia as causas 
civeis até o valor de 300$, preparar na sécle da comarca e julga 
em toda ella em primeira instancia as ca usas de valor supel'ir a 
essa quantia. Das suas decisões em 1• instancia ho.verá 1·ecuroo 
parao superior tribunal de justiça. Art . 63. Nos crimes comuns 
e c;J.e responsabiliclade será elle processado e julgado pelo superior 
tnbunal de jaatiça. - Secção 6a - Do superior t,·ibunal de 

justiça- Art. 6<1. O superior tl'ibunal de justiça compot·-se-ha 
ele sete membros, pelo menos, com a denominação de desem
barga dores , dos quaes um será o presidente eleito annualmente 
pelo tribunal e outro procurador geral do Estodo, nomeado 
pelo Governador . . At·t . t5. Os seus mémbt•os serão nome ados 
pelo Govemaclor dentre os juizes de direi to de 3" entt•ancia, 
pela Ol"clem ele antiguidade e no caso de igualdade desta, sçr_á 
preferido o mais velho. Havendo clous on mais juizes de direi
Lo com igual tempo de exercício e ela mesm a idade, ficará á 
livre escolha do Governador . Art. 66. Os membros do superior 
tribunal ele justiça . serão processados e julgados nos crimes 
communs pelo propr10 ~ribunal. - Secção 7"'- Do ministerio 
publico e serv.entnarios ele justiça- Art. 67. O ministerio 
pttblico terá por orgão u1n pr.ocuraclor geral do Estado, um pro
motoe em cada comarca e um adjunto de promotor em cada 
distric to, § 1° o pt•ocuraclor geral e o pt·omo tor serão nomea
dos pelo Govet•naclol', o primeiro dentre os memb ,·os elo supe
rior tribunal de justiça e o segundo dentre os cidadãos gt·aclua
dos em direito; § 2° o procurador geral exercedt o c~rgo por 
clous ann0s e o pr omotor em quanto bem servil· ; § 3° o adjunto 
será nomeado pelo juiz de dit·ei to ela com arca e conservado em 
quanto bem servir; § 4° o procurador geral durante o tempo 
ele seu exercício n ão fnnccion:t.rá no tribunal como julgador. 
Art . 68. Haver á p.,t·ante o superim· ·tribunal elo justiça e ~m 
cada clisLricto ·tantos serven·tuario s quan tos forem necessarios. 
Serão nomeados vitaliciamente pelo snperiot• ·tribunal de justiça 
os que Liverem ele servir perante elle e pelos juizes ele direito 
os dos clistrictos de sua comarca. Capi tdo 4o- Da pelicia elo 
Estado- Ar·t. 69, E' confiada á policia do Estado a manuten
ção ela ordem e segm·ança publica. Art. 70 . Será · dil'igicla 
por um cidadão graduado em direito, com a denominação ele 
chefe ele policia e ele nomeação elo Governador. Art. 71. O chefe 
ele policia ted, agentes em todo o Estado, nome:t.clos sob sua 
proposta, pelo Governn.dor. Ar&. 72. A lei orJinaria marcará 
as attrilnições elo chefe ele polia e elos seus agentes. Titulo III 
-Do município - Art. 73. O municipio é a base ela organisa
ção aelministraliva do Estado; é autonomo em t udo quanto 
respeiLa ao seu peculiar interesse. Art. 74 . Qualquet· nucleo 
de população pocled, constituir-se em município com acqnies
cencia elo Congresso elo Estado e depois ele const ituído poderá 
incorpora r-se ou anneJ::ar-se a outros rnunicipios, mediante a 
mesma condição . Art. 75. Ficam a cargo elos municipios e 
correrão sob ;;ua inspecção todos os negocias relativos a illu
minação publica, policiamen·to, cemiterios, rttas, j a rdins, mer
cados, abastecimentos cl'agua, obras de irrigação, err.belleza
ment.o e regularidade das povoações, lograclom·os publicas ,e 
quaesquet· outros serviços de na tureza municipal. Q'•anclo jul
gar conveniente, poderá. tambem o Estado crear e manter esco
las nos municípios. Art. 76 . Aos municípios fic am pertencen
do o imposto de clecima urbana e todos aquelles que tiverem 
caracter essencialmente local. Além disso poderão crear con
tribuições aclclicionaes ás taxas elo Estado . Art. 77 . As postu
J:as municiqaes só poderão ser annulladas pelo Congresso nos 
seguintes C<tsos: 1° quando forem contrarias ás leis elo Estado 
ou da União; 2° quando forem offensivas aos dit·eitos elos an
tros municípios . A disposição des te artigo não obsta á acção 
elo poder j :1diciario nos casos ela sua competencia.- Capitulo 
1o- Da aclministraçã0 municipal- At·t. 7i3 . A administração 
muni~ipal é exerci~a por uma camara, a qual comp~te a cleli
bet·açao e por um 1ntenclente encarr~gado ele executat· as suas 
resoluções . O. intenclen te será auxiliado por empt•egaclos ela sua 
con~ança, CUJO n~met·o e attribnições a lei municipal determi
nara. Art. 79. O Intendente se l'á substiwido n os seuo impedi
mentos e vaga por um sub-intendente. At·t. 80. Os lag-ares de 
membros d,t camara municipal e os ca rgos ele in tendente e sub
intenclen te serão prehencbidos por eleição di1·ecta. Art. Si. 
Os membros da camara., o intendente e o s ub-intendente serão 
eleitos por q uatro annos, não podendo o in·tenclente ser re
eleito para o seguinte perioclo. Prevalece igual incompatibi
lidade para o sub-intendente, quando tiver estado em exet·ci
ciQ dentro dos seis mezes anteriores á eleição. Art. 82. 
Vaganclo os Jogares ela intendente e su'J-intenclente, faltando 
apenas um anno ou me nos para completar- se o c1uatriennio, a 
camara municipal pl•oceclerá á eleição ele quem os suiJsti\tta; 
faltando, porém, mais do que !3SSe ·tempo, a camara nomeará 
provisoriameu te quem os su bst1 ma e procecl!)r-se-b<1 a eleição 
populat·. Art. 83 . São elegíveis pat•n membros da camara mu
nicipal e pa,·a os Jogares ele intendente e sub-intendente os 
que forem eleitos e tiverem residencia no mnnicipio por dons 
orrnos paio menos. Art. 84. As eleições ele membt·os da cama-
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ra, intendente e sub-intenclen•te serão feita~ na mesma occa
sião P pela mesma fó rma . Ar t . 85 . Nenhuma camara terá 
mais ele 15 membros e nem me nos ele cinco. Art. 86. Compete 
á cam ara municipal: '1° orçar a receita e iixa r a clespeza 
c~o munJCtp!O, a nn ualmente ; 2o eontra~ü empres ~imos , ele con
fot·nudade com a l e1; 3° atttonsar o funcc10nat'JO compeLente 
a requeret· desaprop l'iação por trtilidade e necessidade munici
pal, ele _accOt·clo com o direito commum; 4o marcar d ia para 
a elmçao ele sel):s membros, intendente e sub-in tendente, llO 
caso ele vaga; 5° organisat· o se ~1 r e.,. imento inter no e nomear 
os empt·egados iuclispeusaveis para o" seu se t• viço ; Go r ecla mat· 
ao.s po tlel'es elo Estado contl'a qualquer acto que olfenda os cli
r ettos . ou In tel'esses elo município ; 7° l egisla t· sobt·e todos os 
negoc tos de natut•eza munic ipal. A t• t . 87 . Os memb1•o. da ca
mara e o o intendente ser ã.o processados e julgados nos crimes 
ele r esponsabthcla de pelo JUIZ ele cln•eito ela cornar ca . Art. 88. 
As camaras poderão impor pena ele m1tlta até 50.), que será 
convertida em p:isão s imples nunca maio1· ele quin ze dias, se 
o conclemnaclo n a o tiver meios para pa .,.al-a , ou não o qui~e t· 
fazer den tro de oito d ias contados ela inLimação . Art . 80 . Pa ra 
a cob l'ança de suas divida s activas, lic.ptidas e certas, te rão os 
munic ipios o meio execu ti vo pera nte a JUStiça ordin ar ia. Art. 9J 
o, bens pet·tencentes aos munic ípi os são i se nto:; el e penh ora . 
- Ti tulo 4o - Dos eleitores - Aet.. 91. Serão elei to•·és os c i
dadãos maiores de 21 annos ele idade que soaberem lee e es-· 
cre,·er, excepto : os mendigos, as peaças ele pre t, os relig iosos ele 
ordem monas tica, companhias, co ng t·egações ou communidades 
ele qualquer denomin ação, s ujeitas a voto de obecliencia, r egm 
ou estatuto que importe a t·enuncia ela liberdade ind ividua l. 
Titulo V - Decla r ação de cliraitos - At't . 92 . A Constituição 
gat·ante ~L inviolabilidade elos dir eitos conceenentes á liberdade, 
segura nça indiviclttal e propriedade nos seguintes lermos: § 1 o, 
ninguem podet•á ser obrigado a fazee ou deixar ci.e faze t' alguma 
·cousa sblã<!_ em vir tude da_ lei ; § 2°, é li vre o exercicio c! P. qual
.quee reltg1ao! desde. que n ao ofifencla a moral ou a paz pub lica; 
§ 3°, é !rarant1da a l1berda c!e ele associação e reu nião, comtan to 
que Se.J a para fim licito A policia não podel'á ti. tl'tet·vir· sin ã o 
j)ara mantel' a ordem publica; § 4o, é tambem garantida a 
li berdade ele ensino; §5°, é li vre a ma nifestação das op iniões 
em qualquer ass umpto, por pal avras , escriptos e pela impl'ensa, 
respo~~clen.do cada um p el os .abusos que comm ettet· nos casos e 
pela !ot·ma que a l et detet•mtua; § 6" , é permii.Lido todo .,.e nero 
d e tra balho e inclust l'ia ou pt·ofissão q ue não se oppgnha á 
moralidade, seg ura nça ou hygie ne publica: § 7", em tempo ele 
paz qualquet· pessoa p ó!!le entrar e sahi t• elo Estado quando e 
como lhe convenha , sem dependencia de passaporte, con' ou 
sem os seus bens, salvo, quanto a estes, o pt•ejuizo de terce•iro; 
§ go ·todos são iguaes perante a lei. Esta não creat·á títulos de 
ficl ai g•uia ou condecorações e garantirá a toclos •o livre accas~o 
a os cargos e funcções publicas, sem outra clifferença sinão a 
eles talentos, vil'tucles e capacidade especial estatnüla por lei; 
§ 9o , nin guem será sentenciado s'inão pela au ·toridacle compe
teate, em vÍl''tucle de l ei anterior e na fôrma por ella, es tabele 
cida; § 1.0, não haverá fôt·o priv'ilegiado, excepto para os casos 
de·terminaclos nesta Co nstituição e nas l eis; § ii, é invioiavel 
o segt·ec!o ela con espondencia; § 12, a nã o ser em flag rante 
clelic to, a prisão só poclera efiectua r-se pol' ordem ela an tori
<lacle coropetente. A lei dil'á q uaes os requi sitos n ecessa t·ios 
para a va lidade de uma ordem de prisão, especi•ficanclo entre 
ell es os ele ser sempre escr i pt:a e expedida em duplicata, para 
·se: um elos exem plares entregue ao pt·eso na occasião de set• 
effec tttada a prisão . No caso de v ri são em tla.,.rante s r- lhe-ha 
dada d~ntro ele vinte quatro horas copia elo ~·espectivo auto; 
§ 13, nmg~em poder á se r conservado em prisão sem culpa for
mada , s tnao nos .casos que a le i especificar; § ~4, mesmo sem 
·culpa formada nm guem poder á ser levado a prisão, n em con 
sel·va.do. nella, clescle que pres·te fian ça iclon ea, qua ndo a lei .o 
pernntttr; § 15, em geral nos cl'imes e con travenções de 
pequena .Pe na lidade, q,ue a l'ei precisa riL, os réos livrar-se-h.ão 
soltos , a~ucla que presos em flagrante delic to; § '16, o da·etto 
de pt•opnedacle é garan tido em toda a sua plenttucle , salvm as 
9esapropnações pot· necessidade ou utilLclacle publica, mediante 
lndemnis:tção prévia· § '17 é asseo·u r ada ao> accusaclos a mais 
ampla defesa; § rS ne;1 hlll1Ja "pena passará ela pessoa alo 
clebuquen te ; § 19 cldr-se-ha habeas-corpus sen1pre que o tndi
V1duo soJ1',·er viole'ucia ou coacção por i1legalidade ou abuso de 
~oclet· , ou se seo·t ir vexado pela imminencia desse pertg:o . Es·te 
r ecut·so só poderá ser suspenso nos casos estabelec1clos ua 
C0n s titu ição F ederal, a r t. 80: § 20 todo o individuo tem em 
sua casa um asylo inviolavel. · De 'nou·be só se poderá en tra r 
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n•ella por seu consentimento, sa_lvo pa t'a acudir a victimas ele 
crimes ou desastres, e de cita some n te nos casos e pe la fórma 
prescriptos em dit•eito ; § 21,. é _facultado a qLtem que 1• ·que 
seja rep t•esentE-r mecltante p~ttçao aos poderes .PttbHco.s, clenun
ciat' as v10laçoes da le1 pt·a n caclas clelos funccwnan os publicas 
e promovee a effectiva responsabilidade destes; § 22, é garan
t ida a ass istencia publica; § 23, é reconh ecido o direi1o 
autoraL Ar t . ,93 . As disposições elos §§ 12, 13. 14, 25 e 19 elo 
a r ti .. ·o antecedente não t ee m applicação ao;; del ictos pt·a-ticaclos 
por "milita t•es _ em contr.avenção ás l e is l!J. ilita res . Ar t .. 94. 
A especificaçao dos cltre1tos e gar ant1 as feita nesta Constltw 
ção não excLue outras gal'antias ele direitos n ão enumer ados 
e que en·treuanto res ultem da fô r ma de governo que a mesma 
Constituição e a ela União es tabelecem e dos pri ncípios que 
consignam. - Titul o VI - Da r et'ol'ma da Const ituição -
Art. 95. A Constituição pócle ser r efot•m acla mediante proposta 
de qu alquer das Carnaras elo Congresso e acceitação ele ambas . 
At·t. 96 . A proposta pat·a esse fim deve ser ass i" nacla por um 
tet·ço pelo menos cl:t totalidade do s membros cl a
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cama.ra onde 
for apresentada e sómente consiclerar-se-hA. acceite obtendo 
em t res discussões dous terços pelo menos da to ta lida de elos 
membros de cada uma clellas . Ar!. 97, AcceiLa a proposta, 
será registrada na acta da sessao, a qual, assignacla pelos 
mem bt·os pl'esentes, se rá dada á publiciclacle, r eservando- se a 
cleci;;ão para a legis latura seguinte. Ar t . 98 . Nesta legisla
tura si clous te rços ela t otalidade dos mem b1•os de cada uma 
elas ~amaras, em tres discussões sue ess ivas, approvarem-n 'a, 
será a reforma publicach paio pres ide 1 te do S nado e incor
porada á Constituição como parte in tegt·ant e cle lla . - Titulo VII 
- Disposiçõas ger aes - Ar t. 99. E' garantido o pagamento ela 
di vida elo Estado. Al't . 100. Ficam gat·antidos toclos os d irei
tos adquiridos em vit·tude elas leis, r egulamentos e coutractos 
antet·iores a esta Constitu ição. Ar t. 'iül. Fica abo lida a jut·is
cl icção contenciosa adm inist rativa , passando todas as questões 
que a ella pertenciam para a justiça ordinaria . Art. '102 . 
'l'eem fé neste Es tado os docum entos publicos ele natureza 
legisJa·t iva, adm in is Lt·ati va ou .indiciari a da U nião e dos outros 
Es·taclos. Art. 103 . Será sempt·e concedida a e xtraclicçã o dos 
criminosos reclamados pela justiça elos clemai .s Estados e elo 
Districto Federa l, de con ~ormidacle com a l egis lação . Art. 104. 
A fot•ça a rm ada n iío pode1·á apresenta r -se coll~cttvamente 
siuão por ot•clem do s twerior compe~~nte <!_ a serVIç~ publico. 
E'-lhe iD'ualmente vedado faze 1· ma n1leslaçoes pela 1mprensa. 
Art. -105'. Pal'a assegurar a ,sorte das fami lias dos fu!lccio~a
rios pub1icos elo Estado sent creaclo o montep10 obr1gator10. 
Art. 106 . As despezas n ecessarias para a ma nu teução elo 
governo e ela adminis tr ação, assim como p ar a o bem estar do 
Es·hclo, serão p rovidas lJOl' este com o produc to elas taxas , 
coukibuições e impostos que nã o ten bam sido reservados 
exclusivamen te á União pela Constituição Federal e pela pre
sente Co ns tituição não sejam priva tivamente attribuiclos aos 
municípios. A~·t. 107 . F~it.a .a primeira reorganisação elos 
cliiTer entes ser v1ços admm1str attvos , os empr egados do Estado 
que contal'em ma!s ele dous an uas ele exercício só poderão 
perdet· os seus cal'gos e~ vir lucle ele r equerimenLo que façam 
pedin do a sua exoneraçao, ou de sentença .JLHllcLa1 em crrme 
a e l'esponsabiliclacle . Exceptuam-se ela disposição eles te artigo 
o commanclante e officiaes cl.a fo l'ça p abllca, o chefe ele policia, 
o secr etario elo governo, os inspec·tor es do thesouro e da 
ins~rucção publica e os chefes das repartições publicas que 
venham a ser Cl'eaclas no Estado, assim como as pessoas que· 
fo t'em n omeadas ou designadas para exerce~· .comm issão . ~e 
confta nça do govet·uo . Art. 108. A pronunc1a e a pr1sao 
no s casos em que a lei a permittir antes claquella su.speude2fi 
o exer cício das funcções publicas . Exce.ptu:;~ - s e da chspos1çao 
d'este a r ti<>o o exet·cicio dos clireitcs p oliticos . Art. 109. Inter
pretação "alptma . poderá s~t~ d àcla a e~ ta Constituição .q:!e 
preJttd iqne os clll'e1tos ela Utuao es·ta belec1clos ua ConstJtUiçao 
Feder al e os dos ontt·os Estados. Art. HO . Nenhum empres
timo ser á contrahido sem que a lei que o autorisar es tabeleça 
o fundo de amortisação ela divida respectiva,. Ar: . 1~1. 
E' g ratuito e obdgatorio em todo o Estado o enswo pr~m ar10·. 
Al·t H 2 . Ser á leio·o o ens ino ministrado nos es t abalectmen tos 
pubÚcos , Ar L 11S: O Estado concorrerá pa:·a a in strucção 
publica elos mumclll!OS, excep~uaclo o ela crupttal,. com a me
tade do que actualmente despende com este servrço em cada 
um clelles . Ar t . 114. Nenhum cu1to ou eg l'eja t;osará ele sub
venção oflicial, nem terá r elações de clependencta ou ~!Ha nça 
com o "'Overno elo Estado . Art . !L15. Os cenuter tos tenta cara
cter se~uia r e serão adm inistra dos pel a atrtoriclacle municipal. 
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MARANHÃO. Log. do Estado do Rio de Janeiro, na f reg. 
dos Guarulhos e mun. de Campos , 

MARANHÃO. Bairro do Estado de S. Paulo, na freg. do 
Braz, á margem do ribeirão Aricanduva. 

MARANHÃO. Log. na freg. de S. Francisco da Gloria 
d'o Estado ele Minas Geraes ; com uma esch. publ. de inst. 
primaria areada pela Lei Prov. n. 3.162cle 18 de outubro 
de 18El3. 

MARANHÃO. Ilba elo Estado do Maranhão, entre as bahias 
de S . José e ele S . Marcos, separada elo continente pelo canal 
ou rio elo Mosquito. Seu maior comprimen·to é ele nove 
leguas ele NID . a SO ela ponta elo Tapar i, proxima á ilha ele 
Curupú, na bahia ele S. José, á ponta que fica defronte ela 
ill1a ele Tauá-mirim en·tre o canal do Mosquito e a bahia de 
S. Marcos ; e cinco leguas na maior l argura entre a fortaleza 
ele f3 , Marcos e a boca do rio Tibiri, na direcção de NO a SE. 
Nella está. assente a cidade ele S . Luiz, capital do Estado. 
E' separada das ilhas Pequena e 'l'auá-mil·im pelo rio do 
~oqueiro, E' ::ttt·avessacla pelos rios Anil, Bacanga, e diversos 
1g·arapés , enLra os quaes o Jaburú, Capara, Conceição, elo Furo, 
Batatan, Carvoeiro, Andiroba , AracalJau, Tagy-purú e muitos 
oulros. Tem as pontas denominadas S . Francisco, !ta qui, Ca
ção, Jaguarem a, Gt•ossa, Tauá-assú, Botão, Curupú, Tapary, 
Caurli., S. José, Tagypurú, Quebra Potes, etc . Vide 111appa da 
I lha de S. L uiz do 111cwanhiio levantado pelo brigadeiro An
·tonio Bet·narclino Pereira elo Lago, coronel elo corpo Real ele 
Engenheit·os, e desenhada por Joaquim Candiclo Guillobel, 1o 
tenente elo I-\eal Corpo ele Engenheiros, em 1820. 

MARANHÃO. Rio do Estado de Minas Geraes, ali'. do 
Paraopeba. Banha o mun. ele Que luz a recebe, entt·e outt·os. 
tribs. o Ventura Luiz. . 

MARANHÃO. Rio elo Estado de l\linas Geraes, aff. da mar
gem clir. do Carangolla. Sua foz fica proxima ela Cachoeira 
do Boi. · 

MARANHÃO. Rio elo Estado ele Goyaz, nasce na lagôa 
Formosa, co n·e a pr incipio na clirecção ele E . para O. e depois 
para N. até reunir-se com o Paranan, depois ele cuja juncção 
toma o nome ele Tocantins. Recebe por ambas as margens 
innumeros tribs., entre os quaes o das Almas , Tocantin · 
sinho, Preto, Tigre, Cnstodio Grande, Contagem e o S. José 
Grande. 

MARANHÃO GRANDE. Cachoeira no rio Tapajoz, aff. 
elo Amazonas, entre a elo Coatá e Maranhão Pequeno ou 
Maranhãosinho. E' uma elas maiores cachoeiras desse rio e offe
rece a cada momento grande e imminente perigo. O rio rompe , 
rol ando suas ag uas tumult•1osas com grande ímpeto através 
dos rochedos. As canôas pequenas, porém, evitam a cachoeira, 
passando por um canal estr eito, á direita. Em rio cheio for
mam-se desse lado outras canaes que tambem dão passagem. 

MARANHÃOSINHO. Ilhas situadas no rio Tapajoz, pro" 
ximas á cachoeira do seu nome. A primeira clellas, está no 
meio do braço esquerdo do rio, formado pela ilha do Tracuá. 
'l'em a fórm a de ires pequenos montes, entre os quaes na cheia 
s~ navega. Nellas abunda a jacitara. As praias dessas ilhas 
sao elevadas, cobertas de areia finíssima e a lva . · 

MARANHÃOSINHO. Cachoeira no l'io Tapajoz, abaixo 
da Cachoeira elo Maranhão e della separada por um gra.nde 
estirão . Tem canal ao lado direito. ~· pouco a lta e não con
siste senão em lages á tlôt· d'aq-ua, represando o rio, e fazendo-o 
bramir com es trondo contra algumas ilhas ele rocha. 

MARAPANIM. Cidade e mun. do Estado elo Pará, na com-. 
de Cintra, á margem esq. do rio Marapanim, em terrenos ela 
antig-a fazenda do Bom-Intento, doados pelo padre José Maria 
do l'allt>, dis tante 12 kils . ela foz elo rio no oceano, 125 kils. ela 
capital. Orago N. S . ela Victoria e diocese elo Pará. Foi creacla 
parochia, tendo por eéde a pov. do Bom-Intento, pelo art. I da 
Lei Pro v. n. 6-10 de 21 de outubro ele 1869; elevada á ca·tegoria 
de villa pelo art. I da ele n . 802 de 4 ele março de 1874; incor
porada á com. de Cintra pela ele n, 845 ele 23 ele abril ele 1875; 
installada em 15 de janeiro ele 1878; elevada á cidade pela Lei 
n. 324 de 6 ele julho ele 1895. O mun. é regado pelos rios Ma
r apanim e Cajutuba, separando-o este ultimo do mun. ele Curuçá 
Tem agencia do correio e eschs. publs. Sobre limites vide 
art . li da lei Prov. n. 6 l0 de 21 de outubt·o de 1869; art. II 
da de n. 802 ele 4 de março de 1874; art. I n. 840 de 19 ele abril 

de 1895, ar t , I ela ele n, 886 ele 18 de abril de 1877. No mun. fica 
a villa ele Matapycruara, antiga Campina Secca. Della depende 
a ilha dos Silvas. Em uma noticia sobre as coms. da Prov. 
elo Pará ( 1885) diz o Sr. Manoel Baena: «Florescente , si tu ação 
alegre, muito ve ntilada, ares sauclaveis, logar alto ao Norte e 
muito baixo ao Slll, cortada por clo Lts i~arapés, formando uma 
ilha cercada por estes e pelo rio que lne banha a frente. Seis 
ruas direitas, quatro travessas e uma grande praça, boas casas, 
capellinha, egt•eja matriz, em construcção, paço municipal, 
duas pontes particulares, duas typographias, dous perioclicos-
111arc&pc&niense e o 15 de Agosto, duas padarias, orto casas ele 
negocio na villa ~ 25 fóra, banda de musica, tres eschs . publs. 
uma do sexo fe!llllllno, com 47 alumnas, e clu~s do masculino, 
com 112 alumnos, uma sociedade litteraria - Auxilic&dm·a ela 
Instrucção 1J01J1tlcw, collectorias geral e provincial, agencia do 
coneio. Sua população é calculada em 500 a lmas, e em todo o 
mun. em 6,000; commercio p1·ospero e j á importante pela grande 
exportação ele farinha, peixe salgado, milho, aves, fruclas , etc. 
Insdustria - algumas pequenas fazendas de gado vaccum, para 
o que tem excellentes campos ao Noroeste da villa ; louça de 
barro commum, fabricas de cal, etc . Além das pequenas canôas , 
que entretêm communicação C 3m a capital e as coms. vizinhas, 
tem um serviço de lancha á vapor, subvencionado pela pro v. 
ern duas viag-ens mensaes. Pa!'fl. evitar os per!s-os e incommoclos 
elo mar, a navegação é feita pelos furos da vigia,S.Caet:·tno a 
Curuçá até o porto denominado ela - Barraca, situado at raz ela 
villa, cer~a de dous kilims. por achar-se obstruido o furo do 
Pagé, que clâ passagem para o porto ela vil! a . Do ponto em que 
fica o vapor, h a, porém , uma larga estrada para a vi lia, por 
entre mattas e capueiras, sobre terreno sólido e at·ênoso., Em 8 
ele JUlho ele 1887 recebemos dessa então villa a seguiu te infor
maçil.o; «A villa de Marapanim está sj tua da á margem esq. do 
rio do mesmo nome, nos terrenos ela antiga fazenda Bom-In
tento.doadas pelo padre José Maria elo Valle, em uma pequena 
ilh a formada pelos rios Marapanim, que corre pela frente,e pelos 
fur_os Secco Velho e Pagé que communicam com o rio ou canal 
CaJu tuba por traz da villa. Limita-se ao N. com o Oceano· ao 
S. com o clist . da Guamá ,· a ·E. com o mun. ele Cintt•a pel~ rio 
Cuinarana; e a O. com a ' ' illa de Curuçá palo rio Cajtrtul.ia. 
E' collocada em terreno elevado e secco, alegre muito ve ntilado 
e sauclavel. A vil la é florescente ; tem umas iÔO casas cobertas 
ele ·telhas (além das ele palha) em geral bem construídas e de 
gostos model'!lOS ; quatro ruas, seis tt-avessas, uma praça bem 
espaçosa ; uma pequena e valha capella, que se1·ve de matriz e 
uma grande egrej a em conslrucção; duas pontas particulares; 
duas bandas ele m[\sicas, uma typographia, quatro eschs. publs., 
duas padarias, 30 casas de commercio, sendo 12 na villa, e uma 
olaria. A pop. da villa é supel'ior a 500 almas. Além das pequenas 
embarcações que entretêm communicação com a capital e com 
di versas coms., ha tambem um serviço de lancha a v a pôr sub
vencionado pela pro v., com duas viagens mensaes. Para evitar 
os perigos elo mar, quasi ·toda a navegação de cabotagem desde 
Viséo a-té á capital é feita pelo furo Pagé ao lado ela villa. 
O terreno é fertll e excellente para a agricultura, tendo granc~s 
maLtas, onde se encontram exce llentes madeiras de construcçao 
ci vil e naval, como sejam : acapú, itauba, cedro, marnpá, louro, 
páo-rosa, bacury, faia, ancli roba, piquiá, páo-amarello e outros . 
O mun. é regado pelos rios Marapanim, Mahü, Paramahú 
Mearim, Santo Antonio, Igarapé-assú, Araticú, Miassahy, 
Ar~piranga, M:acunandeua, Jambuassú, Timboteuá, CajLttuba e 
Cltlnara'll:a. Os habs. occupam-se na fabricação de farinha, tabaco, 
telhas, ·tiJOlos,_ cal, construcção ele pequenas embarcações ( ca
nôas ) extracçao ele !)'On~ma elastica, e madeiras, preparações ele 
pe_1xes salgados,. cr1açao de gado etc. Lavoura de m~tndioca, 
milho, arroz, feiJão, algodão, cafe e fumo». 

MARAP ANIM. Burgo agrícola no Estado do Pará, á 
margem do rio elo mesmo nome, no ramal ferreo para Salinas. 

MARAPANIM. Ilha elo Estado do Pará, entre Belém e a 
foz do GLrrnpy. 

MARAPANIM. Rio elo Estado elo Pará, rega o mun. elo 
seu ~orne o desagua no O~eano. Tem longo curso e largnra 
suffiJtente, mas pouca protund1dade e é bastante ·tortuoso. 
Atravessa a es trada de Brag:>.nça a Belém . Communica com 
o rio Cajutuba pelo fu ro Pagé. Em suas cabeceiras existe uma 
aleia ele índios. E' forma:do por clous braços que se juntam no 
logar denominado Repartrmento. 

MARAPANIM. Bahia do Estado do P ará na costa elo 
Oceano, na parte comprehenclida entt•e as Salina~~ e a ponta ele 
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Curuçá. Da enl;racla a grandes navios até á c i dado ele Marapanim. 
Tem. de fundo i? a 1~ metros~ Pat·a sua entrada dá o pratico 
Ph1hppe as segumtes 1nstrucçoes : «Vmdo de Este eleve seguir 
para O. a'té á ponta occiclental da ilha l\faiancleua, que está a 
esse rumo ; claqm orce para SO. costeando a tet•r .•. que l he fi ca 
por BB e siga com esta marca até proximo á fazenda que che-

, mam do Cuninja, deste ponto arribe para OSO. costeando a 
margem elo EB. Assim vá seguindo a.té em frente da vil la do 
Bom Intento (Marapanim) onde eleve dar fundo em 6 a 8 metros 
( 3 a 4 braças)». 

MARAPATÁ. Ilha no mun. da capital elo Estado elo Ama
zonas, na foz elo rio Negro. 

MARAPATÁ. Pequena bahia elo Estado elo Amazonas, na 
margem esq . elo t•io Negro, entt·e sua confluencia e a cidade 
de Manáos. 

MARAPÊ. Ilha no rio Nhamunclá, aff. clu Amazonas, ele 
fronte elo la.go elo mesmo nome, que fica na margem dir. e .que 
se estende para o sul. E' tambem denominada A rapé (B. 
Rodrigues). 

MARAPÊ. Rio elo Estado ela Bahia, clesagua na bahia de 
"Todos os Santos. 

MARAPICÚ. Parochia do Estado elo Rio de Ja nei ro, no 
mun. ele Iguassü, banhada pelo rio Santo Antonio. Orago 
da N. S. ela Conceição e diocesse deNyterõi. Foi incorpo
rada interinamente ao termo da cidade ele Nyte1·õi pelo art . I 
·da Lei Pro v. n. 40 de 7 de maio de 1836, reincorporada ao 
mun. ele Iguassú pelo art. IV ela de n. 57 ele 10 ele cle
zem bro ele 1836. O Relat. elo Visconde ele Prados c! á a essa 
parochia uma supel'iicie ele 242,29 Kilome·tros quadrados e 
·urna pop . de 4 .622 habs. Tem duas éSchs. publs. ele inst. 
primaria. 

MARAPICÚ. Log. do Estado ele Pernambuco, no termo 
da Victoria. 

MARAPINIMA. Ilha e ponta na margem dü·. do rio 
Negro, no Eslado elo Amazonas. 

MARÁPO. Nome que os Guatós dão á serra elos Dourados, 
no Paruguay, e que no seu idioma quer dizer montanha. 

MARf'.PONGA. Lagôa do mun . elo Porangaba, no Estado 
·do Ceara, a margem da eslracla do Baturité . 

MARAPY. Serra elo Estado do Pará, no mun . ela Prainha. 

MARARÁ. Rio do Estado do Amazonas, aff. da margem ' 
dir. elo rio PaclauiL·y, ·trib. do Negro. Sua foz fica entre a dos 
rios Gueyrú e Iuambú. 

MARARIÁ. Ilha elo Estado do Pará , no rio Tocantins, 
proxima da ilha ela Ta·tuoca; na com. ela Baião. -

MARARITIPAN. Cachoeira do rio Uraricoera, no Estado 
do Amazonas, proxima ela de Paparú. 

MARARÚ. Serra no Estado elo Pará. ; em dit·ecção a ella 
parte uma estt•ada da cidade ele Santaram. 

MARARÚ. Igarapé elo Estado elo Pad,, na com. de San
tarém. Fórma com outt•os igarapés o rio Ayayá, que clesagua 
no Amazonas . 

. MARARÚ. Rio do Estado elo Pari, no mun. ele Gurupá. 

MARARUAIA. Paranamirim que communica o rio do seu 
non;e com o Negro , aff. do Amazonas, no Estado deste nome. 
O r1o clesagua na mar~em esq. elo rio Negt•o (Souza Coelho . 
Rclat.) Vide 11lM'Mtia . 
MA~ARUZINHO. Igarapé do Es tado elo P ará, no mun. de 

Gurupa. 

M.ARARY. Rio elo Estado do Amazonas ; nasce na serra 
Tap1~·apecó , por onde passa a linha divisol'ia da Republica do 
BrazJl com a Rep11blica ele Venezuela e clesagua na margem dir. 
do rio Pacl<:uiry. Seus principaes aff:s., a começ~tt·, ele . suas 
cabeceiras sao, pela marn-em di r. os Igarapés Iaptça, Pn·uca, 
1'amamacá, rio Iú, iga 1·~pés Taboca, Mirity, Cae~et,ú e Pi7 
rangn, e pela esq . os igarapés Madona, Tape~·eua .ou '! ~bereba 
l'IO Bacaty, igarapé, Uiairrl., Puraque, rio ~Jqlllr~clay , ~garap~ 
Bacaty, Bacia ou Mil·a, Maroõri, Iupana, no· J~rial~?· 1g~rape 
Roletaro, Quaty, Curáua., Gii ou Machado, Dadul'l, A11 e P1xnna 
S~as principaes cachoeiras são Iapiçá, TueUl'a, Iauaretê, 
Dirauassú, 

MARASSAHI. Pec{ueno rio elo Estado do Rio ele J anei t•o . 
banha o mun. ele Magé e desagua na bahia ele Guanabara pt·o
ximo a fóz do Inhomirim. 

MARATÁ . Pov. elo Estado elo R. G . elo Snl, no mun. ele 
S. João de i\1ontenegl'o, á margem elo rio ele seu nome. Ha 
ahi uma colonia. Foi elevada á fl'eg . com a invocação ele 
S. Peclt·o Apostolo pela Lei Prov. n. 1.605 ele 10 de dezembro 
ele 1887. 

MARATÁ. Arroio do Estado do H.. G. do Sul, t•ega o n1Un. 
elo Triumpho e desagua na margem esq. elo rio Cahy. Nas 
aguas medias é navegavel até o Jogar denominado Forqueta . 

MARATÁ. Pol'to no rio Commbá, mun. ele Entre Rios e 
Estado de Goyaz. 

MARATAUÁ. Rio elo Estado do Pat·á na ilha Marajó e 
mun. ele Breves; clesagua no furo ele Ara~1á. 

MARATAUÁ . Igarapé do Estado do Pará na ft·e"'. do 
Mosqueiro, Desagua no rio Pirajuçara . Denonü'na -se hoj~ Pau 
Amare !lo . 

MARATAUAN. Rio do Estado elo Pi auh y, atravessa o 
num. ele Barra~ e desagua no rio Longá. Recebe o riacho 
Fundo. . 

MARATAUAN. Riacho elo Estado elo Rio ele Janeil'o, aff. 
elo rio S. João . 

MA.RATAUAN. Lagôa do Estado do Piauhy, no termo de 
Barras. Em suas margens está assente a pov. ele Barras. 
E' formada pelo espraiamento elo rio do seu nome. 

MARATAUYRA. Rio elo Estado do Pará. nasce com o 
nome de Meruhü, banha parte elo clistt·, de fgarapé-mirim, 
entt·a no ele Abaeté onde perde aquelle nome pelo ele i\iara
tauyra e e clesagua no Tocantins . Recebe o ltamum buca, 
lrapapú, Tauerá, T auera-miry e o Acaraquy. 

MARATAYSES. Pov . do Estado elo E. Santo, no mun. 
elo ltapemirim, com uma esch. publ. ele inst . prim., creacla 
por Lei Prov. de 18 ele maio ele 1881. · 

MARATOÁ. Rio elo Estado elo Para , no clistr . de Mapuá . 
MARAU Á. Nação indígena do Estado elo Amazonas ; no 

rios Jnruá, Jutahi, Aucruh'i e Javary, ela qnal pt·ovém a pop. 
ele Caissara e F'onte Boa . He antropophaga (Araujo Ama
zonas). 

MARAU ACY. Cachoeiras no rio Capucapú, aff . elo Jatapú. 
MARAUAFUBÁ . Bahia na costa do Estado do Pat·á, entre 

a foz elo Gurupy e a ponta ela 'l'ijoca. 
MARAU AQU EN. Igarapé elo Estado do Amazonas; de

sagua na margem esq. elo rio Uraricoera, proximo á foz dos 
igarapés Auaraparú e Caya-Caya . 

MARAUIA'. Rio do Estado elo Amazonas, desagua. na mar
"'em esq. do rio Negro, entre as povs. de Santa Izabel e Casta.
~heiro e pl'oximo aos ribeiros Jaruri e In ambú . « No .MCbl"atbiá 
diz o dr. Alexandre Rodl'igues Ferreit·a, consta que algum dia 
habi·tara o gentio Curanáo, poderoso e inimigo elos :Manaos, 
Conta logo no principio 4 cachoeit•as visinhas umas das ou
tras ; a mai~ facil de vencer é a 4a em rio vazio : tem salsa e 
cacáu nas visinhanças elas serras superiores,, Baena diz que 
o rio 1\/[cwcmiá é de agua branca e tem piassa ba e salsa . Araujo 
Amazonas escréve i1!lcwc~uiá. O sr. Souza Coelbo. (Relat . cit.) 
eEcreve 1\l[cwaruaia. Recebe o Arapirapi. 

MARAVILHA. Log . elo Estado de Pernambuco, no rnun. 
do Bom Jardim. 

MARAVI LHA. Pov . do Estado elas Alagoas, no mun. de 
Sant'Anna elo Ipanema. 

MARAVILHA . Log . do Estado ele Minas Geraes, no mun. 
ele Diamantina. 

MARAVILHA . Uma das secções 'ela ex- colonia do Cas
tello, no Estado do E. Santo, banhada pelo rio que lhe dá o 
nome. 

MARAVILHA . Serra do Estado ele Pernambuco, no mun. 
de Bezerros . 

MARAVILHA . Morr•J do Estado de Minas Geraes. na 
margem esq.do 1·io das Velhas e a tres kils.cla cidade ele Santa 
Luzia . 
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MARAVILHA. Rio elo Estado elo Maranhão, afl'. do rio 
das Balsas, que o é do Parnahyba . 

MARAVILHA. Riacho do Estado ela Bahia, ba nha o mun. 
elo Bom Fim e desagua no Gn1nga, affi. elo Cariacá. 

MARAVILHA. Rio do Estado do E. Santo, affi. do Be· 
nevente. O Dicc . Geogr. clcb Provineia dá esse rio como affi. 
do Caxi xe. 

MARAVILHA. Ribeirão elo Estado do Rio ele Janeiro, affi. 
da mar gem dir. elo rio Ubá , que é trib. elo Parahyba. 

MARAVILHA . Riacho do Estado ele Minas Geraas, banha 
o mun. de Diamantina e clesagua no rio ela Canastra, affi. elo 
Arassuahy (In f. lo c.). 

MARAVILHA. R io elo Estado de Minas Geraes, affi. ela 
margem clit·. elo rio P ará. 

MARAVILHA. Rio elo Estado ele Goyaz, no mn n . de São 
Domingos. 

MARAVILHA. Cachoeira no rio Trombetas , affi. elo Ama
zonas. 

MARAVILHAS. Parochia do Estado da Minas Geraes, no 
mun . de Pi·tanguy, banhada pelo ribeirão Vermelho. O ter
r eno em que está situada essa parochia é, em geral, fertil, 
quer em cultura ele algodão, c:mna e cereaes, quer em pasta
gens. Possue excellentes m aeleit·_as de co.nstrucção.e m arc':neria 
e plantas meelictnaes . Sua agreJa mutr1z tem a Jnvocaçao cl~ 
Sant' Anna e depende ela diocese de Mar1ann a . O pov. fot 
elevado <Í dist . pelo a rt. III da Lei Prov. n. 2 11 de 7 ele abril 
de 1841. e á cateo-or ia de pal'ochia pel a de n. 1.635 de 15 ele 
setembro de 1870. Sua pop . p6de ser estimada em <1.600 habs . 
Exporta assttcar, café, aguar dente, pannos de al &:odão e alguns 
outros at· Ligos. Sobre suas divisas vide: art. Xlll da Lei Prov. 
n. i.tGO de 23 ele julho de L864 ; art . lll ela de n. 2.0,10 de 1 de 
dezembro ele 187S. Cornpt·ehencle os povs . ca·tita e Papagaio, 
ambos com eschs. publ s . A Lei Prov . n. 2.3LO de H de julho 
ele 1876 creou ah·i uma esc h. publ. clé inst . prim. pa ra o sexo 
femin in o, Lendo Lei anterior creaclo uma ou tra paPa o sexo 
masculino. 

MARAVILHAS. Log . do Estado do Piauhy, no mun. ele 
. S . J oão elo Piauhy. 

MARAYAL . Estação ela E. de F. Glo Recife ao S. Fran
cisco (no prolongamento) no Es·taclo de Pernambuco. Foi 
i naugurada a 2 ele janeiro de 1884 . F ica no kil. 39.083m; en tre 
as estações ela Jaqueira e da Barra. E' banhada pelo rio Pi
rangy. Fica a 2t5m,600 de altura sobre o nivel elo mar. 
Dista 81<,073 ela estação ela Jaqueira. 

MARCA.ÇÃO. Pov. no mun. do Rosat·i~ do CaL~ete ~o Es
tado de Sergipe; com uma esch. publ. de mtr. pnmar1a. 

MARCAÇÃO. Riacho elo Estado elas Alago.as; clesagua na 
margem esq . elo t•io 1'l'aipú, a!l'. do S . Franc1sco. 

MARÇAL. Extensa varzea situada á margem da E. ele F. 
Oeste , no mun. de S . João cl'El-R.ei, no ~staclo ele Minas 
Ge1·aes. E' dividida pol' um J?equeno espigão que vem ela en
costa da serra ele S . João d ' J!;l-1'tei. Vide V cwzea elo J'vlOIY'çal. 

MARÇAL. Ilh a do Estado do Espil'ito San to, proxima· da 
margem S . ela bahia _deste nome . Denomina-se hoje ilha da 
Polvora . 

MARÇAL. Corl'ego do Estado ele Minas Gerae3, no mun. 
ele S . João d'El-Rei. P ertence á bacia elo rio Carauclahy. 

MARÇAL DE LIMA. E' o nome elad? por Pizarro á il~a 
ou a ntes ele l ta coberto ele mangues, enstente n a foz elo rro 
Merity; na bah ia de Guanabara. 

MARCELLINA. Corrego rio Es·taelo de P et•nambuco, banha 
Q mun. elo Bom Conselho a desagua no Balsamo, ali. elo 1·io 
P ar a hyba (Inf. loc.). 

MARCELLINO (S.). Pov. do Estado do Amazonas, na 
margem auslral do rio Negeo, na l'oz elo rio Ixié . Foi fun
dada em 178,1 pelo commanclante da fortaleza ele S. Gabn 1 
de ordem elo governador João Pereira Caldas , que em cada 
di ri e-ida áquelle commanclaute ass im se expressou : « At ten
clenno a que o rio Ixié, desembocando no r1o Negro pela sua 
m argem austral, para bai::ro da f01•taleza ele Mar a bitanas, e que 
po1· passar por cle~raz. e na visinhança do fronteiro l'oi'te hes
panliol de Santo Agostinho, toda a commodiclacle ofl'erece 

áquelles visinhos pal'a descerem pelo dito l'io Ixié, para talvez
o pretenderem occupar, e para que introduzindo-se por elle no 
l'io Negro, e atr avessando-o pelo Dimiti, se possam como:iu
nicar para o ou·t1·o rio Cauaburi, ambos estes existen tes ela parte 
cl@ N .: convem n1uito, que na boca elo r eferido Ixié se tt·ale, 
qua n to antes , ele estabelecer uma pov., que, a inda que pot· 
ago1·a menos populosa, sirva de precaver e ev itar os decla rados 
inconvenientes; visto que a mesma boca se acha ao presente 
desgtlarneci.cla de semelha nte embar~ço e vigia, peJa distancia 
em que ftca dessas duas forta lezas e mais visinhas povs . E 
nesta inteLlige ncia confio do zelo e pres timo ele vos~a mercê, 
que diligenciando, com todo o empenho, a lgum novo desci-· 
mento ele inelios, ou com algun s mesmos elos das outras povs. 
existentes , não· violentando, conseguirá vossa me rcê assim 
eil'ec·tua r o so bt·eclilo es ta beleci mento, na certeza ele c1ue renderá 
a Sua Mages tacle um bom serviço, e que e!le me meeecerá a 
mesma satis fação, que me resultou da oulro pot• vossa mercê 
feito no menc ioriaelo rio Cauaburi . Dar-me-h a vossa met·cê parte 
do que emfim se obr ar, e elo que de alguma providencia pre· 
çisa r, » A uHim a commissão brazileü·a ele limites com Vene
zuela diz em seu Relc~to1·io o seguinte á r espeito dessa pov. : 
«Contou antigamente 400 casas e hoje apenas contém 12. 
Encontramos todas as casas fechadas » . 

MARCELLINO . Rio do Es·tado do ·Ma ra nhão, aii'. elo Par
naby ba . Sua foz fica cerca de tr.es kils. acima cl ... cachoeira 
elo Caetetú e 12 abaixo do porto elo Brejo ela Pol'ta, 

MARCELLINO . COL't'ego do Estado ele Goyaz, banha o 
nnm. ela Santa Luzia é desagua na margem esq . elo ribeirão· 
Samambaia, trib . do rio Cor umb á (luf. loc . ). 

MARCELLINO. Lagôa do Es·taclo elo R . G. elo SL!l. Faz 
par·te da serie ele pequenas lagôas que r eunindo-se Lll11as ás 
otltras fot·rnam o rio Tramanclahy. Communi ca- se com a la
gôa do P eixo to por um pequeno sangl'aclouro de 70 a 100 
braças de curso, o qual é muito estre iLo, de pouco fundo a 
tot·tnoso. Tem cerca de 400 bt•aças ele extensão e apresenta 
no seu maior fundo 18 po.lmos . 

MARCELLINO NUNES. Sanga elo illstado elo R. G. elo 
Sul, desagna na margem clir. elo rio Capi Val'J . 

MARCELLO. Forte do Estado da Bah ia , siluado no meio 
elo anco rado uro, em frente elo porto ela cicla,cle ; tem a fórma 
circular e es·tá bastan te proximo de terra para po der cruzar 
os fogos com ba·terias, que se estabeleçam, como outr'ora as 
da Ribeira e de S . Fernan-do, existen tes em 1809. Foi con
stmido no tempo elo governador conde de Cas tello Melhor; 
para dar cumprimento á Carta Régia ele 4 ele outubro ele 1650. 
e repar ado pelo conde dos At·cos, que o armou com 46 ca•· 
nhões . No memoravel 2 ele julho ele 1823, ass im que a flotilha 
brazileira percebeu o embarque das tropas· portuguezas, ap
PL'Oximou-~e para bos tHisa r os navios do g.eneral Madeira, e o 
valen·te Jo~o elas Botas, enco.o ·tt·~nclo es te torta desguarnecido, 
fazendo a lu tremula t• peJ a pr1 me1ra vez uma bandeira verde e· 
amarella fe itu. ás occultas pelos o:fficiaes brazileiros a prisiona
dos pot· Madeira no forte de S. Pedro .em ~i de feverei1·o cl~ 
1822. Além deste facto, conta. na sua h1stor1 a a r evolta dos 
presos em 1833, a p1'isão do ex-p<'esidetrte da republica ele Pi
r atiuim, Bento Gonçalves , e sua fu ga e m 10 ele setembro ele 
1837 ; e a sua inacção na noite ele 7 ele outubro ele 1.8CH du
r a nte o i nespe.raclo e tra içoeit·o ataque elo vapm· Wassv.chets 
contra <: Floncl~~ dos confedet'aclos do sul. Nessa época [Jussuia 
30 c~nhoes quas1 todos ~esmontaclos , ?S s.eus pa1·apeitos muito 
at•rumnrlos ; a pezar da ttcla como a pnmeu·a obra ela clefeza elo 
pol'to e cidade . Esta forte tem dous clefeHos : a divaTgencia de 
seus fogos, e pequena altura que permitte ser facilmente ba
tido o seu rec·into pela a rtilharia elos navios ; e por isso seria 
de vantagem substituil-a pot• uma torre ele ferro ele um ou 
dois a.nela-ras, a pr0va de bomba (Dr . Fausto ele Souza). E'' 
·tambero denominado Fot·te do Mat•, 

MARCIANO. Riacho elo Estado do Maranhã'o, banha O· 
mun. ele M.iritiba. o desagua no rio do Espigão. 

MARCIANO. Sanga no mun. de Santo Amaro elo Estado 
elo R. G. cl0 Sul. Vae para o t•io J acuhy . 

MARCO. Pov. do Estado elo Cea rá., no mun. ele Santa 
Anna, com uma capella. 

MARCO. Pov. elo Es·tado ela Bahia, no n1un . ele Lençóes, á. 
mal'gom clir. do rio S. José. 
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MARCO (Ponta do) . Na co.sta do Es tado do Pará, ent1·e 
as Salinas e a ponta elo CurtJça . 

MARCO. Lagôa do Estado do Rio de Janeiro, na f t·eg. de 
S. José ela Boa Mor te . 

MARCO DA LEGU A . Uma elas estações da E. clP- F . ele 
. Bragança, no Estado elo Pará. 

M ARCO DE MEt A LEGUA. Bairro elo Estado de São 
Paulo, no districto ela freg. do Braz, mun. da capilal. 

MARCO DE PEDRA . Tgar o.pé elo Estado do Par~t, no mun. 
ele Bragança. 

MARCOLLINO. llba elo Estado da Bahla, no mun. da 
Casa Nova . 

MARCOS. L og. nas d1visas elos Estados do R. G. elo Norte 
e Par a hy ua, pertencente ao termo de S . José de Mipibú (.R . G. 
elo Norte) . Hou1•e ahi em tempo um marco que se rviu ele balisa 
entr e os clous Es tados. Esse marco, porém, pa •·ece cr tle foi 
mudado ma is pa ra o norte, o que tem dado logar a coniiicõos ele 
j11risclicção en tre as atJtol'iclacles elos dous Estados . 

MARCOS . Log . elo Estado de Pernambuco, a menoa ele 
tres k ils. do po v. ele Itapidsuma. 

MA R COS . Tgarapé elo Estado elo Pa rá,, rega a parochia ele 
Monsad.s e desagun no igarapé Grande . 

MARCOS. Igarapé do Estado elo Pará, na ilha ele Marai6, 
banha o mun. de Ponta de Pedras e clesag11a na margem dir . 
elo rio Mat·ajó-assú (lnf. loc . ). 

MARCOS. Art"oio do Estado elo R . G . elo Sul, nasce na 
coxilha do Japejú e desa-gua na margem esq . do rio Ul'll
guay. 

MARCOS (D .). Art·oio elo Eslaclo elo R . G. elo Sul, nasce 
na serra elo Herval e faz bat•ra na margem clir. do rio Jacuhy. 

MARCOS (S.) . Fazenda ele gado ele propriedade nacional, 
no rio 'l'11.cutú, acim<l elo Forte ele S . Joaquim, no Estado do 
Amazonas ( :\.raujo A-mazonas). 

MARCOS (S.). Forte elo Es tado elo Maranhão, actual
mente desarmado e convertido em nm poste de Aignaes teleg ra
I?hicos . E' constt·uldo de pedra e cal com um a área quasi cir
culai' ele 500- palmos, cercado p ol' uma mura lha com uma casa 
onde r esi de o 1·espectivo commanclante, aq uartda:nento e mais 
depenclenc ias . Está situado na su mmidade ele um morro, que 
cor.1·e a Nordeste, fazendo par~e elo littoral ela ilha do Mara
nhão e confron ta com a Bahia de S. Marcos, em distancia de 
um L~rço IJ.e legua do forte de Santo Ant0nio ela Barra. «Não 
ha cel'teza, diz o Dr. Fausto ele Souza, da época e::,;acta da sua 
fundação, mas é elo seculo XVII . Acha-se como o ele S. Luiz 
em máo eslaclo ele conservação, servindo present emente ele 
pharol , qnartel e telegrapho para annunciar a entrada dos 
navios . Os Avisos ele 13 de março e 31 de JUlho de 1880 o 
transferiram para o minis terio da agricultura, aüm de servir 
de posto ela repartição elos telegr.aphos electricos ». 

MARCOS (S .). Pharole,te lia fottaleza do mesmo nome ; 
na lat. de 2• 29' 20" S . e lon g . 1° 7' 30" O. do Rio ele Ja
neh·o. Luz üxa, catoptrico ; nove milhas; altt1ra elo fóco acima 
elo sólo 10m,80, e acima do preamar 39m,22. T orr e octogonal 
sobre base quadrada de alvenaria. 

MARCOS (S.). Morro na ilha elo Maranhão, no Estado elo 
mesn1o nome. Apezar de set· mais baixo do que os demais que 
es lão ao Nm . elelle, fac ilmente conhece-se pela sna côr avel·
melh acla e por ser escarpado, tt~ ndo com tudo a1gurna r el va . 
Sobre este morro está o fo rte de S. Marcos, junto ao qual 
a~ha-se col locado um pharolete em uma per1uena. torre de al
venaria com 39 metros e 22 centímetros ele altut•a acima elo 
nível do ma<'. Nesse mot·ro ohserva-s9 a baste da bandeira 
c1ue set·ve para indicar o signal elos navios que demandam a 
barra elo Mara nhão . 

MARCOS (S .) . Morro no cura ·~o de Santa Cruz per te.J1Cente 
ao Districto Feclal'al. 

MARCOS (S.). Cordilheira elo Es taclo de Matto Grssso.Atra
vessa o mun . elo Livram ento: 
" :MARCOS (S .). Bab ia ao poente da ilha do _!Vla ranhão , no 

Estado deste nome : corre 36 milhas de exLensao elo monte de 
Itac0lomim á foz dÓ Itapecurú e seis milhas em sua maior 
largm·a . E' ohs·traicla por hlaixios; ha , porém, canaes ele ·con-

sideravel profundidade, navega~ve is por navios ele 1naior ca
lado . Em alguns desses canaes a corrente é muito fo r te e 
vence tres a cincn milhas pot• hot•a. Conta essn bal\ia a l "'uns 
ancoradouros perfeitamente abl'igaclos, corno o do sul da "i!ba 
elo Medo; ha ou tros perto ela barra muito menos abri gados. A 
profundidade cl'agua, pet• to .ela Ponta ela Arêa , excede a 3m,10 
na baixa-ma-r extraorcltnarra. Da Ponta da Arêa para dentro 
estão os es·teiros elo Bacanga e elo Anil, que pôde-se dizer, 
consti tuem o porto.Ha um prof11ndo eanal, que segue ela Ponta 
ela Areia em direcção á cidade, onde ancoram os navios que 
frequentam o porto. O vento E . é quasi r einante, sopra mais 
ao Nm. no vet• ão e ao sm. no in vei·no . O vento NE . produz 
mau tempo. A en·trada elo Maranhão é pela bahia de S. Marcos 
e o porto eslá situado a 2° 30' de Lat. S . e 44° 9' de Long . 
O. de Greenwicb. 

MARCOS (S.) . Cor rego do Estado de Minas Geraes, afL elo 
rio Sant'Anna, nas immediações elas fregs. da Pl'atinha, Jacuhy 
e P ass os . 

MARCOS (S.). Rio que, nascendo n.a s2rra dos At~·epen
diclos ou elos Crystaes, clesagua na margem dir. elo Parn·ahy,ba . 
D'enlre seus numerosos tt·ibs .. nota'? - se o Capim puba, Taip.as, 
Samambaia, Cast9lhano, Embtrussu, Pantano, S. João, Bata
lha S . Bento, S. Firmino e Martins . O Estado ele Minas Geraes 
disputa ao ele Goyaz todo o territorio situado á margem esq. 
elo S . Marcos até á foz do ribeirão elos Arrependidos no rio 
Preto. Não deixa de ·ter g rande valor o dotumenGs seguinbe . 
« Cypl'iano Gonçal ves Lima, secretario da camara, juiz muni
cipal desta cidade de Paracatú, etc. Certifico que, reven do o 
livro elas vet'efl.ções e accorclãos des ta carnara, aberto em 14 ele 
dezemb1•o de 1799, nelle, no aC"to de vereação p:ll'a demarcação 
elo termo desta então villa, foi fe i ta a demarcação pel a maneira 
seguinte : Principiando no porto real elo rio ele S. Francisco, 
seguindo por elle abaixo até á barra do rio das Velh as , desta 
ao julgado de S . Romão, deste a té á barra do Carinhanha, 
desta seguindo o dito rio do Carinhanha acima nté ás suas 
cabeceiras nas chapadas de Santa Maria, cles~as ás cabeceiras 
do rio PreGo, destas segui ndo pelo rio elos At·repenclidos ac ima 
até ás suas cabeceil·as, destas co r tando em rumo direi to ao rio 
ele S . Marcos, ind0 por elle até faze r barra no rio da Parna
hyba, e segttinclo por es te l'io acima até suas cabeceiras, e destas 
atravessando em rumo di1·eito para o Registro dos Ferreiro~, 
e clesce nclo pelo rio do F ltnchal abaixo até á sua barra n~ r1o 
do Andayá, e por este abaixo até á sua em bocaclura no r lO de 
S. F1•ancisco, e por este abaixo até ao mesmo Por to Real, 
onde se :principiou a cle~arcação .- Outrosim, . certifico que no 
mesmo lt vt•o, a Ji. 49, ex1s te a vereação qne t l'a ta ela appro
vação ela demarcação pelo então governador desta capi tania , 
o capitão- gener a l, e que é cl:o teor seguinte : - Anno elo nas
cimento de Nosso S9nhor Jesus Christo de 1801, aos 15 dias 
do mez ele abril do dito an no, nesta villa ele Paracatú elo 
Príncipe, comarca .do Rio das Vel?-a.s, em .casa ela camara, 
onde se achavam Incorporados o JUI Z :prss1den·te, o sargento
mór Manoel José de O li v eir a Guimarães, ver eado1· mais velbo 
que servia de. juiz d~ fó ra e mais car gos annexos pela orde
nação, e ma1s officmes e procurador ela camar a, comm tgo 
escrivão ao diante nomeado, e sendo ahi se abriu um officio 
elo meritissimo D1•. juiz ele fót•a, creaclor desta villa, servindo 
interinamente ele ou vi dor geral e corregedor desta camara, 
com a data de 7 ele março elo corrente a nno, no qual r erne tteu 
a esta camara a cópia ela carta que lhe dirigiu o Illm. e 
Exm. Sr. governador e capitão-gene ral desta capitania, com 
os acc01·clãos elas camaras confi nantes e os documen tos por 
cópi a ns, 1 e 2, que manifestam o seu co~sen·timento e a 
fórma em que devia permanecer o estabeleCimento do ter~o 
eles ta vi !la, e a approvação que ele tudo fez, com a r estncçao 
o{lposta pela camar<t de Pitanguy, e em tudo o mais ilonve o 
d1to Exm. Sr. general de approvar tudo q.uanto o dito 1ninis.tro 
creaclor havi:a es tabelecido. A' vista elo que accord:u·am os 
ditos officiaes· cama1•istns que, depois ele r egist1·ado o dito 
officio e os demais docnmen·bos no üvro co1.npetente, pasEasse o 
escri vão os editaes pt·ecisos para se publicarem naqueJle 
ex-tincto julgado de S. Romão, declarando áquelles povos 
como fi:cava extincto e abolido todo o exercício de justiça na 
fó.L'lna ·cta vereação ele i5 de outubro elo a.nno proximo !pas
sado, e tam bem os mais e di taes ex.pressi vos <!la demarcação 
a pprovacla para serem publicados e a.Jllxad0s nos loga1'es 
novamente annexos a es ta villa, para que fiquem entendendo 
que elevem nas suas urgentes necessidades judiciaes recorre.1· 
ao meri·tissimo juiz ele fót·a della, e ·tambem que eu escrivão 

I 

/ 



)V.! AR -462- M4R 

~screvesse carta de officio participando áquelles juizes ou JUIZ 

ordinarw e xis tentes, ·Label!Jão e escrivão ele orphãos, para que 
remettam sem perda de tempo a esta villa os respectivos cat·
torios, debaixo elas penas que se reputarem como desobedientes, 
e t•ela·torios os que quizerem impedir de qualquer modo ele 
fa lta desta determinação, e de como assim uniformeme nte 
accorclaram, mandaram lavrar este auto em que todos assi
o-nar am e eu, José Guedes da Silva Por·to, escrivão ela camara, 
que o e~crevi.-Guima.rãe! ·-P~}·ei!·a ele Ca~tro.-Barbosa. .
Pinto. - Outrosím, que nao ex1ste no arch1vo da camal'a o 
livro de re.,.istros a que allude a vereação, porque, quando os 
meus ante~essores entregaram- me o a rchivo, já elle tinha 
desapparecido . Nada mais se continha nos ditos autos ele 
vereação, a que me reporto, e por ser verdade passo a presente, 
que foi lida e conferida, e pot· estar conforme, assig:n? ·:- Eu, 
Cassiano Gonçalves Lrma, !lecratano ela camara munrmcrpal, a 
escrev i e ass igno. - Ga.ssic~no Gonçctl'ves Lima.- Reconheço a 
lettra e firma supra, e dou fe . Paracatú, 10 ele março de 1884. 
-Em t~stemunho da verdade. ·- T!.'ttzebio Nlichctel Gonzaga.. 

MARCOS (S.). Cachoeit•a no rio Araguaya, logo acima do 
ribeirão dos Graclahús. 

MARCOS DA COSTA (Cachoeit·a do). Uma das fo1•madoras 
do rio Mantiqueira ou elos Ramos, trib . elo Pilat·, no Estado 
elo Rio ele .Ta neiro. 

MARCOS GAMA. Log. proximo a Manicoré, no Estado 
elo Amazonas. 

MAR DE HESPANHA. Cidade e mun. do Estado de 
Minas Geraes, na coro. de seu nome, distante 216 kils. de Ouro 
Preto, 72 da Leopolclina, 48 ele S . João Nepomuceno e 54 do 
Rio Novo; a 475 metros acima elo nível do mar, atravessada 
pelo l'ibeirão S . João, aff. elo Kagado. O mun . é, em geral, 
montanhoso ; sua serra principal é a da .tlrribada., que co• 
meça quasi na foz elo rio Parahybuna, atravessa todo o mun., 
entra uo ele S. João Nepomuceno, onde toma o nome ele Bicas, 
mais tarde no ele Juiz de Fóra, indo bifurcar-se finalmente na 
serra da Mantiqueira em João Gomes. E' regado pelo rio 
Pat·ahyba do Sul, que ~epara esse mun. do Es.tado do R i. o _de 
Janeiro, pelos rios Kagado, Macuco, Aveuturerro, Concerçao, 
Loudçal, Ouro Fino e diversos outt•os. Existem em alguns 
pontos do mun. jazidas ele pedra calcarea, barro de olaria e o 
granito que s~ presta aos melhores lavores de can·taria. Dizem 
haver ouro nos riachos Louriçal e Out•o-Fino. Lavoura ele café, 
canna de assucar, tabaco e cereaes. A industria fabril con
siste em as~ucar, aguardente, fumo, farinha de mandioca e 
ele milho e obras de olaria . Pôde-se dizer que, em geral, o 
clima do mun. é sadio. l~einam, entt•etanto, ele modo ende
mico febres palustres, que chegam muitas vezes a tomar um 
caracter pernicioso. Além dessas febres são a lgum tanto com
muns as pneumonias, bronchites, lesões hepaticas e cardíacas, 
a hypoemia intertropical e outraa molestias vet•m i~osas cl?
viclas á presença ele ascaricles, teniaa, etc. Sua egre]a matrrz 
tem a invocação ele Santo Autonio . Foi elevada á vilia com a 
denominação ele Mar ele Heapanha por occasião da transle
rencia da séde elo mun. de S. João Nepomuceno por Lei Prov . 
n. 514. de 10 ele setembro de 1.851. e á cidade pela de n . 997 de 
27 ele junho de 1859 . Seu nome primitivo foi arraial do Ka~ado 
que a Lei Prov. n. 545 de 5 de outubt'o ele 1851 elevou a· ca
·tegoria ele parochia, Sua camara municipal começou a funccio
nar em 3 de novembro ele 1851. Sua pop . é de 16.000 habs. e 
a elo mun . 5') . 000. Seu mun. é costituido pelas parochias de 
Santo Antonio, Monte Verde e Santo Antonio do Aventnt'eiro ; 
nelle ftcam os povs. clenominad s Cot·rego elo Meio e S. Se· 
bastião , Tem eschs . publs. ele inst. prim . Agencia elo correio. 
Sobre suas divisas vide , entre outras, as Leis Provs. ns. 1.630 
de 7 de novembro de 1869 ; •n. L 723 ele 5 de outubro ele 1870 
(art . VII); 2 . 085 ele 24 de dezembro ele :1.874 (art. li) ; 2.905, 
2 .906 e 2 .934 ele 23 ele setembro ele 1882; 2.617 de 7 ele janeiro 
de :1.880; 2 .678 de 30 de novembro de 1880 (art. I § Il). Foi 
com . ele primeira entr . , creacla pela Lei Prov. n . 2.273 ele 
8 de julho ele 1876 e classificada peJo De c. n. 6. 380 de 30 ele 
novembro do mesmo anno. E' ;1ct ualmente com. de segunda 
ent., classificada por Acto de 22 de fevereiro ele !892. 

MAR DE HESPANHA. Pequeno rio elo Estado de· Minas . 
Geraes ; banha a cidade elo seu nome e clesagu:l no rio Kagado, 
aff. do Pa1·ahybuna. 

MARÉ : s. f. (Pará.) Nas viagens 1l11viaes em que se faz 
senttr a acção do fi11xo e do refluxo elo mar, designa-se por 

mcwê a distancia itineraria ele um ponto a outro. Tendo, por 
exemplo, de subi r on descer um rio, aproveita -se, no primeiro 
caso, ela enchente, e no segundo, da vasan te, e viaja- se atá 
que cesse o fluxo ou refluxo, parando então, á espera· de outra 
maré, e assim por diante, a té attingir o ponto a que se desti
nava. Ass im, pois, quanqo se diz que entre o sitio ·ta l e tal 
ha uma, duas, on mais marés, dá-se uma icléa do tempo que se 
gas ta em vencer esta distancia (B. Rohan). 

MARÉ. Ilha do Estado da Bahia, na bahia ele Todos Ol 
Santos ; tem cinco milhas ele extensão ; fica ao N. ela ilha elos 
Frades. Essa ilha inspirou ao poeta bahiano Manoel Botelho 
de Oliveira, que tão bellamente a descr eveu na sua 1Vlttsica do 
Pcwnaso (LislJGa, 1705, pag. :1.27). Foi essa be lla composição 
reproduzida na Florilegio. Tomo l, pag. 134. 

MARE. P arochia elo Estado da Bahia. Vide I lha, clct M cwé . 
MAREADO . Rio elo Estado ele Minas Geraes, no mun. ele 

S . Gonçalo elo Sapucahy. Nasce na serra elo Cervo e recebe o 
Mareadinho. 

MARE CATURÉ. (Ilha de pedras) Pt•oxima ela ponta de 
tert·a, Val das Eguas, está es ta pec1ueua ilha ele pedra; no 
Estado do E, Santo (Dic. Geog>". ele Cesa1• Marques). DoEs
tado nos informam não exis~ir semelhant.:! ilh a e, si alguma 
tem esse nome, não con~ta ele clocumen·tos que tenham valor. 

MARECO tRio). Vide Mbotetein e Mirc~nda. 

. MAR E GUERRA. Carrego elo Estado ele Goyaz, a tres 
lüls. ela cidade ele Pyrinopolis. 

MAREQUESSABA. Ilha elo Districto Federal. Nella foi 
collocaclo pelos jesuítas o marco clivisorio entre a freg. ele 
Guaratiba e o Curato de Santa Cruz. E' tambem denominada 
Geriquiçaba ~ 

MARES. Parochia do Estado da Bahia, no mun. ela Ca
pi·tal. Orago N. Senhora e diocese a rchiepiscopal ele S. Sal· 
vaclor. Fo1 fu.ndacla em 1871. Tem eschs. publs. e agencia elo 
correio . 

MARÉS. Arraial do Estado do Ceará; com uma capella 
filial ela matriz ele Caninclé. Orago Santa Rita. 

MARES. Serra do Estado ele Pernambuco, no mun. de 
Bom Conselho. Tem uns 18 kils . de extensão do nascente ao 
poente. Seu cimo produz toda a especie ele legumes e até ar
vores fructiferas (In f. lo c.). 

MARÉS. Rio do Estaclo elo l?arabyba elo Norte, dl'. do 
rio deste nome. 

MARES. Cachoeira no rio Tocantins. E' perigosíssima. 
MARES. Lagôa elo Estado ele Minas Geraes, na fazenda 

do Conego da Arêa pertencente a freg. elo Bom Despacho e 
num. de Inhaúma. 

MARES. L agôa elo Estado ele Minas Geraes, na ft·eg. da 
Lagôa Santa. E' redonda e bem profunda. A um dos seus 
lados fica uma enorme lapa (In f. loc.). 

MARES BRAVOS. Barreta na costa do Estado das Ala
gôas, ao N. da ponta ela Estancia. 

MARESIAS. Bairro elo mun. ele S. Sebastião do Estado 
de S. Paulo, com uma esch. pub. ele inst. prim., cr·eacla pela 
Lei Prov. n. 10 ele 15 ele junho de 1869. 

MARESIAS. Em cet·tos ponbos ele um rio, as aguas, aper
tadas entre. ~s parecl~s elos bancos, tomam di recções perfeita
men~e rectrltneas e formam em seu alargamento, quando a 
secçao do r10 muda, entumescencifts que pt·ocluzem ondas en
capellaclas, CO!!heciclas pelo nome de maresias. Muitas vezes 
chegam a alagar os barcos. Mal ha,ja qualquer cle3cuiclo em 
sua marcha ou direcção. 

MARGARIDA (Dona) . Nome pelo qual era an·tigamente 
denominada a serra ele Porto Alegre, no mun. deste nome e 
Estado do R. G. do Norte . Sua propt·ietar ia, Margarida de 
Freitas, deu-lhe o nome. 

MARGARIDA' (Sant:l). Parochia elo 'Estado ele Minas Ge
raes, no mun. de S. Lourenço elo Manhuassú. Diocese ele Ma
rianna. Foi et·eada clist. pela Lei Prov. n. 98.2 ele 2 de junho 
ele 1859. e elevada á categoria ele parochia pela de n. 1.305 
de 5 de novembro de 1866. 'l'ransferiela sua séde para a pov. 
ele S. Simão pel o art. VII ela ele n. 1. 744 de 8 ele outubro ele 
1870 ; disposição essa que foi revogada pelo art. I da ele 
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n. 1.847 ele 12 de outubro de 1871. Desmembrada elo mun. de 
Ponte Nova e incorpoeacla ao de Manhuassú pelo art. II da 
de n. 2.407 de 5 de novembro ele 1877 . E' banhada pelo ri
beirão S. Felix. Comprehende o pov . de S . João de Manhu
assú e as localidades denominadas: Bt·aço Forte, Bom R e tiro, 
e outras. Tem cltlas eschs. publs. de inst . pl'im. Age ncia elo 
correio. Sobre limites vide o clec. n. 176 de 26 ele agosto 
de 1890 . · 

MARGARIDA . Serra do Estado de Goyaz, n a fazenda da 
Jacobina elo mun. ele Santa Luzia (lnf. loc.) . Do mes mo 
mun, nos informam haver outra serra denominada D . Marga
rida, na fazenda elos Barreiros . 

MARGARIDA. Morro notavel na maraem clir. do rio Apa, 
abaixo ela foz elo rio Pedra ele Cal; no Estado de Matto -Grosso 
(B. de Melgaço). · 

MARGARIDA. Pequeno rio elo Estado ela Bahia, alf. elo 
Itanhenti nga . 

. MARGENS . Log . com uma estação ela E'. de F. ele Por to 
Alegre a Uruguayana ; no muu. ele Sa nto Amaro e Estado do 
R. G. elo Sul. 1'em nav egação cliaria de vapor co m escalas 
l)Or Pintada, Xarqueada. S. Jer onymo e Tl'iumpho. Dista 
19.280 metr os de Santo Amaro e 38 .490 metl'Os de Porto Ale
gr e . Fica na ma t•gem dir. do rio Taquar y . Desse logar até 
Pol'(o Alegre o serviço é feito pela Companhia Fluvial que tem 
contracto coll). a Estt:ada pat·a o transpol'te de passageit·os, car
!l'as e malas. Do agl'imensor Alcides F . Cruz recebemos a seguinte 
lnformação: Nlargem elo Taqtwry. Fica esta estação á mar
gem dir. clo ' rio Taquary, 80 ki!s. ele Porto Alegee, 40 ela 
vllla elo Taquary e 19 da villa ele Sa nto Am aro. Pot fundada 
em 1876 quando começaram os trabalhos da E. de F. de Porto 
Alegre a Ul'llguayana . Até essa data era apenas matto e 
campo ; hoje vai progt•eclindo r egularmente . 'l'em um bom 
porto de rio CJUe permitte a ncot•ag-em aos navios de alto bordo 
que ahi vã? carregar para a Europa por conta de varias ca
~a~ ~la captta.l. A unica importancia do Jogar é ser o pon to 
lnicLal da E . de F. Um g t•a nde edificio de fórma re tang ula r, 
sohdamente constnüdo e dividido em nm grande numero de 
compartimentos, serve para as pl'incipaes aclmiuistmções das 
3• e 4• divisões da estrada. Logo a entrada e á dir, fica o 
butfet, em seguida a agencia e o tele.,.rapho · depois a sala ele 
espera, subdividida em duas, para h"omens ~ senhoras . Imme
diatamente ao lado segnem- se os escriptor ios do trafeo-o e da 
locomoção (3n e 4• divisões ). P elo meio elo edific io em qnestão 
at1·avessam duas linhas fe rreas parallelas uma á ou·tra, prolon
gando-se uma ele !las até o trapiche elo desembarque. Este ecli
ficio acha- se situado á gra nde altura do nível elo rio sobre 
elevados pilares de pedr<J.. Demora na ex tremidacle de um dis
pencliosissimo aterro, tão aHo que os navios, que ahi atracam, 
ficam apenas com os topes dos mastros parall <J. los á superficie 
do referido aterro. Por essa rasão exis te um plano inclinado 
ao lado direito do citado ate rt·o, o qual serve de caminho ás 
l<:>_comoti vas-tenclers empregadas na manobra de cal'l'os, que 
sao todos c<J.rregaclos e descarregados sobt·e um cáes constru ido 
n a frente e abaixo da estação. Mesmo em tempo ele secca os 
navios conseguem atracar ao cMs , por ser o rio, naquelle ponto 
ele grande profundidade . As casas dividem-se em : casas elos 
engo::nheiros, em numero de cinco ; elos empr egados dos esct·i
ptonos , em numer o de 16; .dos opera rios, em numero de 48. 
Além.des tas existem muitas outras occupadas, na mnioria, por 
n e(l'OClantes italianos. I-Ia a inda outras dependencias do edi
ficto descripto, taes como clepositos, galpões, onde se g uarda m 
car~·os, machinas, e tc . e a casa elas officinas dista nte pouco 
n1a1s de um kil. " · Tem duas eschs . publs. de inst. prim., 
creadas pela Lei Prov . n. 1.517 ele 26 de novembro de 
1885. 

MARGENS . Riacho do Estado da Ba hia, banha o mun, 
de Conde e desagt1a no rio Hapecurú. 

MAR GRANDE. Pov. elo Estado da Ballin, no num. de 
Itaparica e f reg . elo Sacramento, 

MARIA. Ponta s it uada na bahia de S . José ; no Estado 
do Maranhão. l<' ica <Í. esquerda de quem entra a bahia . 

.MARIA. Ilha do Estado elo Amazonas, no 1·io Japurá, á 
du·. da 1lha elo Alba no e entre as ilhas J acuruara e Cama
leão, 

MARI4 · Lago elo Estado elo Amazonas ; commu nica com a 
margem dn·. do rio Japurá pelo furo elo seu nome. 

MARIÁ. Rio elo Estado do Amazo nas, aif. da JUar o-e m aus
tral do rio Negro. Era ha bitado pelo gentio Mepuri ~ Macú. 
Abunda em piassava e, segundo informam os índios, tem al
guma salsa nos igarapés superiores . « Communica- se com 0 
Jupurá e os que a elle querem passar a descer í ndios elo outro 
rio Puréos, sobem oito dias pelo Ma.r iá e feito o trajecto de dous 
dias, que é- o espaço ele t empo que se gasta em vencer a t erra 
interposta, entram no dito Japurá (Dr, A. Rodrigues Ferreira)" · 
O capitão- tenente Amnzonas, no seu lJ·iooionado, descreve esse 
rio com o nome 11fe1•icb . 

MARIA (Dona). Ponta na costa occiclen ta1 da lag1la dos 
Patos e Estado elo R. G. do Sul. Na mesma logôa existe um 
baixio com egual nome . 

MARIA (Dona,) Correg-o elo Estado do Rio ele J<J.neiro ; des
agua na margem esq. do l'io S. Pedro, proximo á cachoeíra da 
Pedra Branca. 

MARIA (Dona). Cachoeira no Estado do Rio de J aneiro; 
desagua na margem clir. elo rio S. Pedro . Suas aO'uas abas~ 
tecem a cidade do Rio ele Janeiro. " 

MARIA (San ta) Parochia do Estado e diocese de S . Paulo 
no mun. de Pit·acicaba. Foi elevada á essa categoria pela Lei 
Pro v. n. 42 de 22 de feYereü·o de 1881. 'l'em duas eschs. 
publicas. 

MARtA (Santa) P a ro chia do Estado ele Minas Geraes, no 
mun. de Uberabinha . Orago Santa Maria . Foi, em principio, 
uma pov . do num. do P ra ta , elevada á dist. pelo§ III, art . I 
da Lei Pt·ov. n, 1.198 de 9 de agosto de 1864 . Incorporada ao 
mun. ele Monte Al egt•e pelo art. I da Lei Prov. n. 1.664 de 
16 ele setembro de 1870 e ao de Uber <J.b inha pela de n . 3.643 de 
31 ele agosto ele 1888 . Eleva da á categoria de parochia pela Lei 
Prov. n. 1.758 ele 1 ele abr il ele 187 '1. Tem duas eschs. publs. 
de inst. prim,, creadas pelas Leis P1•ovs. ns . 2.478 de 9 ele 
noYembro de 1878 e 3 .038 ele 20 de outubro de 1882 . Agencia 
do correio . 

MARIA (Santa). P at·ochia elo Estado de Minas Geraes, no 
mun . de Habira , banhada pelo rio 'l'anque. Diocese ele II!Ca
rianua. Foi creada pal'ochia pelo § IJI , a r t . I ela Lei Prov. 
n. 1.635 ele 15 de se tembro ele 1370, Sobre suas d ivisas vide 
al'L II, § III ela Lei P rov· n. 3.049 ele 83 ele otlttlbro ele 1882 . 
Tem 4 .300 habs. e duas eschs. publs. ele insL prim . , uma das 
quaes creaela pela Lei Prov . n. 1.876 ele 15 de julho de 1872. 
Agencia do correio. Comprehende as povs. denominadas Fome, 
S. José do Chaves e Bom Jardim . A lavour a consiste na cultura 
do café e canoa de assucar, que produzem ele um modo a dmi
rava!. Industria pastoril. 

MARIA (Santa). 'Log . do Estado do Amazonas , na margem 
di r. elo rio Negro, fronteiro á ilha dos Papagaios. . 

MARIA (Santa) . Log. elo E stado do Ma ra nhão, no mun. 
de Miritiba. 

MARIA (Santa) . Log. do Estado do Piauhy, no mun. de 
S. J pão do Piauhy . 

MARIA (Santa). Pov . do Estado do Ce<J.r á , no mun. de 
Umary, com uma capella . 

MARIA (Santa) . Log. do Estado do R. G. do Norte, no 
mml. de Touros, no littoral , entre Reclucto e S. Bento, 

MARIA (Santa). Logs . elo Estado elas Alagôas, na Matriz 
do Camaragibe, Bello Monte e S . Miguel dos Campos. 

MARIA (Santa). Um elos dists. em que divid ia- se o nucleo 
do Porto do Cach oeil'o, pertencente á ex- colonia Santa Leopol
clina; no E>t ado do E. Santo . Occupava uma área ele 18.000.000 
braças quadradas, cliyidida em 288 lotes. 

MARIA ( Santa) . Presidia militar no Estado ele. Goyaz, 
situado i\ margem cli r. elo rio Araguaya defronte da .Illla que 
tem o seu nome ; 1601<, 965 abaixo da ponta septentnonal ~a 
ilha ele Sant' Anna on ele Bl nanal. Disia 19k,800 do travessao 
de Sant' Anna, que está acima elo lo.cal qu~ elle occupa, e · 
59 1<500 do ele Santa Mal'ia, que fica rw alia1xo . Estabelectdo 
no' Governo do capitão-genera l Fernando Delgado Freire de 
Castilho pelo t enente Francisco Xavier de Barros, em 1812 um 
kilom. abaixo do travessão de Santa Mar ia, foi no anuo se
guinte destruido pelos i udios . Restabelecido em 1852 no mesmo 
lo»at· com o nome de Santc~ Jcmtuwia, foi extincto em 1853. 
O"' Aviso do Ministerio do Imperio de 19 de novembro de 1858 
autorisou de novo sua ftmcl <J.ção. Depois el e uma infruclifera 
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·tentativa feita para esse fim por Fr. Francisco do Monte de 
S. VieLa, foi pela segunda vez restabelecido em 1861, ficando 
defimttva meute fundado no lagar •llle hoje occupa em 1862. 
Communica- se este presídio com a capita l por in terroedio da 
povoação de Santa Leopoldiua, da qual dista pelo rio Araguaya 
920k,93"'t. Seu territol'io nunc a foi demarcado. 

MARIA (Santa). E stação da. E. ele F. ela Companhia elo Rio 
Cl aro ; no Estado de S. Paulo, entre Ventania e Brotus. Agencia 
do co.rreio e estação telegra ph ica. 

MARIA (Sa nta). Estação da Companhi a Paulista de Vias 
Ferreas e Fluviaes; no Estado de S. Paulo : com dua s eschs. 
publs . creadas pela Lei n . 234 de 4 de setembro ele 1893 . 

MARIA (Santa ). Pharole·te collocado no forte do mesmo 
nome, na entrada ela bahia de Todos os Santos, aos 13° O' 24" de 
lat . S . 40 37 ' 40" el e long. E . elo R . ele Ja neiro. O apparelho ele 
l uz é clioptrico, de 6a ordem, luz br anca e fixa, içado em uma 
columna de ferro. O plano foca l eleva- se 13m.O ao nível elo 
preamar , e a luz~ v~sivel ela dis tancia ele se is milhas em l~mpo 
clm·o. O forte est<~ situado um pouco ao N . elo ele Santo Antonio 
ela Bart•a e é com este destinado a obs·ta1' um clesemlJarquena 
enseada intermeclia; tem a fórma de um bexagono e muralhas 
com canhoneil'as, armadas em 1809 com 18 canhões, elos quaes 
r estam-lhe tres imprestaveis , assim como o forte. Segundo o 
Relat. claguet·ra (1886), es tá este forte armado ele modo incom
pleto, limitando-se o seu quar tel ao indispensavel de uma pe
quena gua1•da. 

MARIA (Sa nta). Serra elo Estado elo Ceará, no mun . da Bôa 
Viage m.Affirmam eüstir nella grande quantidade ele onças . 

MARIA (San·taJ . Serra elo Estado de P ernambuco, no mun. 
de Aguas-Bellas. 

MARIA (Santa). Serra do Estado do R. G . elo Sul, no mun . 
de Santa Maria da Bocca do Monte . 

MARIA (Santa). Serra do Estado de Goyaz, no mun . de 
P ouso Alto. 

MARIA (Santa) . Ilhas no rio Branco,. aif. elo Negro; no 
Estado do Amazonas. Ficam pt·oximas elas barrancas do mesmo 
nome , e das ilhas l\!Ia tamatá e Atauaü. 

MARIA (Santa). Ilha elo Estado elo Pará, dependente elo 
mun . do Cun·aHnho e na foz elo Canat icú. 

MARIA (Sa'llta) . Ilha no rio Araguaya, aff. elo Tocantins . 
Nella existe uma aldeia ele Carajás . Fica abaixo da foz elo 
cm·rego do Cayap·ó . 

MARIA (Santa). P ot•to na ma1•gem .clir. elo rio Apa, onde os 
demarcadot·es de lum tes collocaram u m ma t•co em 1872. 

MARIA (Santa ). Igar apé do Estado elo Pat·á , na ilha 
Marajó ; clesagua na margem esq. elo rio Arapixi. 
· MARIA (Santa). Furo no mun. ele Afl'uá e Estado elo Pará ; 
clesagua no Anajás . 

MARIA (Santa). Igarapé elo Estado elo Pará. no mun. de 
Alemque1·. l:'<asce elas baixadas alagadiças formadas pelas ver
tentes occidentaes dos morros de Cuipeua. 

MARIA (Santa). Rio elo Estado do Pará, aff. da margem dir. 
do r to Barre ta; no mun. de Odivellas. ' 

MARIA (Santa). Rio do Estado do iVIManhão · banha os 
muns. ele Santa Helena e Pinheiro e desagua no rio Tury-assú 

MARIA (Santa). Riacho do Estado do Ceará trib. d~ 
m a.r ge:n elir. elo rio Macaco, aff. do Acarahú, no mun: de Santa 
Qu~tena. 

MARIA (Santa). E' assim ta mbem denominado o rio Pa·ta
choca, n o Estado elo H. . G. do Norte. 

MARIA (Santa ). Braço do rio Vasa Barris. no Es~aclo · de 
Set·gipe ; cone ao N . em clirecção á cos·ta e ap.proxima-se seis 
kils. do rio Poxim. 

MARIA (Santa). Rio do Estado da Bahia aff . elo Verru n-a 
que o é do rio Pardo ( In f. loc .. ) ' · o ' 

11.1ARIA (San.ta). Riach@ elo Estaulo da Bahia aff clii> rio 
Gavião, que o é elo rio de Contas. ' ' 

f MARIA ISa.nta). R.io do Estado elo E. Santo, desagua no 
ufclo ela bahta da Vwtoria . R ecebe en·tre outros o Mano-a

r a 1Y o Crubixá, o Tauá, o Farinha, o 's . Miguel, o ribeirão 'à os 
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Pardos, o do Norte, o Caioaba, o Hangui, o carrego elo Frei·tas 
além ele outros. No Relat . apresentado ~t Assembléa Prov. 
do E. Santo, no dia 23 de maio ele 1847, pelo preoiden te Dr. Luiz 
Ped1•eira elo Couto Fenaz lê-se a pag . 43, o seguin te: «Corria 
de ha tempos, vagamente , a no·ticia que o rio- San~a Maria 
- depois elo cachoei·ro chamado- Grande - se ·tornava nave~ 
gavel ou~ra ve~ n a distancia de oito a 10 leguas, mas não se 
conhecia cousa alguma ele positivo sobre is~o, até que ultima
mente o padre Ignacio Rodrigues Bermucle, seu ü mão e outras 
pessoas , levadas pelo zelo elo serviço publico, tormaram uma 
expedição, e no dia 26 de abril findo partü·a m eleg ·~a capital, a 
fim ele fazerem um a exploração na qual verificaram, q ne não 
era exacta a noticia, porque, depois de algumas clifficnlelacles, 
que só a mu itO" custo poderiam ser removidas para a navegação 
a lém elaquelle ponto, encontraram por fim um 6° cachoeira que 
~otalmenLe ~ embaraya. Não foi pot·ém ~nft•uctHe raesLa viage:n 
a vtsta ela 1nformaçao que prestaram <t prestdenCia em offtcw 
de 20 elo corrente , pelo t•econhecimen·to ele excellenles terras que 
julgam proprias para qualque1· estabelecimento, e para a fun
dação de uma colonia, por offerecer a ma rgem do rio fac ilicln.de 
para se abl'ir uma estrada até on de o rio é naveg" vel, e pela 
qnal possam tran sitar carr os .» No Relat . apresentado á mesma 
assembléa pelo presidente José F ernandes da Costa Pereira, 
em 18ô2, lê-se á pag. 72 - «Santa Nlaria. Vem ele lagares eles
conhecidos e segundo se suppõe, forma-se el a juncção ele 
d1versos ribeiros . Sua profundidade é variavel com as estações 
mas, orclinal'iamen le, do lagar denorni nado- Porto do Sngenho 
-para uma a duas leguas ela foz, onde ces a a influencia da 
maré, apresenta cinco a seis palmos , prestando -se conseguinte· 
mente a navegação por meio ele canôas . Sua la1·gura varia 
entre 20 e 30 braças . Posto que sinuoso e rapiclo em sua corren·te, 
este rio dá facil navegação a-té á clis~ancia cl ~ 10 leguas ela foz. 
Ahi uma grande cachoeil'a denominada - Cachoeirn. Gt·a nde ele 
José Claudio -o obstrue succeclendo- se g1•a nde quant idade de 
pedras e outras ca,choeh·as que se estendem ele uma a outra 
margem"· Informações recebidas elo Estado dizem let· esse rio 
mudado a dit:ecção elo seu curso em conseq uencia ele um grande 
çaua l que fo1 aberto para evitar uma gr ande vol-ta que fazia 0 
rio. Ha nelle uma bem construida ponte, bastante lat•ga e 
assente so~n·e pil:;res de pedra, .no loga.r denominado - Porto 
elo Cachoert·o- secle ela ex-colonta de Santa Leopolclina . 

MARIA (Santa). Rio elo Estado elo E. Santo, afl'. da margem 
di.r. el o rio .Doce . 

MARIA (Santa). Carrego elo Estado elo Rio ele Janeiro, af'f . 
do r1e Parahyba, nas divisas do mun. ela Barra do Pirahy. 

MARIA (Santa) . H,jbeit'ão aif . da margem esq. elo rio Negl'·o 
trib. elo Tguassú, que o é do Pat·aná. Recebe, entre outros, os 
ribeirões elo Bugre e das Agnas Sujas. 

MARIA (Santa). Rio do Estado do R . G. do Sul, a:O'. elo 
rio dos Sinos. Em stta confluencia fica a pov. do Mundo 
Novo. 

MARIA (Sanla) . .An·?io elo _Estado elo R. G. elo Sul, juncta
se com o Alegrras e reumdos v ao desaguar na margem dir. do 
rio Plratinim, tril~ . do S . Gonçalo. 

MARIA (Sa nta). Arroio elo E5tado elo R . G. elo Sul, brib . do 
Arena!, que o é elo Vaccacahy. 

MARIA (Santa) . Rio elo Es·taclo elo R . G. elo Sul, vem ela 
serra de Santa. Tecla e clesagua no Ibicuhy trib. elo UrtJO"uay. 
Rec.ebe o ~Jonche Vel'cle, Sant'Anna, D. P edl'ito, 'l'aquarymbÓ, 
Ma rta Cb tca, J~gllary e dtv ersos outrns. Ha quem considere, e 
talvez com razao, ser o Santa Maria a verdadeira origem do 
Ibicuhy . 

MARIA (Santa). Carrego elo Estado de Minas Geraes, banha 
o mun: do Curvello e desagUlt na margem esq. do rio Santo 
Antomo. E' mais copioso elo que este . Abastece a Casa ele Cari
dade e diversas propriedades nos suburbios ela cidade. 

MARIA (Santa). Rio elo Estado ele Minas Geraes: nasce n.ns 
mattas ela serra do Jacú, de anele tambem nas c ·um re..,.ato 
deste nome, banba o territori0 ela freg . elo Parattna ~ mun~ da 
Con-ceição) e eles1gua no rio Congonba,s (Tnf. loc. ). 

MARIA (Santa). Corr~. go elo Estaélo de Minas Geraes, ban],:La 
o ·territorio da freg . ele N. S. ela Conceição e Dores do Areado 
e clesagua no ribeirão elo Chumbo. 

MARIA (Santa). Rio do EsLaclo de Minas Geraes, rega a 
freg. ele Santa Maria ele S. Felix. 

26.806 
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MARIA (San ta) . C01·rego do Estado !le Min as Ger aes, aff. do 
r.io J equitinhonha . R eg . o mun. d a Dia,m a,ntina . 

MARIA (San ta). B t•aço dil'e i to do r io Cr ixá-mirim, no Es
t ado de Qoyaz . Nasce n a serra do Ca:yapó . Recebe os ribeirões 
do P hili ppe, de Saçua ranna, Dous Morrin hos, E)a nto Antonio, 
Olhos el'Agua , Macacos e col'l'egos do Curra l, d'A"ua F ria e 

-i}a taty (O unha Mat tos . I tine? c~ rio .) o . , 

M ARIA (Santa). RibeirãG do Es tado de Goyaz, aff. do ri o 
·Corum bá . Recebe o corrego do P a iva e o ribeirão do Palmital. 
E' . -tambe_m den om inado ribe irão elo I nfe l'llo (Cunha Mattos . 
Itmemrzo .) Do Es tado nos i nformam clesa"'u ar es te J.:io no 
Alagado e r ecebet• o P almi"tal. " 

MARIA (Santa). R io do Es tado de Goyaz, COl'l'e do SE,. a 
N:O •. e desagua na margem esej_. elo rio Corre11te, que é braço 
du·e1lo do t•io 'Pa t·ana n . Recebe o ribeirão do Treme dal. 

MARIA (Santa). R io do Estado ele Mat to éh'osso, aff. dir. 
elo Bt·J! hante, aos 21o 5.2' S . Desde sua confluen cia toma o .Bl'i
lhant e grande l argura e maior velocidade, modifican do o curso 
par a SI!} . Segando El'll esto P ita nga é desde ell e que o Brilha n te 
deve per de r o nome pelo de I vinh eyma, "rem por trib. o P a ssa 
Cinco . Suas origens são na serra ele An hanvah y, S ua l argara 
ele 22m com me u os ele um ele fanclo. 

MARIA (Santa). R io do Estado ele i\iatto Grosso ; é um aft:. 
<C! a margem cl ir. elo rio Clar o ou elas Corr en tes . 

MAR IA (Santa ). Cach obira no rio Ar aguaya , af:l'. da mar gem 
esq. do 'r ocant ins ; pouco acima do t t•avessão denominado T res 
P ortas . Della começa a sen a nia dos Gr aclahús, que sepat· a o 
Es·tado ele Matto Grosso elo elo Pará . 

MARIA (San ta) Á CRUZ ALTA . E. de F . do E s ta do do 
R.. G . do Sul. Tem ele exte nsão em ·tra fego i 60t'400 . Goza da 
garan tia de j aros ele 6 o/0 sobre o capital qae fo r empregado 
a"té o maxi mo ele 30: 000-ii por kil. Capita l provisorio gat·anticlo 
.13. 63L728 francos . Cessiona ria a Compagnie eles Chemins ele I 
F ér Sud- Ones t Brésiliens. P or Dec. n. i. 88.2 de 7 de no ~embt·o 
de i 894 fo ram approvadas as condições r egulamen tares e ta r ifas 
dessa fe rro-via . Dura nte o a nuo de i894 ultimou- se a l 
constt-ucção ela linha , tendo-se iua ugara do o h·afego pt·ovisoúo 
a 20 de novembro . 

MARIA ALBARD A . . P on ta n a i.lha dos Macacos s itua da· 
no Ocea no e pertencente á freg. de Sã.nt' Ann a da Ilha 'Gr ande ; l 
I~staclo elo l~io de Jan eil·o . 

MARIA .&LVES (D .. ) . Serra do Es ta d o ele Minas Geraes , na 
.freg . elo Guara ny e m un. do P omba . 

MARIA .ANGELICA . Morro no m un , de San ta Maria 
Magda lena do Estado elo R io ele Janeiro. 

MAR IA A N GELICA. Riacho elo Di.s tt•icto F eder al, na fl·eg. 
de .Irajá . Vae ao Merity . 

MARI A A NGU . E ' o n ome ele uma pr aia e por to situa dos 
n a fr eg· . ele Inh a úma elo Disbric to Federal; á m argem da bahia . 
'de Guanabar a . 

, i 
MARIANGU A. Rio do Dis tricto F ederal , aff. do Pit·aquara. 
MARIA A NTONI A . Log . do Estado el e Min as Ge raes, sobre 

o rio Guauhães , n a estrad'a que do Serro vai a S. Sebas ti ão .. 
.Ha ahi um a p onte . 

MARIA AN.TONIA . Ribeirão elo Estado d e Minas Geraes, 
afl'. da mar ge m esquerda elo Lámbary, trill. elo rio Verde . 

MARIA ANTONI.A. Ar roio do Es tado elo R . G . do Sul , 
no nmn. de Pira tiny (.Inf. l oc.) . 

MARIA-ASSÚ. Vide Mut· uic~ssú . 
MARIA BENEDI CTA. Porto no ca lH\ l de Ca mpos a 'Ma

{!ah é ; no Es~aclo elo R io ele J a nei ro, entt·e o por to ele Goiabal 
e a ext inc(;a ,l agôa ela i\1a ndiquer a . 

MARIA CANDliDA (D.). Ser r a do Estado ele Min as Ger aes, 
n o mun . de P ouso Alegre . 

MARIA CHICA. Arroio elo E stado do R . G. do Sul, n asce 
no •r incão do Santa Maria e clesagua no rio des te nome . 

MARIA COMPRIDA . Serra do Estado do Rio ele Jan ei,·o , 
n os muns . elo P ara hyba do Sul e Petropolis . 

MARIA COMPRI DA . Ribeirão d o Estado de t.ii nas Ge· 
1'aes,, n o ,mun. ele Ma nhuassú e f r eg . do C1üeté . 
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MARIA CONGA. Morro do Estado elo R io ele J ane iro, no 
m un. ele Magé . 

MARIA CONGA . At'l'0io do E stado elo R io Gra nde elo 
Sul, n a ilha fronteir a á capi ta l . 

M A RIA CY R I ACA . Ri acho elo Es tado de Minas Ger aes : 
desagu a na 1;1 a r g-em e>q . do rio S . F r ancisco, quasi defr onte 
do por to ele P n·apo ra (Halfelcl ). 

MARIA DA BOCA DO MONT.E (Santa). Cidade elo E.st ado 
elo R . G . elo Sul. Vide Boca do lvlonte , 

M AR I A DA FÉ. Estação ela Compan hia Viação F el'l' ea 
Sapuca hy. no Estado de i\1in:1s Geraes , a 58 kils . ela .Soledacle . 
Agencia elo correio e es tação teleg t·aphica . 

MARIA DA SILVA . Correg o elo E s tado de Goyaz, b ~nha 
o mun . ele San ta Luzta e cl esagua n o r io Vermelho, afl. elo 
S . Bar tholomen . · 

MARI A DA SOLEDADE.(San ta). Colon ia. fundada, em '1855, 
pela empreza Mon tra vel, S1lver io & Comp ., com auxilio do 
l!.:staclo. Encampado o contracto em vir tude de ac to legis lativo , 
p1\SSOtt a adm inisteação ao governo a 16 de a bril ele 1873 . ~s t á. 
si tuada n o 2° d istricto elo m u n . de S . J oão elo Monte Negr o, 
Estado do R . G . elo Sul, a 26 ki ls . do por to ele S . Sebastião , 
sobre o rio Cahy. O solo é mo ntanhoso, mas ele notavel fer ti
lidade . Cultara el e fe ijão, milh o , trigo e fu mo. O .solo é ain da 
r eo·aclo pelos auroios F erro, Santa Cl ara, Santa Luz1a , Perd!clo , 
do';; Francezes e Di" isa , tr ibs . do Caby . A pop . et•a ele 2 .777 
habs·.,, sendo 880 allemães , 208 aus tr íacos , 204 suissos, i.159 bra
zileiros e o r es to ele d i tfe renteo nacionali dades . Ha um a esch. 

. publ. pl'im. par a cad a sexo e mais qur.Lro par t icula res, duas 
catholicas e duas p ro·tes·tan tes . Tem qu a tro capellas para cath o
li cos e d uas casas ele oração para protestan tes . Foi emancipada 
por Dec . de 18 de janeiro ele 1877, passando ao reg im em com
mum ás ou tras po voações elo ex· imper io . Fo i elevacla à par ochia 
com a invocação ele S . Vindelino pela Le i P1·ov . 11 . 1.112 ele 14 
de maio ele 1877 . Vide S . V inclelino . 

MARIA DE ARAUJO. Ilha elo Estado ela Bahia, no rio 
s: Francisco, proxima da ilha P repicé e do povoado Ma·ta
fom €1. 

MARIA DE BRITO. Serr a do Es tado ela Bahia , n o mun . 
de Alagoinhas. 

MARIA DE LIMA . Corrego elo Es tado de Mat to Grosso ; 
desag ua na mar gem elir. do rio Sa raré , galho elo Guaporé . 

MARIA DE S. FELIX. P arochi a do Estado de Minas 
Ger aes , no m un . elo Pessanha , banha da pelos ri beit·ÕdS Santa 
Mari a-, S. Feli x e P ilões . F oi ele vada á clis t . ela fre g . ele 
S . João Bapti<·ta pela Le i P t•ov. n . L 719 de 5 ele outubro de 
i 870; cr ~ acla par ochia elo m un . ele S. João Baptista pelo 
§ li a rt . I ela ele n. 2.214 ele 3 de Junho ele 1876 ; t ra n s r~r ida 
pat· a o mun . do Rio Doce pelo § I a r t. I ela ele n . 2 .763 de 
13 clé setembro ele i 881. Tem, seguilclo o ultimo recensea mento, 
7.685 ha bs . <D art. II da Lei Pt•ov . n. 2.478 ele 9 de n ovem
bro ele 1878 ct·eou :JJhi uma esch. p t1bl. de in.> t . . elementar 

Jla ra o sexo feminino. T em uma otJt t· a pat•n o sexo masculm o. 
Agencia elo con eio. 

MARI A DO CARM O . R ibeir iio que la nça -se na margem 
dir . do rio ele Mira nda, aba ixo da Forquilha ou confluencia 
elo Nioac; n o E stado d e Matto Gt•osso. 

MARIA DO NOR":CE. Ilha elo Estado de Goya.z, no dis t . 
ele Sa n,ta Maria do Ar aguaya . 

MARIA DO NORT E. l~uro que, começando ao N . da 
j uncção dos clotts ln·aços do .At•aguaya, vae ou tt·a vez reunir-se 
a este abaixo ela i lha do Jaboty ; no Estado de Goyaz . 

MARIA DO O' . Ri beiriio elo Es tado ele Goya z. E' um elos 
fo rmadores elo rio Descober to. 

M AR I A DO OURO (Santa) . Arra ial do Es~a cl? da Ba~ia, 
n o mun . cl'Agua (Q uen te , co m uma esch . pu l.J l. ele w st . l)l'tm . , 
cr eacla pela Lei P ro v . n . 1.856 de 17 ele se tembro ele 1878 • . 
P ossue um a g ra 11cl e fei ra aos sabbados, -mui to commercio e 
g t• a nele lavoura . 

MARI A DO ,PIL AR. Lagõa do g sta do do R io ele J a neiro, 
na 1a secção elo can a l elo Nogueira . 

MARI A ENGRACIA. Igar apé d o ,Estado do Maranhão , 
tem 13 ki ls . ele extensão desde o se u com eço n a fo z elo rio ele 
Ca rna hubeiras até o canal el o Ccqueiro, por onde clesagu a ,na 
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bahia ele S. Bemarelo. Separa elo continen·te um grupo de ilhas, 
elas quacs a de Coroatá ele Dentro é a mais impor ta nte. 

MARIA-EPAU.A. Igarapé do Estado do Amazonas, no 
mun. ele Borba. 

MARIA FARINHA. Pov. elo Estado de Pernambuco, na 
freg. de Iguarassú, com uma capella dedicada á SS . Virgem 
e um dislt•icto ele paz. 

MARIA FARINHA . Rio do Estado de Pernambuco, des
agua no Oceano proximo da ilha de I tamaracá. Vital de Oliveü•a, 
em seu Rotei?·o, descrevendo este rio, diz: - Tem ele largura 
em sua foz ele 180 a 190 metl'OS e apenas 8 a 10 palmos de 
fundo, mais dentro, porém, o fundo cresce a 22 e 27 palmos. 
Segue por algum espaço o rumo S. e depois no quadrante elo 
SO. faz o seu curso até á distancia ele legua, onde se bifurca ; 
tomando um braço S. com o nome ele Jag!ta-d!Je, o qual com 
pouco mais de milha sécca, podendo-se antes considerai-o como 
uma camboa ; o outro braço segue para o NO. e o denominam 
Inhaman. Este é navegavel por espaço de legua por gt• andes 
canôas tendo fundo de 9 a 15 palmos, mas depois torna-~e 
muito estreito e secco, entranhando-se a I guma co usa pelo 
intel'iOL' . O leito deste rio é mui to baixo e assim o fluxo ela 
maré o penetra alé muito acima . Sua margem occiclenLal é 
a lter osa e no Inhaman tol'na-se montanhoso 011 ele collinas, que 
denominam de Oongcbçary, e entre ellas se destaca a de S . Bento , 
rampada até ao rio no braço Jaguaribe, no alto ela qual está 
o conven·to do mesmo nome. Suas margens são povoadas, e neste 
rio encontra -se abunclaocia ele pedras calcarea branca e pre~a e 
do fabrico ela cal consta lodo o sea commercio. O rio tem muito 
pouca correnteza. BARRA DE MARIA FARINHA. Chamam assim 
ao abaixamento qne faz o recife ao rumo já mencionado. Este 
abaixamento é precisamente no Jogar onde o recife é mais 
estreilo, e tem pequena extensão . Do 1·ec ife para deu·tro se. 
guindo a direcção 76° SO. o fundo varia de 14 palmos a 27,' 22 e 
18, are ia grossa e cascalho, passando ao depois r apidamen te a 
8 e5 palmos a~é a foz do rio. E' porém um es treito canal fo r
mado pelas extensas corôas que ela foz do rio veam r eunir-se 
á coroa que se este nde elo Ramalho, a qual chamam Piatibc1. 
A ft·alda boreal desta col'ôa é qne forma a margem ausLral 
do canal, que conduz da barra ít foz do rio. A outra margem 
é formada igttalmente por corôas e seccos que se estendem 
para o Sul. Esta barl'a a lém de estt·eita fica á sombt·a e muito 
proximo ela baixa de f6ra. A foz elo rio, como dissemos, não 
se avista do largo, conhece-se porém, porque a margem ele E. 
que é areal baixo com coqueiros, se des·taca da margem op~ 
posta, que é tel'reno a lto, sem aquell a pla ntação, ha vendo 
no mais elevado do terreno uma pequena barreira. Não 
obstante os muitos seccos e gr andes corôas que exi stem entre a 
pra ia e o recife, com tttdo encostado ou bem proximo a es te h a 
um canalete com 8 a 12 palmos, que denominam Porteiras, no 
qual com vento feito as pequenas embar cações ele cabotagem 
poderão navegar. DEMANDAR A BARRA DE i\LtRIA FARINHA. S6 
pequenos navios poderão demandar esta barreta. Procurarão 
pl'imeiramente montar o extremo sul ela baixa fóra ou tacis, o 
que se terá quando demorar o coqueir o de S . José por 47o SO. 
(um coqueiro isolado j un t ~ á eg l'eJa ele S . José no alto elo ouheiro~ 
o qu al é balisa da costa). Approximanclo-se então ao rec il'e se 
navegará ao SSO. entre o recife e a baixa por um frmdo ele lama 
de 32 e 36 palmos ; e quando o mesmo coqueiro demorar por 
46° SO. e a fortaleza cl!t Ilha po1· 79• NO., notando-se que a 
extremidade norte dos coqueiros da praia corresponde a uma 
pequena barl'eira isolada , se deverá então navegar ao 04NO. 
Passada a barreta o pruruo dirá o Jogar q11e se deseja , tendo 
em vista que depois de 18 pal mos o fundo decreace rapicla
men·te , fundo val'iavel de areia grossa e cascalho e em alguns 
lagares pedras » . 

MARIA FELIX . Cachoe it•a no mun . ele Paraty e Estado 
elo Rio de Janeiro. Desagtta na margem esq. elo rio Taquat-y. 

MARIA FERNANDES. Ilha elo Estado do E. Santo, na 
bahia da capitaL 

MARIA FERREIRA. Lagôa elo Estado elo R. G. elo Norte, 
no mun. do Papary (Inf. loc. ). 

MARIA FERREIRA. Log·. elo Estado Paraná, na com. 
da Boa-Vista. 

MARIA FERREIRA. Pequeno rio do Estado ele Minas 
Geraes, banha o mun. de Dian1antina e desagua no Arassuahy 
(Inf . loc.) 
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MARIA FULA. Riacho do Estado de Pernamb uco, r ega 
mun. ele lpojuca e deõagua no l\1erepe, tr ib. elo oceano . 
E' utilisaclo para moer diversos engenhos . 

MARIA GRANDE. Corrego do Estado de Minas Ger aes, 
a:ff. ela margem esq. do rio elas Velhas (Liais). 

MARIA GUARDA. Ilha elo Estado ela Bahia, no r_çcon c:tvO 
ele S. Francisco e bahia ele T odos os Santos. 

MARIAHY. Igarapé do Estado elo Pará, no mun . ela Ca· 
pi"tal. Desagua no l'io Gua.iar á . 

MARIAHY. Igarapé do Estado elo Pará , ba nha o mun. 
de Muaná e desagua no rio Cajuuba . 

MARIAHY : São assi m denominadas tt·es ilhas situadas no 
rio Madei ra (Rela-t . do Dr. S. Coutinh o 1861). 

MARIA IPAUA. Rio elo Estado elo Amazonas, no mun. 
de· Manicoré. Vide Jlicwia, EpcbltCb . 

MARIA IZABEL. Ser ra elo Estado de Pernambuco, no 
mun. ele Gravatá (In f. lo c.) . 

MARIA JOANNA. Morro do Estado de Minas Goraes , 
no mun. da cidade elo Rio Preto . 

MARIA JOSÉ. l\1orl'o do Eslado da Bah ia, no mun . elo 
Riacho de Sani' Anna . 

MARIA JOSÉ (D.). Cot•t•ego elo Estado ele Minas Geraes, 
na fr eg . do Cuieté e m ~m. ele l\1anhttassú. 

MARr'A JOSÉ. Carrego do Estado ele Goyaz, na estracht 
ent re S . José elo Tocantins e Trab iras . Ha sob re elle uma 
ponte . Não ser{t o mesmo Maria Josefa? 

MARIA JOSEF A. Cor rego elo Estado de Goyaz; desagna 
na margem diL· . do rio Trahiràs (Cunha Mattos Itine?·a-r io.) 

MARIA LEMOS . Pt·aia na margem sul ela bahia do Es· 
pirito Santo, a E. ela pt•aia elas Formosas; no Es tado cl'aquelle 
nome (Dico . Geogr. ela P ?'O'IJ .). 

MARIA LINA. F ormoso monte, isolado, Glous 1\ils. ONO . 
elo mol'ro Frederico, e uns quatro kils . a NO. elo porto For
moso ou 'elo Descaloaclo, á direita elo caminho para a Corixa; 
no Estaclo de Matlo Grosso. 

MARIA MAGDALENA (Santa). Cidade e mun. elo Es
tado elo Rio de Janei ro, lermo ela com. elo seu nome ; ligada 
a Macahé pela E. ele F. Barão de Araruama . Foi am principio 
o arraial do Santissimo da ft•eg. de S . Francisco de Paula do 
mnn. de Cantagallo, elevado á curato pela Lei Prov. n. 557 
de 19 ele setembro de 1851, á parochia pelo § I art. 1 ela de 
n. 802 ele 28 de setembro ela 1855, á categoria da vill a. pela de 
n . 1.208 de 2-1 ele outubro de 186'1; ins·tallada em 8 ele junho 
de 1862 ; e á cidade pelo Dec. n. 107 ele 28 de julho d e 1890. E ' 
com. ele segunda entr., creacla pela Lei Pro v. n. 1. 781 ele 13 
de dezembro de 1872 e classificada pelo Dec . n. 5.193 de 11 de 
janeil'o ele 1873 . Segtl.nclo o R elcbtorio elo Visconde ele P r ados, 
a freg. ele Santa Mal'la Magelalena occupa uma superficie de 
800,03 kils. quadl'ados. O mun. comprehende di ver·sos povoa
dos, entra os quaes os denominados Vallão do Barro, Venta
nia. O mun. é regado pelo rio Grande e corregos dos Indios, 
do San tissimo, Caixa Grande e outros; nelle ficam aq sel'l'as do 
Deus-me - liv1•e, Almas e outras. Tem eschs . publs. ele instr. 
prim. Sobre suas divisas vide: Lei Prov. n. 2 .684 ele 10 de 
oubbro ele 18.83 . E' ligada por estra das ás estações elo Ma
cuco e elo 'rrmmpho. Agancia elo correio e es tacão teleo-l'a-
ph.ica. Lavoura de canna, café e cere aes. - " 

MARIA MAGDALENA (Sarnta). Serra do Estado do Rio 
ele Janeiro, .no mun. de seu nome . 

MARIA MENDES. Corrego elo Estado elo Rio de Janeiro, 
aff. elo ribeirão ela Cachoeira Grande . . 

MARIA MIZ. Ilha elo Estado elo Rio de Janeiro entre 
Marambaia e o continente, proxima elas ilhas Madeira' e na· 
curussá. 

MARIA MOREIRA. Porto no rio P arnahyba, no Estado 
do Piauhy, defronte do porto Bacabal e a nove kils. da bart•tt 
elo Sobradinho. 

MARIANNA. Cidade e mun. elo Estado ele Minas Geraes, 
sécle da comarca do se u nome, situada em uma baixa, regadl1 
de um lado pelo ribeirão elo Carmo e do outro pelo do Semi
nario. Suas rttas principaes são largas, 'tem predios el e aspecto 
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agradavel ; ·~res praças de grandeza regular; bello edi ficio da 
·camara municipa l, palacio episcopa l e semin a rio, situados 
fóra da cidade e a cavalleiro de dons outehos ; collegio das 
irmãs de caridade, o primeiro fundado na Republica; dez tem
plos, toclos de grandeza não mediana, sobresahindo a Sé, que é 
um templo, antigo e o ele S . Pedro que, apezar ele ter sido prin
c]piaclo nos tempos colou iaes , a inda hoj e não está acabado. -A 
respeito ele sua fundação sabe- se do seguin·te : - Em junta 
que o governador ela capitania ele Minas, Antonio ele Albu
querc1ue Coelho, convocou no anno ele 1711, cleliberou-:-se a 
·erecção do arraial do Ribeirão do Carmo em villa elo Carmo 
de Albuquerque ( 8 de abri l ). Installacla a vi lia aos 12 ( 22, 
segundo otltros) ele janeiro de i7i2, créou-se o officio ele afe 
ridor, e, logo tres dias depois, os ele contador, di stribuidor e 
escriv ão ele sesmarias. Pela Carta Regia de31 de outtibro ele 1712, 
TI:l-Rei fez saber ao governador que, aos 14 ele a.bl'i l elo mesmo 
.anuo, havia approvaclo a erecção do arraial elo Carmo em 
villa e r esolvido que, em lagar de villa elo Carmo de _Albu
querque, se clenommasse ele en~ii:o em cleante - Leal V1lla de 
N. S . elo Carmo - Pela Carta Regia ele 23 ele abril ele 1745 foi 
·essa villa elevada á categoria ele cidade, r ecebendo então o 
nome de Maria una, em honra ele D. Maria nua d' Austria con
sorte ele D. João V . Teve essa cidade principio nas minas de 
ouro que, em 1699, descobriu Manod Garcia, sertanejo dil villa 
de T aubaté. Annos depois, João Lopes de Lim a, paulista, ahi 
foi residir, levando comsigo grande numero ele exploradores, 
que fo rmaram a pov. do Ribeirão do Carmo. A cidade fica 
-se is kils. ao NE. ele Ouro Preto. 'l'em eschs. publs . , sendo 
uma na caclêa. Agencia do correio. O mun. é regado por 
{]jfferentes rios e ribeirões en·tre os quaes, o Turvo, G11allaxo, 
Doce Peixe, do Carmo, Seminario, Ca·tteté, S . Peclt·o, Muqueca, 
Rambs, da Ponte Nova, S . Thomé, Cat\a Velha, Pinbeirinho. 
E' ligada a Ouro Preto, Ponte Nova, Piranga, Serro, Dia man
tina, Bento Rodrigues, Infi.cionado, Camargos, S . Domingos 
e a outros pontos elo Estado por estradas . O mun. além ela 
parochia da cidade, compreh~ucle mais as ele N. S ela Con• 
ceição de Camat·gos (transfer ida em 1880 para o arraial ele 
Bento Roclrigtles), de N. S. ele Nazareth elo Infi.cionado, N. S. 
do Rosario elo Sumidouro, S. Caetano do Ribeirão Abaixo, 
N . S. da Cachoeira do Brumado, Senhor Bom Jesus elo Fur
quim, S. José da Barr a Longa, S . Gonçalo de Ubá, S. Domin
gos e Santo Antonio da Vargem Alegre, as duas ultimas crea
das pelo art. I da Lei Prov. n. 2.762 de 12 ele setembro de 1881; 
e as povs. denominadas : Morro de Sant' Anna, Santa Rita (na 
freg. ela Vargem Aleg •·e), Gesteira (na freg . da Barra Longa), 
Fonseca (n a ft·eg . elo Iuficciona~o), N. S . da G_Ioria ela Pas
sagem (curato), Cunhas, Sem Peu:e, Santo Antomo das Pedras 
e diversos outros. Sobre divisas vide art. I ela Lei P r ov . n. 52 
ele 9 de abril de 1836, art. XX da de n. 818 ele 4 julho ele 
1857 . Foi annexaela á comarca do Rio Carmo pela Lei Pro v . 
n. 3.130 de 18 de outubro ele 1883 e declarada com. de 3a 
-entrancia pelo Dec . n . 185 de 29 ele janeiro de 1890 e de 2a 
por Acto ele 22 de fevereiro dé 1892 . Ahi nasceram: Claudio 
Manoel ela Costa (6 de junho ele 1729), Felisbel'to Caldeira 
B1•ant Pautes, marquez ele Barbace na (-19 de se tembro de 
1772) e José Pech·o Dias ele Carvalho . 

MARI ANN'A . Bispado creado pela Bulia Ccmdo?· L·t~cis elo 
P apa Bento XIV ele 6 ele dezembro de 1745. 'l'em t ido como 
bispos : D . Ji'?". 11!fcmoel clcv Ontz, eleito para o Mar anhão em -15 
de ontubro ele 1738, transferido pat·a Marianna em 15 ele dezem
bro de 1745, tomou posse pot· procuração a 27 ele janeiro (feve
t·~iro, segundo outros) ele 1748, entt•ou solemnemente no bispad o 
a 28 ele novembro deste ultimo anuo, e falleceu a 3 ele janeiro 
de 1764.- D. Joaquim Borges ele Ji'iguei?·edo, tomou posse por 
procurador a 3 de janei ro (3 ele fevereiro ou 23 elo mesmo mez 
segundo outt·os) ele 1772, nunca vindo ao bispado, porque foi Jogo 
depois nomeado arcebispo da Bahia, onde occupou o 10° Jogar 
na ordem chronologica. - D. F•·. Ba1·tholomeu Jlfa.n oal Jl!lendes 
dos Reis, confi.rmaclo a 8 ele março de 1772 pelo pontífice Cle
IUente XIV ; tom:Ju posse por pt·ocuraelol' a 17 ele dezembro ele 
1773 ; nunca porém veio ao bispado e t•enunciou -o depois como 
fizet•a seu an tecessor.- D. Ji1r . Domingos da E ·ncarnação 
Pontevel, nomeac~o no r einado ele D. li1Iaria I, confirmado no 
pontificado ele Pio VI a i ele março (outubro segundo outros) ele 
1778, sagt•ado a 18 de abril elo anno segu-inte, tomou pos se por 
procurador a 29 de agosto desse mesmo aano de 1779 e pessoal
tnente a 25 de fevereir;, ele 1780. Falleceu em Vil la-Rica a 16 
de junho ele i ~93, sendo seu cada ver sepultado dous dias depois 
na Sé ele Mar1anua, ao lado elo Evangelho, clen~ro elo coro. -

D .. li'?", Cyp;·iano d_e S. Jo!é, natural el e P_?rtugal, eleito no 
r e1naclo ele D. ~far1a I a 2::> ele JUlho de 179o , confit·m aclo. por 
Pio VI a 14 de JUlho de 1797, sagrado a 31 ele dezembt·o desse 
anno tomou posse por procurador a 20 de agos~o ele 1798 e 
pessoalmente a 30 .ele outubro ele 1799; falleceu no seu bispado 
a 14 ele agosto ele 1817 e jaz no cõr o da Sé elo lado ela epis
tola. - D. Ji'>'. José ela Sa.ntissima T•·inclacle. eleito a 13 de 
maio de 1818, confi rmado a ?! de setembro ele 1819 no ponti fi
cado de Pio VII, sagrado a 9 de auril de 1820, tomou posse por 
procurador a 20 ele março deste ultimo anuo e falleceu il 28 de 
setembro de 1835 . Depois deste prelado foi elei'to D. C8.r los 
Pereira Freire da Moura que, preconisaclo, falleceu antes ele 
sagrar- se, e pouco depo is (lscolhido o padre Dion-o Antonio Feijó 
que renunciou ao cargo em 1838, não acceitan'ào a nomeação. 
- D. Antonio F'er•·etl"a V içoso, aprPsentacló a 7 ele j an~iro de 
1843, confirmado pelo papa Gregorio XVI a 24 ele janeiro ele 
18-14, sagrado a 5 d<: maio deste ultimo anno, tomo u posse por 
seu procuradot· Joao Paulo Barbosa a 28 ele abril ele 1845, fez 
sua entrada publ ica na diocese a 16 de julho deste ultimo anno 
e fa lleceu a 7 ele julho ele 1875 .- D. Anto;tio Ma?·ia Co1•1·êa de 
Sá e Benevides, nascido na cidade ele Campos elos Goytacazes 
a 23 ele fevereiro de 1837, apresentado a 24 de maio ele 1876, 
precom sac1o em Roma a 27 ele junllo de 1877 })elo papa Pio IX, 
sagrado no Mosteiro ele S . Bento do Rto de Jaueüo a 9 ele se- · 
~embro de 1877; tomou posse a 17 de noYemb t·o deste ultimo 
ano o. 

MARIAN NA . Arraial no termo ele Buique elo Estado de 
Pernambuco. 

MARIANNA (D). Colonia no mun. de Campo Largo do 
Estado elo Par·aná; com uma esch. publica. 

MARIANNA (D). Estação ela E . de F . de Cantagallo, no 
Es·tado elo Rio ele Janeiro, no prolon gamento elo Sumidouro, 
entre as estações elo conselheiro Paulino e Murinelly, distante 
1381<990 ele Nyterõ i . 

MARIANNA . Ilha elo Estado elo Maranhão, proxima da 
ilha de Sanl' Anna., ela qual é separada pelo canal denominado 
Barco Quebrado. 

M ARIANNA . Serra elo Es·~aclo elo Ceat•á, no termo ele Ca
ninclé, de onde nasce o rio Choró. E' secca mas dá legumes e 
algodão . · 

MARIAN NA (Remanso da). No r io Hapecurú·mirim elo 
Estado elo ~1a,:anhão. E' o l agar mais perigoso da navegação 
desse no prmc1palmente para os pequenos barcos. 

MARIANNA. Riacho do Estado ele Pernambuco, no mun. 
de Bom Consélho. Em suas margem di zem existir uma mina 
ele cobre . 

MARIANNA. Carrego do Estado ele Goyaz, :tff. do· r io · 
P1·eto . 

MARIANNA PIMENTEL. Colonia elo Estado elo R. G. do 
Sul. ]J;m março ele 1889 ·tiveram começo os trabalhos de me
diç ão elos lotes desse nucleo, situado no Serro Negt·o, freg. 
ele P ech·as Brancas e mun. de Porto Alegre . Em fins desse 
anuo estabeleceram- se abi os primeiros immigrantes ilalia nos 
e allemães . Em 1894 contava 1.774 habs . constituindo 401 
famí lias . 'I' em o nucleo uma área ele 11.648 hectar es, ele que 
são cult iYaclos 4.800, campos ele cl'iação 2.600 e incultos '•.248. 
Cultura ele milho, feijão, alfafa, centeio, amendoim , batata in
g le za, fumo e trigo . 

MARIANNAS. Log. no mun. de Diamantina do Estado ele 
Minas Geraes. 

MARIANNAS. Serra elo Estado ele Milws Geraes, na freg . 
ele San·t'Anna do Sapé. Em suas fr aldas existe um pequeno 
pov., ele cerca ele 500 pretos que se entregam á pequena 
lavoura . 

MARI ANNO . Pharolete na ilha Guajará (rio Amazonas), na 
lat . ele f O 47' 30" e long . ele 7o 0' 45". Dioptnco ; de 6• ordem; 
luz fixa. Alca nça i3 kil s. Funccio na desde dezembro de 1860. 

MARIANNO. Ilha do Es~aclo ela Bahi a , no rio S. Francisco, 
proxima da foz do riacho elos Cava!los (Halfelcl) . 

MAR IANNO. Igarapé do Estado elo P ara , nas divisas ela 
subprefeitura de Joanna Pet•es, pertencente ;\. com. de Baião. 

MARIANNO. Rio elo Es tado do Maranhão, rega o mun. ele 
Cururupú e clesagua no Santa Helena . 
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r· MARIANN0 .. Ribeirão do Estad·o de S. P aulo, aff. da marM 
gem dir. do rio P ar ahyba do SuL 

MARIANNO. Corrego do Estado de M:inas Geraes, afl'. ela 
margem esq ; do rio das M:ortes, na E . ele F , Oeste ele 
lVLinas. 

MARIANNO. Cot•rego do Estado de Goyaz , afl' . da mangem 
dir. do r ibeirão Al agado , tri b. elo rio Gorumba (Lnf. loc.) . 

MARIANNO FRADE. R ibe it·ão do Estado de S . P aulo, no 
m un. ele S . J osé dos Campos . 

MAR IANNO PINTO . P asso elo rio Ibicuhy, na estrada que 
de Ut'llguayana segue para S . Bo rja ; no Estado elo R. G. d o 
Sul, 

MARIANNO P R OCOP IO. Estação da E. ele F . Cen·tral do 
Brazil, entre J uiz ele Fót·a e Bemfica a 277 .750 kils . distante 
elo R io de Janeiro e a 677,380 mett•os ele alttu•a sobre o ni vel elo 
mar, A par te dessa est rada entre Marianno Procop io e Jttiz ele 
F ór a (2. 381' k ils .) l'oi i naug·urada a 20 ele novembro ele 1876. 
Denominava- se a n tigamtl nte Rio Novo , l'em um~t ag·enc ia elo 
correio . Em fre nte a esta estsção fica um a fabl'ica de nom inada 
I ndustr ial Minei ra, que consome me 11salmente 15 a 25 .000 
ki logs . ele algodão e mantém mais de 120 empregados, E s
tação telegraphica . 

M ARIA PER EIRA . Villa e mun . do Estado elo Ceará, na 
com. de Inham uns, no sertão ele Mombaça, entre Qtüxel'atnobim 
e Inhamum. " S u sólo é muito deseg- na l, diz o fin ado senador 
P ompeu, coberto de mattas e propr io pa l'a cria L' gaclos e plan· 
tar algodão e legumes . Ha h oje ('1861) no ter mo mu i tos açu
des , em que fazem sit.ios ele fm cte iras. plan ta m canna para 
fazet• r apadttra e agtla rdet\te ; pl'inctp~\ lmente na fer til serr a 
de Santa Rita, que lhe tnrtence, h oje muit pov oada e cult i
·vacla . Em 1858, tinha a fl'eg. 40 engenhocas ele moe l' cann a, 
e c:alc ulava-se que pt·ocluzia 6 .000 alcltLeil•es ele fat·i n,Lla , 5 .000 
da milho e 1.200 ca t•gas ele rapaelut·a ; na pa r te ele oes te, em 
que se cria , presume- se q.ue se apanham 4.00lJ bezerros e 500 
potros .» Sua egreja ma tri z te n~ a in_vocação C\e N. S. ela Glori:1 
e depen de ela di ocese elo Ceam . F o1 ct•eacla freg . por E> ec. de 
6 de setembro ele 1832 e elevada á catego l'ia de villa por L.. ei 
P rov . n . 555 ele 27 ele novemb•o ele 1851. E r· a com . ele 1" entr., 

· creacla pela Lei Pro v . n. 1. 55 L ele 4 ele setem bro de 1873 e clas
sificada pel o Dec. n . 5 .6<11 ele 16 ele ma io ele 1874. Tem duas 
eschs . publs . de inst. prim. Agencia elo correio . Passou a de· 
nominar- se Benj a min Constant pelo Dec , n, 69 ele 9 ele julho de 
189.2 e fo i incorporada á com. ele Iuham uns pela Lei n. 80 ele 30 
de agosto ele 1893. 

MARIA PEREIRA. Pov. do Estado ele Minas Geraes, na 
f reg . elos Remecl ios e mun. de Ba rbacena . 

MARIAPIXY. Log, elo Estado do P ar á, no mun . ele 
Obiclos . 

MARIAPIXY. Igarapé do Estado elo P ará., banha o ~erl!i
tot•io ela fl·eg . ele Santo Antonio de Uruá-Tapera . 

MARIAPIXY. Lago elo Estado do P a r{t, nas mar gens elo 
Jlamundá . 

MARIA PRETA. Lo g. elo Es·taclo da Bahia , no mun. ·do· 
Curralinho. 

MAR IA PRETA. Ribeirão elo Estaclo do R;io de J aneLl'O, 
na es trada da Barra elo Pirahy ~. Barra Mansa. Desagtta na 
m argem d i r, do r io P a l'lthyba elo Sul. 

MARIA PRETA. Cor l'ego elo Estado ele Minas <:ier aes, a'<.!I:'. 
do r io Borrachudo , 

MARIAPÚ. Ilha do EsG!IId'O elo Amr.zo nas , no• rio J apurá , a 
S·. das ilhas T ap iit•a e Ca uar-Ca ua . 

MARIA ROSA. Ribei rão elo Estado de Min as Geraes, no 
mun. de U beraba ; desagtta no rio des te n•ome. 

MARIAS. Bail'l'O no mun. ela Limeira e Estado de S. P aulo . 

MARIAS. Ilha do Estado de Minas· Geraes, no t•io São 
Francisco. 

MARIAS. Cachoeira do rio S . Ft·a nci sco , no mun. elo 
Abaeté e Estado de Minas Geraes . 

MARIA SANTA. Arroio elo Estado elo R. G. elo Sul· ; 
nasce n n. san a elo Herval e clesagua no rio Camaqllam pel !ll 
margem esqu erda. 

MARIA 'l!ELLES. l"ov-. do Elstaclo de Serg ipe, n a c~>ml. 
de Maroim, com uma esch. pnbl. de inst. pt•ima·ria . 

:MARIA THEREZA. P a ranamirim que, cles tg, canclo-se elo 
Trombetas, entra no Amazonas quasi jun.to á foz da~uelle do .. 
Recebe um paranamirim j á r eunido com o igar ape Cttrumú. 
(!Ferreira P enna , A R egião Ooo. ela, P 1·ov . elo Pa?"á.) . 

MARIA THEREZA. Riacho elo Estado da Ba;hia, na villa 
do Taperoá . 

MARIA VALERIA. Serra dis tan te cerca ele 30 kils . ela 
ca choe ira ele Pa ulo Affonso, Eleva-se mais de 2.000 pés á cimn. 
da planície, descortinando amplissimo horiso nte, que abrange o 
interior elos Es tados ele Set·g ipe, elas Alagôas e parte elos de 
Pernambuco e Bahia . 

MARIA VELHA. Co l'l'ego elo Estado ele Goyaz, b11. nha o 
mun. de Santa Luzia e clesag tta na margem esq. elo rio Vet•·· 
melho, ali. ele S. Ba r liholome u. (In f, loc . ). 

M.A:RIA VENTURA. P onta na freg . ela Juruj ttba , Es tado 
elo R io de Janeiro, en tre a p n~ia ele Arêa Gross(l e a ela Cha· 
1'itas . 

MARJ:BIDÁ, Ca,choeu·a no rio Negro, a ff . ela mar g-e m esc1. 
elo Ama zonas. F ica abaixo ela pov·. el•e S. Gabriel. 

MARIBONI!>O . Log . do Estado elo Mat·anhão, no mull. de 
Cax ias, 

MARIBONDO. Pov. elo Estáclo ele Serg ipe, f.t mat·gem elo 
r io S . F rancisco, a 12 kils . de Propriá , a cujo mnn . per
·tenca . 

MARl!BONDO . P ov , elo ter m o ele Japar a·Gu ba, no E~~aclo ele 
Sergipe , co m dttas eschs . pu bls . ele iust . primaria . 

MARIBONDO. Log . elo Estado elo Rio de J a.neit·o , n o mun. 
ele Araruama , com nma esch. -publica. 

MARIBONDO . i'!Iot't' O do Estado elo Rio ele Ja neit•o entre 
. o sacco ela Jurujuba e o sacco ele S . Fra ncisco. ' 

MARIBONDO. Serra elo Estado ele M'inas Ge t·aes, no mun 
do Pará . Pia um a outra com o mesmo nome que percon e ~ 
parochia elo Carmo elo Ft•uc tal , pertencente ao mun .. ele Uln 
raba, e ainda uma outra no mun. de Baep ndy. 
~ARIBONDO . Riacho do Estado elo Piauh y, aff. elo P a

rahJm. 
MARIBONDO. Cort•ego elo Esta do ela Bahi a, aff. ela mat·~ 

gem cllr. do rio Jequi t inhonha (Chrekatt de Sá). 
MARIBONDO. R io do E stado elo Rio ele Janeiro, ba.nha o· 

mun. ele Ar aruama e desagua no Regamé. Recebe o P alm itall 
ou é por elle formado. 

M.A:RIBONDO. Ribeirão do Estado ele Minas Geraes nasce 
na serra e fazenda do seu nome, banl\a a parochi 11 elo 'carmo· 
do Fructa;l e desag- ua. no rio Gil·ande, 

MARIBONDO. Cor rego do Estado de Minas Geraes, banli !ll 
o mun. do A haelé e desagua na margem esq. d:o rio S. Fran--
cisco (In f. loc . ). • 

MARIBONI!>O. CachoeiFa no rio Grande depois PaTa nú, 
pouco abaixo da fo z do l'io Pardo. · 

MARICÁ.. Cidade e mun. elo Es tado do Rio ele Janeiro n a 
com. de seu no~e , si tua da em uma planíc ie á mar gem ela 1dgôa 
ele seu nome, lq~·a cla a Ny te_r õi por uma estrada, Drago N. S . 
do RJJ?paro e d1ocese elo R10 ele Janeiro . Já, servia de parochcia 
a e&'r eJa ele N . S , elo Ampar o em 1687 só obtendo p 01·ém esse 
titu_lO em 1755 pelo Alvará de 11 ele j a~e iro. O Alv~rá de 26 de 
m a10 ele 1814 elevou essa pov . á ca tego t•ia ele villa, com o 
nome de Santa Maria de iVIaricá em hom·a á t•a i.n ha reinante 
D, Maria I. Foi installa cla em 27 ele agosto ele 18!5. Ct•,eaela 
cicla,cl'e pelo Dec. n. f8 cle27 ele dezembro ele 1889 ; com. pelo 
Dec. n •. 15 •le 27 ele dezembt!O ele 1889 e clà >sificacla de 1"' en
trancia palo Dec , 111 de 31 6fO mesmo mez e a nno. « I-rei por 
bem, diz o Alvará, erig iu em villa a sobred.ita !Jov, com e 
nome· ele villa de San,ta Maria, de Maricá,, a crual tet· ~~ pot• termo 
o terreno comprehendido desde a barra dt~ l!llgôa. de Saquarema 
a té a ponta ela Mande_tiba, dividindo-se pelo inte t•iot• pela:s 
serras da Tiril·lca, . P1hyba-Gra ncle, Cot•deiros , Ita tencti.ba, 
d::vhi á serra do Cant1mbáo, e desta seg·undo a mais commocla 
divisão até voltar a fecha r na ba-rt•a.da lagôa de ·Saquarem!ll, 
ficando o sobredito teum o desmembrado dos termos da. cidade 
do Rio de _Jane iro, ela cidade ele Cabo Frio e ela villa de Santa 
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.Antonio de Sá:,, aos quaes até agora pertencia ... Hei gor 1 em. 
crear n-a r eferida vilra dous juizes orelinal'ios, um Juiz ele 0r
phãos . . . »O mun. é quasi todo plano: limita-o de um la:do o 
.Atlantico e elos outros uma cadeia ele montanhas em cemi-cir
c1llo, cober ta de matta em quasi toda a extensão , separando-o 
~dos muns . ele Saquarema, Itaborahy e Nyterôi. Se,·ras . Da 
Ponta Negea até Itaipu-Assú estende-se a referida cadeia 'ele 
montanhas sob cliveroas denominações ; no ex.tt•emo oriente 
Ponta Negra - nome elo cabo asõ im conhecido pela côt• escura 
de suas peneclias e que fica aos 2.2o 57' e :LOo ele lat . e 45o 5' e 
9° ele Jong. O. Em continuação toma os nomes ele - Serra do 
Bananal,- ela Posse ou Matto Grosso (segu.nclo a vertente),- elo 
Espraiado ou Her val, - elo Silvaclo,-Lagat·to,- i\llorro Grande ; 
- Caçuruti ba, - C!tpoaba,- Cala-Bocca,- 'l'ocaia, - termin ando 
na peclt·a: c?nhecicla por Alto - Mourão, em Itaipú- assú (freg. 
de lta1pu) a be1ra mar, 18 kisls . mais ou menos a Sueste da 
cidade ele Nytet•õi. Desta cadeia partem l'amili.cações fo rmando 
d>íve rsos valles, cada qual mais feetil p~la na tueeza elo sólo,. 
quasi todo ele a lluvião . O ponto mais alto ela cade ia é o pico 
ela Lago inha, na sena elo I-Ien al ou Elspraiaclo. Dahi desdo
bram-se paisagens as mtlis graciosas, compensando com usuraa. 
fa diga ela ascensão . Além elo descortino (]e quasi todo o muu . , 
a'Vi sta->e para as lntndas do oriente todo o ele Saquarema 
e· a cidade, parte elo ele Araruama com o lago e Cabo-Frio 
wté o oceano. Ao norte ~ R io Bonito e suas povs. : a ciclade de 
I ~abo rahy, Porto das Ca ixa~ , Villa Nova e muitas fazendas·. 
Desse ponto culminante ta~ul)em avi sta-se o fundo ela ba•bia .c~e 
Guanabara e parte da Capltal Fedet·al para as bandas do t:aJu, 
a:~ ex·tremida~les do Pão ele Assuca r , Gavea e Tijnca, batend'O a 
Vlsta ele encontt·o ~~ senados 0rgãos, ultimo pla•no do actmi
ravel painel . Jl!Ia'· e J201··tos - A les te é o mun. banhado pelo 
Oceano Atlantico, formando a-penas em P on ta Negl'a uma ca 
lheta freq uen tacltt pol' canôas e· barcos de pescadores . Os r e
cifes proximos à c os ba e a exposição aos ven~os do su'l tornam
n~ de dífficil accesso para gt• andes emba1·caçÕe3 . Em posição 
chame tl'a~men·te opposta a: esta calheta, e a não grande. distancia. 
acha-se par·te ela praia de Jacuné (mun . de Saquarema) . Os 
P,escadores , não podendo desembarcar ua callheta em occasiã0 
de- teruporaes cl'o sul, aportam em J acuné ; e vice - versa, rei
nando· os ' •entos do nol'te. Ibhas - IDuas i1hotas lieam-llhe em 
fren~e\ a u_m a legt~a da costa, co nhecidas pelo nome de i'i'has d'e 
Mal'lcet. Sao <'luas1 clespovoaclas . Pela invasãu do cholera-mot''
bus mandou o goverll.o levan tar em uma clellas um peq,~teno 
edilici-o ou laz,areho, que nunca foi uli !.isetcl'l pela ~H f:Iicu!idaiile al0 
desemb arqué. Lagôc~s e ?'ios - Poss·ue 0 num. dhversas Iagôas 
ao lon D'O cltt costa, a saber: - a Iagôa B1·ava. en-tre a de Ita ipú
assü e~' de Maricá, desaguando nes~a pot· um: canal d\momi
napo rio J.\ilbassah y; a lagôa de Maricá (que banha a cidade desse 
nome), de todas a mais ex-tensa, tendo ae l argura uma legua . 
Offerece esta lagôa pon~os ele vis ta admiraveis . As margens es
tendem-se em verdes e excellentes pastagens abundantes de 
plantas aromaticas, desLacando-se aqui e acolá pittorescas col
linas, co ntmstanclo com as bal'rancas co rtadas a pique, ele côr 
a-vermelhada, de oiteiros a cavaVleil'o das aguas. Bellissima 
ilhota de mais OLtmenos um qual' to de leg ua sm•ge-lhe em meio, 
g;1·aciosa, sonidetl'te, como que emba~acla nas reguas pelas brisas 
elo su•l. Um sem numero· de aves aquaticas, n:otar~•eis pela divel'
sidade ele fórmas e ex:quisi.tas côres, povoam-lhe o.s margens. Um 
b1•aço desta l agôa, denominado- Boqueil'iio- commuuica com 
a lagôa de Jacareoá , cuja restinga ou có'moro ele area, que a 
seprura do ma r, é picada perrodica:mente paret dla r despejo ás 
aguas, C[ uando crescidas. Esse serviço é de preferenci a feito nos 
mezes de julho, agosto e setembro, quando cardumes enot•mes ele 
tainhas , cor vin as e muitos outros pei xes ]>ercorrem a costa, 
em dema nda das enseadas, para des0vat•em . Segue-se a lagôa 
ou lago do Pa dre, unid!a áq'ltella: pelo caJnal do Cot•deirin•ho ; e a 
de Ch~ru1•upina commuuicanclo ás preMde ntes pelo can!lil ou rio 
do mesmo nome . Nenhum r io navegava! po~gue o mu•n . 1Lpenas 
o .rio Doce p6cle ser pe1'COl' L'ido por canõas até cey ba altut·a, e 
amda mais por occasíão àe enchente ela lag&a, cups .aguas para 
a•Llã r efittem. Este rio provém dos ribeü·os ;- àas 0ap t va~:.as, <'tUe 
nasC"e na Serra iila Posse!- Espraiado e Conchas, na serra elo 
Eierva,l ou Espraiado es~e no treclio denominrudo Pe<lro H0mem, 
Co1:1te na clireccão cl~ noroesee a suéste e clesagua na l agôa de 
9'U!.'ll1'!1Pina. O rio Moffilbnca;, que clesagua na 1agôa ele Mal'icá 
JUnto a ctdade, é formado do,s ri!beiros :- Uba t1bru, qoue nasce na 
serra do S!l vaclo ; e - I\apitiú, que n asce na mesma serra, 
verten'te leste, logar clouomiuaclo Pedrinhas . Além destes, ha 
os riachos de Caçuvutiba ,. Retil'o,. Bananal e outros, que, por 
muito insignificantes, não mel'er.e m menção. Saltibr'iclade . 

E'x-cept'o as ma:rgens cJra:s lagôas, infestadas por febres palustL•es, 
sempre que ha necess1dade ele esgotai -as (.o qu e succed'e, uma 
e raro. cltia-S' vezes pot• anuo) é o muu .. em questão estremamen·te 
sa uclavel; sendo ele notar q,Lte proximo como se acha do de Ny 
terôi. e em communi'cação dia ria com a G;apital Fe.deraJl, nunca foi 
invadido nor nenhuma elas epidemias alli reinantes, apezar de 
sitiado, como se deu com o cholera-morbus, que se esten deu até 
Saqual'ema . A's coucliçôes topo1p-aphicas elo mun.. é ele a.ttr ibuir 
esta fe licidade : separado elos li mitt•ophes· po1\ un1a cmta de 
montanhas-· cobertas ele matUa, e favot·ecido constantemente pelo s 
ventos d'o mau, estrá provavelmemte por isso defendido do con
tag.io. il![ine?·aes . AbuD:dam no mun . !)eclras de construcção, 
feldspatbo, mica, diorJte, quar tzo, pyrites, amethysLa, etc., e
kaolim (ás marge ns da lagôa ele Niaricá) sendo G!e crer que, mais 
clese~ volvida a indt~~tl'ia, seja essa r iq,ueza apro-veitada . Grande 
tambem é a extenseto. de ·terreno, onile se encontra em u otavel 
pt•ofusão_ o peros iclo de manganez, tendo obtido elo governo 
p·erm1ssao p~r3: exploral-o.o iu.telligente agricultor Sl' . J oão 
Bel!sarw Rtben•o de Alme1cla. Não sabemos que cleseuvohi
mento t em tldo esse trabalho, CJ:Lte, parece-nos será amplamente 
remunerador, pois tleve ser importantíssima a jazida. Nfc~deú·as 
- Muitns são as madeiras que possue o m.uri . tanto ele ma -
ceneria como de constwcçãb, a saber : cedros diversos, varie 
cl'a cles ele vinhaticos, sobresahindo o linclissimo t esta de boi, tão 
justamente apreciado na marcene.t,j,a; ar al'ibá,.Jnel'incliba, gura-· 
piapunha, massuranduba, jacarandá, brazil, páo- fe t· t•o, ca
nunclo, t aruman, marfim, camará, oleo ele copahyba, oleo ver
melho, oleo pardo ou caboraiba, oleo de ja tahy, a rco de pipa , 
ipê, tinguass iba, jequitibá, tatú, cane lla , sapucaia, peroba 
branca e verme] h a, muita gnat•arema ou páo d'alho, etc . H a 
úuas variedades de espinho de Maricá: o bt·anco ele haste di
r eita,- o mais apro1wiado para cercas ;. e o vermelho (mais 
commum), que desenvolve-se bastante , mas mui.to esgalhado,
maJs propr io para lenl'ta . E' madeira cTe lei, e· quando no 
cerne- um excellente ésteio. Est1·c~das de ?"Odagern e de (el'?:o . 
Além de muita~ est~: adas mlUlicipaes , cuja conservação a edi· 
]idade esforça-se sempre em manter, é o mun. servido pela es 
t rada de primeira ordem que de. NyLerõi vai ter á cidade com 
39 kils . ele extensão, e duas, ele se.g:uncla que, putw.do da 
cidade bifurcam-se a tres kils., segtlinclo uma até Venda das 
Pedras' (Itaborahy) com couser"l!açã0 a cargo da r epar tic.ão cl.os 
telegretphos, e outret até. Saquarema,. passando pela. s~ua da 
Posse ou Matto G1~osso. A es tr.. de fer. ele Manca, com 
om,76 en~re-trilhos,. par te elo entroncamento,. na estação. do 
Al'cantaca da companhia Es·t. de Fe~:.. da Leopoldina, fetl~ 
tanclo apenas ·t1•es kils . para che,.ar ao pon·to ter minal - a 
cidade. Acha-se de het alguns annos 

0

aber~a ao trafego e é da fu
turo immeuso, sendo que. poderia clesd'e já clat• grande rnncli 
mento prolongada a-té Nyte1•ãL ou aLgum dos portos puoximos, 
llber.tauclo-se da Leopoldina . A sua: construc.ção foi relevanté 
serviço presta do ao mun. _pelos Srs. Drs ._ Ba~· bosa d~ Oliveira 
e Caetano Rodri.,.ues, Barao de Inh0an, Vlgano ArauJO Gama, 
padce Manoel Henrig.ues e outros cavalheiros·, cabendo em 
gr a:uàe parte a, gloria ao Sr . Dt:- Cesario Alvi~, que, faz-e.ndo 
JUstiça a este mun .. constJtmo- se seu entltus1astw e mmgo. 
Solo A' ex:cepção de pal'te do cam};!o de Itapeba: e are1al ele 
S . José, terrenos q,ue parece m ter s1do em época r emota oc
cupaclos pelo mat·, e· que l!eunidos pode.t:ão medir mais ou menos 
q.~atro kils . q uaclraclos,. a onde alias se colhe excellente 
mandioca, f r ttc·tas e algum milho, as terras do mun . são d~ 
primeira q,ualiclade, mell:10uauclo em progressão cresceu te a 
medida que se afastam ele Nytet•õi 1· •. Os valles são CJiUaS l todos 
ele· al!Lnvião : uns mais aro-illosos, outros o nele a terra se acl1a 
melhor cL~vid'ida ; mas todos extremamente fe~teis, o que não 
ac1m.ira, [DOia são qruasti. todos esses teJ.:remos inundados, pelo 
menos, uma vez pot· anuo, o que se clá commummen.te em ab~:1l . 
T em succecliclo regulal'men.te de 10 em :LO annos passa~·- o mun. 
por grande cheia deixando quasi sempre tristes·ves tL f$ tos, como 
a ultima, em fever.eü•o de 188.2. Em algttmas fu.zenaas encon.
tra-se ·trechos mais ou menos extensos de terreno aug1ll0so com
pacto que em estações- ue<>ulaii:es sobresahem por espantosa · 
proclt{cção ; correndo tempo s~cco, fendem- se e. pouco produzem; 
r evolvidos, porem convenientemente e benefiCLaclos- eem al guma 
areia se tornarão magnificos, compensando a despeza . As 
mont~nhas, como qitasi todas do Elstad·o, são al:guma:s de gra
nito, outras de pic_arra r evestidas de camada ele terra, oscil-

1 Lo~ares ha 6m que o terreno proximo ás lagôas é um pouco inferim·, 
mas n;ma zona tão limitada qut~ nem merece attenção . 
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lando entre Om,5 e tres metros de espessura, approxim ada!l1ente; 
mas que com o desn udamento se ·torn?..m improductivas num 
período mais ou menos proxim o ; outras sào de bat•t•o amarello 
até vermelho escuro, riquíssim as para a cultura do ca fé, da 
canna, etc., e pdncipalmente da mandioca . Em summa, no 
mun., e em ge ral em cada fazenda, h a teneno aprop riado a 
todas as culLuras do nosso clima. O va lle mais importante em 
exte nsão, posição pois é o em que se ach a a uielade (centro elo 
m un .) contendo maior numero de fazen das, é incontes·tavel
mente o do rio Ubatiba, que unido ao Itapit iú recebe o no1ue 
ele i'llom buca e desagua na lagôa ao lado ela cidade . São muito 
im por tantes os v alies do Retiro, Caçul'ltiiba , Cam bury, Es
praiado, Banana l, e outros, sobretHdo o banhado pelo rio elas 
Capivaras, todo composto ele ·terreno ele allnvião, muito poroso, 
devido á for mação especial do sub-solo:- a lli não se encontra 
um palmo ele te rra improcluctiva. Ag1'ÍC!tltura. A principal la
voura é a cann a ele assucar que produz a.clmüavelmente, con
correndo muito para isso as continuas brisas do mar 1 • A 
canna, tratada convenientemente, dá sóca , r é-sóca, etc. che
gando a produzir m'litos annos consecu·tivos remunerando 
sempre largamente o trabalho. Conheci na !jilzenda ela Posse 
u m cannavial que apezar dos seus 16 bons jR.neiros, ainda era 
l indo ! E' de lastimar que ainda não estejam introduzidos em 
escal a conveniente os insteumentos aratorios; sendo t ambem 
atr azados os pt·ocessos de fabricação elo aasucar occasionanclo 
á lavour a consicleraveis prejuízos. Um dos mais serios emba
r aços desta lavoura é a carencia de braços mas, pt•incipalmente, 
por falta de estimulo e a mor ao trabalho na classe prolataria, 
com especialidade libertos . Dahi as invencíveis difficuldacles 
nas margens 2 porque, si a producção ela canna está na razão 
do numero de trabalhadores, não se dá o mesmo com a moa
gem , que é imprescindivel ele numeroso pessoal. Ao capitão 
Joaquim Mariano Alvares ele Castro Junior, lavrador na loca
lidade, concedeu a Assembléa Provincial do Rio de Janeiro (Lei 
n. 3.072 ele 27 de dezembro ele 1888 sanccionada pelo então pre
side nte o Sr. conselheir o José Bento de Araujo) o estabeleci
men·to ele um engenho cen·tral neste mun . ln lelizmente o pre
sidente, Se. conselheiro Carlos Affonso, indeferiu, apezar elas 
éxcellentes informações, o rec1uerimento em que o Sr. Cas·tro 
Junior pedia a exec ução da Lei, allegancl o o máo estado fin an
ceiro da en tão prov. Si er a verdadeiro o desejo ·do governo ele 
auxiliar a lavoura, com o es tabelecimento de engenbo:l centraes 
nos muns. productores de canna, conseguit·ia em gr a nde parte 
este desideratum; pois aproveita l'iam elles não só aos grandes 
p1·oprietarios, como aos pequenos lavradores que, por carencia 
de fabrica, não se entregam a tão remuneradora cultura . De
pl·ehencle-se das informações do director das Obras Publicas, 
do engenhe iro do distl'icto, e elo Relat .. clo enge nbeit·o Luiz de 
Castilho, incumbido peJo governo pro v. de estudar as lo
calidades a que Assembléa conceder a engenhos centr aes, que o 
mun . de Maricá occupa o primeiro logar entre os que se presta m 
a r eceber tão necessario melhoramento. Cultiva-se tamb~m com 
vantagem o café (á sombra da ingazeira), a mandioca o miLho, 
fe ijão, fructas, ·tube1·as, legumes etc., O cacáo (à ~ombra), a u va, 
que produz muito bem, a baunilha, a ramia, soróba, a alfafa, 
de facil acclimação verificada em experiencias, e o cha, até 
aqui não cultivado regularmente, ao que conste, mas tendo 
pr oporcionado bons especimens em algum as faze ndas, constituem 
elementos de variedade r emunet· aelores . Criação. Temos: .a. 
cavallar e muar em pequena escala.; a. vaccum, sendo mui limi
tada a exportação, a l aniger a, caprum, suina, que se exporta 
pat•a a Capital Federal, exportando-se tambem em grande quan
·tidade gallinaceos . O carneiro é excellente ; sendo tambem ele 
sabor especial a carne elo gado criado nas restingas, em virtude 
das plantas a romaticas de que em parte se alimenta. Pesca. E' 
uma das maiores 1·iquezas do mun. ; as lagôas, abundantes do 
excellente pescado alimen·tam, avultado commet•cio á noite nas 
ribeiras de J acareoá e Mbassahy, e ele dia nas da praia Grande 
e Cordeiriuho. O peixe mittdo é vendido ordina riamente a 80 
réis o cento sendo muitas vezes ainda lançado <'1s pra ias grande 
porção. Avalia-se em , mais ou menos, 400 contos ele r éis a ~l
nuaes a importa ncia do peixe exportado para as bancas elo Rw 

' Apenas nos mezes de agosto, setembro e par te de outubro sopra 
com m:~is ft·equencia o Not•déste. 

2 O uso de platarem olhos de canna, e mesmo canna muito verde, me 
P":rece a causa da diminuição de riqueza sacchariua da preciosa gram
m.'rnea; e quiçá a. da degeneração e da praga que por vezes se tem ma
nt es tailo em dtvers'l.S localidade3 . 

ele Janeiro, Nyterõi e muns. visinhos. O empre&"o elo arrastão 
é prohibido pela camara ; e devido a isso, é ·tal a quanUdade 
de lixo 1 que hoje existe na lagôa, que em muitos logar es as 
canôas ·teem difliculclade de rompel-o. Me parece que, pelo 
menos clura n·te certos mezes devi a ser facultael o o emprego elo 
al't'astão, obrigando- se o dono a en·terrar o lixo que arrasta_sse, 
ou l an~.anclo-se pa ra esse fim u ma contribuição qualquer. 1sso 
impediria que apodrecesse nas praias o li xo a ellas lançado 
pelos ventos. Seria uma medida l!ygienica . Incl'ltstl'ic~. Limita-se 
a~ assucar, x·apaclura, aguarelen·te, tapioca. , farinha de mandioca, 
polvilho, vinho eecellente, mas em em mui pequena escala, li
cores, louça de barro, t ij olós, telhas, e outt•os productos das ola
rias . Fabricam- se es teiras ele junco e tab(ta que se exporta em 
grande quantidade pat·a á Capital Federal; récles de tucum para 
pescaria, etc. Expo?··tctção e i mpo?·tação .- Exporta-se, assucar, 
aguarcleu te, café, farinha. polvilho, milho, feijão, leg ames, 
ft·uc-tas, carvão vege tal, peixe , esteit·as , gallinaceos, lani geros, 
suínos , algum vaccum etc. Importa-se: carne secca, faze ndas , 
ferragens , louças , vidros, vinhos, comestíveis, etc. E' impor
tantíssimo o comm er cio des te mun. Obras zntblicas - A egreja 
matriz, vasto e espaçoso templo, infelizmente ainda não acaba do, 
faHa nclo um elos consistorios e as torres. O cemitet•io municipal, 
pouco di stante da cidade, quaclril a tero murado de pech·a, tendo 
na frente gr adil e portão ele ferro. e no fundo uma pequena 
capella mot•tuaria. Casa da cama r a. e cadeia :- edificio espaços(), 
de aspecto não clesLituiclo de eleganci a , servindo o primeiro 
andar pat·a as sessões da camar a e audiencias, e o pavimento 
terreo de corpo ela guarda e prisão. A pouco mais de uma legua 
ela cidade, junto á es trada que segue par a Nyterõi, numa collina 
em um elos sítios mais aprasiveis do mun., eleva-se a anUga 
capella ele S. J osé ultima mente reediflcada g raças a uma su
subscripção promovida enlre . os devotos . A' egual distancia, n~. 
es tmcla que segue para ILaborahy, encontra-se a ele N. S . ela 
Saude, a cujas festividades amuem de longas disLancias nume• 
rosas rome iros, levando á milagrosa Sa. n·ta devoções e pro• 
massas. Distancias. Dista a cidade de Maricá ela cidade de Ny
ter õi - 39 kils. ; da de Itaborahy - 27 e da de Saquarema 36 
a pproximadamente. A pop . do mun . é de 20 mil almas. O Rela·t. 
do visconde ele Prados dá a esta cidade uma sup3rCtcie de 292,55 
kils. quadrados . Agencia do correio es tação lelegra pbica. 
Sob suas divisas vide art. 1° da Lei Pt·ovs . ns. 670 de 29 ele 
outubro de 1853; n. 732 de 27 ele Ot!tub1·o de 1854 . 

MARICÁ . Log . do Estado do E. Santo) no mun. de An
chie·ta, á margem do rio Iconha, na estrada que de Lat•anjeiras 
segue para a pov . de Imbetiba. 

. MARICÁ. E. de F. elo Estaclo do Rio de Janeiro. T em 
seu ponto inicial na estação do Entroncamento, a meio kil. ela 
estação de Alcantara da E. de F . Cantagallo e seu ponto ter
minal na cidade de Maricá . Em sua totalidade a es trada terá um 
des envolvimen·to de 38,689 kils., sendo a bitola de 0,76m. A parte 
dessa estrada entre Entroncamento e Rio elo Ouro (15,800 
kils .) To i inaugm acla a 25 ele novem bro ele 1888. T em as se
guintes estàções: Etl"troncament•>, Sacramento, Santa Izabel 
e Rio elo Ouro. 

MARICÁ. Lagôa no mun . ele Maricí1 e E~tado do Rio ele 
Janeiro. Tem ce1·ca de seis kils. ele largnra. Offerece pontos ele 
vista bastan·te agrada veia. E' ligada a lagôa B1:ava pelo canal 
ou rio Imbass ahy . Nella elesagua o rio Mombuca. « Oiierece 
esta lagôa pontos de vista admiraveis . As margens estendem
se em ':ercles e excellentes pastagens a bundantes de plantas 
aromattcas, des tacando-se aqm e acolá piltorescas collinas, 
cons tras tanclo com a~ barrancas cort.adas a pique, ele cor 
!I ver mel b acia, . ele outetros a ca valleiro elas aguas . Bellissima 
Ilhota de mate on menos 1/4 ele legua surge-lhe em meio, 
graciosa, sorridente, como que embalada nas agu as pel as 
brisas do sul. Um sem numero de aves aquaticas, notave is pela 
dive rsidade ele fórmas e exquisilas c Jres, povoam-lhe as 
margens. Um braço des ta lagôa, denominado Boqueirão com
munica com a Lagôa de Jacareoá, cuja 1·es lin ga ou comoro ele 
a reia , qu e a separa do mar, é picada periodicamente para dar 
despejo ás aguas , quando crescidas . Esse serviço é de pre
ferenci a feito nos mezes de julho, agosto e se tembro, quando 
cardumes enormes ele tainhas, corvinas e muitos outros peixes 
percorrem a costa, em demanda das enseadas, pa ra desova rem.>> 
(Alberto Al;rares de Azevedo Castro). 

1 Nome dado pelos pescaderes a uma especie de alga . 
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MARICARÁ. Rio do Estado do Espirito Santo, reune-se ao 
Tauá e juntos vão desaguar na San ta Maria af!luente da 
bahia ela Victoria. Descrevendo esse rio diz o' Dioc . Geogr. 
da P?"óvincia: «Rio es treito e profundo,' que nasce no Mo'rro 
~uxanara; corre por en~1:e montanl~a~ quasi de S. a N. parallelo 
a costa oc01dental da bau ta do Esptn to Sau·to e della distante 

·duas leguas . Col'l'e por entre montanhas: é profuoJo e estreito 
P?is ·tel!l 10 a ~2 braças no logar considerado como meio· d~ 
d1stanc1a . DevlCle-se em varias cabeceiras que banh am e 
fet•tilisam o territorio entre Muxanara e a' sua foz no Santa 
Mari_a com uma tonente tão veloz, que form a diversas ca
choelt'as»._ Do I•;stado nos informar am que essa clescripção carece 
de exacbtdao . _Me_I a_legu~ a ntes ela sua foz, depois de ter recebido 
as aguas elo r1be1rao Bo1peva, ·toma o nome ele Murundú . 

MARICÁS. Grupo de ilhas na costa do Estado elo Rio de 
J aneir·o, entre a ponta de Itaipú e a Negra. 

-~ARIÇAUÁS. Rio aJL ela ma l'ge m esc1 . elo Xingú . Oca
p~lao _Paula Castro, que delle Mt no ticia no seu Rclat. sobre o 
rto X mgú, di z vil' o Mariçauás de SO., tet• ele bocca ele 130 a 
150 meLros e ser habitado pelos índios do mesmo nome . 

MARICAUINIM. Ilha elo Estado do Amazonas, no rio Ja
purá, pl'oxima elas ilhas Marrecão e Pa r auary . 

MARICOABO. P arochia elo Estado da Bahia, no mun . de 
Valença; limit.acla ao N . pelo riacho da Fonte ela Prata, a E, 
pelo mar e no S . pelo rio ela Gr aciosa. Orago N . S. elo Des
terro e diocese archiepiscopal de S . Salvadot·. '!'ornou-se sécle 
da fr eg. de Sani'Anna de Serapuhy pelo a l' t. li ela Lei Prov. 
n. 1.177 de 27 de março de 1872, disposição essa que fo i revo
gada pel a ele n. i.773 de 23 de junho de 1877. Foi elevada á 
parochia pela Lei P rov. n. 2.28tí de 27 de maio de 1882. T em 
duas eschs. J?Hbls. ele inst, pdm., uma das quas creada pelo 
art. II da Let Prov. n. 1. 389 de 4 ele ma io de 1874. Dis ta seis 
kils. ela cidade de Valença. Sobre suas divi sas vide Lei Prov. 
n. 2 .370 ele 23 de maio de 1883 . 

MARÍCOOBI. Rio elo Estado do Amazonas, aJf, ela mar
gem dir. elo rio Demiti, que é trib. elo rio Negt·o. 

MARICOTA. Pov. elo Estado dé Pernambuco, na freg. de 
Igt~arassú; com uma esch . publ. de inst. pt•im . , cr eada pela 
Le1 Prov . n. 1.040 ele 22 ele abril de 1872. 

MARICOTA. Ribeirão elo Estado ele Minas Ger!les, no 
termo ele Boa Esperança . 

MARIMARI. Ilha do Estado elo Amazonas, no rio Urubú, 
acima ela foz elo furo denominado Canna (Ccwtcb elo 1° tenen\e 
Shaw). Não é mencion ada na Plan-ta do Sr . B. Rodrigues. 

MARIMARI. llha do Estado elo Amazo nas, no rio Soli
m ões , proxima ela ilha Jauarite e acima ela ilha Cupacá. 

MARIMARI. Rio aff. ela margem esq . do Abacaxis, trib. 
do Amazonas. E' caudaloso e dizem ser navegavel a canôa em 
gr a nde ex tensão elo seu curso. 

MARIMARI. Igar apé do Es·tado elo Amazonas, vae para ' 
o rio Jul'uá. 

MARIMARITUBA. Um elos quarteirões do mun. de Sa n
tarem; no Estado elo Pill'á . 

MARIMARITUBA. Ilha elo Es·taclo çlo Pará, no r io Ama
zonas e mun . de Santaram . E' dil'idida ao meio pelo furo 
Guajat•á. Ao N. fica-lhe a ilha Arapary e para E. a Parica
tuba . 

MARIMBA. Ftn·o elo Estado do Amazonas, no mun. da 
capital. 

MARIMBA . Riacho elo Eslaclo do Plauhy; deeagua no 
Poty pela margem esq. cinco leguas acima de Therezina. 

MARIMBAS. Serra do Estado do Parahyba elo Norte, no 
mun. de Cajazeiras . 

MARIMBEIRO. Pequeno pov . do DistriC"to Federal, na 
freg. de Jacarepaguá . 

MARIMBINHA . Lago no mun. da capital elo Estado do 
Amawnu. · 

MARIMBÚ. E' um termo empregado no Estad<: ela Bahia 
para designar o espraiamento de nQl rio em extensao Yariavel 
q11e as vezes c'hega á mais de seis kils. E' esse logm· occupado 
pelas aguas um verdadeiro tremedal. 

MARINHA. Igarapé do Estado elo P ará, no mun. da capi
tal. Vae para o Inhangapy . 

MARINHAS. F ur o que vae ? a bahia de Santo An tonio 5. 
!.lahia do Sol , no Estado elo Para. 

MARINHEIRO. llha na costa do Estado do Pará, aos o•. 
43' 00" de Lat. N. e 6° 47' 1511 ele Long. O. elo Rio ele J ane iro 
proxima elas ilhas do Brigue e ele Curuá. ' 

MARINHEIRO. R io do Estado elo Pará, no mun . de
Affuá. 

MARINHEIRO. Uorrego elo Estado ele S. Paulo, desagua 
na margem esq. do rio Grande, pouco abaixo ela fo z do rio 
'l'Ul'VO. 

MARINHEIROS. Ilha do Estado do R . G. do Sul, no rio 
Gr ande ou sangradouro da lagôa dos Patos . 

MARINHO. Pov. elo Estado do Parahyba do Not•te no nm11 
de C:tmpina Grande, uma legua a E, ' 

MARINHO. Ilha no Alto Paraná, defronte ela for. do rio 
Verde e p roxima da ilha denominada Salino. 

MARINHO. Igar apé elo Estado elo Pará, no dist. ele Cara
parú. E' lambem denominado lnajahy . 

MARINHO. Canal que communica o rio Jucú com a bahia 
da Capital elo Estado elo E . Santo. Foi aberto pelos jesuitas . 
Soffr e a influencia das marés . Fica na estr ada que communi ca 
o mun. do E. Santo com a villa de Vianna e freg. de Caria 
cica. Di zem ter esse nome, contrahido de Nlarzinho. O Dicc. 
Geog?· . ela P.tovinoia assim desc reve- o: « R io do Marinho 011 
elas Roças Velhas . Nasce dos brejos e pequenas lagàas de Caça
roca, fo rmadas pelas aguas das chuvas e peque11as vertentes elos 
morros ci~cumvisinhos ; communica- se com o rio Jucú por um 
canal arttlic tal, segue seu curso ele N. a S. e desaa-ua na 
bahia do E. Santo no pon to em qu~ ella, correndo a b~·rn. ele· 
E . a O., cm·va~se para tomar de S. a N . até á foz do rio de 
Santa Maria. E' cheio ele sin uosidades, e por isso corre em 
varias rumos. Em f rente do morro Saul este nde um braço por 
uma valia al'tificial, que toca a raiz do mesmo morro . Nas 
marés altas da navegação a canôas até este ponto. Nos 
tempos coloniaes o donatari o Vasco Fernandes clett licença a 
Duarte de Lemos para levaptar um engenho de ass11Car por 
ahi a lgures, pagando-lhe o insignificante fôro annual de quatro 
libras de assucar. Esta liberalidade não diminuiu a inimisade 
que Duarte de Lemos votava ao clonatario, pois escreveu ao Rei 
contr~ elle, a quem chamou ·traidor, um a carta com data de 
14 d~ Jul?o de 1550, a qual foi impt·essa nos Annaes do Rio de 
J ane1ro, r. I, pag . 340 . » No Relat. do Sr. C os ta Pereira lê- se: 
«O Marinho, riacho que os Jesuítas communica1·am com o Jucú 
po1• meio ele um canal, dá navea-ação á cauôas e vem lançar-se 
na bahia da Victoria no logar denominado Porto Velho qua·si 
em frente á cidade . Deriva-se de brejos, das lagôas de' Caca
roca e de pequenas correntes que descem dos morros ele Santo 
Agostinho e recebe as aguas do Itaquary, que na confiuencia 
toma o nome ele Mucury e é navegavel por meio ele canôas de 
porte mui diminuto». 

MARINHO. Carrego do l!;stado de Mim,s Get·aes, banha o 
mun. de Sabará e desagua no rio elas Velhas. 

MARINHOS. Pov. d6 Estado do R . G. elo Norte, no mun. 
de Papary. 

MARINS. Pov. elo Es·taclo do Paraná, no mnn . de Tibaay, 
de cuJ·a séde di sta72,6kils . Em 1887tinha 36 fogos e 120 ha'T:is. 
(Inf. oc.). • 

MARINS. Capella da freg. da Soledade e mun. ele Itajubá, 
no Es tado de ll:finas Get·aes . A Lei Prov. n. 3.641 de 31 de 
agosto ele 1888 creou ahi uma esch . publ. ele ins tr. primaria . 

MARINS . Serra do Estado ele S. Paulo, n0 mnn. ele Lo-
rena. 

MARINS. Serra do Es tado de Minas Geraes, no mun. c[e 
Itajubá. 

MARINTEUA. Ilha do Estado do P ará, no mun. de 
Cnruçá. 

MARIO. Monte elo Estado de Minas Geraes, na distancia 
de um k il . ela cidade de Barbacena, em uma elevação de 
100m acima do nível do mar. A' base dessa montanha se desen
Yolvem camp inas sem fim a prolongar em- se requebrando pelos 
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g~·aciosos v.a les que se este ndem .em to.dos os r.umo~ e yão 
morrer com sua ves declives aos pés das sen as da 'Nl ant tqtHnra, 
P rados, S . João e S . J osé d 'El -Rei , Ayuruoca, Ouro Bra llco 
a té os cu lminantes picos ·do ~C araça a itabit·a, que lim-ita-m o 
hori zonte , 

MARIOCA Y . Ant iga aldêa ele selvage ns ·; n e ·Estado ·elo 
P ar á. E' hoje a cidade ele Gm·upá . 

M ARIOS. Ba ita· o elo mun . de P il·acicaba e Esta.d.o .de 
S. Paulo. 

M ARIP Á . Dist. cr eado no m nu . elo Ma r de Hespanha , Es
t ado de Minas Ger aes, pelo ])ec. n . 1!2 de 16 ele abril de :1:890, 
qlle incorporou- lh e, paTa todos os etfe itos civi s, ·o q1ti nto quar 
te irão da freg . de Dores de i.Vlonte Aleg t·e, per tencente ao .m nn. 
de S . João Ne.pomnceno. Tem e1uas eschs .• publs. de rn.s·tt•. 
pr im . cl?e a elas pela Lei Pr.Elv . n. 3,. 'l '15 ele 6 ele •o ut ubr0 ele 1Sti3 
e art . I da de n. 3 . 467 e e 4 ele outubro de 1887 . Denomi lla v a-se 
Con ego do Meio. Pertence hoje ae n1llll . de Guat·ar á . 

MARIPÁ .. Igarapé do Es tado do Amazollas, aff . do Vimá, 
u m dos t ribs . ela margem cl ü·. do Tacutú . 

M ARIP Á. R io do Estado do Amazonas; clesagua na mar.gem 
esq. do Atum á, seis kils . acima ela foz des te rio. 

MARIPA CARAPON. Cachoeira no ri E> Ura ricoera, no 
Estado elo Amal'ionas . Fica proxim a das cachoeü:as denomi
nadas Par araitap-o n e Ca l'iuanaesapon . 

M AR I PA QUEN. Iga rapé elo Es t,1clo elo Amazonas, cles 
agua na ma rgem clil•. do rio Ut·aricoera pr oximo da foz elos 
igarapés Ct•equieipá e Uarapaq uell. 

M ARIPAR[ PURU . R io elo Es·ta elo elo Amazonas, at1' . ela 
margem esq . do Nlah{t, t·rib. elo Tacrrtú .. 

. MARIPI. P o.v . cl G> Estado do Amazonas , na margem esq. 
do rio Japur á, no ·te rr.i lorio ele Ima\·l comprehenclido entre os 
la.gos Ayamá e Anamá . Clima bas ta, nte c1oentio. E' habitada por 
índios, que vivem da caça e da Jlesca. Orago Sa nto Ant onio,. 

M ARIPI-cA:SSÚ. Ilha elo E stado do Am a zonas, no t•io 
J a_purá . 

M ARIPITANGA. P ov . do E sta d-o elo P at·a l!yba do .Norte, 
no mun . ele Mam<~Jnguape . 

MARIQUIPÚ . .Pequeno rio fro !Els tado de .Pernambuco, a1f. 
ela margem esq. do C:apiberibe. 

MARIQLJITA. Serra do Es·tado das Alagoas, a ·menos .de 45 
lüls . d a villa do Passo . 

MARIQUITA. Ilha elo Es t ado do Maranhão, pertencente 
ao mun. de Ba rreirinhas . 

M!ARIQ'UITA. Ig::trapé do Esta d·o do Pat~á, rro mun . dÓ 
:A.cará. 'Em sua ma rgem exis·te u m a ldeamento da t,rlbu dos 
Tem·bés . Desagua n o rio Acará . 

M ARIQUITA. P orto na foz do rio Vermelho, no mun. da 
Capital elo Estado da Bahia . . 0 s incliG>s o denominava m Mai
raguiquiy . Affir mam que foi nos baixios e J•ecife·s qr11e ficam ·em 
it·ente á foz daquelle r.io que .nauf1·agou em 1510 D.iogo. ALvar es 
eorrêa . 

MARIQU ITA . Porto no rio S. F..rancisco., muu . de Piumhy 
e E s·tacto ele Mmas ·Geraes. Vide .tln ilorinha-s . · 

MARIQUI TAS. Pon ta na ft·eg. de Inhaúma .do Districto 
Feder a l. 

MARIRICÚ. R io do Es tado do E spírito Saulo, nasce na 
lagoa Barra Secca, rega os muns . ele S . Matheus e Barra ele 
S . i\'la·t-beus e de sagua no rio cl eate n ome pda margem dir. 
E' na vegave1 até quatr o leguas acima da foz . 

MARISCAL. Enseada n a cos·ta elo Estado ele Santa Catha
r ina. « Apezar el e te r q ua tro mi-lhas de largui·a, diz o· Ba rão 
de 'l'eJI'e , e ap t•esen ta r um sacco de bom tamanho, não offerece 
comtuclo a nco radour.o seg uro, porque os ventos ,do N E. ao SE. 
sopram alli com violencia e o ma r cresce em gr andes vaga~hões 
co mo só e acontecer em todas as cos tas de pouco fundo , . Em 
seu ex tremo sep,te nt rional fica a pontf!. elas Bomba:s . 

MARI SCO. Ilha do Estado' do Pará , na enseada fo1·mada 
pelo ni:o :Vigia .· -

. M.ARISOO. 'Rio do 'Estado de Cear á,, é um b1·aço elo .Aca
J. ahu. Desag" a no Oceano a O .• da i.1ha elo Fern~nel0 . Ha 

·tam bem u ma pt,ruia com o me ~mo nome s ituada a ·E . à a ba-rra 
desse ri o . 

MAR!I:SCQ. A•r roio do Estada do R . G. do Sul : nasce ITO 

r~ncão elo mesmo IDome, na costa do Alba, rdão e ciesrugua •no 
Oceamo, na la t. S . ele 32° 26' -e •n a lon g . Occ . c~e 9° 39' 3011 de 
R io de J ane·iro . · 

MARIT.MJ.AGA. Mouo elo E-stado do R. G. do Nor te, no 
mun. de P a.pary, a .ci n.co .kil s . d a villa (Inf. loc.) . 

M AR <ITEU.A. Ilha do Estado dlil Pará , rra foz elo r i:o 
Cur uçá. 

MAR'l:TIM:A. E ' a ss im t a mbem denom inada a cordilheira 
0 ri'enta1. .l"er con e o ·territ orio cte a lg- uns 'Estados mari uimos , 
sendo m fl is assig:nala cla em r elevo elo p óll r alell.o de :l.fio em deaut e, 
onde sua appro:xima,ção da cos ta é m a ior. Denomina-se serra 
Gera l, do Mar, P a ranapiacaba,, Est t·ella, dos Orgãos , Esme
r alda, Aymorés, etc . , conforme os E stados que per cor re . 
Nel1a teem origem, .en bt•e ou t1•os , os rios Par ah yba do Sul , 'l'ieté, 
Pa ra napanema e Uruguay. Vide Jl!Iar . 

MAE:ITIRIQUETÁ. R io do Estado do Amazonas, afl;. da 
margem dit·. elo P a dau iry, trib. do Negro ; entr e os rios Ja
cunclá e Ancl i1>á. 

MARITITI UA . Pov . do Es tado elo Mat•a nhão , na il ha de 
S. Luiz, no mull. elo k'aço .. 

MARITUBA. Uma das estações d a E . de F . ele Br a,gança,, 
n.o Estado do Par á , entt•e Ar auincleua e Benevides. 

MARITUBA. P ov . elo E s Gaclo das Alagôas, n o mnn. cl'e 
P enedo. 'l' em uma capella cl:e N. S . -dá Conceição. 

MARITUBA. I lha no rio Neg'l'o, atr. do Amazonas , no Es 
tade des te nome. Fica pt·oxima da g 1•a nde ilha Acahlo e ela 
foz do Marié . 

M!A.RITUB A . 1gar apé do Estado do Pará, no dÍst . de Bem
fica e mun. ela Capit<J> l. 'Vai pal.·a .o rio Santa Rosa . 

MARITU.BA . Rio elo Es tado elo Par á , banha o mull. ele 
Souzel e clesagua no rio Xingú. Serve ele cliYisa ao nnm . do 
Porto de lVlo z . T ambem escr evem Um a ri tuba . 

MARITUBA. Rio elo Estado elo P ar a, na ilh a Maraj ó> 
desagua no r io Mapuá . 

MARITUBA R io elo Estado das Alagôas , banh a o num. el o 
Penedo e desagua no rio Pi auhy, tributar..i o elo S . Francisco . O 
Alma-na-hdo E sta-do dç~s A la.gôas (1891) consider a -o como afl'. elo 
S. Francisco. 

MARIUÁ . Nome pelo qual era designada a actual ü llla de 
Barce·nos, pimeira capi tal ela capita nia de S . J osé do Rio 
Negvo, Jloje Est ado do Amaz-o nas . 

MARIBÃ. Rio aff. ela margem dir . do Xingú . Em sua foz 
fica V:ei ros .. 

MA'RIUANY. R io elo E sta·do el-o Amazonas , a i1'; da marg·em 
clir. elo rio Bra nco (Alexandre Haag ). 

'MA:R'IUH Ê. Ilha do E stado elo Amazonas, n o rio J-a purá, 
proxima ela ilha das Tabocas. 

MARIUHY. Ilha no rio Ma deira,, oi to ki!s. a cima da foz 
cto J ama ry . 

MARI Z. Mort•o do Estado ele ·Ser gipe, á mar"'em direitã do 
rio S . Fnauclsco, p roximo á Ilh a i:lo Duro . 

0 

MAR IZEI RO. 'Pov . elo Es ta do elas Al agôas , no mun. do 
P enedo . · · · 

MARMARAÚ . P ov . elo Estado elo P arah yba elo Norte, n o 
mun. ele Mama ng uape . 

MARMEL.AI>A. Antigo arraial ela parochia elas D01•es âo 
Jndaiá, no Estado ele Minas Ger aes . Orago N . ·s. ele Patrocínio, 
Foi m·eacla parochi a pela Lei Pro v . n. 1.18@ de 21 de 3' u1ho 
de 1864 . ·Tornou-se séde ela v1lla ele Dores elo Indaiá pelo § 1 
art . il.V el a Lei ·P.v.o,y, n,. 1. 635 ele .:15 de sete mbro cl:e ~870. 
Vide I n dçbiá e Abçbeté . 

MARMEL ADA. R io elo E stado elo Minas Ger aes, rega o 
mun. ele Abae-té e clesagua na margem esq. elo r io S . Fran
cisco. Atravessa a estrada de PitRng t~y e P ar acatú. Re.c.ebe. o 
Sau ti ago . 

M.A.RME LADA-. C.orrego elo Es ba clG> ele Go yaz, aff . d o ,J1ie 
Veri ssimo. 

27 .ii3 
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MARM!tLEIRO. Pov . do Estado de S . Paulo,, no dist . 
de S. Roqtte, com uma esch. p~tbL de inst. pt•trnarta. 

MARMELEIRO . Um dos quarte it·ões da parochia de Pa 
cotuba, no Estado do P a raná. 

MARMELEIRO. Rio Ldb. do Guay numby, no mun. de 
S . Roque elo Estado de S. Paulo. 

MARMELEIRO. Co1·rego do Estado de S . Paulo, no mun . 
da cap ital. E' tambem de nominado P edra B1·a nca . 

MARMELO. Serra do Estado do Rio de Jan eiro, na cordi
lheir a do Taquaril, a tt·avessada pela E. ele 1<' . Grão Pa rá . 

MARMELO. Sel'l' a do Estado de Min as Gentes, no mun. ele 
Juiz de Fót•a . E' atravessada pela E . ele F. Centra l do Braz il 
(pot• meio ele um tunel) e pela Es tl'acla Uni ão .e Inclustl'ia . 

MARMEL'J. R io que, lendo ol'ige m nos cam pos elo Jordão , 
no Estado ele S . I an lo, en tt- a no ele Minas Ge t•aes e e um el os 
formadores do rio Sapucahy . 

MARMELO. Cor rego do i<;stado de Minas Geraes, afl'. do 
rio das Mo rtes . 

MARMELOS. Ilha do Esl ado elo Amazonas, no rio i\[a
cleira . Tem, seg ttndo o Dr. S. Coutinho, 4 .000 braças. 

MARMELOS. Rio confluente ela margem orien tal do Ma
cleit·a , trib. elo Amazonas. E ' lambem denominado ri?'CbXiá. 

MARMOTA. Riacho elo Estado ele P ern a mbuco, aJr. elo t• io 
Una. 

MARÓ. R io elo Estado do Pará, ali'. elo Arapiuns . 
MAROBÁ. Pequeno rio elo Estado do E . Santo; clesagna 

na l agôa elo mesmo nome, que Jica pt·oxim a do littor al entre 
a cidade Itapemirim a a foz elo rio Haba poana . 

MARÓLAS. Vocabulo usado em Campos, Estado do Rio de 
J ane iro, pa ra clesignat• em r elação a rios o mesmo que grandes 
vcbgcM em r e lação ao oceano. 

MAROMBA, s . f . (Piat!hy c oUt!'OS Estculos elo N ,) :Nome 
que os vaqtlei t·os dão a um mago te de bois. - Em portu gttez , 
o termo 111cwombcb sig·,lifLcD. a va ra comprida c.om que se equi· 
liln·am os dançarin os de corda., e esse te rmo é tambem nes te 
sentido usual em todo o Braz i!. -Em Nyterõi dão a certa 
va riedade cle ·sard inha grande o nome de Scwdinhc~ mcwomba 
(J. Norber to ). 

MAROMBA. Log . elo Es ta do do R io ele J a neit•o, na frag . 
de S. Francisco Xaviet· do mun. ele Itaguah y . 

MAROMBA. Log. banhado pelo rio Con ente, em Curyti
ba.nos, no Estado ele Santa Cath a l'ina (Inf. loc.) . 

MAROMBA. Morro nas proximid ades do Itatiaya-mirim. 
Do alto desse mot·t•o gosa- se um mag·niJlco panorama . Ao N. 
acha·s e o colossa l mass iço do ltat iaya -m irim, despido de fl o
r estas, secco, quadoso e ensaia ndo a flora alpestre; quasi a N.E. 
a boca in a elo rio Preto: a L . o morro Cavado, a CUJ OS pés des
appar ece o valle do rio Pt·e to; depois, em horisonl e longínquo, 
as montanh as do Estado ele Minas e a serra ela Pedra Sel lada. 
P or duas abertas av ista-se dahi o rio P arahyba , nas ünmedia 
ções da estação da Divisa e ela colonia de Porto Real. 

MAROMBA. Col'l'ego do Estado de Minas Uet·aes ; nasce 
na serr a elos Monos, ba nha o mun. da Leopolclina e clesagua no 
rio Pomba . 

MAROMBAS. Rio elo Estado de Santa Cathar ína; n asce na· 
serra Gera l, 12 kils . ao NO. elo metalltH'g ico morro do 'r ayõ e 
l ança- se !Ht margem clü· , elo t•io Canóas. Nas mal'ge ns des te 
rio, a 2 ele feve reir o de 18·10, a lcançou a força imper ial um a 
victoria . 

MARÔ ORI. Igarape elo Estado do Amazanas, afl' . da mar
gem esq. el o t•io Mar a t·y, que é trib. do Paclauiry. Fica pro
xim o á to~ elos iga ra pés Bacia on Mira e Iupa na. 

MARÓTO (Con·icla elo) . Cachoe it'a de pouca queda, mas ele 
gt·a. ncle velocidade, no r io Paragttassú, n o illstado da Bahia . 

MARÓTOS. Um dos cl is ts . ela ft·eg. do Bom Despacho cl' Alagôa 
Secca do mun. ele Nazare th, no lflstado ele P e t·nambuco. l!'oi 

·desm embrado ela parocbia ele Tracttnhaem pelo a r t . II da 
Lei Prov . n . 1.780 ele 5 ele julho ele 1883 . 

MARÓTOS. Serra elo Estado ele Pernambuco, no mun . de 
Gravata .. Corre de m. a O. e é co bel'ta el e capueiras . 
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MAR P EQUENO. « Tem esta denominação um ln·aco de 
mar ao· est iro co m a exte nsão de 12 le.,.nas e fundo éle 1(j 
braças, q tle á pouca distancia elo Ocea no. percot•t·e o l i tto ral 
entre lguap~ c Ca nanéa , e com clttas b ~ccas, a N. e a S . 
A pl'imeira des tas, cha macla- Hcwnv ele Capcwcv- flca defronte 
da ci.dade, é peri gosa por s 'm muita tortuos iclacle, e f'o t·macla 
ele bJ. ncos ele at·ea, embo ra. tenb a o fundo ele 20 palmos na 
baixa- mal', e de 25 na prêa-nun, e a seg unda, mais la rga em 
clobt·o quo a primeira, e com um f un do ele 24 palm os na baixa
mar e 20 na pl'êa-ma t· set·ve ele barra a Cananéa, pe~n qual 
entl'am as emb:u·cações que pelo Ma t· Pequeno demandam o 
pàt·to cb Iguap . Desembocam no Ma~ Pequeno l'<.ll' ios rios 
orig ina ri as ela s t•t•a Ar il'êt ia no cont in ente, e enLre e lles é o 
Sub.a um a, que limi ta o mun. de Ig·uape elo ele Cananéa , o 
uuico que dá navegação por duas leguas, e c ttj a l'oz dista qua
tro elo pol'to ele Igmtpe . A es te l'io dá- se t.ambern o nome ele 
t•io elo Cordeiro desde a sua Joz no Mar Peqtteno alé que 
cle1xa ele ser n ccvegave l. O Mar Pequeno bifurca- se em de
fronta ndo a extl'em iclade ot·ienta l da ilha ele Cana néa, c" an'l
bos os bt·aços se r vem -lhe ele. escoa n t.,s ou sangr adouros, pelos 
quaes clert·a ma- se para o S. quando a co rt·en te lhe el a esse 
impulso . O braço que ao N . contorn a a ilh a de Cananéa e 
que denomina-se Mar de Ariraia vae ter ao mar ele Tt:a
pa ncle ou lagama t· de Canan éa, declinando a lgum Lan t·) para 
o N . pot· compt·essão ela ilha qu e pam es>e lado torna-se mon
tanhosa. R ecebe el o continente aiguns rios derivados das 
sel'l'aS Aril'aia, e da s caclêas, qu'' tl1e fi cam sobrance iras ; 
cl 'e nLt•e estas far.em - se dig nos ele mensão por sua ex tensão, 
volttme cl'agttas e capacidade n avegavel o ri o das Minas e o 
Hapita ngtty, os quaes, vindo ele diversos e distantes pontos ele 
partida, approximam-se ao lançarem- se no extrem o m eri
d ional do mar ele Arirai1)., de ixan do pequeno interva ll o entre 
as suas barras . Pelo rio elas Minas naveo·a- se em canõas 
pot· espaço ele qualt·o ou cinco legnas até abeir a r á serra 
elas Cadêas ; e o I tapilang uy clá navegação até aos ult.imos 
moradores , que estão a duas leguas ela sua foz. O braço 
que ao S . vo l lêa a ilha ele Cananéa, e que clah i Já recebe 
o nome de lVIcw Pequeno gttarcla a mes ma clirecção des te 
e o mesmo parallelo com o Ocea no, e desemboca na abrn 
ele Cananéa . E' pot· este braço que se faz a navegação do 
Mar Peque no, tan to por se1· ele maior fundo, como pot• se1· 
menos extenso do que o outr o-(Machado de Oliveira)» . 
«111M· Peqtteno (petite mer) ·es t um ét roit lac ou canal courant 
para llêleme nt au rivage ele la ba l'l'S d'Igttape a la baie Cananéa, 
distante cl 'enviro11 30 m illes . La vi lle ele Iguape est sur l a 
rlve Ottes t, á 4 milias de l'entrée; à sa partie SO., l a 
Mar pequena est divisée en cleux par l'lle ele Cananéa. e t 
elle a ele profnnclem·s ele sete à H metr es . La Praia, ou plage 
d'Iguape, est 1'1le qui forme l a Mar; c'es·t une cha!n e ele clunes 
basses et sablonneuses, parsemées de broussa illes, et visib!es 
seulement cl' une petite distance . ll faut, par conséquent, s'en 
approcher ave c précaution, et, qllancl il y a ele broui lla rcl, ne 
pas a ller en cledans de 6 milles par '16 ou 20 mêtr es cl'eau, 
fo ncl ele sable ». (lnst?"Uotions ncmtiqt~es ele l'amircbl Fitzroy .) 

MARQUES . Nncleo colonial elo Estado do Paraná, em 
fren te á vi ll :i elo Pot·to de Cima e á marge m do ramal dfl. 
Graciosa, S"'nclo cortado pela estr ada geral que dirige- se á f reg . 
elo Bl'aço. Poss ue uma área ele 8 . 203 .369 .24 metl'os quadrados . 

MARQUES (Ponta elo .), No Estado ele P ernambuco, al-· 
guma co usa elevada, proxima á pt'aia ao N . ela ele S. José 
ela Corôa Gra nde (Co nego Hono ra toj . 

MARQUES. Ribei rão elo Estado de S . P au lo, banha o nnm . 
ele Lot·ena e desagua na margem cl it• . do rio P arah yba . 

MARQUES. Riacho elo Estado ele Matto Grosso. E' uma 
elas cab~ce it·as elo ribe irão elo Bea to Gomes . 

· MARQUES. Pol'to no r io Q1rebra- Anzo l, na estrada do 
Araxá ao Pati-ocinio ; no Estado ele Min as Ge raes . 

MARQUEZA. Serra do Estado do R io ele J ane iro, nas 
d ivisas da freg . de S. Peclt·o e S. Paulo elo Ribeir ão elas 
Lagest 

MARQUEZ DO HERVAL. Colonia elo Estado do R . G. 
elo Sul, es L<tbelecicla ás margens el o Tmmandaby, recebell os 
p ri meiros immigt·antes em outubro de 189 l. Tem uma area 
de 1.000 hectares e cerca de 500 habs . A sua séde, s ituada no 
l agar denomin ado Bal'l'a elo Ot1ro, es tá situada a 29o 36' ele 
l at . S. e 7° 15' de long. O. do Rio de J aneiro. A feli z situa
ção desta colónia e a u berclacle ele seu ~o l o, prestando- se vau-
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Josamente á cullura ela canna ele assucar e elo café, assegu" 
ram,lhe um grau ele prosperidade e r iq uezE. s uperior ás demais 
colomas . 

MARRA CABELLO. Log. elo Es~aclo el e Minas Ge rses, no 
di ste. elo S .. Ped ro ele Alcantara e mun . ele Juiz ele Fóra. 

MARRÃO. Log. elo Eslaclo elo Rio de J a neit•o, em San ta 
Rosa, mun. de Nlterõy . 

MARRECÃO . Ilha elo Estado do Amazonas, no rio J apu.rá, 
Jogo acima elas ilh as Paraua ry e Cachimbo e á esquerda da 
Maricauinim . 

MARRECÃO. Ilha do Estado do Amazonas, no rio Soli
mões, no clislr. ele .l\lan acapurú e mun. ela capital. 

MARRECAS. Log . elo Estado elo Piauby, no mun . de São 
J oão do Piauhy. 

MARRECAS . Log . elo E lado do -cea r á . a pouco mais de 
um k il . ele lnham uns; com uma capella ela invocação ele Jesus 
Mari a José . T em uma esch. publ. de ins lr. prim. ct·ea cla pela 
Lei P rov. n. tl90 ele 23 ele julho ele 1859 . Foi ahi pelas Leis 
Provs . u. 831 el e 22 ele se tembro ele 1857 e 1.733 ele 25 de 
agosto ele 1876creado um distr . ALeiPl'Ov. n. 1..105 de2 de 
agosto ele 1871 elevou-a á parochia; essa disposição, porém , 
foi r evogada pela de n, 1. 608 ele 21 ele agosto de 1874. 

MARRECAS. Log . c~o Estado elas Alagoas , no mun. de 
Maragogy. 

MARRECAS. P ov. elo Estado do Rio de Janeiro, no mun, 
de Ignassú . 

MARRECAS. Log . do Estado do Paraná, no mun. de 
Campina Grande . 

MARRECAS. Ilha elo Est.ado do Pa1·á, na Lat. S . de 2' 53' 
e Long. Occ. de 6o 5811 do R . de J aneiro. O canal form ado 
p or ella e pela cos ta meridiona l da ilh a Cavianna é excellente 
ab l'i go para nav ios que ahi cr11zem até 15 pés de calado; de
vendo, caso precizem nell e pt·ocm·ar abrigo, costear sempre a 
margem da ilha Cavianna , a té que do con vez dos mesmos 
vejam.se as casas ele palh a da Fazendtt S. Ped ro, em dist<tncia 
de 2 á 2 1/2 milhas (José Lui z Gama e Sil va . Do Amc~zonas c~o 
Oyapoe.h Ul77). 

MARRECAS. Ilha do Estado ela Baà ia , no rio S. Francisco, 
pouco acima de Pilão Arcado e proxima ao Porto elo Sacco . 
(Halfe ld). 

MARRECAS . Serrote elo Estado do Ceará, no mun. de 
San~a Qaiteria. 

MARRECAS. Rio elo Eslado do Par an á ; nasce no morro da 
Cabeça d'Auta, mun . do At-ra iv. l Queim ado, banha o mun. da 
Camp.ina Grande, r ecebe os con-egos Estiva, Mon,ioios e Cassu
nunga e desagua no Capiva ry Gra nde (Inf. loc .). 

MARRECAS. Corrego do Es·tado de i'viinas Geraes , afl'. da 
margem di r. do l'io Santo Antonió, trib. do rio do Som no, 
que o é elo Paracatú . 

MARRECAS . Lagôa elo Estado ela Bahia, no mun. do 
Riacho ele San L'Ann a (lnf. loc .). 

MARRECO. R iacho elo Est:cdo do R . G . elo Norta, t'ega; o 
mun. do Apocly e clesagu<~ no r io deste nome . 

MARRECO, Um dos braços elo r io i\iondego , no Estado de 
l\iatto -Grosso . 

MARRECOS. R ibe-irão elo Estado de Goyar. , aff. do rio 
Bagagem. 

MARROÁ. Serrote do Estado ele Pcrnam lmco, entre as 
se •:ras elo Bendó e elo Algodão . 

MARROÁS. Log . do Estado elo Maranhão . E' um por to ele 
embarque no rio Parnabylm prox im o aos portos denominados 
Barra Nova , Nnzare lh , S. Mamecle, Formosa e Cun-alinh o . 

MARROÁS. Log. no mun . ele Ir1hamuns do Es~ado do 
Ceará. T em ,uma capella ela in1·ocação ele Santa Rita. 

MARROÁS . Rio do Estado elo Ceará. clcsl,.Ua na mar•g·em 
dir. elo Banabuihú. · o 

MARROÁS. R iacho elo Esla(lo ela Bahi a, nasce na lagôa 
Secca e clepors de um cur so de 12 kils . clesagua nê riacho do 
Bor, afl. elo rio Capivat·a , CJUC o é elo Itapecurü-ass(t , 
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MARTELLO. Lagôa do Estado elo R. G, do Norte, no mnn. 
de Ca nguar elama (lnf. loc .). 

MARTHA (San·ta ). Serra do Estado de Matto Gt·osso, ent re 
a Sellacla e a de Santa Rita, na Cordilheit·a Central, entre 
os par;r.Jlelos 7° e 90 '10' . Separa as aguas elo Araguaya elas elo 
Paraná. 

MARTHA (Sant a). Rio do Estado do E. Sanio, afl. do rio 
Pt·eto, que é um a. das cabeceiras do Itabapoana. 

MARTHA (Santa). Ribeirão do Esiaelo ele Minas Geraes, afl. 
do r io Pre to , que o é do Parahybuna . 

lVIARTHA (Santa)_. Ribeirão elo Estado de Goyaz, desagua 
na margem esq. elo n o Cla ro, alf. elo Araguaya (Cunha Mattos. 
l tinel"a!·io cit. - Baggi. O .B'cw-West elo Brc~zil) . 

MARTHA (Santa). Lag.Ja elo Estado de Sa nta Catharina, 
no mun. ela Laguna. 'l'em communicação com a elo Camacho. 
E' baixa para a parte occidental. 

MARTHA GRANDE (Santa), Cabo na costa do Estado de 
Santa Catharina, a nove milh as ao S. ela barra ela Laguna, 
bem conhecido pot• algu ns 1·ochedos brancos, süuaclos no se11 
cimo, oom appa,rencia ele um grupo de casas, vi s tos ele longe , 
Em vir ~ude ele se poder bem dis tinguir, serve esse cabo ele 
pon·to de reconhecimento aos que navegam en tre esse Estado e 
o elo R. G, do Sul. 

MARTHA PEQUENA (Santa). Cabo na cos ta ' clo E:~taclo 
ele San ta Catharina , ao S. elo cabo ele Santa Mar tha Grande . 

MARTIM. Cor rego elo Estado de Goyaz, banha o mun. ele 
Santa Luzi a e cleso.gua na margem dir. do. rio S . Mat·cos 
(lnf. loc .). 

MARTIM DE SÁ. Colonia existente no mun . de Para ty 
do Estado elo R io de Janei r o, A parceria era o systema nell <t 
acloptado . , 

MARTIM DE SA. Pequeno rio do Estado do Rio ele 
J aneiro, rega o mnn. ele Para·ty e desagLra no Oceano entre 
as pon·tas da Mesa e ela Joatinga. ' 

MARTIM DE SÁ. Rio do Estado de S. Paulo, nasce na 
Co t•dilheira. Mal' i ti ma, att·avessa o mun. ele Caraguata tuba e 
clesagua no Oceano, depois de um pequeno curso . · 

MARTIM VAZ. Grupo de tres ilhotes separados ela ilha 
da Trindade por um canal ele 8,5 leguas ele la rgo ; sãJ alcan
t ilados, inaccess iveis e totalmente despidos de vegetação ; 
correm a EO . verdadeiro da ilh a da Trindade, da qttal 
distam 26 milhas ; o ilho te central est(L em 28° 5<1• 16" O . 
Greenwich, 

MARTINHO. Ri bei rão do Estado ele Min as Geraes, banhrt 
a p::r..rochia de S. Miguel de Piracicava . 

MARTINHO (S.) . Villa e mun. do Estado do R. G. elo 
Sul, na com . de Santa Maria ela Bocca do Monte, Diocese ele 
S . P~dro, Co?ll:1a ?OIU os mun s. de Santo Angelo . S . Borja , 
S . V1eente, Cachoe u·a, Santa Ma1'ia, Soleclacle e Ct•ttz Alta. 
Foi elevada á parochia pela Lei Prov. n. 2<!2 de 23 ele no
vembro ele 1852 e á de viila pela de n . 1.034 de 9 ele maio ele 
i876. Incorpora da á com . da Cruz Alta pelo art. II ela Lei 
n . '1.034, -foi clel la desmembrada e incorporada á ele San la 
Maria da Bocca do li•Ionte pelo § III da de n . 1. i 52 ele 2L de 
maio ele 1878. No m ~lU : ficam os povs . Povo Novo e Rincão 
elo Padllba . Subre h 'l1ltes vicie : art. I da Lei Prov . n. 1.2.2'1 
ele 24 ele maio de 1880, art . II ela de n . 1.289 de 4 de maio 
ele 188 L 

MARTINHO (S.). Tapera na margem dir. elo rio Branco. 
entre o riac~o Mucaj a by e o rio Carmmé, no Estado do Ama~ 
zonas (AraUJO Amazonas). 

MARTINHO (S .) . Log. elo Estado elo Rio ele Jan eiro no 
mun. ele Campos, á margem elo rio Parahyba . ' 

MARTINHO (S.). Tl'incheil•a construída na pov. ele Santa 
Maria da Boca do Monte , em cima da serra, assaltada e to
mada pelo sarge nto-m6r Raphae l Bancleit•a em 31 ele outubro 
ele 1776; foi logo a rrasnda. Era posição forte pot· sua uatnreza, 
e impo rtante p or ser a chave elas Missões guaranys (Fausto 
ele Souza) . 

MARTINHO (S .). Serra do Estado do R. G. elo Sul; faz 
parte ela Serra Geral. Detla nascem o rio Ibicnhy-mil'im, 'l'o
ropy, Jag11ary, Piratiny e diversos outros . 
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MARTINHO (S.). Ilha no ri o P arnahyba, a cinco ki!s . 
abaixo ela foz do rio elos Macacos. Pócle ter clous ki l s . de 
comprimento ao longo ela .margem . Logo a bai xo de sua ponta 
septentri onal existe un1 ba1xo. Navega-se pelo braço elo rio que 
fica ao occ idente ela ilha. 

MARTINHO Furo do Estado do Pará, n a freg . de Bar
carona. 

MARTINHO (S. ). Rio do Estado de Goyaz, aD' . da margem 
dit•. elo Ahy- aby, que é trib . elo Pirahym . _ 

MARTINHO (S.). Rio alf. esq. elo Tapajoz, abaixo elo 
S. Thomé , 66 kils. acima elo rio elas Almas, seo-undo Miguel 
José ele Castro, 24 kils. acima el a confluenc ia do Par anatingi!J . 
Deu-lhe esse nome Thomé da F rança em 1812 . 

MARTINHO (S.). Rio do Estado de Matfo Gt·osso, clesagua 
na margem esq. do Guapot•é . « Corre por en t re campos inun 
dados no tempo das cheias do Guaporé, olfet•ecendo enLão um a 
facil navegação para o rio Ba,ures " · Isto d iz o Dr . 1-Ucar clo 
Fl'anco em sua Dcscripção geogrcbphica ela Capitania ele 111atto 
G•'Osso . O Dt·. S. el a Fonseca, em sua TTiag,•m cw r·eclor elo 
B,·azil, considera- o, poré m, como um braço elo rio Bam·es . 

MARTINHO CAMPOS. Log . n o mun. de Tres Pontas, 
no Estado ele Minas Ge raes. E' o antigo dist. elo Qui lombo. 

MARTINHO DAS CARAIBAS. R ia chão el o Estado ele 
Serg ipe, vem da serra do Oratorio e desagua na margem esq . 
do rio Ser gipe no logar denominado Barra de S. P edro (In f. 
loc .) . · 

MARTINHO Dü ' CAPIVARY (S.) . Dist. cr eado no mnn. 
ele Imaruhy do Estado ele Santa Catharina pela Lei n. 34 ele 
de 2 de agosto de 1892 . · 

MARTINHO PRADO. Por to no rio Mogy- guassú , no 
Estado ele S. P a,ulo. A Compan h ia Pa nlist:1 m antém ahi 
um a estação para recebimento de passagei r os e mercadori as. 
Foi abertu a 22 ele setembro ele 1886. 

MARTINHOS. Arraial elo Estado elas Alagàas, no Salomé. 
MARTINS. Cidade e mun . elo Estado elo R . G . do Norte , 

séde ela com. de seu nome, em fe liz situação no cimo da serra 
elo Mar tins , a 504 kils. da CapHal do Estado. E' afamada pela 
benignidade ele seu clima, uber dade do solo e riqueza de suas 
fontes. A cultUl·a d o a lgodão e canna de assucat·, bem como ele 
cereaes e legumes oíferecem um auspicioso fuluro . Sua egt·ej a 
matriz tem a invocação ele Sant' Annn,, Foi cr eacla parochia p ela 
Lei P rov. n. 52 de 2 de novembt·o de 1840; vJ!la, com o tttnlo 
de 1\lcb·ioriclaclc pela de n. 7l ele '10 de novem bt•o de 184'[ ; 
cidade, com 1 o' nome ele I mpe?·atri;:; , pela ele n. 168 . de 30 de 
oulubro ele 1847 . 'l'em duas esch s . p11bls . de lUSt. pnm. crea
das pelJ.s Leis Prov . ns. 197 ele 16 de junho de 1849 e 6'73 de 
5 de agosto de i873 . Sobre su.~s divisas vide Le i Prov .. n. i19 
de O ele novembt·o de 1844. l omott o nome de iV1art1ns pelo 
Dec. n. 12 de i de fevereü·o de 1890. F oi ct•eo: la com. pela L ei 
Prov. n . 71 de 10 de novembro ele 184L e class ificada ele i~ e n
·trancia pelos Decs . ns. 687 de '1850 e 4 . 97-L de 29 de maio de 
1872. No mun. fica m as sanas do Martins e Alagôa e o povoado 
Barriguda . 

MARTINS. Log . do Estado das Alagôas, em Anadia e 
Sant' An 11 a do Ipanema. 

MARTINS. Log. do Estado ele Minas Geraes, no mun. de 
S . José do Paraizo . 

MARTINS. Log. elo Estado de Minas Geraes, no dis t. ela 
e idade ele O! i veira. 

MARTINS. Serra elo Estado elo R . G. elo Norte, no m im·. 
ele seu nome. Faz parte el a cordilheira Borbo rema. 

MARTINS. Ilha proxima ela mar gem esrj. do rio S . F1·:1;n
cisco e das ilhas denominadas Ino-á, Dom1ngos e F ortes . F1_ctt 
na parte claquelle rio com pt•ehenClida entre JoaseH'O e Captm 
Grosso. 

MARTINS. Ilh a do Estado ela Bah ia , no mun. de Bel-
mon t:e . 

.MARTINS, Ilh a no rio Parahyb.a elo Sul, mun . eles le nome 
e Estado do Rio de Janeiro. 

MARTINS. R io elo Estado ele S . Paulo, nasee na sena ele 
Mococa, banh a o mun . ela Natividade e clesagua no rio Para
bybuua. 

MARTINS. R io elo Estado elo Paraná, aff. elo Ypira n noa que 
com o Maicatir a fôrma o Nhundiacjttra . " 

MARTINS. R io elo Estado elo Pf\ran(t, atr. ela margem esq . 
do Guat·akessava (Inf. loc.) . 

MARTINS. Rio trib . da marge m clít·. do Iguass ú, .a Jl'. do 
P a raná (Pirnenttt Bueno na Ten"a e o Homem ele \Vappoeus .) 

MARTINS . R ibeirão elo Estado ele !IIinas Get·aeo; cl~ sag u a 
n!L m a rgem direita do Lamim, trib . elo Piranga. Nasr.e no 
a l to do Guel'l·a, divisas do termo elo Piranga, 

MARTINS. Ribeirão elo Estado ele Minas Geraes; ban ha 
o mun. de Mnriabé e clesagua no rio Preto . 

MARTINS. Rio elo Estado ele Goyaz, afl'. elo S. Marcos, 
que o é do Pa ranabyba. 

MARTINS. Lagôa elo Estado elo E. Santo, á mal'gem do 
rio Doce , pt·oxima á Regencia . Communica-se com o de Mou· 
sarás e es ta com o mar . 

MARTYRES . Arroio do Estado do R. G. elo Sul , afl' . elo 
ri o Turvo. 

MARTYRIOS (S . José elos) . Presid io do Eslado de Goyar. , 
Cl'eado pela Portaria ela presieleocia de 28 ele junho de 1854, 
com o nome de S. José elo Ar ag uaya. li'oi f'twclaclo na ma rge m 
dir. desse rio, 13 kils . approximadame nte, abaixo da corren
teza ele S. Migue l, sendo destnticlo por um incendio pouco 
tem po depois . Por Acto ela p resic!encia de i de ab ril de 1872 
foi restabelecido com o nome que tem aclualmente e fundado 
pouco acima das Itaipavas, se ndo, porém, muda do em 1873 
para o loga t• que da primeir a vez occapara . Este l ogat• está 
situado enLra Santa Mari a e S. João elas Duas Barras , 530 
kils. al1a ixo (]aqll.e lle pt•es idio, e di sta da pov . de Santa Leo
poldina H50 kils . , 937 P''lo rio Araguaya . As commnnicações 
entra Santa Maria e S. José elos Martyrios siio feitas por meio 
ele canoas, que gastam na descida s etP. dias e 2J na subida. 
A 3 de clezembt·o ele 1881 ordenou o pt·es iclente ela proY ínc ia a 
transfe rencia ela sécle classe presidia para o l ogat• denomina elo 
S . V icente á margem c!ir . elo Aragttaya . 

MARTYRIOS (Minns elos) . E' tt·acl icção gue em fins do 
seculo X VIr Bat"tholomeu Bueno da Sil va, o Anhang·uera, acom
panh ado el e Antonio Pires de Campos, Paclt·o Vaz, Felippe 
Bicudo, Antonio elo Prado Figueil'a e outros atrev1dos serta
nistas, que internavám- se pelos se rtões clesconbectdos para 
capt ivar os incllNenas, estando na Forqui lha, no Coxipó-mi
rim, souberam dos Bororós, que tinham capt i vaclo, que Já para 
o a l to serLc:l.o, en1 rG.mo de N. havia uma. o-rande nação, pota 
e lles chamada elos Coro tis: a v idos pot· sm•p t•ehendel-os e fazel-os 
escravos. seguiram '1S destem idos sel'l;a nistas naquella direcção 
onde na serra da Camt.stra, acommettidos pot· uma vio lenta. 
temp~stade abriguam- se em uma aul'ractuosidacle OLl socavã.o 
da r ocha, que pela sua con figm·açiio deu origem ao nome da 
se l'ra, nome que outi'Os mud aram pa ra o de S . J eronymo, em 
lotlvor elo sa nto patrono contra as ·tempes tadés. D'oram naque1le 
ramo até as margens elo Paranatinga, e em '168·1 clesco.bt~iram a 
set·ra dos Mal'tyrios, notave l pelos emblenuts ela Pa1xao qu e 
a h i· admira t·am, e ma is celebre to rn ada pelas encantadas l'ique 
zas que entreviram mas não souberam conhecer, e que alé 
hoje niio leem sido desc?be.t· tas. Não for a m a,diante pot• avis
tarem pt·oxi!l10S os Coroas a quem buscavam, mas que hver ,.tm· 
por mais acertado evitar em e t• etir a t·em-se ás ca ll o,das lal a 
copia em que os inclios se aprese n ta~·a m. Não ~enflo sabido 
conhecer as riquezas ahi ex is tenLes, nao lhes ass 1g nalaram o 
sitio; e, s6mente, quarenta annos ma1s ·tarde, quando 1:nelhor 
instru ido ele que as pedras ele min erw vet·m elh o, aht <t rodo, 
eram ele excellente ouro Já voltott Bartholornea Bueno filho, 
em virtude do ajas te em 'cart:t. r egia ~le '1 4 de J'e,•er eit:? ele 172_1, 
pa r ti nclo de S. P:.t.u lo à 30 ele ,]nnho com seu n·ma~ Stmao 
seu cunha clo Manuel Pereit·a Calhamaro, sett ge nro .Joao L~ 1 te 
Ortiz, um sobt·inho de nome A cltonio Ferraz de ArauJo, Ut· 
bano do Couto. os clous frades bentos Cosme e Jorge e muitos 
cama t·aclas inciios e escravos em numet·o ele cerca de duzentos , 
Passaram-~e mais ele lres an nos, e já em 23 ele abril el e :17.25 
o r e i vendo que a ·tentativa não log rá ra, pot· clalla não haver 
noticias tinha Ot'den ado a Rodl'igo Cezar, governaclot• de São 
pa,ulo, que désse pot· ftnda la l incumbencia , quando em 2L de 
outubt·o apresen·tou-se o An h anguet·a fil _bo com a. grata not1c1a 
de seus descobrimentos, e pt·ovas autentiCas em 01to mtl o ttavas 
de om·o mas ach ados n a serra Dourada. O padre José Ma
noel ele 'Siqueira, 1101. sua (( Memori:J. a respeito elas i'lün as elos 
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Martyrios >>, conta que seu pai foi tambem com o Anhan
guera, sendo menino ele 12 a 1'! annos, com Peres, e um filho 
do cbef'e tam bem chamado Bartholom~Ll. Na margem elo rio 
(dir.) via-se numa colina pedras soltas e elevadas s imulando 
columnas, escadas , corôas , etc . , o que fez occonor-lbe a ideüt 
d~s marty l'ios el e Chris to , e entre as areias o pedras do rio g ra
netos ele otuo, r edondos e avet·me lhados , como ·t9nLos ele jogar, 
com qtte e lles m en inos bt·incav am; e uagnella collina , gTanetes 
assemelhando a pevides ele mel iio . Segttndo Otltl·os. os embl emas 
da Paixão não são em troços ele penedos, mas esculptdos e •n 
l ageclos , e já não no Pm·anatinga , roas n o Ara g·uaya, e s i n~ulam 
um g·a ll o, cruz, corôa, escada, ct·avos, lanr;a s etc . ·taes In[or
mações, porém, aLé b'!j e estão sem conftl'!naçiio , parecendo _se 
rem dadas com os augmentos e con traclicções elas tracltcçoes . 
sinão com os clBvaneios elos vis ionarios. O cpe é inneg·avel é 
q11e essas minas. como a ele Urucumacuam, clescober&a e ex
plorada e perd idas, -tem si d o object.o ele serias cuidados 
qLte r por p~rte clns governos , q•1e1· elos aventure tt'Os, e suas 
traclicções vão pel'cluranclo e ntre os povos, 0 cada vez mais 
desvirtuadas. O gover110 ele Li~ boa não era elos menos crcclulos 
e impacientes pela clesc :Jbet·ta dessas t'iquezas, e ness e setüiclo 
expedia ordens e inst r ucções aos governadores el e S . Paulo, 
Goyaz e Matto G<·osso. Nos ul timas ::tn nos o lnocba t·el Ruüno 
'l'beoclo t·o Segul'ado, j niz municip :1. l ele Carolina, buscon-as 
apt·oveit:tnclo uma f\xc ursão que faz ia em iS'n, mas debald e 
e em 1862 o italiano Barthol ome u Bos.s i, com o mesmo r esnltaclo 
« Marlyl' ios - L ogar que se sul.)pÕe e.xisti r na zona s.eptentl'io 
n al desta provín cia, entre os rios A t· ag 11aia e TapaJ oZ, onde , 
segundo uma tradição pot·vent tua fabulosa , existe omo em 
abundancia, sendo que a lli se veem nas peclt•as os em~lem:ts 
da paixão cle. Christo: moti vo pot• que se lhe deu o nome ele 
Nfcwtyrios. Tenho visto a esse t·esl.)e ito diversas inform açõ9s 
escr iplas, vagas, in coherentes, e lJUe discordam mu ito umas 
elas out r as. A qae me pnt·ecelt m er e.cer mais a ttenção é um a 
pequena memoria n.p1·esentacla, no principio deste secu lo, ao 
goven1aclo·· ela cap i t~.nia pot· um ill ttslt'aclo cttyabano, o paclt·e 
.José Joaqnim ele Sique ira. illis em r esumo a clit.a memoria: 
" ... Eu passo a nat't'at• o qtte sei pJ t• tet• ouvido a meu pai, o 
capitão Antonio do Prado Siquei ra , Cjue . sempre meraceu o 
nome de ve rclacle it·o . O capitão Antonw· Ptres ele Campos , ln 
timo amigo ele mett pai e col lega elo capitão Bartholomeu B11eno 
ela Silva, aliás Anhan,c;uera, no tempo eru que p or cas~ahclacle 

·descobrira m ouro nos- Martn·ios, extt·a nha nclo a temertclade de 
Bartholomeu BLleno, que p~ocnra.va aq uellas minas pelos eles
conhecidos sertões, qtte m ede iam e1Hre S . Paulo e os cl ttos 
MarLyr ios, quando só chveri a en trar por esta villa (Cuyabá), 
eutão r efel'i a o acon-tecimento ela expedição, que ti nham feito, 
pelo modo segttinle : «Que o g·e ntio .!Jo1·oró, conquistado neste 
Cnyabá 1 pelos ~nt igos sertanist:J.s ele S. Paulo, communi
cara l~aver no centl'o elo se rtão um ::t pocler os iss im a nação cha
mada Coroá,. Os paul istas, anciosos pot· es ta conquista . empt·e
h encleram fazet• uma bandeira para elles; e com effe1to se 
embarcaram e vieram ao Cnyabá e~tes ser tan istas, e ntt·e os 
qttaes Anto nio P il'e•; e Barth olomeu Bueno, qtte era m me ninos , 
em companhia ele seus pa is; e portat•am n este rio Cuyabà no 
si tio c1ue se appe llicla h oje S . Gonçalo- velh0 . Daquelle porto, 
insinna.clos _e g niados p 2los Bat·orós, que traziam, s~guiram pot• 
·terra e snh tt· am a sern• c1n Ganc~str'Cb e nella foram accomrnet
ticlos ele uma gt·ancle tempestade : a:brigaram-se ao penedo .ela 
Canast r·a e pot· occasião elos fuzis bradavam I_)Ol' S. Jerony mo, 
ficando denominados aLe o pt·esente sor1·a e penedo ele S. Je-
1'DnljnW. Da h i seguit•am a N. e com jorn aclas ele · cltlas, tt·es e 
qttatl'o J~guas e m poucos dias clescobriL·am um rio capa r. de 
navegaçao, q ue pel a côt• ela agtla se r bra nca o chaJI!aram Pa
rMtatinga; e atra vessa ndo-o e seg 11 i nclo n o mesmo rumo se 
ac ha ram com ontl'o, tambem navegave l, e por advertencia elos 
Bor orós a hi rhemm canôas, e rodaram pot· elle algun s· ch as, até 
q tte encon tra r am ou tro ri o, (! tte amrm ava Antonio Pires ser 
tão grande com o o CuyabCt, porém tão cingido el e pedras que 
se di vid ia o rio todo e m regat inhos, e pot· isso atravessar a m-o 
a pé enxuto . Este, pois, era o pa iz elo Coroá, e por isso man
da ram e xplo r aclot·es pnra exa min a i' a s ituação e o meio ele o 
aball'oar. Como aJi i permanecemm pot· nlguns d ias, obsel'l'a
nm, que ela pat·te de alé m elo rio estavll. um a collinn, n a qu al 
se via.m al gttmas ped t' <.\S soltas e elevaclll.s ; um as co nfi gm·anclo 

1 Er~m. tres alojnment .. s, Cuú~-a~á, rJue significrt gan-e e cahicla, e os 
tlous CoxtpoDs mirim e gu.assú . 

columnas, outt·as escadas e outras corôas, do que se seguin 
dizerem, qne aquelle monte continha os insLrumentos dos 
martyrios ele Christo. Neste rio, pois, c ntl'e a·s peclt·as, é qtie 
se vi t·am pedacinhos ele ou t•o, r edondos como os vermel hos 
·tentos ele jogat·, dos quaes Bartholorneu Bueno e Anto nio Pires 
colheram alguns maid bem figurados pam brincar. Os m ais 
serta n istas tam bem colbe t· a m a lguns, porém longe de s-uppore m 
q 11e fossem out·o, pois ainda não havi a conhecimento clelle no 
BraziL Ainda Antonio Pires disse ma is , qu t1t\ n1 es ma col
lin a se viam como pevides ele melão , da mesma ma teria, mis
·tul'aclos com pedras e blll·galhão, elos quaes cleitat•am a lguns 
em um a l a ta, que ·tinha s ido ele chá, e co m e!Ja lrrincayam 
como se fosse xocalho. Neste temp 'l voltat·am os emi ssa r ios 
dizendo que, vi s.to o alojamento elos Coroás e>rn u m dos morros, 
r epresentava ser tii:o grande como a vi lla d e S . P a uló, e com 
esta · notici a clesvanece1t·se a conquista i o tentada, e os serta
nistas , qu e et'am ~m numero po LtcO mai s ele 10~, acautelada
m e nte se retit•at·am, antes que fossem prclseolidos elo Coro:i; e 
com e fl:'ei to tornara m pela mesma via ao Cnyauá e depois para 
S . Paulo, onde nchararn n otici!t e :1 most ras el e Ol.ll'O elo clesco
bl'im en lo elas minas gemes 1 . Intentaram por Ye1. es voHat· ao 
Cuyabá clesL ina nclo-se aos Mtll'LJ!'ios; po \·em nada se eJl'ectt.tou, 
porr1ue as visinhas múubs es tava m flOl'e sce nt iss imas e nell as 
se oc~upararn por tempo c1ue se ftze rarn h ome ns Antonio Pit·es 
e Bartholometl Btteno. A mbos em S. Pau lo se Cll.sat·am, ma s 
Anlotlio Pil'es , e nviuva t1clo , se r e tirou com seus filhos c esc t·a
vos i11clios para Cuya bá , e aqui se ~ittwu ao pe ela mesm ct 
serra ela S . J el'o ny !'ll o, junto a uma ü. gó<t , qua ainda hoje se 
chama la,c;ócú elo P~res, onde narrou metl pai o que aqtli c[ ,~s 
cl'evo, mofando Antonio Pires elas aventuras de Ba rtholomou 
Bueno, qua ndo in te tüo t) ac·har os Jlia·r ty1·"ios por veredas tão 
clesconbeciclns. Qtte não são fabu losas as min as el os Nla1"ty
dós compt•ovntl1 ;,.s ~p·ancles dili gencias que J-i zeram as cnpita
nias ele S. Paulo e uoyaz; e demais disso , quem o brig.ou ao 
capitão Bat·tholomeu Buen<'> ela Si lva Atahang •ret·:l 2 a expô l'-Se 
a uma nventura tão peL"igosa e atTiSC!lcla, s i ell e mesmo não 
tivesse visLo ouro, e em ta nta a bun tlancia., q11e obrigou-o a 
anclat'.et•rante p o1• esses set•tões e por ·tanLo tempo, a té 'J.Ue a 
casual tdacle lh e rizesRe desco brir min as e ouro na sern~ clou
rcula elos G1"iazes? Houve na. capitania elo Pará uma tr ad ição 
ele que os missionarios j esuitas conservavam gl'andes minas 
no interior elo sertão; e aquelle rio de agua sHj a , que João ele 
Souza ele Azevedo vi0 desagua r pela Jilarte o.rienta i elo Arinos, 
n ão avigom essa ·tradição? E a caut~la com que os mesmos 
jesu iLa s conservavam nas m a r gens elo Tapajoz um armazem, 
c1ue fornec iam ele viveres todos os mezes , sem que jámais se 
encontrassem os importadores com os exportaclot·es, que incli-· 
cava? E' bem de suppor, gue com semelhante cautela procura 
vam os jes uiLas conset·var em segredo as minas achadas, que, 
não duvido, fossen1 as dos Martyl'ios; e o mais foi, que o 
consegui_ram,. Setldo, como hoje se sabe, o P a ranatinga ga
lho elo no S. Ma noe l, que affilte no Tapa.JOZ nas r,·cs-ba1"ras 
(vide 'l'apaJ_oz), parece, segundo a derreta indicada, que o lagar 
d os Martyrws er a enLre o mes mo Paranatinga e algu m galho 
d o X ingú . l~ntrelanto o autor el a memoria dá a entender, que 
ex is tia entre o Para nat i nga e o 'l'apajoz. Outras iR form ações 
o col locam na t erra elos A1•aeis oL1 Araés, na visinhanca do 
riacho Pw·cHlpabc~, que affl ue no Tocantins abaixo elo Ara
g uaia , ;. em fim no pt·oprio Araguaia . Em lnga t· elas pedras 
soltas ft g m·anclo como co lumnas, escadas e corôas ele que fal la 
o lJ:l.~ t·e Jo~é .Manoe_l , dizem outros, que esses ~mblemas ela 
pa1x;,o de Chnst0 extst~m esculpidos em ttma larrens ela riban
ceira, n a n1argem elo Araguaia, a saber: ;pparencias de 
g-allo, cruz, coroa, la nça e m a is co usas. .. Esses artefactos 
podem..? como diz Cunha Mattos ser obr a el e algum artillce 
cht·lstao da comitiva dos jesuítas, quando estes subit•am o rio 

1 A invenção dos 1mwtyrios devel'ia c•conteccr no intervaflo de 1648 
a '1706, porque oertamen~e no reinado do St· • D. Perlt·o II foi o des
cob rimento das minns gemes.-N. àu ti . 

2 Ew nome ,] o Anhnugnern. cot·t·am alguns l'ote h·os, do s qn aes vi 
tres :~o prpnei ro dttdo pelo w esmo Anhang ue L·a ao Revel. Dt•. João 
de Alme ida. S:.i., v ign. rio que foi de Cuyabit; o segundo vi em Goyaz 
env iado ao g.:>ve rnador, o Sr . Trisbão da Cunha, por Bnrtholomeu 
Bueno de Campos, filho d o primeit•o; e o "t f:! J·ceiro trouxe-o Alexa.nclre 
Bueno de Gusmão, neto do pr imeiro Bartholomeu e deu ao gover
nador de Mat~o Grosso o Sr. Caetano P into. Além de se não con
fo rmarem, encontram-se em cadll. Ulll conte::tdições, incoherencias e 
confu~ão.- J.V. elo A. 
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Araguaia . O bacha rel R uíin o Theo·tonio Segurado, n a viagem 
que fez em 18-17, passou no logar elos J.l1arty ,·ios e não pôde 
d~.sco brir t.aes em blemas : adrn 1Lte lodav ia , que possam 13xi st it• 
em a lg um Joga r mais r eti r ado. Ba ldadas cli lig n cias teem-sa 
feito para t.o l' nar a descobrir esse thesou ro ele d uvidosa ex is
·tencia. So b o governo elo gene ra l Magess i ('1819 n. 1820) fize

.l';Lm-se ex pediçõds pam Ar ae is e Pa.m nalinga, e no cl istricto 
do Dia ma ntino o pa.d ra L opes l'e peLiu exp lor ações nos alfluentes 
do A rinos, pe l<t ma rge m d it·e i ta, e particulat·mem e no r io elo 
Peixe, 0h a maclo Itc•micoJ?lÍ pelos Apin.cazes , ri o es te tam bem 
supposto dia m a n tife t·o . Em '1 862 os ilalia nos B . Boss i .e Ri
vau i, co m uma com iti va composta pri11cipal mente ele i talia nos , 
pt•ocurara m renova r lttes explorações. m as esta não ta r tlou em 
dissolve r-se , se m cons?g u ir proveito» .( B. ele Melgaço) . 

. MART YRIOS . Cachoe ira n o r io 1-\J-aguaya, aiT. do T ocan
tins. F ica ao N . do cacboo il•a denominada Car re ira Compt·icla . 
(Ur. Ru rtno Seg urado . - E ngenheir o J a rdi m) . Deft·onte dessa 
cachr,e ira , em 11 111 ca nal for mado pelo rio, enconijr a -se em 
um a ped t·a o emblem<t elos ma rtyrios el e Chl'i sto, g r a,aclo 
pelos j es11 itas, qu a ndo por alli passara m em viagem elo Pará 
ao Par agLtay. 

M ARTYR IOS DAS PEDR AS. Di s t . elo ter mo de P ot·to 
Al~g t·e, no Estado ela B:th in . 

MARUÁ. R io elo Eslado elo Amazonas, clesagua na ma t·
gam ese1 - do J a pu rá, immedi a tamen te ac ima da su a foz (A ra11 jo. 
Am azonas). Na CcbJ'tCo dcb aomcwta, elo Alto Ama,zona,s levan tada 
em :1780 o 1789 pa r a seevü às r eaes dema rcações ele li mites 
(In st . Hist. ) é esse rio fig urado co m o no me ele Alaraá . Na 
Ca?' ta elo Sr . Cos ija Azevedo Je-se 1liarahá . 

MARUÁ . Nom e pelo qua l é tambem co nhecido b rio Pal'i
mé, a(l:'. elo Ura l'icoera, no Esta do do Amazo nas . 

MARUÁ. R io el o E sLaclo elo Pad., no mnn . ele Por to ele 
Moz, clesagna no Xingú . 

MARÚA. Igarapé elo Estado el o P a r á, n a fr eg . elo Conde . 
E' um braç? . elo pequeno rio Cu,i a ry , a li'. elo Uraenga on 
Arae nga . · 

MARU AI. Rio elo Es tado elo Am azonas, afl'. da m a t•gem 
dir . elo S m·um ü, trib . do T acutü. · 

MARU ANÚ. Rio elo· Estado elo P ará, a ff. elo Mat~pi . no 
mun. de Macapá . · 

MARUARI . Ribeiro elo E stado do A mazonas , a li'. da ma t·
gem clit> >do rio. ~eg ro , e nijre os Baruri e Mar anacoá , no d ist . 
de Ma l'ma (cap1tao-tenen te A. Amazonas). 

M AR UBAHY . Lagõa elo E stado elo Rio de J a ne iro, n o 
mun. el e M<tcacú. 

MARU DA. Ilha do g sta clo do Par á, p rox ima ela bahia 
Maiancleua , a E. ela pequena bahia de Camarà . 

MARUENI. Rio do Es tado elo Amazonas ; clesugua na 
marge m esq. do rio Negro, entt·e as povs . ele S . P eclt•o e 
Cam<~:n áo . A . R. F ert•e il'a escreve 1lhmeni ; o cupi tão- tenen te 
ArauJo Am azo11as , jyfa, J' !bhue ni o ll!lan teni. 

.MARU HY, Suburbio da cidade de Nyterõi, no Estado do 
R10 qe J a neiro . Ahi fica um cem i terio . 'l'~m um a age ncia elo 
COl'l'e lO . 

MARUHY . I lha n a bah ia de Gua nabara, per to elo por to ele 
Inhaúma. 

MARU HY. R io do E s tado de Sa n ta Cath a r ina, V ide 
I manthy. 

MARU HYP E. Rio elo E stado elo E . Sa nto ; clesagua no 
mar ao N. ela ilha elos Frades . , ( Di o o. Geog1·. lle Cesar Mar
ques) • E ' preciso no tar, infor ma- nos nm cavalhei ro r esidente 
n esse Es·tado, que nu11ca exi sti u l'io a lg um com o nome ele 
Maruhype, e sóme nte ha p rai a e fazenda deste nome, De ma is, 
desde o rio ela P assagem, no me primitivo, a té á ponte ele 
Ca mbory, n a praia de Ma l'uhypi! , só exis te o pequeno co rregode 
Ca mbory . O rio ela Passage m , q ue não é r io e si m um b1·aço 
ele mar, j á tinha esse nome ta n to as~ im q ue n a medição elas 
terras de Car ap·i na , pe rte n~entes • então aos j es ui~ as , qua ndo 
e~tes as medira m em 1644, j ~1 no pereurso de medição encon
tr a-se esse no me n as lmhas que se con era m, ela ba l'l'a el a 
P assagem em Ma;uhype á pon te de Ca mbor y >> , 

MARU I-ASSU. Vide lvbtrtti -assu . 

MAR 

MAR U I M .C iclacle e mun . do Es tado ele Sel'g ipe, sMe da co m. 
elo seu nome, a 25 k il s . da capi ta l , n a margem esq. elo ri o Ga
nhamo l·o ba, que d i v ide- a em dons ba it·t·os. E' a c idade mois 
co mmerci<ll elo .rGstado em a >:tigos de expor'tação , po rq ue a e l ia 
co n ve r gem os productos dos muns . visinbos, elo R osario, J apa
r atuba , Capell a, N. S. elas Do res, S ir i l'y e Div ina Pastora. A 
expor tação de assucar , nas saft·as r egula t·es, excede de '1 2. 000 
ca i ~as. O tel'l'eno do mun . é mais ou menos accJclenLaclo ; pt·o
rluz canu a de assuca r e cel'eaes . A egreja matriz, el a i n ~·oc_a 
ção elo Senhot· dos P assos e depen den te da d iocese a r chlepls
cop,tl de S. Sal vador, é ta l vez o melhor templo el o Estado, 
tendo sido co ns trui da á expe nsas do Barão el e i\Iat·uiiiJ. Pos
sue uma boa casa de mel'cado e di ve1·sos ~rap ic h es ele p rim eil'a 
orde m . Ha navegação a vapor entre iVla r uim e a capiLal. Fo i 
elevada á fr eg . peb Lei P rov . ele 2 1 ele J a~1eir o ele 1837, qne 
deu-lh e por ma tr iz a ca pella el e N . S. ela Boa Hor a, e á vi lia 
pela de '19 ele Ce ver eit·o de 1835 e á ca~Pgoria ele c idade pe la de 
n. 37-1c!e5 ele ma io de 1854 . E' com . ele segu nda en·t . , c reaclêL 
pela Lei P r o v. n. 379 ele 9 ele ma io de 185! e clus:; ific:1cla pal os 
Decs . ns. 1 .,1:39 de23 de setembro elo mesmo an no e 5 .213 ele '[ de 
fevere it·o ele 1873. Sua pop. é ele mai s ele 5.000 habs . Te m age ncia 
elo col'l'e io, es tação telegl'aph iea e esc h . puul. ele i nsL pt·i m. Com· 
prehe nde os povs . de nomintcdos Cae tetú e Sa n La Cr uz do S ie
bra . Sobre s uas cli vi;:;as v icie : «Le i Prov. de 12 de ma r ço de 
1836 : n. '1. 248 de S de ma io de 1.882 ; a rt . II el a ele B . 1. 291 
ele 2-1 ele abril de '1884 . Os vapores da navegação elo ri o Co
tin g·uiba faze m v i ~. ge n s elia t·i as e nLre o porto cln. capital e os elas 
cidades de La t·angeit·as e Mar u im . 

MARUIM . Log . no mun . ele Manico ré, n o ]!;s taclo; clo Am a -
zo nas . 

MARUIM. I lha elo Estado elo A mazonas, n o rio J apur à ; 
a O. ela ilha Aracapi e ao Nill . da Car au axi . 

M ARUI]\1:. Ilh a do Es·taclo elo Pa r á , no m u n . de Affuá . 

M ARU IM. Ilh a elo Estado elo P a rá., no clist . ele Bemfica e 
mun . ela Capi tal. 

MARUIM. Ilha do Estado do P ará ; perte ncente a o mun . 
de Cha ves . E nco utr a- se ta m bem escripto Maruy. 

MARUIMPANEMA . Log . do E s tado elo Pa rá, no mun . 
ele S. Cae ta no ele Oclive llas; com uma esch . publica . 

MARU IMSINHO . I.lha do Estado elo P ar á, no mun. ele 
Macapv .. 

M A R U IM-TE1JA . Ilha do E stado elo P a r á, n o mun. de 
Cnruçá, cl~fronle ela ponta da 'l'ij óca, onde se acha a barca
pharol. 

MARU IM- TIBA. Ribei t•ô do Estado do Amazonas , desa
gua n a m a rgem esq. do Solimões a ba ixo elo l ago Codajaz, no 
cli s t . de Co:1l' i (Capitão-tenente Amazonas .. 

MARUIM-TIBA. RibeiL'O do Esta do do Amazonas , aiT. ela 
margem esq. do Solimões n o cl ist . ele Fonte Boa. (Oap itáo-te
nente Amazonas). 

MARU INS. L og . do E s tado elo A mazonas, na m a r gem esq . 
elo rio Macleü·a . prnúmo elo igarapé Capi tar y- Gra n de; no mun. 
de Flumay tá . · 

MARUM BY . Serra do Estado elo Par an á, n o mun. ele 
Po l' tO ele Cima . E' cober to em ba ixo por uma v igo1·osa vege
tação, q ue vaí definh ando pa r a o cimo . E' um contra for te ela 
Serra do Mar . Segan do Houchez te!11 '1.430 mct:·Js elo aHtlL'a e 
ser ve de ba lisa aos navegnntes . E ' at ravessada pela E . de .F. 
de Paranaguá á Curityba , qu~ a hi t em u ma pon te no k1l. 
58 .619 . 

MARUMB Y . R io elo Estado do P ar a ná , banha o m un . de 
l\1orre tes e desagu-a na margem dir. do Nhundiaqua r a , dons 
kils . a ba ixo ela cidade ele Morretes . Nasce na s~rra Gera l em 
uma a bertur a ele ma is de 1.000 met t·os e Lem um curso cl~ 
cerca de 28 k ils . Seu principa l con fi . é o Conceição. 

MARUMBY . R ibeit·ão elo Es ta do el e Ma tLo Gr osso, atf . . 
es q . do P a r an{t, entt·e o P il'aj a hy e o Ig natemy , sa hinclo 
fronte iro á ilha gra nde do Sal to . 

MARUMY . R io tt· ib . ela 1uar ge m dir . do U ra ricoer a , um 
elos fo rmadores el o t'io Branco, que é trib . elo Negro e este do 
Amazonas. · 

MARV ÃO. Assi m den ominava-se a o.c tual villa do Cas~ 
t ello ; no Estado elo Piauh y. 
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MARVÃO. liua na costa elo Es~aclo elo Rio ele Janeiro, na 
entt·ada ele Paraty , proxima elas ilhas Comprida e do Ma o ti
mento • .Monsenho1· Pizar t·o e Mouchez crearam Mal vão, n a 
Car·tcb ele Bellegard~ e Conr·aclo Niemeyer l ê-se Marvão. 

MARVÃO. Rio do Estado do Piauhy,rega o mun. de Cas
·te llo e clesagua no Poty, 

MAR VERMELHO. Pov . elo Estado elas Alagoas, no 
mun . ele Anadia . 

MAR VIRADO. Ilh a defl'onte ela bahia do seu nome e pl'O· 
xima R elos Porcos Gt·ande, no Estado ele S . Paulo. 

MAR VIRADO . Bahia na ilha S. Sebast ião. Estado 
de S. Paulo, ent t•e a ponta das Ostras e a do Ceclt;o. Mou
cbez dá ás praias, que a hi ficam , os nomes ele Mar anduba e 
Sapé . 

MARXAGOARAS. Inclios que habitavam a an ti n-a aldeia 
de Ctlmarú ou dos Al'apiuns. hoje Villa Franca, no Estado do 
Pal'á. Es3a aldeia fo i fundada pelo missionar io jes uíta, padl'e 
Manoel Rabello . · 

MARY. Rio aff . ela mal'gem dit·. elo Purús . Su!l. f'oz fica 
a 43 milhas da do Apituam. E' menot· qtte a Mttcuim . 
Affil'mam ter esse ri o na foz mais ele '10 braças , sendo a l a r
gura para o interior maior de 300 a 400 . 

MARY. Riacho do Esta.do ele Pernam lmco, alf. ela margem 
elil'. do rio Capiberi be. 

MARY. Lagôa do Estado de Pernambuco, na ma1·gem esq . 
do rio S . F ra ncisco , pouco acima ch• Jagôa cb Catinga. 

MARY-MARY. Extensa ilha do Estado elo Amazonas, no 
-rio Japura. E' separacht da ilha do Vicente p1r um para na
mil'im e el!l. mar gem di r . do Japtu·(~ pelo pal'anamil'im Mary
Mar y, que ap resenta em seu curso di versas ilh as. 

MARY-MARY. Rio elo Estado do Par{, , na freg . do Mos
queira e num. d<1. Capi tal, 

MARY-MARY. Lago do Estado elo Amazonas, na margem 
dir. do r io Japurá. Tem communicação com o paranamirim 
Mary-Mary. 

MARZAGÃO. A 20 k ils. mais ou menos da estação da 
Itabira do Campo, da m. de F . Cen tra l do Braz i!, na 
bacia do rio das Velhas e na r egião comprehendida. entre a 
contl.uoncia deste com o co rrego denominado rio das Pedt•as, e 
á pequena distancia da pov. do mesmo nome, e da do morl'O 
de S . Vicente, encontr am-se as enormes vallas a qtle os 
minei t•os do Joglü' chamam catas, onde es tá s ituada a jazida 
auri fe t·a ele M<Wzagão, nome cuja origem não é explicada por 
nenhum dos mais antigos habit~.nt~s elo l ogat·. Do aHo da 
pi t toresca localiclacle, onde ftca a pov . elo R io elas Pedras, 
que dista t r es kils. mais ou menos do local das minas, e 
cortando transversalmente o mo t'l'O dénominaclo S. Vicente, 
descortinam- se ao longe as etlOl'mes catas de que l'all:J.mos, e 
que são a·ttestado e vidente da confiança que t inham os antigos 
na ric1ue"a da j az icla. A j azida acha-se situada em ·terrenos 
m etamorphicos, azoicos elo planal'to central de Minas Geraes, 
que para alguns. e eologos são precambrianos, e que são 
const1tu1clos pnnc1palmente por sch isLos de diversas qualidades 
taes como schistos micaceos, chlor iLozos , quartzozos, a rg i
lozos , etc., pertencendo á fam ilia das rochas cotlhec idas pelo 
nome vágo ele phillytos. Nos ailloramentos, estas rochas 
ach am-se em alter ação e por i sso são de fac il des mor onamento , 
o que muito fac ilitou as grandes escavações fe itas pe los an
t igos; porém, á medida que se aproruuda, o schisto s3 vae 
tornando cada vez mais duro, angrnentando- ,ga a pt·oporção 
do quartzo . As camadas teem a clirecção sen.sivel N. S . le
vantadas para oeste de 45° a 50° . A altilude med ia do log-il.l· 
da j azida é de 960 metl'OS sobr e o níve l do mat•. 'l'odos os ter
renos da jazida e suas immeel iações são mLlito accidentaclos, 
apresentando fol'les ondulações . Quasi toda a sua supedlcie 
é coberta por campos de vege tação rasteit·a ; só nos va lles 
estreitos dos cor l'egos e riachos se e11co nt ram capueit·as pobres 
em madeiras ele construcção . (Rc'V . Ind~t. t rial de Minas Ge
raes, n. 4 , de 1894). 

MASCAREN:-:IAS. E' uma das denominações locaes ele 
uma sel' l'a · que divide o mun . ele Nazareth elo de Itam bé ; 
no Est•\do d~ Pe t·nambuco , T em a set' l'a do i.Yiascarenhas tt•es 
g1•andes pedras, ele cujas eminen cias descortina-se a cidade de 
Goyana, que fica á dis tancia de 48 kils . 

MASCATE . Serra elo Estado do Ceará, no mun. de Pedl'a 
Branca. 

MASCATE. Serra do Estado do Rio de J aneit·o, n o mun. 
de Valença. 

MASCATINHOS. Ribeil'ão elo Estado de Minas Geraes, 
reuue-se ao Espera, que vai ao rio Ve1· cle e es te ao Sapucaby. 
Rega a freg . de Tres Pontos . 

MASCENA. Vide Damasceno e Melões . 
MASCENO. Rio elo Estado do Par(•, na ilha Marajó e mun . 

d~ Breves; desagna no P l'acachi. 

MASQUIUJ;,. Rio aff. da margem esq. do J a tapú, ll' ib. do 
Atum á; no Estado do Am:lzonas . 

MASSABO . Igarapé elo Estado elo Amazon as, elesagua na 
margem clil'. do r io Negro, a li'. elo Amazonas, pl'o:ximo do 
Uainamby . 

MASSACARÁ. Parochia do Estado da Bah ia , uo mun . de 
Moo·te Santo . Orago Sa ntíss ima Trindade e diocese a rchiepis: 
copa! de S. Salvaclo1'. Foi m·eacla pttrochia pelo a rt. I ela Le 1 · 
Pro v. n. 1 .175 ele 22 de mar ço de 1872, qtte desmembrou-a 
da parochia elo Santíssimo Coração de Jesus. Foi sua sécl~ 
·tt·ansfericla para a capella de N . S. do Cnmbe pela Lel 
Prov. n. 2 .152 de 18 de maio ele ·1881. 'rem d uas eschs . ptt· 
bl icas . 

MASSACARÁ. Corl'ego do Estado de Minas Ge r·aes, banha 
o mun. do Curvello e desagua na margem cli1· . elo ~i o Picão, 
trib. do l'io das Velhas (Inf. loc .). 

MASSAGUASSÚ. Bairro e ponta no mun . de Caraguata· 
tuba do E~tado ele S. Paulo , com uma esch. publ.cle u1st. prl
m!l.ria . 

MASSAGUEIRA. Pov. elo Estado das Alagôas, no mun. 
deste nome, com u ma eiJcb. publ. de inst. prim., creacla pela 
Lei P1·ov . n . 839 ele 8 ele. j tmho ele 1880 . 

MASSAHIBA. R iacho do Es tado ele P ern !l.mbuco, a ir. elo 
rio J aboatão . · 

MASSAMBABA . Vicie Massembaba . 
MASSAMBARÁ. Log. do Estado elo Rio ele J a nei t•o, no 

mun. el e Vassouras e freg. de S. Sebastião dos F erreiros. 

MASSAMBARÁ. Ribeirão do Estado ele Minas GerMs, 
banha o mun. elo Pomba e clesagua n a margem esq. do rio 
eles te ·nom e . 

MASSANGANO. Rio do Estado elo Mar ar1hão, banh a o mun. 
de Penalva e clesagtta no Cajary (lnf. loc .). 

MASSANGANO. Riacho elo Estado ele Perna mbuco , fól'lna 
com o Algodoaes o Suape, que va i para o Oceano . 

MASSAPÉ. Nome c1ue dão a certas qualidades de terras 
notaveis por sua ferlil idade, em consequenc ia elos a lcalts de 
qu e são abunclantl3s . O Massapé ela Bahia é o re~ultado ela 
decomposição ele schis tos cretaceos, e é mut propn o para 11 

cultura ela canna de assucar. O . c~os Estados elo Sul é u~(). 
arg illa que r esnltfl. ela decompos1çao de cet·tas ~ochas granrh· 
cas, e é mui proprio para a cul tu ra de café e tão boa como a 
ten·a roxa ele S. Paulo.Moraes escreve Maçapé, e Aulete Massa· 
pez. Este u i Lim o auto r , a lém de d ize r elo Massapez o mesmo 
que d iz Moraes elo Maça pé, accrescen ta mais : « Pozzo lana 
elos Açores, fo rmada á cus ~a ela decomposição elas r och as 
vtt!ca nicas ». 

MASSAPÊ. Pov. do Estado do Ceilrá, no tet·mo de Sant(). 
A nn a, com uma esclt. P\lbl. de inst. pl'im., c1·eacla pela ~ei 
P r ov . n. 1.968 de 25 ele JUlho de 188.2. Agencta do correw. 
A. h i ften. uma estação d ~~ .!!:. ele F . do Sobra l, a qual fo i inatl
gurada a 31 de clezémbro ele '1881. Esta estação di sta da de 
Pitombeiras 27k,'l87, da de Sobra l 22 '<,600 e da de Camocun 
1061< 320 . Está pl'o:xima da se rt•a el a Meruoca. Fica a 76m,Oi 
de al llll·a na La t S . ele 3o 3-L ' 35",3 -l e na Long . de 2° 52' 
37"60 li;. ~lo R io ele Janeiro. 

MASSAPÊ. Log. elo Estado das Al agôas , em Bello Mon te. 

MASSAPÊ. R iacho el o Estaclo de Sergipe , atl'. do rio Ser
gipe . Serve ele div isa ao mun. do Riachuelo. 

MASSARANDUBA •. Dist, do mun. ele Blumenau, no Es
tado de Santa Calharina. 
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M:ASSARANDUBA. Pov. no mun. ele Goyanna elo Estado 
de Pernambuco, sobre o ri acho do seu nome, com uma capella 
dedicada a N. S . cl:l. Boa Viagem. 

M:ASSARANDUBA. Serra do Estado de Pernambuco, no 
num, do L imoeiro (Inf. loc.). 

MASSARANDUBA . Igarapé do Estaclo elo Maranhão ; 
se'par a do contil1ente a ilha de S. Bernardo , que lhe fica ao 
Not·te. 

MASSARANDUBA . Riacho do Estado de Pernambuco' 
~anha 0 mun. de Goyann11. e clesagua no canal que separa a 
Ii~1a de Hama.racá do continente , defronte da enLracla septen
tnon~l den.onunada Ca~uama, entre as pontas do Funil e do 
S
3

ellen•o. VIta l de Oltvetra considera-o como aff, do Itapessoca . 
e1•ão dous rios ? 
MASSARANDUBA. Ribeirão do Estado da Bah ia, banha 

o mun,. d~ .Amargosa e desagua no Ribei rão, mais tarde Je
qutrrça-mrrrm. 

MASSARANDUPIÓ. Riacho do Estado ela Ba:h ia, entre 
as fregs. do Assú ela Torre e Palame; desag ua no Oceano. 

l 
MASSARAPUAN. Morro elo Estado elo Paraná, no muu. 

ce Guarakessava. 
MASSARÚ. Log. do DisLricto Federal, .na freg, de Jaca-

répuguá. . 

MASSAUARY . Peqttena pov. pertencente ao dist. da villa 
da Conce ição de Maués, no Estado do Amazonas . Fica á mar-
1em di r. do rio Ramos, a seis milhas da f'oz do Par aná-mirim 
c e. Ma~tés . Tem uma capella. cujo orago é Sant'Anna. A deno
ll1Hlaçao ele Massaua ry pt·ovém ele ser conhecido por este nome 
UUl velho tuchaua ela tribu Manés, que foi o primeiro a habi
tar aquellas para gens. Tem duas escs. publs . , creaclas pelas 
Leis Pl'ovs . ns. 575 de 19 de maio de 1882 e 777 de 23 de jttnho 
ele 1887. · 

MASSAUARY. Igat•apé elo Estado do Pará; clesagua na 

Smarg~m 'lit·. elo rio Tocantins em fren·te á foz elo igar apé 
. M•gucl. 

.MASSAUARY. R ibe it·o aff. da mat•gem dit•. do fttro Tn
lllnambarana, entre os ribeh·os Andüá e 1\IIaué-mü-im. 

MASSEMBABA. Ponta na lagôa de Ar:ll'uama do Estado 
do Rio de J a nei ro . Ha um a praia com o mesmo nome do 
la •io do Oceano. Essa palavra (mbaú c~m mbaba), escreveu-nos 
o Dr. Macedo Soares, provérn de lagar a-ba, da sabida cem, 
do biclto mbaú : uma trad ição elos índios da aldeia de S. Pedro, 
1'amoyos . 

MASSEMBABA (Praia da) . No mun. de Cabo Frio, do 
Estado do R io de Janeil'o, en tre Cabo F rio e a Ponta Negra . 
E' ponto de ft•equentes naufrag ios em consequencia das cor
reu·6es qtte para ah i se es tabelecem com os ventos do S . Essa 
pra ia corre mais ou menos na direcção E . O. 

MASSEMBABA Praia no mnn. de Angra dos Reis e Es
tado do Rio de Janeiro. 

MASSETE. Rio do Estado da Bahia, banha o mun. de 
Soure e desagua no Itapecurú . 

MASSIAMBÚ. Rio do Estado de Santa Catharina; nasce 
na serra da Camb irella e desagua no mar ao S . do morro dos 
gavallos. Tem pouca profund idade na foz . Chamou- se outr'orn 

'b Roclrigo . E' formaclo pelo Massiambú Grande e Pequeno 
e anha a f reg . ela Enseada do Bt·ito . 

MASSIAPE. Riacho do Estado d·e P ernambuco, atl'. da 
margem sep tentrional do rb Capiberibe . 

MASSIAPINHO. lüacho do Estado de Pernambuco, trib . 
d1~ m

1 
argem mel'idional do t'io Capibet·ibe, entre E. Santo (Pau 

c A ho) e Nazareth . 

MASSOEIRO. Paraná-m iri m que utle o rio Negro ou Jau-

(
';Eery. E'. a inda ligad~ ao Jauapery pelo parauá do Ma t• acacá 

· Rodr1gues. Os C?•telwnás). 
MASSUMINY:. Serra do Estado do Amazonas, á margem 

esq. do no Urt1bú, entre os rios CarlÍ. e Anibá (B. Rodr igus). 
MASSURANY. Lago do Estado do Amazonas, na face 

occtdental ela llha Ma rucá e margem dis . do rio Madeira, 
en tre a sua foz e o ftu•o de 1'upinambarana ( At·auJO Ama 
zonas ). 

MASTINGA. Lagôa do Estado do Ceará, ·no mun. do ILi ,t
pina . 

MASTROS. Morro do Estado do Rio de Janei1·o, no mun. 
de Magé. 

MASTROS (Praia dos). Na ft•eg. da Penha do Estado da 
Bahin. 

MASTROS. Lagôa do Estado de Sergipe, a 18 kils. da villa; 
de Santo AmaJ•o de Brotas . 

MATA BOI. H.iacho do Estado do E. Santo, aff. da margem 
esq . do ri o Ita pemirim. 

MATA BURRO. Morro do Estado de Minas Geraes, na freg. 
de Cattas Altas ela Noruega . 

MATA BURROS. R ibeirão do Estado de. Minas Geraes 
aff. da margem eli t•. do rio Paranahy ha; no mun. do Pa·tr ocinio: 

MATA CABOCLO . Ponta na costa do Estado doR. G . do 
Nor1.e, entre o cabo ele S. l~oque e a ponta do Ca lcanhar. 
E' alta, caber ta ele matto escmo e. cer t· a.do , com algumas arvo
r es frondosas que se destacam á d1stancta. Serve de marca para 
indicar as corôas do rio elo Fogo. 

MATA CABRA. Riacho do Estado de Pel'llambuco. des
agua no S . F rancisco em fre nte <Í. ilha Grande , entre a foz elos 
riachos ela Barra e ela Ci bita. 

MATA CACHORRO . Serra elo Estado de Minas Geraes , 
a se is kils. de Santa Rita do Sapucahy . 

MATA CACHORRO. Carrego do Estado de Minas Geraes 
aff. do rio Sapucahy, nas divisas ela fl'eg. da Volta Grande: 

MATA CÃES. Log . do Es t.ado do Rio de Janeiro. á mar
ge m ela es tt•ada que elo Rode io vai a Vassouras na ·rre"' . de 
N. S . da Conceição em Va8souras. ' " 

MATA CAVALLO. Pov, do Estado de Minas Geraes, no 
mun. da C.:n:(,eição elo Sel'l'o. 

MATA C:A VALLO. l\Iorro do Eotado de Mi nas Geraes, na 
ft•eg. de Cattas Altas da Noruega . 

MATA CAVALLOS . Log . do Estado do Rio de Janeiro 
no ~un. ele Maricá, com duas eschs . publs. de iu3tr. pri~ 
mar1a. 

MATA CAVALLOS. Serra · do Estado de Minas Geraes , na 
freg. ele N. 1:>. do Pilar elo Mort•o de Gaspa t• Soar es . Nessa serra 
nota-~e um rochedo a prumo que Sa int Hilaire compar ou com 
uma fo r taleza. 

MATA CAVALLOS. R io do Estado de Minas Geraea renoa 
o territor!o da freg . de N. S. do_Pilar do Morro de Gasp~ t' 
Soat'es e faz barra no Santo Antonw pel a margem direita . 

MATA CAVALLOS . Rio do Estado de Minas Geraes , rega · 
a cidade da Formiga e desagua no rio deste nome junto á 
cidade. 

MATACURÁ. Log. do Estado do Par á , na com . de Baião 
á margem dir. do rio Tocantins, com uma esch . publ. ct•eada 
pela Lei Pt•ov. n. '182 ele 19 de abril de 1875. 

MATACURÁ. Pequeno rio do Estado do Pará , ligado ao 
1'ocanlins pelo fu ro Cachoeirinha , de ([Uem é elle a:ff . << Diz o 
Sr. Ferre it·a Penna que esse peqLteno rio liga ndo-se ao da 
Cachoeit•i nha fórma com o TocanÜu8 a ilha Jtttahy · '' Velloso 
Bat'l'eto escreve J.11utucurá . 

MATACURÁ. Lago do Eslacl0 elo Pa rá, no mun. ele 
Baião . 

MATADOURO. Bairro da cidade de S . F1•ancisco, no 
Estado de Minas Geraes. 

MATADOURO. Log. do Dis tl'icto Federal , a travessado pela 
E . de F . Central do Braz i!. E' ass im denominado, porque 
ant igamente a batia-se ahi o gado para consumo da população. 

MATADOURO. Carrego do Dis tricto Federa l, banha o 
curato de Santa Ct·uz e vai. lançar-se na valla elo Iti\.. E' 
estt·eito, pouco volttmoso e de pequeno curso, não obstante isso 
0 leito é algum tanto pt·ofunclo e as barrancas íng remes de 
modo a impedit• facil 1ravessia, e pontos ha etn que é impos 
sh el transpol-o sem o aux:i li o ele ponte. Serve este carrego de 
escoamento ao Mata.dout·o, de sorte que, conduzindo sangue 
podre e outras especies de detl'ictos organicos em pleno estado 
de putret'ncçii:o, exhala um mau cheiro insupportavel e espalha 
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na atmosphera miasmas q1te immensamente prejudicam a 
popul ação . 

MATADOURO. Corrego elo Estado ele S . Paulo, na cida de 
ele S. Cados do Pinhal. 

MATAD OURO. Riacho elo E s tado ele Minas Geraes, no 
nutn. de S . J oão d'JTil-Rei. Desagua no r .io das Mortes . 

MATADOURO. Corrego do i];stado de Minas G raes, banha 
o muo. de Sete L agôas e desagua no rio Jeq1litibá,_aff. do 
rio das Velh as. Att·avessa a es trada que va t da h·eg . de 
Mattosinbos, mun. ele Santa Luiza, á mesma cida de ele Sete 
Lagôas . 

MATADOURO. Lagôa do Estado de Minas Geraes , no mun. 
ele Sete Legôas . E' tamhem denominada João Baptista . 

MATA FOME. Districto do termo de Chique-Chique, no 
Estado da Bahia, á margem dir. do rio S. Francisco. 

MATA FOME. Log . elo Es tado da Bahia, no mun. de Ma· 
rahú. 

MATA FOME. Log . do Estado do Rio el e Janeiro, n a, freg. 
ele N . S . elas Ne1·es do mun . ele Macah é . 

MATA FOME. Il ha elo Estado ele Santa Cath a rina, fic:t 
uma milha a !!;, ela po nta dos Inglezes . 

MATA FOME. R io elo E stado el <t Bahia, aff. ela m argem 
esq. elo Jaguar i pe. 

MATA FOME. Lago elo Es tado do Maran hão, à marge m 
do rio 'l'ury-assü, acima de San ta Hele na (Pet·eira elo Lago . 
R ev . do l nst. cit. p. 3\?5) . 

MATA FOME. La gôa elo Estado elo Maranhão, na freg. do 
Burity. · 

MATA-MATA. P onta no littor a l do F:staclo ele Santa Ca
thàrina, ao S. da ponta da Armação . 

MATA-MATÁ. Ilha no rio Branco, a li'. do Negro, q11e o é 
do Amazonas; no Est 1do des te nome; proxima das ilhas Santa 
Maria e Capim. 

MATA-MATÁ. Pequeno rio do Estado do Amazonas; cles
agua na margem esq. do rio Madeira, entre Guaj a ratub:1. e 
Sapucaiaroca. 

MATA-MATÁ. Igarapé do Estado do Paní , na freg . ele 
Barca rena e m un. ela capital. . . 

MATA-MATA. Ribeirão elo Estado de 11-linas Gcraes, afl'. 
elo 1·ibeirão elo Intemo, que o é elo J equitinhonha. 

MATA-MATÁ . L :tgo do E stado do Amazonas, no rio 
Juruá. 

MATÁ-MATÁ-QUARA. Igarnpé elo Es~aelo do Pará, no 
muu. ele A lmeirim. 

MATA-MATTO. R ib iro aiT. esq . elo Camapuan-mirim, 
no E s tado ele Matto Gt·osso. 

~ATA-MO_LEQUES. Corrego do Estado ele Minas Geraes, 
ali. do rtbeH'a'J elos Oratorios. 

MATANAÚ . Jgat•apé elo Estado do Pará , em At•t•ayollos . 
MATANÇA. Os com missa dos da dem arcação de limit~s no 

anno ele 1786, explora ndo o rio CuyabiÍ, no Estado ele Matto 
Grosso, deram o nome de Ma tança á il ha outro ra chamada ele 
Ariacun é, e hoje conhecida pelo de 'l'res It-mãos . Fica esta ilh a 
cal'ca de 18 k ils . aba ixo ela elo Bananal e seis ar: i ma da boca 
elo ri o Cttyabá, que conflue no S . Loure nço pela ma r gem clit• . 
'l'em cm·ca de 18 ki ls. de extensão, havendo deJ'ron te ele sua 
ex tremidade supet·ior, na margem esq., uma boca de bahia ma is 
ou me uos egual em lat•gura aos braços . Dahi lhe vem o nome 
de Tres Irmãos . T eve o ilom e de Mcbtançcb na tmalmente pela 
segtlinte carnificina, que assim é descr ipta pelo cap iLtl.o J. 
Augttsto Caldas (OIJr. cit.): «A mais hor rorosa , porém, ele 
todas estas cal'nificinas f0i de certo a CjLie teve Jogar no anno 
de 1730, nas aguas do Cuyabá (pretendem outros que nas elo 
Paraguay), em um combate que dul'ou dns nove da m a nhã ás 
duas da ·tal'Cle , e n o qual mot·reram 400 christãos , em CLljo nu
me t:o entrou o Dt·. Antonio Alvat·es Lanhns P ei xoto , qtte fura 
ouv1dor ge r .1 l d a. com, ele P ltranagná ; viera par a ac1ui em 1726 
em companhia elo govem adOt' de S. Puulo, o capitão general 
Roclr 1.g~ Cezar de Menezes, e . reti~ava-se para S . P aulo. De la I 
expecllçao a penas escapara m oito christãos qtte tt·ouxel'am a 

noticia da catastrophe, (icanclo os índios senhot•es c~os rios e 
de posse ele 6() a rt•obas ele. out•o, que ,e ram rem ett tclas pa ra 
S . Paulo . » «Des te ouro, d1z Ayres ele uazal, deram os Paya
g uás pot• tao ba ixo preço na cidade de Assumpção, q11e uma 
D . Quiteria ele Ba nhos troca r:.t. com um delles se1s lt bras de 
ouro por um prato de estanho». 

MATANÇA. Itibelrão elo Estado de Goyaz, no mun . cld 
Porto Nac ional. 

MATA NEGRO. Ribeirão do Estado de Min as Genes, !)a 
com. do Rio Novo . 

MATA PADRE. Porto do rio Para nahyb:t, mun. do Pa
trocinio e Estn.do de Minas Geraes . 

MATA-PASTO. Porto no rio Parnahyba, abaixo da ponta 
serJtentr.ional da ilha elo Taboleit·o do Sornno e acima da foz do 
riacho Ibagora r á . 

MATA-PERINHA . Igat•apé do Estacl.o elo Pará, no num. da 
capital. E' tambem denominado Armadt lha . 

MATA-PIRUMA . Serra e rio elo Estado ele Pernambttco, 
no mun. da Escada. O rio desagua no l'io Ipojuca. 

MATAPY . Rio do E •;rtado do Pnrá, rega o mun. ele M:acapá 
e clesagua no rio An~azonas, pl'Oximo {t foz, do igarap,é V.illa 
Nova ou Ana uat'apucu e delt•oute da tlha Saot Anna OLt IuCUJllZ· 
P onco abaixo de suas cabece ir as proxim o a elle corr e o Ara
g uary. R ecebe por a mbas as ma, t·gens di versos trios. entr e os 
quaes o !Vlal·uanú. 

MATAPY . Rio do Es tado d o Amazonas, na marge m di r. do 
rio Madeira , immecliatamente acima do rio Anhanga tini. 
(Araujo Amazonas). 

MATAPY . P equena cachoei ra ou antes correr;teza do rio 
Negro, aff. do Amar.onas; entt•e S. Gabt'lel e Manaos. 

MATAPY-CUNHAN. En seada na ma rgem esq. elo 1•io Nha· 
muncHL . E ' rodeada de restingas e tenas baixas . 

MATAPY-QUARA. Com esta denominação a Lei Jl. 324 de 
6 de julho ele 1895 elevou á. categori a de vi l! a a pov. da Cn.m
pin<t Secca, perCencenLe ao mun. ele Mampaui.m elo Estado elo 
Pará . 

MATA-QUIÁ. Rio do Estado elo Amazonas; desagua na 
margem austra l do rio Negt·o, ent t'e Thomar e Santa Isabel. 
Vide Matiquié. 

MATA-QUIRY. Serrote do Estado do Ceará , na parte elo 
Jitto l'al comprehenclida entre o morro Suca Linga e a ponta .do 
Mtteuripe, proximo ao morl'O de 'l'racuá. 

MATARACA. Pov. elo Estado do Parahyba elo Norte , no 
mun. ela Bahia da 'l'rai.ção. 

MATARACA. Log. elo Estado elas Alagõas, no muu. ele 
At.a laia. 

MATARANDIVA. Pov. elo Es tado da Bahia, no tet•mo de 
Ila pari ca ; com uma esc h. publ. creacla pela Lei Pr•ov. p. 2.5Si 
ele 11 de janeil·o de 1888. 'l'ambe m esc1·evem ilic~ta•·wnd~ba. 

MATARANDIVA (col'rupção da ant iga Tamal'ancli va). Ilhn. 
do Estado da, Bahi a , entr·e a ilha ele Itaparica e o oontinentQ. 

MATARI (S. José elo). Ald~a ele Múr as, na mat·ge m septen
trional elo Amazonas, .e ntre os desaguadouros do lago de que 
toma o nome . He a r es1dencia elo 'l'uxana da nação Mura. 

MATARI. Ilha no ri o Amazonas, pouco ac im a da foz elo 
Madeira e pt·oxima ela iih.a Autaz. «Na Carta do Rio Amazonas>• 
elo St•. Cost :t Azeveclo lê-seil{at.:wi; no «R.oteit·o, dd J, V. Barreto 
lê-se ll'Iatú·y ; no «Mappa do Rio Amazonas», lavan ~a do pelo 
capitão-ten ente F. Parahybuna d os R eis, orga n isado por F. A . 
Pimen ta Bueno, Amata?·y. 

MATARI. Paranamit•im no rio Amazonas e Estado desta 
!lOme. Denomina- se hoje Eva. Alguns escrevem Amata t·y . 

MATARI. Riacho do Es tado ele P e1· nambuco, aff. elo rio 
'l' racun haem: 

MATARI. Laoo do E sta;do do Amazonas, na ma rg-e m eSCJ· 
do ri.o des te nome~ entre At·a uató e PttL'aque-cóal'a , no dis t. do 
Itacoa·tiara (capitão-tenente Amazonas .) 

MATAR!. Lago da i'vlunduruca nia , na marge m d i r. do rio 
Madeira, ac ima da freg. de AnWt~tama ( Capitão•tenente Araujo 
Amawnas.) 

27 ,377 
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MATARIÓ . Vide Jl{ataxi·riJ; . 
MATARISINHO. Riacho elo I!;staclo de Pet·nambtico, banha 

o mu11. de Nazareth e clesagua no rio 'l' cacunhaem. 

MATARIZ. Log . do Estado do Rio de J a neü·o, na f t•eg . ele 
'ant'A nn a da Ilha Gra nde elo mun. ele Angt•.t el os R eis . Na 

mesma ilha ha um moreo, um rio e uma enseada ele egnal 
denominação. Tem cl1Ias eschs. publicas . 

MATAiRUN A. Log. ela ft•eg. ele S. Sebn.s~ i ão de AnLL·uama; no 
Estado elo Rio de Janeit'•). Para a hi transferia a Lei Pt•ov. n.1.'128 
de 6 ele feve t•ci t·o ele 1859 a sécle da então vill a de Saquttt·e;na , 
que foi res tltn•acla p ela do n. 1.180 ele 2-! ele j c!lho ele 1850 . 

MATARUNA. P equeno rio do E stado do Rio de J a neü·o; 
faz barea na lagôa de Cabo-Frio. 

MATA SETE. Log . do E stado elas A lagôas, n o ·mu11. ele 
Po t•to Real elo Collegio . 

MATATÚ . .Log . do .Es tado ela Bahia, na l't·eg . . de Beotas . 
MATATÚ. Log. elo Eslaclo ele Mi11as Geraes, na freg . ela 

Lagôa Dourada, termo ele Tiradentes. 
MATAUÁ , Bahia á m at• ge m esct. elo Guaporê, 18 kilg, 

abai xo elo riach o elo Cacao, no Estado ele ·Matto Gt·oss9 . 

MATAUASSÚ. Igarapé llo Estaclo elo P at·á , no clis t . ele 
Arrayollos. 

MATAUAÚ. Igarapé do Estado do Pará, entt·e Almeirim 
e Ma~agão. 

MATAURÁ . Rio a fl' . da margem ol'ientnl elo Madeira, trib . 
elo Amazo nas. Dis ta 60 kils. do rio Aripua ná . « Da. uocca 
do Mataud. pa l'a c ima leva o Madeira a dil'ecção ele O. por 
quas i 1.3 leguas, e del!as par a clea nle buscm outra vez o seu 
rum o ge t· a l até á bocca elo rio Anhangatiny, qne dista do 
Matnura cinco l ~gu as e meia .» « T em 40 bl'aças de l ar o-ut•a. 
diz o Dr . S. CouLi nh o, e fundo du t·ante o in ve t·no p 1. l' a ct~nôa~ 
de se is a oito palmos ele caladll . O mnjor Serra. di~ em seu 
D icbr-io que esse l'io communica-se com o Cannman. Os praticas 
do loga e a._ quem consuHei, nada sa bi n, m n t <t l t•espeito. Es ta 
c?mmnntçao par~ ce-me im1~oss ivel por causa do Aripuan á, 
l'J O que cut·sa nnuto longe . Era p c·eciso que o Can um a n pas
sasse a lém das cabeceiras do Aripuaná pa t•a communicar -se 
com o Madeil·a por meio do Mataurá, cit•c timstauc ia q•te não 
é muito pt·ovavel » . No tmbalho Commissão elo lvfr.•cleú·c• elo 
c mego F. Ber_nardiuo, á pa~ . 1.24 da ~"par~e .vem publicado um 
Roteiro da v1agem pelo r1o Ma deH'a ate a foz do Guaporé, 
extrahiclo elo Dicwio A st•·onomico que escrever a m os offic iaes 
eno-enheiros, nutnclaelos em i 78 l na commissão ele demar cação 
el e "'limites no cr1al l ê- s9 o seguinte : « O rio Mataurá co m
~mmica-se co m o 'l.'upinambara na pelo rio Camuan » . Ara ujo 
Amazonas escreve Jlifcbtw·á. 

MATAUR.A.TÁ. Igar ape elo Estado do Amazonas , a fl:'. ela 
martlem esq. elo rio P adaui ry, t rib . elo rio Negro, que o é do 
Amazonas. 

MATA VEADO. Pov. elo Estado da Bahia, no ·termo 
Caeteté. 

MATA VEADO. Iga t·apé do Eslacló do Pará, no mun. ele 
Macapú. 

MATA VEADO. Pequeno t•io do Eqtado ela Bahia, afl:'. ela 
mat•gom clil·. elo VtJrde Pequeno, qtte é trib . elo Verde Gl'nnde 
e es te do S. Fra nci sco . 

MATAXIROS. Ilh a clil Es tado elo Amazonas , no rio Sol i
mães , defronte da foz elo igarapé Teacâ e proxima da il ha 
Opixé . (Cost:t Azevedo). No Rotcir·o de Val ioso Bat•t•eto acha-se 
&ssn ilha mencionada com o nom e ele Ma Lal'ió. « Da cos l.a do 
Maturá. diz V. Barreto, ele ve atl'avessa t· para o lnclo opposto, 
deixando a ilha do l\1atarió po1· BB >>. 

MATÊBE. Sert•a do E s tado ele Sergipe, na corclilhe il'a ele 
Itaba iana ; dista desta cidade 24 kils . e é pouco ele vada. 

MATERIA·. Riacho do E stado de P ernambuco, n a es trada 
do P à o cr Alho. 

MATHEUS. Con·eo·o do Estado de S . Paulo, ba nha o mun. 
do Ribeirão Pre to e cles,tgua no rio deste nome (Inf, loc .). 

MATHEUS. Ribeirão do Estado ele S. Paulo, banha o mnn. 
ele Guarating uetá e clesao-ua no rio Parah yha . Nasce no Jogar 
Perysal . E' tambem denominado Rio Abaixo do Putim. 
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MATHEUS (S.). Cidade e mun. elo Es tado do E . San to 
séde ela com . e á muge m clir . do ri o ele seti n ome . «S . Ma.: 
tbe us, dizem monsenhor Pizwro e J. M. Pereira de Vascon
cellos, denominada em outro tempo Cricaré, fo i a s~guncla 
fr eg . creada pel_o pt·e \aclo Bar tho lomeu S im ões Pereira, que , 
com s ig11 aes ch tnvenenado, acab0 11 a Ytclit na Prov . do E . 
San to, pa ra onde se t inha. t•di raclo, por callsa elo~ od ios e 
dcsa ttençõ s do p:lvo , que não Sf)Jfria n.o R io ele Janei t·o a 
r a prahensão ele seus vicios1 ne:11 se. ~uJe itava ao t~mo l' el a 
Deus, e obeclie ncHt cln, eg t'eJa . E tratllçao rJUe um navw cl es
a l'vorado ent t'OII it bat•t•a, sem pel'i go elos n avegantes, e qu e 
pol' estes foi povoado S . Ma th eus, dista nte oito legtws da ban·a 
elo mesmo nom e . Os novos colonos agradara m- se ta nto da s i
lttação e ela vive tlda, a ttenta á fa rttu·a de peh'e e á espan tosa 
ubet·daclo el as ter eas, que incl tiZit•a m algumas familias das 
villas ela Victol'ia e elo E. S:tnto a compar tilhar com elles 
destes bens. F'oi por essa modo po vo::tnclo-se o terl' eno, e o 
pad t•e Anchieta, est.ando em exerc icio de s tta missão cheo-ou 
a este logar no dia em que a egt·eja sole muisa o ma r'ty l'io" elo 
a posto ltJ S. Matheus , fi cando portanto com ess~ nome o r io 
e t <tmbem as terras c ircumv is inl1ns . Ül'i g ina-se da hi, C[IIe o~ 
h abits. elo pai r., cle li bet·and o erigit· um templo, em qn a pude;
sem l ouvar a· Deus co m mais tiO lemtliclade. l evantat·am ante3 
elo a nno ele 1597 n. egt· eja, qu e clecl icara m · áo)uelle s ·t nto, n a 
mat•ge m elo rio; e como p1·ec is1ssem ele um sace1·doLe, que 
lhes dis Lrib :.lissa o pasto espi ritu al, r ecor re rnm aos j3s tlitas da 
Victoria, cont t"i btlindo com alguma somma para o sustento da 
c.ts:t ciJnven tua l , a lém ela que era. precisa á c~nservação elo 
reli gioso . Se>clo pouco espaçoso o templo, p~ •~qua o p::>vo av ul
tava , construio- se pos tel'iormente ou tro mais a mplo com pare
des de páo a piq tte no a l to ele um monte, cnj o e di ftcio f o l 
muitas vezes r aeclific:\Clo . . . Parece que as incuraõe> elos indi
ge nas tornnram des habitar1o est.e logat• lD l' a lgu m tempo, 
p ot·q·te elas « Memort as ele um Capixaba>>, qtie temos á vista, 
se collige que o cap itão-m6t• Mndail pot• ba ntlo de 3 de out:l
bt•o ele 'l 7<!2 conce tleu fac'!lclade a todo o mot·ador ela ca pi tan ia 
par a p0der n· povoar o r to S . Ma theus co m sul fam tlia, pot· 
lhe co ns lat· que Dom•ngo5 An tunes, n a tut·al ela c idade elo 
P or to e casado na Vi ctoria , s~ havia co m sua fa rnilia ali se 
estab~ lecido , e pot• e> La t• co nve ncido ela conven ien cia, que 
t•esttltn,ria a o Estado em se povoarem as margens daqnelle rio; 
e para animar a ida dos coLonos , mandou apt·omptar embar-. 
cações pna os cond uzir g t·atis . Na pl'im eit•a exped ição foi 
An toni~ Go mes ela Fonsec :~. co m q 'Iah•u pessoas ele sua fa milia , 
SeiJ as btao Lopes com seis, i\Ianoel ele Souza com t t·es , Antonio 
Mendes ele Vasco ncellos com dez e An ton io Born-es com um 
e>cravo. Teve pt'OI'i são do capitão-m6r A nton io Vgz da Sil va 
e a cama ra ela Vict:n•ia nomeou juiz ela vintena a Antonio d~ 
Rocha Cardoso. Por ordem régia ele 23 ele mar ço ele '175l foi 
elevada á pat·ochia esta. egreja, e ent:·ou na c lasse elas p erpe
tuamente colladas; e tendo-a reg ido i 6 sace t·doles desde 1736 
foi clella primeiro pnrocho propl'io o paclt•e Vicente Ferreira: 
A var a ecclesias tica, Cl'eacla no territorio da parochia antes 
elo a nno ele 1768, compreh ende só os seus limites, e os ela villa 
ela Bana;. Esta villa aclherio ao governo da junta pr ovisoria 
em 22 ele j anei ro ele 1823. Se11do chamada pelo conse lho ela 
vi\ln da Cachoeira para ma ndar a lli seus cleptttados, a camara 
h es itou p0t' s~ acha t· suj eita. ao E. Sa uto pela Acta celebrad<t 
no mesmo dia 22 de ja neiro. O governo supremo determinou, 
por Aviso de 10 de a bril ele 1823 que contin ttasse a pertetlce r 
ao go verno cln pr•ov iocia do ]!; . Sa nto, emquanto ou 1ra cousa 
n ão fosse determin ada pelo corpo leg isla ti vo ... A fe r til idade 
das tet•ras ele S . M .. tlheus é espant osa, e o principal ge oero da 
cuHnt•a ele seus habs. é a manclioca, da qual faz-se gr a nde 
pot•çiio de fal'inha qnB co ns titue o mais impo etan te ar tigo ele 
expJrtação . N<to ha mtiitos annos que se com eçou a cultivar o 
café, de que já teem t irado geancles )UCl'03 a lgtinS lavraclot•es ... >> 
O flnaclo consel heiro J. F. ri a Cos ta P et•eiea , em seu rnte
ressnnte Relcb·t. apr ese ntado em 1862 á Asse mbléa Pt~ovincial 
do !D . Santo, consagea a lgum as paginas clisctt linclo ~ ·tno eleb:t
ticla questão ele limites desse Estado com os seu~ ltnuLrophes. 
'J.'r,tnscrevemos unicamente n pal'te que se refere ao mun. de 
que nos ?ccupamos: tl . .. Si 61J?- ref;;r encia ao S ., pa ru. c1ue a 
divisa se.1 a pelo Itabapoana se rnvoca o titulo ele_ na~uraltdade 
o me> mo não s uccede quanto ao N., onde o terr!Lot•to da pro
vincia nem ao me nos se es tende ate o M'lcury quç pela mesma 
razão a de via sepa ra r ela Bahia . Pela Car ta R egia ele doação 
a Vasco Fernancle> Cout inho começava o territorio da capi 
tan ia elo E. Santo onde findasse a de Porto Segm•o doada a 
Pedt·o de Cau)pos T ourinh o, Era ess·e ponto divisol'io o !'io 
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Mucury. Mais ta rde , porém, as autorida des da Babia es ten
de eam a sua jurisdição ao t errito r~o elo .U::. Sant<•, ele lal 
sorte que , em 1817, a propl'i a vilia de S. Matheus cs t~va 
sujeita a alçada do Ouvidot· de P orto.Seguro na q ue lla Provm 
ci a sem que se soubesse ele Ordem Regta ou do governa dor da 
Bahia que ass im o cl etermin as.se ,. o que con sta c.le clocume!lt_DS 
oiflciaes e do. J.l!i cmóda, Estcbt ~ stwa, dcb Pro·v~now elo Esp~~-~ to 
Santo, organi sacl a ern 1817 pelo govern a dor Fran cisco Alberto 
Rubim e me foi particularmen te confirmado por um cltg no 
cidadão a quem em parte coube a hoDra ele cal ber mate.rJaes 
par a a quella Jltfemoricb. P or occas iã o ela IndepeDcl~n c ta elo 
Imperio, r eu n iu a villa ele S . Ma theus ~s seus votos as outras . 
do E. San to, aclherin do ao governo ela .JUnta prov1sorJ a des ta 
província em 2.2 ele j a neiro ele 1823 , p or ac to autbeDtt.co e s o
l emn e . Como porém o conselho ela Cachoeira, cons1cleranclo 
aquella vil! a par te ela província el a Bahia , pre tenclesseque ell a 
pa 1·a a lli m a ndasse seus deputados , r epresentou o govet•n o do 
E. Santo ao ele S . iVI. o Tmper aclor, a quem approuve decidir, 
por A viso ele 10 ele abril ele 1823, que a dita villa flcasse suj eita 
ás a utorid ades ela JH'Ovincia ma is proxlma a té qnea Assemblea 
Geral Legisla tiva de termin asse os limites el a~ prO'IIUC J a~ elo lm
perio. O conselh o do goverDo nes ta provm cJa, em sessao ele 12 
ele abril ele 1828 divid indo o ten•itorio della em duas comar
cas, ma rcou co~o lim ite N . para a ele S .. Ma th~u s o ri acho 
Doce ao N . elo rio desse nom e e por consegutn te detxou a dlV!Sa 
n a·tural e primitiva elo Mncnry . A Assembléa Geral Leg1sla·t1va 
por Decreto ele 11 de agos to ele 1831, el'ig iDdo em paro.chia a 
capella fili a l ela Ban a ele S. Ma theus, clGl u- !he como. hmt tes ao 
N. e po1• tan to com a Bab ia , os !ta unas, que ficam cw co leguas 
áq~em do grande rio, divisa n a tlll·al elas cluas províncias: l~or 
Lei Pro v . n. 4 ele 4 ele julho ele 1861 fo1 ma rcado para hm!Le 
septentrioD nl ela n ov a freg . ele Haunas, clesannexada el a Barra 
de S. Ma theus, o rio Mucury, não merecendo es ta Lei n enhum 
r eparo do Con selho d e Es tado, á cuja a preciação foi sujeita , 
Vê-se, pois, r1ue a cltvtsa com a Babta n em ao menos é mcon
t es ta velm ente a n a tmal pelo Mucury, pots qu e o a cto da assem
bléa provincial n ã o póele pt·evalecet• em ques tões ele dtvtsas el e 
províncias» . F oi a pov. ele S. Ma theus elevada á categol'Ja rle 
villa em 27 ele se tem bro ele 1764 e á de cida de pot· Let Prov. 
n, 1 ele 3 ele abril de 1848 . E ' com. de pt·~m eira en tt·., Cl'eacla 
pela Lei Prov. n. 5 ele 23 ele março ele 183<:> e cl asstficaela pelqs 
Decrs . n. 687 ele 26 el e julho ele 1850 e 4 .970 de ?9 ele mato 
ele 1872. O mun . é regado, além de outt•os, pelos l'JOS .s .. Ma
theus Itauna, Mariricú e comprebencle os povs . CaJU6Jl'O e 
Cerej~ira ele Cima . T em duas eschs . ele i ns t. prim., uma elas 
q uaes foi CJ'eada pela Lei Pro v. n. 21 de 13 ele no vem bro ele 
1875 . A cida de é espaçosa e bella, e talvez a primeira do E s tado 
em bell eza . Suas casas são, em geral, ele sobra do, g randes, 
construídas com simplicida de, ma s com gosto e r egras hyg t~ 
nicas, dispos tas, umas , na parte baixa, onde vê-se um m a!l'nt
íico caes ele cleseml)arque arborisaclo com esbeltas palme1r~s 
impet·iaes, tendo na pa rLe central um chafanz para abast~ct
m ento el e agua, e as outras na parte alta. Ha n esta uHtma 
duas egrejas , tendo n a frente duas grandes praças . 

MATHEUS (S .). Villa e mun. elo E s·taclo elo Cear á , á mar
gem di r. do rio Jaguari!Je, dis tante 42 kils . ele Ig natú, 84 do 
Assaré e 60 do Saboeiro. Ül'ago N. S. do Carmo e diocese elo 
Ceará. Creada pelo Alvará. ele 17 ele outubro ele 1823 , foi es sa 
vi lia supprimicla pela Lei Prov. n. 558 ele 27 de novembro ele 
1851 que transferi tt·-a p ar a o Saboeüo , A Lei Pro v. n. 630 
de 22 de dezembro ele 1853 cles mem brun-a da ft· eg . do Sa
boeiro e erigiu-a em parocbia ; a ele n. 889 ele 22 de julho 
ele Hl59 e levou-a á ca tegoria ele villa , e o § H, art. I! el a ele 
n. 1. 476 ele 3 ele cler.embro de 1872, incorpor ou-a á com. da 
T el h a . Pot• seus limites corre a ribe ira elo Ca rihú e fica a 
lagôa elo Bahú. So bt·e limites vide : art. TI ela Lei Prov. 
n . 317 ele 1 ele a gos to ele '1 844, n. 532 ele 9 de clezembt·o de 
1850 art. IV el a el e n. 811 el e 25 ele a o·os to ele ·[857, art. H da 
ele r{, 88() ele 22 ele julho de 1859, n. 1.132 de 21 cl <l novembro 
ele 1864, n. 1. 565 de O el e s etembt·o ele. 1873, n . 1. 633 de 5 de 
setembro ele 1.874, n . t .6-1<1 de 10 ele se tembro de 1874, n . 1 . 846 
ele 24 ele se tembro ele 1879 . Tem duas eschs. publs . ele inst . 
prim. O num . é ger almeDte cl esegual , pedregoso e montanhoso . 
L avoura ele ca nn a de as suca r, m a ndioca, ·tabaco, milho, 
feijão e at:t•oz. G t•a nde ct•i ação ele ga.clo . Segundo as mais a n
tigas trad1cões, h ouve em 1700 n o l ogat· dessa Vllla um combate 
entre inclios no d ia de S . Matheus, e dahi o nome da vill a . 
O senador Pomp~o d iz tet· s irlo S . Math eus creacla ft· eg . em 
1745 e villa em 1833. Na respos ta dirigida pela Camara l\iu-

nicipal dessa villa ao Questionaria da Bibl. Nac. lê-se c1ue 
S. Ma theus foi creada freg . a 8 de dezembro ~e 1755 e vdla 
em 1825, s upprimicl a em 1851, r es taurada em 18<:>9 e llls tallada 
em 1862 . 

MATHEUS (S.). Pov. elo Estado da Bahia , na:. ftoeg . de 
Araçás ; com uma cape !la. Foi fund ada pelo ctcladao Cornelto 
cb Costa Cirne (In f. loc . ). 

MATHEUS (S.) . Log . do E stado do Rio ele Jan eiro, no 
m un. ele Iguassú. 

MATHEUS (S.). Log . do Estado do Paraná, no mun. de 
S. João elo 1'riumpho; com uma esch . publica. 

MATHEUS tS .). Serra elo Es tado elo Ceará, ao NE da vi:lla 
elo seu n ome, na distancia ele tt-es kilometros. 

MATHEUS (S.). Set•rote no mun, ele Ha baianna elo Estado 
ele Sergipe . 

MATHEUS (S.). Ilha no l'io Araguaya, no E stado de Goyaz, 
pouco abaixo da foz elo rio elo Peixe, 

MATHEU S (S.). Igarapé do E stado do Pará, na freg . de 
Barcat•ena e m un. da capita l . 

MATHEUS Riacho elo Estado ele Pet•nambLtco, na freg. da 
Gamele~ra , Desagua ·no rio Serinhaem. 

MATHEUS Riacho elo E s tado de Pet•nambuco, clesagua na 
margem clir . do S. Francisco, entre o ri acho elo Estreito e a _ 
lagôa cl ,t Jurema . 

MATHEUS (S.). Rio elo E stado do E . Santo, n asce no 
Es ta do de Minas Gerees ; r es ulta da reLmião ele muitos ribeiros 
que descem elas vertentes occicleD taes ela serra rias Saphiras, 
fa z diversas voltas na cordtlbetra elos Aymores, e depois de 
haver atravessado elo p oa nLe para o nascen te todo o Es ta do elo 
E. Santo, rega a cidade ele S. Matheus e vae la nçar-se no 
Oceano perto ela cida de da Bart•a elo S. Ma ibens. Seu le ito é 
largo e profundo. E' o antigo Cricaré. E' form ado pelos rios 
do Norte e elo Sul, o primeiro oriuDdo elo Estado ele Minas 
Geraes e o segundo elo Esta do doE . Sa nlo . Antes ela conflu
enci a desses dous rios, no espaço qu e medêa e ntre elles fica 
a l agôa das Tres Ilhas, assim denominada p or poss u it·' tres 
ilhas pequeDas . R ecebe, entre outros tt•ibs., cs rios Sa Dt' Anna, 
S. Domin gos , Ma l'iricú, S . Joaquim e PreLo. E' navegado na 
extensão de cerca de 60 kils. pelos vapores da companh ia 
«Espírito Santo e CaraYellas "· Um ca nal li ga-o ao rio 
I taunas. 

MATHEUS (S.). Ribeirão elo Estado elo Rio ele J a n eiró, 
aif. elo rio lmbê . 

MATHEUS Carrego do Estado de S. Paulo, no mun . ela 
capital. 

MATHEUS (S . ) . Rio elo Estado de S. P a ulo, a fL ela mar• 
gem clir. do Capivara, que o é elo ParanapaDema. 

MATHEUS (S . ). Rio ~to ~staclo ele Santa · uatharina, no 
mun. ele S. Joaquim da Costa ela Serra; cle.sagua no Pe
lotas. 

MATHEUS (S.). Arroio elo E sta do elo R. G. elo Sul, afl'. 
do rio Uruguay. 

MATHEUS ( . ) . Carrego do Es!a clo de Min as Geraes, banha 
o mun. do Carmo ela Bagagem e cl esagua no rio P e t•clizes. 
(In f. l oc.) . 

MATHEUS (S .) . Rio do Estado ele Mina > Geraes, afl'. ela 
margem esq. elo Paraopeba . 

MATHEUS (S . ). Rio elo Estado ele Minas Geraes , entre 
S. l<' rancisco clll Salles e Carmo elo Fruchal, na estrada ge t·a l 
ele Uberaba á Sant' AnDa elo P aranahyba. Nasc~ no serrote ele 
S. Matheus e desagua no rio Gran.cle . E' encachoeit•aclo . 

MATHEUS (S.). Rio do E s tado ele Min as Geraes ; aff. ela 
ma rgem dir. elo Cat•a ngolla . Nasce clllba ixo da P eclrn. Dourada 
e faz ba rra na Fazend a S. Mathe us a pouca dis t::tnci a ela oll· 
choeira elo Pary (Inf. loc, ) 

MATHEUS (S .). Ribeü ão elo Estado ele Minàs Geraes, 
ba nha o pov. do Rosario e clesagua uo rio do P ei xe , tl'ib. do 
P a rab ybuna . 

MATHEUS (S .). Ribeirã o elo Estacl'o de Minas Geraes, na 
mun. de S. Miguel ele Guànhãea. Desagua no rio Correntes. 
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MATHEUS (S .). Barra do Es tado do E. Santo, fo1•ma da 
p ~ l o d o elo se.tt nome e o mar; ser ve n ão só pa ra a c idade ela 
Bal'l'a ele S. Ma theus, como par a a cida de deste u lt imo nome . 
Nas marés g randes tem na pr€ia-mar 12 p . de flmdo e n a ba h:a
rnar q<wt t·o . Nas marés pequenas te m n a p t· êa -mar oito e na 
baixa q tta tt·o . 

MATHEUS J OSÉ . Em sua viage m aos terrenos cliama·nti
:D t•os elo Abae lé, d iz o E ng . Santos P ir es, lente na Esch. ele 
Mwas de Ou~· o Preto (Min as Geraes), o seg uinte : P ou co a c1ma 
da con~ ue n c 1 a elo car rego elo P l'inc ipe com o A baeté ba u ma 
cachoe1ra , onde, em '1 825, um chefe de .,.ar impeiros Math eus 
José, veio se estabelecer e tentar ser viços ."'Den seu n~m e á ca
ch oeira , q ue, to rn a ndo-se ma is la t•de muito bom ga l'impo e 
povoado, fi co tt ta mbem se ch a ma ndo Ma theus José . A i nflu
encia do garimpo não foi mu ito d uradout·a . A pparecenclo 
sempt·e descobertas novas em toda a ma rgem elo Abae té, e seu s 
confluentes, a popttlação gu t·i mpeira se deslocava com nllu ta 
facil idade, i nclo teu ta r for tun a em todos asses g<ll' impos, que 
appareciam e desapparecia m de um dia pat·a OLLtt•o. Matheus 
Jose e<;tn va aba nclonarlo, qua ndo por occasiã o ela guerra do 
P a ragnay começat· am a aiTlnir pa t·a o Abaeté, P t·inci pe e 
outr_os rios, desiynaclos forag·iclos que i~m pédit• á solidão elo 
sertao um a br igo seguro contra a s v1stas das au to l'lcl a eles . 
Na fa lLa de outra occupação u til , esses designado~ se dedi
cavam ao garim po. Com o <vugmento cons tan te ela popul ação 
r esolveu- se recon s trui t· o povoado que havi a exis tido em Ma
th eus J osé, e a 4 el~ j unho ele 1865 deu- se começo ao actual 
commercio, que pl'imeit·amente se denominou A bc~eté e q tte hoje 
se chama No·vc~ L 01·ena elo Abc~eté . Esse povoado entt·eta n to é 
aind a conh ecido pot• esses tt·es n omes e mais pelo ele Matheus 
J osé elo que por qualquer outro. Nessa mesma occasião flo
r esceu muito o gal'irnpo do Principe ·tendo- se tor nado um com
mar eio importa nte, ele que não restam sinão ves tígios m uito 
apagados de tfl peras cab idas . No Matheus José h oje a minera
ção es t[t ago nisa nt2, o ba ixo ]Jreço elos d iaman tes e as cli ffic ul
daeles elo t r ubalho im pedem a minel'ação ele pt·ogreelit• . Os 
ser viços face is ele todo o rio Abaeté es tão t irados . As cacho
eiras , unicos serviços de rios compat i v eis com as fo rças dos 
gar~mpeit·os , es tiLo exhaus tas . R esta m pois as gr ul)ia ras, 
mutlas clell as v trge ns, outras apenas provadas . 'l'oda a mine
r ação elo Ma theus J osé cons is te hoje na exploração ele um a gru
pia t·a, pertencente ao ga ri mpeiro Luiz V ieira Cos l'a, o min e iro 
ma is conhecedor claquell as par agens e que teve a bondade ele 
fo r necer .. me um a gr a nde pa rte das i nformações qttl' aqui 
transcrevo. « ( An nacs da E soh. ele 11linas de Ow·o P r·eto .
N . 4. - 1885 .) 

MATH EUS L EME. Pa rochia elo Estado ele Minas Geraes, 
no mun. elo P a t•á . E' rica em minerae>. Seus terrenos são 
optimos par a a cultura, seus campos e ma n os ri cos de re3inas , 
philamentos e plantas mecl icin aas . « E' consicleravel a riq ueza, 
des ta freg . n a pad e elo. min er ação . Ain da a llí d á-se o facto , 
qtte os u ossos maiores referia m, ele acha t·-se nas ruas e sob t•e a 
terra .folhe tas de om·o depois ele grandes chnvas . Os gmndes 
l avra dos que alli se encontram attestam o trabalho act i vo que 
houve em busca do ouro , e um grande rego feito na se l'!'a 
~os tra que todo o empenho er a ex'tra)lir ~le seu seio as enormes 
r1quezas ']ll e a llt encerra. P ar a esse fun hzer am um sol'l lho que 
se o!Jstruiu qnanclo es tava pro ximo ela formação, en tão já pre
senttcla . Um ba nco de terra , porém, entupiu-o desa.lentanrlo 
a ssL!U o emprehendecler ele ·tão soberbo ·t ra balho . HoJ e pocle r 
SP--lu a . com ma is facilicla ele explorar a.q uella mina , po rqne o 
tempo e as aguas teem-se e nca n egado elos desmot·ona men tos e 
ser viços precisos para chegar à Jaz ida dessas r iquezas , falta 
sómente braços e cap iial. Seus tel'l'enos· são gordos e op ti mos 
para a cultura que n ão só abas tece a f reguezia co rno sobra 
para suu.s vizÍl~h as . A ca no a e ntre todos os generos é que 
n~ais va ntagens otferece ao lavraelot· ,, Orago San to Anto ttio e 
~LOcas e ele Mar ianna . Foi crea cla fl·eg . pe lo Decre to el e I 4 c!e 
JUlho ele 1830. Pe1· tenceu como l?ar ochia a ?s muns . de Sabara, 
Bom Jesus elos P assos e Bom Fm1, ·tendo s ido du as vezes tn cor
poracla a este ultimo pelo § I , ar t. XX V li da Lei Pro v · n . 472 
ele 3'1 ele maio ele 1850 e art . IV da ele n. 1. 723 ele 5 de outubro 
de 1870 . T em duas eschs publs . de ins t. prim . Agencia elo 
correio. 

MATHEUS L EME. Ribeirão elo Es tado ele Minas Geraes , 
ba nh a a par ochia do seu nome e clesa.g ua na mal'gem esq. do 
Par aopeba . 

MATHEUS NUNES, Vide Patatibe~. 

MAT 

MATHEUS WELTE R. P asso elo rio Caclea , pertencente ao 
mu n . de S . Leopoldo, no Estado elo R. G. elo Sul. 

MATHIAS (S. ) A ldeia de Ani a nas e Y ttctmas, na margem 
esq . elo r io J aplll'Ú, tt·es kils . ac ima ela pov . ele Marip i . 
Sua pop . pesca, p lanta e caça para seu susten to e ex tra he 
a lgumas d rogas . 

MATHIAS (S .). Log . elo Estado de Sergipe, no tet'.lu o de 
Itabaia na . 

M ATHIAS. P ov . elo Estado ele lVIinas Get•aes , na ii·eg , do 
Cla udio . 

MATHIAS . Ilha elo Estado elo Par á, no mun . de Macapá . 

M ATHI AS. Arroio do Es tado do R . G . do Sul, aff. ela 
margem d it·. el o rio Guahyba. 

MATHIAS . R ibei rão elo Es tado de Min as Geraes, aff. ela 
marge m esq . elo P arahybun a. E' cor tado pela E. ele F . no 
ponto ele sua confl ttencia , Recebe o P a iol Queima do 

MATHIAS. Corr~go do Estado de Minas Get•aes, n asce no 
logar Cajur ú e clesagqa no ribei rão Pirapetin ga . 'rem tres kil ~ . 
el e e:densão . 

MATHIAS (S .). Ri be irão elo Esta do de Minas Geraes, 
banha o mu n . elo P omba e clesagua na marge m cli t•, elo rio 
des te nome . 

MATHIAS . Lago el o Estado elo Amazonas, na margem dir . 
elo ri o P ur ús . T em cerca ele seis ki ls . e dista ela marge m esq . 
elo rio 300 braças . Dons canaes communicam esse l ago com o 
Pttrús . 

MATHIAS. Lago do Es tado do Amazon as, n a margem esc1. 
do r~o Solimões, acima da foz elo r io Negro e abaixo elo l ago 
Paru . 

MATHIAS . Lagôa elo Es tado elo P a t•ahyba do Norte , no 
m un , ele F aguneles. 

MATHIAS BARBOSA. Dist r icto creaclo no Le rm o de Jui;: 
de Fóra, elo Es tado ele Min as Ge t·aes , pela Lei P rov . n . 3 .302 
ele 27 ele agos to ele 1885 . Orago ele N . S. da Conceiçã.o. 

MAT H I AS BARBOSA. Estação da E . ele F. Centt•a l do 
Bt•az il , no Estado ele Minas Ge raes , en lt•e Espit·ito Santo e 
Ceclofei ta . 'l'em agencia Gl'o correio e estação ie legntphica . 
Di sta 2521<,907 ela Ca pital F edera l e está a 474m,788 ele a l tu ra 
sobre o n ive l elo mar . A p al'te dessa estrada entre Espirito 
Santo e lVIª tbias Barbosa ('141< ,662) fo i i naug itrada a 31 ele ou
tubro de 1875 e entre Ma thias Ba rbosa e Ceclofeita (91<,935) tL 

30 ele deze mbro do mesmo a nno. 
MATHIAS BARBOSA. R ibéit·i'io do Eataclo ele Minas Ge .. 

r aes, aiT. ela margem esq. elo rio P a rah ybun a . E' ele peqne.n a 
corrente lllt foz . 

MATHI AS COELHO. Serra elo Estado ele Pem ambuco, 
r am ificação da sel'l'a das R ussas, no m u n. ele Gr ava tá (lnf. 
l oc .). 

MATHIAS PERES . Cach oe ira do r i o 'l'ie te no Estado 
ele S . Pattlo, en tre a elo Garcia e a de ltupa~ema-mirim 
(Azevedo Ma rques) . 

MATHILDE. Uma elas secções da colonia elo Cas tello, no 
Es tado do Espil'i to San to . 

MATHILDE (Sa n ta) . Nucleo da coloni a Otavio fttncl acla n o 
mun. ele Pon ta Gt·ossa elo Es tado do Paran ~ .. 

MATI N ADA . Log . elo Estado elo Rio de J a nail'o, na f reg . 
ele N . S . da Nat ivid ade lo mun. de Ca mpos . 

MATINADA. Morro elo Estado de S. Paulo, no m un . de 
S . José elos Ca mpos , 

M ATINADA . Con ego do ·Estado do Rio ele J a neit·o, n o 
mu n . ela Natividade el o Carau gola . 

M ATINADA . R iacho elo Es~acl o ele S . P a t!lo, banha o m un. 
ele S . José elos Campos e clesagua no rio Boquira , a JJ . do Para
byba . 

MA'l'INADA. Rio elo Estaclo ele Min as Ger aes , r ega a fre"' . 
de S . J osé elo J acurye desag ua no S11assu by Gra nde , t ri b. do 
Doce . 

MATINORE . Nome que teve antigamente a ser ra Branca do 
Estado elo Parah yba do Nor te . Fica no mun . de S . João de 
Car iry . 
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MATINORE. R io do Estado elo Pal·ahyba elo Norte , no mun . 
eleS. João elo Cariry, 

MATIPOÓ. Paroch ia elo E s tado ele Minas Geraes , no mun. 
do Abre Ca mpo. Orago S. J oão. Tem duas escbs. pnbls . de 

. instr. pl'im . Foi elevada á pn rochia pela Lei pt·ov. n. 3. ,H2 
ele 28 ele se tembro ele 1887. Fo i iucot•poracla ao mun. do Ab t·e 
Campo pela Lei Prov. n. 3.712 ele 27 ele ,j LtllJ.o ele 1889 . Sobt·e 
suas divisas vit.le Dec. n. 176 de 26 ele ag•Jsto de -L890. 

MATIPOÓ. Pat·ochia elo Estado ele ~ .!inas Ge raes, no mun. 
elo Abre Campo. Ot•ago Sa nlo Antonio e diocese elo Marianna. 
Creacla cli str. e incorporada ao mutl. elo Manhuassú pelo a r t. 
li ela Lei Prov, n. 2 .407 de 5 de novembro de 1877, foi·creacl lt 
parochia do mun. ele Ponte Nova pela ele n. 2 .629 ele 7 de 
]anei t·o de 1880, que constiluio-a com terl'itorio desmem brado 
das fl'egs. ele Santa Helena e elo Abre Campo . Além do ri o 
Matipoó é regacla pelo corrego Bicu iba . Com pt·ehende os logar Bs 
Bom F im , Pa lmil al e outros. Tem cluas eschs . pubh. ele instr. 
pt·ivl . uma elas Ci'Jaes creada pela Lei Pr o v. n. 2. 730 ele 18 ele 
Clezernbt·o ele 1880 . Agencia do coneio. Foi incot·pot•acla ao 
mun. do Abre Campo pela Lei Prov. n. 3.7·12 ele 27 ele julho 
ele 1889. 

MATIPOÓ. Rio do Estado ele Minas Geraes, separa em 
parte elo seu curso o m un. ele Mnnhuassú do de Ponte 'Nova . 
Recebe o ribeirão Sa ut'Anna . Vae para o rio Doce. 

MATIPOOSINHO. PequetlO rio do Es tado ele ~.Iin as Ge raes ' 
atf. elo MaLipoó . Hega a ft· eg. de Santa Margarida do mun. ele 
S. Lourenço do Man lmassú . 

MATIQUIÉ. Rio elo Estado elo Amazonas, na margem dir. 
elo rio Negro, enlre o Xibarú e o MabCt (Baena). No JJicc . de 
At·au,j o Amazonas le- se !VI cHique; no Rclat. do Sr. Souza Coelho 
ll!lalaqttiá. 

MATIRÃO. Conego do Estado ele S . Paulo, afl'. do ribeirão 
Preto , no mnn. des te nome (Inf. loc.). 

MATOIM. Par ochia do Es tado ela Bahia, no mun . da Ca
pilal. 0l'ago N . S. ela P iedade e diocese at•chiepiscopal de São 
~alvaclor. Jà era parochia em 1. 608. Dista 38 kils. da capi tal. 
Tem 3.446 habs, e eschs. ptlb[s. ele instr . pdm., um a ela s 
das quaes foi c t•ea dt\ pela Lei Prov . . n. 1. 901 de 24 de j ulho ele 
1879 . Agencia. do co rreio. 

MATOPIRI. Il ha elo Estado elo Amazonas, no rio Macleit·a. 
(Dt·. S. Cotüinho, Rcl. sob1·e o ?'ÜJ Madeir>có. 1861. 

MATORONA. Lago na margem clir . elo rio Branco, all' . 
do l\'eg t·o ; no Es tado elo Amazonas. 

MATRATAHÚ. Igarapé elo Estado elo Pará, n a con~ . de 
Gurupá. 

MATREIRO . Arroio elo Estado do R. G. elo Sul. Nasce nos 
banhados ela costa elo Al ba l'cl ão ao n orte da l agôa da Ma ng Lteil'a, 
e desagua no Oceano na lat. S . de 32• 34' 40'' e long occ . de 
9o 42' 50" elo meridiano do ltio de Janeiro. 

MATRIANA. Grande peclt·a ele 15 a 16 met t·os ele a!Lura• 
na cidade ele Larangeira s elo Es tado ele Serg ipe. Pot· ella passa 
um r1betro, que faz barra no Cotin gu i ba no legar Passagem do 
Corneta. 

MATRINCHAN. rJh n. elo Estado de Matto Grosso , n o rio 
Guaporé, ent t·e a bahta Mo.tauhà e o ri acho elo 'l'anguinho. 

MATRINCHAN . Col'rego elo Es t·.tdo de Goyaz a fL do Dia-
mantino . R ecebe o MaL1·inchansinho. ' 

MATRINCHAN. Col' rego do .ffis~aclo ele MaUo Grosso , na 
estrada de Cuyabá á Goyaz, en tre o Cotovello e o co rrego dos 
A ugi nhos. Vide Ponte;;inhc&. 

MATRINCHANS (Rio) . Vide C1·y~talUno . 

MATRINCHANS. Igat·apé do Estado do Amazonas, no rio 
Juruá. · 

MATRIZ . l3aiL·t·o ela cidade de Propriá, no Estado de Ser
gipe ; ligado por um caes ao bairro elo Ca t·rapicho. 

MATRIZ. Collin a na cidade ele Uberaba do Estado ele Mi
nas Geraes, proxima ás de nominadas Barro Preto e Cuyabá, 
sendo sepat·acla claquella pot· um regato que nasce no co.pão 
conhecido pelo nome ele Capão ela Egreja. 

MATRIZ . Porto na pov. elo Camat•agibe e Es~aclo elas 
Alagôas . 

MATRIZ DA SERRA. L og . do Esta do ele Perr~ambu ·~o , 
n a freg. ele Cirnbres , 

MATRIZ DO CAMARAGIBE P ov. el o ITis taclo das Ala-
gôas , nu mun. elo PaBso elo Cama t·agibe, á marge m esq. do rio 
deste nome, 12 kils . acima da cidade elo Passo, com cento e 
tantas casas ele telha e egual nume t·o aproximadamente cober~ 
tas de palhas, di vet·sas casas asso bradadas . Tem uma pop. ele 
ce rca ele mil habitantea. 

MATRIZ VELHA (Morro da) . A' esq. do rio Cach oeira ou 
Ilhéo~, no E stado ela Bahia. 

MATTA. Log . elo Estado elo Mat•anhão, n o mun. ele Ana
jatu ba. 

MATTA. Dist . do tet•mo do Pombal, no Estado elo Parahy
ba elo Norte. 

MATTA . Log . elo Estado das Alagôas , no mun. de Anaelia. 

MATTA. Pov . elo Estado de Sergipe, no mun. ele Maruim; 
co m uma esc h. pttbl. ele inst. prim., creacht pel a Lei Pro v . 
n. L'l31 ele 18 ele mal'ço ele 1880 . 

MATTA. Log . no mun. ela F ranca do Estado ele S. Paulo. 

MATTA. Bairro elo mun. elo E. Sanlo elo P inh a l, no Es tado 
de S. Paulo, com tuna esch. pttbl., ct·eacl<a. em <1 de se tembt·o 
ele 1893. 

MATTA. Pov . elo Estado de Minas Geraes, n o dist. ela ci· 
clacle elo Pará. 

MATTA. Serra do Estado elo Ceará, entre Maria Pereira e 
Igatú . E' fresca e pouco cultivada (Pompêo). 

MATTA. Serr a elo Estado da Bah ia, no mun. ela ·casa 
Nova. 

MATTA. Corrego elo Estado elo Ceará, no clist. ele Ar&as . 
MATTA. Riacho do Estado ela Bahia, banha o mun. da 

BanJo elo Rio ele Con~as e desagua no ri o deste nome·. 
MATTA. Riacho elo Estado elo Rio de Janeiro, a !l'. elo ribei

rão das Pedras Bt·ancas, trib. el o rio Ubá. 

MATTA. Corrego elo E stado elo Rio ele Janeiro, banha o 
mun. de Macahé e clesagua. n_o r io S. Pedro. 

MATTA , Com esse nome ha dons corregos que banham a 
ex-com . elo lUo Dourados; no Estado ele Minas Geraes. Um 
de~agua no rio Quebra Anzol e Otttt·o no Rio Pt•eto ([nf. loc.). 

MATTA. Ribeirão elo Estado de Minas Geraes, banha o 
mqn. da Formiga e clesagua na margem clir. elo rio S. Fran
cisco, 

MATTA, Ribeirão do Estado de Minas Geraes, entre Itape
cerica e Santo Antonio elo Monte . Corre para o Incl aiá. 

MATTA. Ribeirão do Estado ele Minas Geraes, nasce n a 
freg. de Mattos inhos, sepfl.r a esta pa.rochi a das ela L agôa San· 
·ta, Venda Nova e Santt\ L ttúa e clesagua no rio das Velhas, 
a pós um curso ele 48 kils . Recebe en tre outros o corrego elos 
P ilões (In f. lo c . ). 

MATTA. Corre"'o elo Estado de Minas Geraes . banha o 
mun. de Passos e 

0
clesagua n o riacho Cancan, a-fi'. el o r·io 

Gran de . 
MA':Ç~A .. Cot;rego elo Estado de Goyaz, ai!'. da margem dir. 

do rtbell'ao San L Anna, tnb. do rio S. Bartholomeu (In f. loc .). 

, MATTA: R ibeirão elo gstaclo ele Matto Gi·osso , a!I'. esq. elo 
T aCJllary-Il1Jl'Jll1 1 en k e os ribeirões Claro e da Porteira, largo 
ele 50 palmos com dons ele fundo . 

MATTA DA ERMIDA. Parochia elo mun . de Oliveira elo 
Es tado de Minas Geraes . Orago N . S. elo Carmo. Foi crea d<\ 
pela Lei Pro v. n. 3.202 de 23 ele setembro ele 1884 . 'l'em duas 
eschs . publs . ele inst. p rimaria. 

MATTA DA FIGUEIRA. Log . nos suburLios ela c ida de ele 
Cabo li'rio; no Estado elo Rio de J a neiro; com uma esch . 
publica . 

MATTA D'AGUA. Log. do Estado elas Alagôas, no mun. 
elo Traipú. 

MATTA DE S. JOÃO. Villa e mun. elo Estado ela Bahia, 
termo ela com. de se u nome, á margem clir . elo rio Jacuhipe e 
á esq. da E. ele F. da Bahia ao S. Francisco. Apresenta ainda 
hoje um aspecto desagra davel, não só pela ineg ulat·idacle das 
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edificações, como pel?- dissem inação elas casas por pontos di
ver sos, com gran~les 1nterva llos entr e umas é ou~ras . Na villa 
ftca a ve lh a matn~ do Senhor d~ Bo?l Fim, hoje em rui nas , e 
a capella d e_ N . Senhot•a , fro nteu·a aquella egreja, e que serve 
hoj e ele matt•tz. OrDgo Senhor elo Bom F im e d iocese a rchiepis
copal ele S. Salvador. Foi elevada á categoria ele villa pela Lei 
Pro v. 21d de 15 ele a bril ele 1846 e incorporada á co m. ele 

' Abmnles pela ele n. 398 ele 20 ele julho de 1850. Lavoura de 
c:c:_nn a el e assucar,, ma!lclioca, milho, a rroz , fe ijão , fumo, aJgo
dao e mamona. C_rtacao de g-ado. A pesca dá apenas para o 
cons um o local. A mdustria fabril consiste em assucar, agum·
cleute, far1nh a de maneltoca, fumo e obras ele olaria. T em eschs . 
publs . . ele 1_n s t. primada. Agencia elo Correio . O mun., além 
da pa10ch1a ela vtlla, compt·eh encle mais as ele S. Perlt·o el o 
Assu el a Torre e Sant'An na do Pa.l ame . Sobre suas divisa s vide, 
en~re outras, as Leis P rovs. n . 1.252 ele 1 el e julho ele 1872 e 
n · 1. 5fl\J el e 28 de juo bo ele 1875. Foi creaela com. por Acto de 3 
c!.e agosto ele 1892 . « !VlatLa ele S. João pequena e decadente vi lla, 
StlU~ cl a soln·e o rio Jacuhype, no 69o kil. ela E . ele F'. ela Bahia 
ao S. Ft•an cJsco, com ru1m e dispersa edificaç i.io, com i nsignift-

s
can·te commercio e pequen:t feira aos sabbados. Sua ma·triz elo 

enhor do Bom Fim acha-se no an·tigo pov. um kil, mais pa ra 
O. el o da estaçi.\o. Tem tres escholas . Além ela vi lla h a as povs. 
elo Assú, Cipó, Sauhipe e Prai a elo Forte, com um porto, que se 
pres ta a navios el e grande calado. Os terr enos elo mun. são 
fer~ei~. e possuem a lgu ns engenhos muito cleca.~üdos ela a ntiga 
ce~ebHclade . Os babs. phntam fumo , manehoca e cereaes e 
Cl'1am a lgum g:J.do vaccum. A freg. é ele 176 1 e a villa el a Lei 
n . 241 ele i 5 ele abril el e i846 )) . 

MATTA DO AREADO. Uma das denominações locaes que 
t oma a )"13rra elas Vertentes no mun. ele Pa~os elo Esta do ele 
Mmas qeraes . · 

MATi.A-no BURACO. Pov . do Estado de Minas Geraes 
na ft·eg . elo J apão . ' 

MATTA DO CIPÓ . L og . elo Estado elas Alagôas no mun. 
ele Anacl ta . ' 

S
.1_1:ATTA DO CIPÓ. Pov. elo Es tado ele Sergipe n o mun . ele 
1nry . ' 

MATTA DO JACOB. Log _- elo Estado ele S. Paulo, no muu. 
do Carmo da Franca . 

MATTA DO RETIRO. Log .. elo Esta do ele S. Paulo, no 
mun. elo Carmo da Franca. 

MATTA DO ROLO. Dist. da parochia ele Santa Luzia elo 
Nort e, no Es tado elas Alagôas. Possue um nicho ele S. Se
bastião. 

MATTA DO SABINO. Log . elo Estado elas Alagôas , no 
mun. ela Palmeil'a elos Inclios . 

MATTA DOS ARAUJOS. ·Pov . elo Estado ele Minas Ger ;tes, 
no mun. ele Bamb uh y. E levado á clist. pela Lei P t•ov. n. 1.5 -15 
ele 20. cle julho el e 1868, 

MATTA DOS FERNANDES. Log. elo Estado de Minas 
Geraes , no mnn. de P a tos . 

MATTA DOS FOLHADOS. Log . do Estado ele Minas Ge
l'Ues, no Cruzeiro dos Menclonças e mun . elo Pa tl'ociuio . 

MATTA DOS MACACOS. Log . elo Estado ele Minas Geraes, 
no mun. ele Ouro Preto . ~ 

MAT~A DOS PECEGOS. Set·t·a elo Estado ele ~1inas Geraes, 
nas J2roxmuclacles elo n o Ayuruoca . Ha quem a denom ine serra 
elos Carneiros . 

MATTA DOS SALGADOS . Log . n a f reg. e mun . ele N. S. 
do Carmo do Paranabyba; no Estado ele Minas Geraes ; com 
uma esch . publ. ele inst . prim. pa ra o sexo masculin o, creacl a 
Pela Lei Prov. n. 3 .H 5 ele 6 ele outubro de 1883 . 

MATTA ESCURA. P ov. elo Estado elas Ala.gôas, no mun. 
de Viçosa . Ha um out ro Jogar elo mesmo nome no mun. ele 
P a ulo Afl'onso . 

MATTA ESCURA . Sert· a elo Es tado ele P ernam buco , no 
muu. ele Buiqae . 

MATTA FRESCA. Log . elo Elstaclo elo Ceará, com. um a ca
pel!a felial ela matr iz de Aréas . Orago N. S . el o. Abbad1a . 

MATTA FRESCA. Riacho do Estado do Ceará., at t•aves$a 
na est1·ada elo Sobral á pov. ela lVIeruoca. 

MATTA FEESCA. Hü~cho elo Estado elo Para byba elo Norte• 
banh a o mun . ele CaJase tt•as e vat para o rio elo Peixe. 

MATTA GRA~DE. Parochia do Estado ele Alagôas no 
mun, ele Pau lo Aflonso . Ot•ago N. S. ela Conceição. Foi cr~acla 
pa roch ia pela Lei Pro v. n. 18 de '18 de ma rço ele 1837. Vide 
Pcbt~lo .'iff~nsa . Com o mesmo n ome el e 111atta Ch·ande é ta mbem 
clesi&"naclo o mtto. ele Paulo Afl'onso . Aqttella denominação foi
lhe ctacla pela Lei Pt•o v. n. 18. 

MATTA GRANDE. Set•ra elo Estado elas Alagôas, no num, 
ele Paulo Affonso . 

MATTA GRANDE. R io elo Es tado ele Matto Grosso, aff . 
esqtte t•clo elo vio Verde, t rib, elo Guaporé (Dt·. S. ela Fonseca). 

MATTA, LI,MPA . Pov. elo Es ta.clo do Parahyba elo Norte, 
no mun. cl Area , na dtstancta lle uma legua. 

Nf-f-TT.fl. LIMPA. Arrai al el o Estado elas Alagoas, no mun. 
ele l ra qm. Ha ou tro log . elo mesmo nome no mun . de Viçosa. 

MATTA NOVA . R ibeirão do Estado ele Minas Geraes no 
mun . ela Formiga. ' 

MATTÃO. Log . do E s tado elo Maranhão, no mun . ele 
l\1iritiba . 

MATTÃO. P ov. elo Estado elo P arabyba elo Norte, no 
termo elo In g<í.. 

MATTÃO. Logs. elo Es·taelo elas Alagôas , na Branca São 
Miguel elos Campos, Anaclia e Cururipe. · ' 

MATTÃO. BaiL·ro elo mun. ele Araraquarà no Estado de 
S. Paulo, com tt ma capella elo Bom Jes us e cluas'eschol as . 

, MATTÃO. Ba irro elo mun. ele Jaraguá, n o Estado ele 
Goyaz . . 

MATTA QUEIMADA. Carrego elo Estado de S . P aulo, no 
mun. elo Carmo ela F ranca. 

MATTA REDONDA. Pov. elo Estado elo Par abyba do 
Norte, n'!l. com. ela capita l, ao S. (M . Lopes Mach ado . A Pa
r·cb h!Jba e o A.tlas, elo Dr. C. Mendes r.l e Almeida. ) 

MA TT A REDONDA. Log. do Estado elas Ala.gôas, em 
P orto de P eclras . 

MATTAS. Dist. creaclo no termo do Caho do Estado de 
P ernambuco, por Dec. ele 21 ele feve re iro de i 89L 

_MATTAS. Log . do Estado ela Bahia, a 42 kils da villa do 
Ri acho ele Sant' Anna (In F. loc.). 
- MA;r'TAS. Serra do Estado do Cear á, no mun. ele Santa 

Qmtena . Pt·encle-se a outras. · 
MATTA VERDE. Logs. elo Estado elas Ala.,.ôas no Pi-

quete, Anaclia e 'l'ra ipú. 
0 

' 

MATTA VERMELHA. Log. no Estado elas Alagôas ;10 
mun. ele 'l'raipú. '. 

MATTA VIRGEM. Log. do Estado do Par ahyba elo Norte 
no mun . de Natuba, r.om çluas e>chs. pub!s . ele ius t . prim. ; 
e~· eaclas pela Lei Prov. n. 240 de 29 de set embro de 1866 e 
560 ele '18 de se tem bt•o de 1874, 

MATTA V IRGEM. Pov. do Estado de P ernambuco, na 
freg. ele S urubin. 

MATTA VIRGEM. Serra elo E s tado elo Pa rabyba elo Norte, 
ao S . da villa de Cabacei ras. 

MATTA VIRGEM. Serra do Estado ele Pern ambuco, na 
freg . ele Surubim (Inf. l oc .). 

MATTA VIRGEM. Rio do Estado da Bahia, nasce na 
Sel'l'a Geral, tet·mo ele Macahnbas, l'ecebe em Santa Ri ta o 
Santa Iza bel, at ravessa diversas fazendas, desaguando no 
S . l<' t·ancisco, 24 kils . acima ela \•illa elo Urubú . 

MATTEIRO. Conego elo Estado de Goyaz, aJJ. da margem 
esq. elo rio Vermelho , trib. do S . Bar tholomeu (Inf. loc .). 

MATTINHA. Pov. no mun . ele Vianna elo Estado elo Ma-
ranhão. 

MATTINHA. Pov. elo Es tado elas A lagôas, em . Agua 
Branca. 

MATTINHA . Bairro ela cidade de S . Cad os do Pinhal, no 
Estado de S . Paulo. 
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MATTINHA. Log. do Estado de Minas Ge raes, no ruun. 
de Oliveira, sobre o rio Jacaré, na estl' ada de 'l'il'aclentes . 

MATTINHA. Mol'rO do Estado ela Bahia , no mun . de 
Poções. Dista uma lrg.u a do loga t· Cachoeira e é de a ltt1ra cul
mina uta . 

MATTINHA. Corrego do Estado de Minas Geraes , af!'. da 
margem clir, do l'Ío Cachambü; trib. clo_Jacar é, cpte o é do r1o 
Grande. E' separado elo corrego da Tartal'la, a11. elo Ptrape · 
tin ga, pela ga r ganta elo Cascabulho, 

MATTINHA. Lagô:i no mun. de Oliveü·a, do Estado de 
Minas Geraes. E ' formada pelo l'io Jacaré . 

MATTINHA D'AGUA BRANCA . Pov. do Estado das 
Ala,.ôas, situada á esct . e .na distancia d9 25 k ils . da l i ~ha 
ela E. de F , elo Recife ao S. Francisco, na pal'te comprebencltcla 
ent t·e Una e Bo01 V ista . 

MATTINHAS. Se l'l' <t elo Estado elo Ceaní, no mun. ele 
Santa Quiteria. Ahi Hca o a l'raial do Vicléo. 1 

MATTINHAS . Peqnena ilh a do Estado ela Bahia, no mun. 
ele Cay1·ú. 

MATTINHO. L og. na freg . ele Guaratuba do Estado elo 
Paraná. 

MATTINHO. Morro do Estado elo Paraná, no mnn. ele 
Guaratuba. 

MATTINHO. Carrego elo Estado dê Minas Geraes, aff. da 
ma rgem clir . elo rio Pirapetinga, 

MATTINHO. Con·ego elo Estado de Goyaz, afL da mar gem 
esq . elo corrego Cecl r on, trib. elo rio Cm·umbá (lnf. loç .). 

MATTO. Ponta situa da na costa do Estado do Parahyba elo 
Norte, 12 milhas ao N. por 22° NO. elo Cabo Branco . Por 55" 
NE . dessa pon·ta fic a o pharol da Peclt·a Secca e por 45° NO., 
na distancia de uma milb a , a fortaleza elo Cabedell~. 

MATTO. Ilha no 1·io S . Francisco, prox ima á foz e junto á 
ilha das Galli nbas, no mun, ele Penado . O engenheiro Halfald 
que clella d á noticia, recommenda a maior cautela a quem 
entrar pelo br aço elo rio situado en tl'e essas elu ~s ilhas afi.m ele 
não tacar sobre os bmxtos com fundo de area, que ex1stem 
proximos ela ilha das Ga llinb.as, 

MATTO. Riacho do Estado do Cearí1, ·trib. da marg-em esq. 
do rio Macaco, aff. do Acarahlí , no mun. de Santa Quiteria. 

MATTO. Rio do Estado elo Ceará, nasce na serra dos Cocos, 
no legar denominado ·Bom Successo, dons kils. da nascente elo 
Jatobá, banha os muns. de Ipueiras e Caratheus a desagua no 
rio Poty, no Jogar Poco de Antas. Recebe á elir. o Oiticica, 
Cannabrava e Olho cl 'Agua , e á esq. o Choro, o Fechado, o 
Novo e o S . Domingos. 

MATTO, R ibeiráo elo Estado ele Matto Grosso , atl'. dir . do 
rio da: Vaccaria, entre os das Palmeiras e elo Engano. 

MATTO. Lago elo Estado elo Amazonas , no dist. de Uru
curituba e mun. de Si! ves. 

MATTO. Lagôa elo Estado do Ceat•á, no mun. de l gatú. 
MATTO. Lagôa do E s tado do Para.h yba do Norte, no 'mun. 

de Cabaceiras. 
MATTO (Sirga do), No rio Pa1.•do, en tt•e a cachoe ira elo 

Robalo e a airga elo Campo. Ha outra com o mesmo nome, 
no mesmo rio, entre a si rga Negra e a cachoeira elo Cajtu·ú 
assú; uo Estado ele Matto 'J rosso. 

MATTO ALTTO Log. na costa da ilha elo Maranhão, no 
Estado deste nome. Ahi, diz o pratico Philippe, exista 
um morro, que parece clous pela baixa que apresenta no 
meio. 

MATTO ALTO. Pov . do Estado do Rio de Janeiro, na 
f reg, da Lapa e mun. da Capivary. 

MATTO ALTO. Log . do Districto Federal , na freg. ele Gua
ratiba. 

MATTO ALTO. Pov. elo Eslado de Santa Catharina, no 
mun . de Araranguá, 

MA'l'TO ALTO. Rio do Estado do Rio de Ja neiro; vem da 
Posse1 seis kils. além do Rio Bonito, a fôrma por as'sim dizer 
um ao pantano, mais ou menos largo, do qual fazem parte 

os alagadiços campos do Bacaxá, pouco além elo me ~idi a no ele 
Saqtlal'ema . 

MATTO BOM, Log . no Lermo elo Rio Claro elo Estado ele 
S . Paulo. 

MATTO BOM . Serra do Estarlo ele Minas Geraes, na freg. 
ele Serranos é mun. ele Ay uruoca . 

MATTO BRANCO. Pov . do Estado do Paraná, a 12 ki ls. 
' da villa elo Imbituba. Tem umas 40 casas e 200 babs. n1ais ou 
menos. 

. MATTO CASTELHANO. Bos'lue situado nas cabeceiras 
elo rio Ul'llguay-puitan, junto ao bosque elo J acuhy e em frent<> 
el o lVIatto Pol'tuguez ; no termo .ela Vaccaria elo Es tado elo R. 
G. elo Sul . 

MATTO COMPRIDO. Pov. elo Eshdo das Aln gôas , na 
margem esq . elo rio S . . Francisco, defronte ela foz do riacho 
ela Lagôa (Halfelcl.). 

MATTO DA JANGADA. E' ass im deno min ado um pe· 
queno capão situado junlo ao anaial ela Lagôa Santa , no Es
tado de Minas Ger aes , e onde em 1812 entrincbeil·a t•am- se as 
força s r evolucionarias (Inf. loc. ). 

MATTO DA ROÇA. Log . elo Estado de Mina.s Geraes, no 
ramal de Om·o Prelo. Ha ahi um córte que ascendeu á ci fr a de 
170:000$000. 

MATTO DAS CANÔAS. Log . do Estado do Rio el e Ja
neiro, no mun. ele Saquarema ; com um a esc h. publ. de 
inst. primaria. 

MATTO DAS V ARAS. Log. do Estado de Serg ipe, no 
termo ela CatJella. 

MATTO D'ENTRO. Log . 
freg . de S. João Baptista elo 
uma esch. pnbl. de inst . 
n. 1 .988 ele t873. 

do Estado elo Rio ele Ja neiro, na 
AHozal do mun. do Piraby ; com 
prim., creada pela Lei P rov. 

MATTO DENTRO. Log . elo E stado do Rio ele Janeit·e, no 
n1tm . ele S . João Marcos, com !lSChola. 

MATTO DENTRO.Bairro elo mun . de Pindamonhangaba, 
no Estado ele S . Paulo. 

MATTO DENTRO. Bairro no mun. ele Jacarehy do Estado 
de S . Paulo; com urn a esch. publ. de ins t. primaria. 

MATTO DENTRO, Bairro no mun. de Atibaia elo Estado 
ele S. Paulo ; com urna esch . publ. ele inst. primaria. 

MATTO DENTRO. Bairro do mun. ele Tietê, no Estado 
de S. Paulo. A Lei Prov. n. 88 de 2 de abril ele 1883 créou 
ahi uma esch. publ. de inst . primaria. 

MATTO DENTRO. L og . cl'o Estado de S . Paulo, no mun. 
ele Ubatuba; com um a esch . publ. de inst. primaria. 

MATTO DENTRO. Log. do Estado de S. P aulo, na cidade 
ele Campinas. 

MATTO DENTRO. Pov. na freg . da cidade de Itabira, 
no Estado ele Minas Qeraes , com uma esch. publ. de inst. 
prim . parao sexo masculino, creadapela Lei Prov, n . 3 .217 
de 11 de ouLubt•o ele ·1884 . 

MATTO DE NTRO. Ponta no littoral do Estado elo Rio de 
Janeiro, en·tre a foz do. rio Grauna. e a Jtwcliaqnara , cleft•onte 
ela 1lha elo Padre . Forma uma elas entradas da Praia ela 
Barra Gra nde (Mouche~). 

MATTO DENTRO. Rio do Estado da S. Paulo, aff. elo 
Jacutinga . 

MAT1'0 DENTRO. Carrego do Estado ele S . Paulo, na 
com. ela Faxina. 

MATTO DENTRO. Corrego elo Estado ele Minas Geraes, 
afl'. do rio Gamarra , no mun. ele Baepe ncly. 

MATTO DENTRO DA BOCAINA . Log . elo Eslacl_o de 
S. P a ulo, no mun. de Bragança . 

MATTO DENTRO DO MACUCO, Bairro do Estado de 
S. Panlo, no mun. de T a.ubaté; com uma esch . publ. do 
inst. prim., ct•eada pela Let Pro v. n . 101 de 24 da setembl'O 
ele 1892 . 

MATTO DO CAPIM. Ribeirão elo Elstado de Minas Ger aes, 
na estrada· de Sabará á Conceição. . 
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l,vfATTO DQ QUIL OMB O, Corrego elo Estado ele Goyaz. 
aJl. elo rtbetrao ela Posse, que o é elo rio Vermelho, este elo r1o 
das AI mas e este finalmente elo rio Maranhão. 

MATTO DO REI: Col'l'ego elo Estado de Goyaz, banha o 
. muu . ele Santa Lur.1a e clesagua na mar o·em di r. elo ribeirão 
Vertssuno. R ecebe á elü· . o Tambori l , P~dl'iuhas, Brejo, l'atú t ~~n.]ollo e a esq._ o I-Ierval , Anta, Barreiro, Jatahy, Capueirão, 

orbmnho e Pastmho (Joseph de Mello -Al vares) . 

MAT TO DOS BARRE IROS. Log. no Est.1do elo Ceará• 
com uma capella filial ela freg . de S. Ma·theus . 

MATTO DOS INDIOS . Log. do Estado elo Rio ele Janeiro' 
na freg . de S. F rancisco Xaviet· do mun. de Itag1Iahy. 

d MATTÕ~S. Villa e mun. do Estado elo Maranhão, séde 
a com . do seu nome, l •gada a Caxias por urna estrael.a que é 

~ort1a~la pelo ltapecurusinho. Orago S. José e dioces'J do Ma
ran 1ao. Fot creada freg. pelo art. I, § III da Lei Pt•ov. n. 13 
Reé ~ de m;tio de 1835 . Elevada á categoria de villa pela Resol. 
cl gw. ele 19 ele abril ele 1833 e Lei Prov. n. 7 de 29 ele abri l 

e 1835. Ext incta pela, ele n. 336 d e 30 ele junho ele 1855. Res
tabeleci da pela ele n. o56 de 6 ele JU lllO ele 1863 . li'oi sua séde 
~rausfer i ela para S. José ele Cajaseiras pela ele n. 698 ele 2 ele 
]~~lho_ de 1864 e de novo removida para a pov . de S. José dos 
1 attoes pela de n . 880 ele 4 ele junho de 1870. El' com. de pri· 
l~etr<t enL . , et·eada pela Lei P ro v: n . 1.034 de 17 de julho de 

7.3 e classtficada pelo Dec . n . ::> .409 de 1.7 de se~embt•o do 
m
1 

esmo ~nno. Tem ·tres eschs. publs . ele inst . prim . Agencia 
c o ~Orl'e!O. Sobre suas di visas vide : Leis P t·ovs . u. 962 de 28 de 
ele JLtnho ele i87·J , n. 1.021 ele 18 de junho ele 1873, n. 1.13.2 de 
19 ele agosto de 1876 e n. 1.389 ele 9 ele junho ele 1886 . Compre
hencle a pov. da Serra. 

MATTÕES . Assim denominou- se a actual cidade de Hama
raty, no li:stado elo Pianby. 

MAT~O ESCU RO. Log. elo Estaclo ele Santa Catharina no 
q uarte;rao elos Indios elo mnn. de Lages. ' 

_MATTO GRANDE. Log. do Estado de Matto Grosso no 
d1st . da Gtua . ' 

MA'l_:'TO GRAN DE . Log . do Estado do lVlat·aubão no mun. 
ele Mu·Jtt ba. . ' 

MAT TO GRANDE. Aldei.a de iuclios kinikinaus uns iô' 
kils. a O. ela freg. ele Albuqtterque; no Estado ele Matto 
Grosso. 

MAT TO GRAN DE. Carrego elo Es·tado ele Goyaz, banha o 
mun. de Santa Luzia e desagua na margem clir . do rio Co
r umbá (Inf. loc.) . Do mesmo mun . nos fazem menção ele mais 
dotts col'l'egos elo mesmo nome: um atf. da clir. elo ribe irão 
A.lagaclo e otLtt·o atf. ela mesma margem ·clo ribeirão Descober to 
elos M0ntes Claros. 

MAT TO GRANDE . Ribeirão elo Estado ele Matto Qrosso, 
Passa na estmda ela Chapada entre os ribeirões da Casca e 
da Ponte Al ta. 

_MATTO GROSSO. Estado central do BraziL - Situação
Stt~ado eut1·e os para lle los ele 7o 25' S. na confiuenc.ia elo Pat·a
natmga ou 'rres B~.rt·as e 24o 3' 3 1" ,42, na quinta cachoeira 
~~? Sal~,o clas.Sete Quedas; e en~re os m eridianos de 5o 42', em 
r'~i2te a ponta seplentn onal ela t lh·a elo Bananal no Arao-uaya 

e · 0 13' 15" na ilha ela Contluencia formada ao encont~·ar-s~ 
as ,a:; nas elo Mamo ré e elo Beni (Dr . S. da Fonseca). - Are a
~ area elo Estado não esta bem clebet•minada; sendo, segundo 
·uAlu~court, de 3i0 leguas ele la rg ura, desde a ponta not·te da 
~ la elo Bananal á cachoeira elas Peclerneirsa . O senador C. 
1J.lcles clá-lhe approxi madarnente 50 .175 leguas qnadrad,as , 

co ~c~ndo o Estado entre os pal'allelos 7o 30' e 24o 10' e os 
~erJ clJanss 7o 25' e 22o 0'; marca-l he para exten-são 332 léguas 

e ":7S., ela foz elo Fresco, no Xingú, <t do Igurey, no Pat·aná, 
~ 26::> ele la rgura, desde o Aragua;ya , d!l-s se1·ras ele Gradahús 
,l. confluencia el o lVIamoré com o Beni. O Atlas ele Lomell i11o 
fe Carva lho cl~~7lhe 1·.379 .651 k ils . quaclracl_os .- Limi.t;s - R' 
llUlta.clo ao N . pelo t" JO Madeu·a e seu afl. Oy-parftna desde 

Nlas ver tentes nas set•t•anias denom inadas Cordilheiras do 
~ orte, esta serra, o t· io U ruguatàs, ail'. elo Tapajo~; o ':L' apa
J?z, desde essa. confluencia até á do rio S. Manoel, e por este 
r io . acima a te as cabeceiras do Acarahy ou Cairat'Y por cuj<t 
~1a 1s a l ta cabeceit'a clesca ao Xingú · Xingú até o Fresco; 
't·esco, set•t•a dos Gradahús e o Aq·~iq uy. A E . , desde a 

bocca do Aquiqny, logo abaixo da cachoeira ele Santa Maria 
onde tem começo á ser rania dos q-radahús ; e cl a.hi su.bind~ 
pelo lado esq. até á serra elo Cayapo, ou me lhor Santa Martha, 
donde desce (costeando a serra ela Mombuca) até o Correntes 
ao Paranahyba ou pelo Apot·é que são seus limites actuaes com 
Goyaz; o Paranahyb:J. que separa-o dos Estados de Goyaz e 
Minas Geraes até á foz elo l'tio Grande; e o Pa raná q.ne 
sepat·a-o elo de São Paulo, em fren·te ao Paranapanema e do 
do Paraná abaixo ela Ilha Grande elo Salto e f1•onte1ra jj. foz 
do Piquir y. Ao S. o Paraná, desde a foz elo Iguassú até á~ 
Sete Q11eelas; as sert·as ele Maraca.JÚ e Amambahy e o rio Apa, 
desde sua princi.pal vertente entl'e os r egatos Estrell;;~. e 
Lag-eado que o separam da Republica do Parag,u.ay. A O. o 
rio Pat•aguay, desde a foz elo Apa até à Bahia Negra, por 
cujo meio corre a l inha clivisol'ia com a Republica da Boli via, 
a qttal passa pelas lagôas ele Caceres, Mallclioré, Guahyba e 
Ube raba, donde pl'Olonga- se ao extremo S. da Corixa Grande 
elo Destacamento e elahi á confiuenciD. das corixas de S. Ma
tbias e Reinado ; ao morro da · Bc-a Vista, ao elos Quatr0 
Irmãos e á nascente pr incipal elo rio Verde · cont~nuando 
pelo alveo desse rio, pelo Guaporé e do Mamoré até o 
en troncamento elo Be1li e fo t·mação elo Madeira. O Estado 
de Goyaz não S3 conforma com estes lim ites, considerando 
como seu todo o territorio ao N. elo rio Pardo e a L. 
ela serra elas Divisões . Sobre os limites deste Esta.do com o 
de Coyaz, publicou o Sr . Mello Rego em outubro de 1892 no 
J.rwnal do Comme1•cio o seguinte: <<Lim i tes de Goyaz com 
Matto Grosso I - Das seculares questões herdadas das an
t igas cap ita11ias pelas cliversa's provincias q\le constituem actual
mente os Eslaclos da União e que ainda não tiveram so lução., 
não é elas menos impot·tantes a em que l itigão Goyaz e Mattp 
Gt:osso. Para tamanha clelonga de urna decisão conveniente 
e Justa que ponha termo a taes questões, perturbacl.or as da 
harmonia qne eleve reinar entre os Estados, muito tem con
cot•rido não sómente a falta de conhecimento exac:to das 
localidades lit ig iosas , como tambem a ausencia de cet•tos 
dados e esclarecimentos, pelos quaoJs se possa apreciar com 
justeza as pt•etenções . ele cacht n.m _elos inte ressados, e 
mesmo os motivos ele aJustes e comb tuaçoes entabolaclas qU:.e, 
parecendo out t•'ora acceitaveis, hoje se nos afigm··am ele t.odo 
iuadmissi vais . Neste caso está a quesLão acima menc ionada, 
sobre a qual pt·oponho ~ n~e óiférecer a_ls-uns esclarecilE-entos, 
pac teu·temente e com d d'ficulclade collnaos, que po.derao con
correr, me parece, para uma solução razoavel. Um t•esumo 
historico elo occol'r iQlo tornará mais faci l a sua comprehensão. 

' Creaclas pór cartas r ég ias ele 8 de novembro de 1744 e 9 ele 
maio de i748, a.s capitanias de Goyaz e Mattu Grosso em ·te r 
ritorios desmembrados ela ele S . Paulo, e sendo cleclar.ado por 
prov isão elo conselho ultramal'Í no de 2 de agosto de 1748 que 
os limi tes entt·e e~ta e a àe Ma tto Gr osso, seriam pelo H.[o 
Gr ande (o Parana), n ada, entretanto, fo t detertnmado quanto 
aos confins c confrontação ent.re os dous novos governos, <<pel.a 
pouca nolicia que a inda h a claquelles sedões», rezava a mesm~ 
prov isão, razão porque «Se ordenava ao novo Governador de 
Goyaz que info r masse como o seu parecer pot· onde poderia 
determinar- se mais commod-a e naturalmente a d ivisão >). 

Cumpr io D . Marcos ele Noronha, pr imei ro Govemaclor de 
Goyaz, essa ordem e m officio ele i2 de janeiro de 1750, no qua\ 
depois ele reCet· i r- s e á posição ele cada uma das duas 
capitaes, e á distancia presumivel entr e ambas, clillia : «No 
meio des te caminho pouco mais ou m.onos passa um rio cha
mado rio elas Mortes, C!'te corre de S. para N. , aelve1·tinclo que 
não e o rio elas Mot•tes q,ue ha em Minas Geraes, mas out t•o 
elo mesmo nome e totalmen te di verso elaquelie, Tem es te rio 
as cabeceiras em uma serra a q11e ainda se não deu nome, 
que dizem ser um chapadão, que está situado L . o., e as 
agua.s vel'tentes pat·a o N. vão todas a v;tr ios r~os que depo-is 
se ajuntam uns com os outros e vão desaguar no Grão-Pará, 
e as qne correm para o S. se vão sepul tat· no mar pelo Para
guay., . Pt•itlc i pi~ndo, pois, nas cabeceiras _do r1o cl a.s Mor t~s 
a linha de densao, fica pela pat·te ele O. cl!Vlcltda esta Gapl- . 
tania da de lVlatto Grosso pelo rio elas Mortes segni~cl6 a SUf1. 
col'l'ente e a chl.quellea em q1w se mette, que por mawres lb.e 
fazem perdet· o nome ... e continuando a linha de d ivisão, 
correndo para o S. se atl':tvessa aquelle ch apadão por uma 
linha til'acla das cabece iras elo dito r io elas Morte.s até a elo 
Taquary, que é um dos que cor rem pa t:a o S. e descerá por 
elle abaixo até onde fa7. bar ra o rio Coxuu, e sahinclo- sé pot• 
este acima até onde fttz ban·a o rio chamado Camapuan, su• 
bi ndo-se tamhem por estc1 acima até o sit io que tamhem se 
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chama Cam apua n , e alli a teavessar á o var adout•o que tem uma 
l egua e ·tres quar tos, e se pára nas cabeceiras elo rio Pardo, 
que tem 100 leguas ele co rrente pouco mais ou menos, e vai 
fazer barra no R io Grande, o gera l (é o Para ná) , que cl iv icl0 
esta cap i tania ela de S . Paulo do N. a S., e, deita ndo ass im 
a li nha ele divisão, fica clara e el istinctamente div idida esta · 
cap ita u ia da ele Ma·tto Grosso pela pad <J do O. » Não have ndo 
o conselho ultramat•ino tomado nenhuma deli beração sobre 
essa propos ta , e permanecendo i ndi visos os ·te rri t01•ios das 
duas capitanias , o que de alguma sorte cl iffic ulta ria as explo
raçõ~s, que por ven tura hou1·essem ele ordenar ou consent1r os 
respectivos governadores, ignot·an tes elos li mites ele suas j uris
dições, entenderam -se dit'ectame nt~, em 1771, o bl'igacle iro 
Antonio Carlos Furtado de Mendonça, Gove l'U ador de Goyaz, 
e o capitão gener al Lui z P in to de Souza, Govem ador ele Ma t
to -Grosso , e pn este foi acce ila corno lin ha d ivisol'ia a i nd i
cada por D. Mar cos de Noronh a. F undado nes te accôl'Clo , 
1·~clama Goyaz a incorporação da região comprehencl ide nos 
h n11 tes all! t t• t~çnclos . Opp5e-se a isto Matto Gt·osso , pelos fun
damentos que adiante ve eemos . II Fal tando :>.os gove rnadr>res 
compete ncia para r esol verem ques tões ele limites , max ime ha
vendo uma proposta pendente ele approvação - que ::di ás 
nunca foi concedida - do gove t·n aclo e ela met t·opole, é be m de 
ver que semelhante aj uste ou conyen io, di tado p9lo r eceio ele 
p rovave is . contlictos qne po r· esse meio se pt•ocurava evi tar, 
Jflmais poderia ser considerado cli finit ivo . Não era uma solu
ção ; era apenas um moclus vive?~di, l im itado ás circumstan
cias de occasião, S3m o caeacter i nde fi nidamente obriga tol'io 
que se lhe pt·etende imprimir. Acct•esse que o tempo, encarre
gando- se el e t irar ao co nvenio a impor lancia e urgencia com 
que fôra. J UB~ t ficaclc , fez clesapparec~ r o i nte t·esse que se ligava 
a cleltm t t ~çao d~s novas capltamas . O amor tec imen to que 
desde entao se fo1 oper a ndo no ardor com que tinham sido 
emprehend idas temerar ias exped ições, eJ·a por demais pa
tente pa ra que não fosse apercebido pelos dons governos . Su
bord inadas a causas que seri a clesc;, biclo aprec ia r ac1ui , as éx
plot· ações fo ra m cessando e, co nsequentemen te , as J'amosas 
bandei l'as que, em pl'oc ura ele ouro e de i ncli os, a ellas se en
t regavam , devassa ndo immensos dese r tos, onde, p::> r cen l.e nas 
contavam-se as vielas ahi pe r cl~das, por en tr·e lutas, p ri vações 
e soffrimentos ele toda a o1·dem ! Cerc:t de '100 annos de taes 
émpr ehen cl imentos, ele aventu1·as, ele es forços desordenados, 
como que efl'e ito ele excitação feb1·il ehl que se esgotava m as 
mais vigorosas energins, tinham acarretado grande desa lento 
e não menores decP.pções . Nada havia s ido fundado r1ue pro
met tesse perdura r no fut-J ro, merecendo o lo ttvot• e a g rat idão 
dos posteros I Nem se qner ela agri cul tu ra se tinha cu idado ! 
Pensou- se então de preferer.cia em consenar o que co m La 
manho ·tra balho havia sido adquirido e mesmo para isso fal
tavam os meios . A miner ação fac il e de abundante t•esnltaclo o. 
principi o, q Ltando o ouro era achado quasi que á flo r da terra 
esa·tva entregue a p rocessos r udi mentares e gL"osse iros, que 
não produ ziam qua n·to fà ra para deseja t· . Descobertos 1 em q11e 
dan tes houvera gra nde a.ni rnação, fo m m abandonados, como 
ma, is ta t• clc acon teceu com o estabelecimento ele Araiés ele qne 
lto.Je nem se encontrão as ru ínas para attestarcm a prospe l'i
d.acle que a lli re inou nos pl'imeiros tempos. Dadas· e3 tas 
c ~rcums tan01as, fico u o quest ionado tert•ibor io qual e t• a an te
rtot•mente ao co nve n to, sem que tivesse s ido ltproveilado por 
ne nhuma das par tes e nesse estado passou do domínio colonia l 
para o imperio . III. Foi sóme nle depois ela nova or ganisação 
das províncias , ou p~.ra melhot• cli zel' , depois ela creação da.s 
assem bléas provinciaes pelo ac to adcl icio nal, que a questão fo i 
ag itada peran ·te as co rporações pelos pt•es id en tes nos se us re
lato rios . De Goyaz partio a in icia ti va; seguiu-o Matto Grosse . 
Não tendo presente os re la torios elos presidentes claquella 
ex-província, limitar-me-h9i a tra nscrevet• o q ue consta elos 
desta . Foi o Dr . José An ton io P imen ta Bueno, depois ma r
quez de S , V icente, o pri meit·o presidente que no Relatado de 
1839, trato u elo assLun pto d ize ndo : O govemo de Goyaz, se 
gundo Re coll ige do rlllato t• io po t• elle ap t•esen tado á assembléa 
provinc ia l daquella prov ínc ia , em julh o ele 1837, entende que 
<odo o espaço comprehenclido p las vertent3s elo Araguaya, 
serra de San(a Mar tha, margem d ir. elo Para n " hyba e Pa
ra ná, ma rgem esq . do r io Pardo e r io Vermelho até a sua 

i C.hamn.v?-m deSCS~CJ''lO o_ lugar e":! que Se deSCO b l·ia OIU' O O se esta 
ge]CCla se t·v,ço <\ e lmqeraçao . Depo1s clavt~m·Ple o nome de m.,.aia! . 

ultima ori gem e por uma linha imaginada des te . po n to até 
um dos ramaes do rio das Mortes, pelo qua l seguirá a té o 
Ar aguaya, per te nce àquella província . Para ass im pensar 
fundou-se em docu men to Cille com num ico u á di ta assemb léa, 
posto qtte deste Relator·io niio co nste qual a natu reza ele tal do
cume n to, quas i cer to é que nenh nm outt•o poderá set• senão um 
acto de accessão do genera l Luiz P into de Souza . Vê-se elo 
me ncionado Rclato>·io que os esclarecimetYtos minis k ados pelo 
Governo ele Goyaz são in exactos, a tê mesmo quanto á s ituação 
elo es ta belecim ento e capella ele delegado elo governo desta 
proví ncia ele Matto Grosso, J osé Garcia Leal, e o nu mero ele 
povoadores que ah i ha ; parece mesmo haver fa lta clé noticias 
de estabelecime nto de Piquiry e aldeiamen to que ahi temos. 
Déixanclo, porém, o que ha ele equi voco a ·taes res peitos, pos to 
q ue isto muito impor te ú questão, pe t·suado-me que se aque lle 
gover no · es tivesse ao fac to rlo pla no concebido pelo d ito general 
Lu iz P in to de So uza. , qua n to á div isa desta p t·ovincia com a 
de S. P aulo, pla no elo qtm l depe ndia essa outra di visa· co m 
Goyaz , e de qu e caduca ndo elle na parte essencial, cacl uc!L 
consequentemente q uanto a essa ou t t·a pa rte, não j11 lga r á pt·e 
vl:\ lecer tal confrontação . Fôra extenso dar a razão des te 
pla no e da r efer ida accessão, nu11 ca con fo rmada nem r eco nhe
cida por go vet·no algu m ela provín cia , nem mes mo poP seu a uto r, 
que procurou moclilical-a, a inda an tes de inutilisacla, ás suas 
vistas : Vos k ansm i tL it•eiacópiacle nmofftc io que cl irig i ao m i
ntsle rw e no gual tra to, posto que t· estun idamente, sob re nossas 
raias co m Goyaz;pot• elle ve t•eis com·_•, segninclo as idén elos mens 
a n tecessores, penso ach1.1 r-se a pt·ovinci a clil' icli clv. ele Goyaz •, , 
Posso ci ta t· um fac to que cot•t•obora a affirma tiva acima, ele q11e 
o cottvenio ou o ac to ele accessão elo govern ador Luiz P i nlo não 
fo i reconhecido pelos s.eus successores. Mat•cellino R . Cam ponez, 
sa rge nto- mór ele a ux ilia t• es de Cuya bá, acha ndo-se em Ar a iés 
em 1774, em com missão , ele ordem elo capi tão genera l Luiz ele 
Alb ttqner q tte, escrevi a a este em 23 ele junho: «Nes te ar ra ial 
se a?}la mn sertanista a ntigo, q ue é o unico ela banclei>·cb dos 
Al'aws, po1• nome Pedt·o Amoroso, ele q nem me dão boas i n fot·
mações de ver dadeiro . Es te .me di sse qne o alferes ele paclest1·es 
Joã.o Gago lhe escrevera em nome do l!;x m. S1· . Go vet·naclor cl l 
G_oyaz pa ra ir met~er ele paz as.al clêas do gentio ele li ngua, qu 1 
sao quatro . ( Inclwc~ as locc~lulacles em que est:ão a,s Cbldêcbs .) 

:::É. ·c·o·~~ ~ · ~~ b~ · ~~ ,:Ú·o· 'ri~~ · 'ci~ ·l;~ ~t~ ' ci~ · ~ ó.' à~ ·~.[; · 'á ;.~~·ci~ · (; 
Ar aguaya) , per tencente a V . l!;x . , orde nei ao dito ser tan ista 
qLte não fosse par a Goyaz sem ordem de V . Ex.» . Vê-se que, 
não obstan te os Ires a nnos decorl'idos depois do conven io, con
tinuavam as a utoridades de Ma t to Grosso <t manter o domínio 
que sempre exerceram na ma t·gem esq . elo Araguaya . O Re/r;,t . 
ele '18,19, se ndo pt·esidente o major de e nge nhei ros e lente da 
esch. mili tat• Antonio Josê ele Olive ira, cliúa : «A ft·eg . de 
Sant' An na do P ar anahyba , erec ta pela Le i desta asse mbléa ele 
19 ele abl'Íl ele 1838, provida ele pal'Ocho pelo Revcl m. bi spo 
d iocesano, te.nclo auto rida~es policiaes .e uma age ncia ele co rr?i o 
ped encente a esta pro v., to1 por uma le1 ela asse mbléa provinc1al 
de Goyaz, ele 5.de agosto do mesmo a nno pt·oximo passado , 
co mp rehenc!iela na freg . de N. S . elas Dores, C]Ue a meslll!'· 
Lei creou, cla~clo -lh ~ por limites ao S. o rt o P ar do, q ue co n
flue no .P avana, ~balXO da co nfl uenc ta elo Parana hyba . Co mo 
<t ma trt z de Sant Anna se acha ce r ca ele t t·e ~ l eg ua~ áq Ltem ela 
marg m ch t· . do Paranahyba, e c ~ r·ca ele dez ac ima ela c::>n · 
tl tle ncia des te rio com o Pa t•a ná, e n te ndo qtta a linha d iviso r ia 
des ta. ]JL'OV. com a ele Goyaz eleve s'3 t' dete t·m inacla , visto não 
têl-o a mcla s tdo d'3 um a ma neit•a prec isa , pelo rio Cayapó do 
Sul, desclé sua contl uencia. no Pa ra nahyba até ás suas prime iras 
ve1·tent-es na serra de Sa nta Martha , e cla hi pelo caminho ma is 
CLt l'to a té ás pt·ime iras ve d entes elo Cayapó elo Norte, e depo is 
por este rio buscando o Araguaya a té á conflire ncia cles~e co m 
o Tocantins . A' v ista da carta ele Impel' io pelo coronel Co n
r aclo pe rceb~ r-se- ha a co n veui enc ia de>La linha eli visor ia ; e 
s i <t adoptar tles, cumpre q Lte soliciteis da as~em bléa rre ra l um [!. 
l'esolução a respeito ». No an no ele 1851, o Bar ão ele" Melga!{o, 

2 E~se offi ·: io, de que não tenh_o cópb completa, mas que pMe ser 
encont t•ado nos al'chivos ela ex tt ncta seol'etat·ia do Ministe l'i o do Im
perio, tem a da ta de 23 d~ setembro de 1837. " Se t• vo ele limi te, d1z ahi 
o Dr . Pi:nenta Bueno, o rt o A.!'agnayn., agu1.s ar. ima n.tê ús suas Gabe .. 
ceiras, na sen·a do Stnta 1\Iar·th:.L ; atraves3and:> est:t, seg ue a diviS"' 
pel•s pt•oximas e oppostas ve l'tentes por onde desce o rio Co t•t•entes 
';l,ue inco t• porado ao rio Pasmado, ou p ia· outt·o nome Tut•vo , en tra no 
l nl'anahyba o qual vae desagtuu· no Pi\t•aqol. », 
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·en·tão presidente, corroborando o que constava elo Relc~t . de 
1849 sob re a lei goyana, que havia incluído Sant'Anna do Pa
ranahyb <~ no territor..io da freg. de N. S. das Dot·es recom
menc~ava com_ urge~ci~ á Assembléa Provincial que, pa;·a evitar 
confltct_os de JUr~sdlCça?,. solicitasse do Poder Legislativa que 

- determm~s~e a hnha divisaria entre as duas provs. No Relat. 
de 1853 diZia amda o mesmo Barão de Mel"aco: (( Continúa in
decisa parte da linha divisaria entre esta "pr-o v. e a de Goyaz 
pelo lado ~a f1•eg. de Sant'Anna do Paranabyba. No mez cl~ 
setembro fot-me ent t·egue uma representação de muitos habs. 
d? dts~. do Ri~ Verde, claquella prov ., pedindo que o dito 
dts t. fosse constderado como · pertencente á mencionada fi\e". 
Tendo os repre>entantes o seu domicilio ao norte do Rio cl~s 
Col't'entes, além do qual não me parece justo nem conveniente 
q~e se estenda o territorio da freg. de Sant'A.nna, entendi que 
na.o me compete deterir a tal pretenção e assim o declarei em 
clesp_acho na mesma pretençãO>> . De en·tão por diante, nenhum 
prestclente mais occupou-se com a questão, esperando que sobre 
ella se pronunciasse o poder competente. IV. Ell'ectiYamente, 
~3: camara dos depu tados, na sessão ele 20 de junho de 1864, 
fot hdo um parecer da commissão ele estatística acompanhado 
d~ UJU projecto de lei, que ainda pende de votação. no qual 
sao accei'tos os limites pt•opostos por D. Marcos de Noronba. 
Por longo, deixarei ele transcrever esse parecer. Mencionarei 
~elle apenas os to picos a. que tiver ele referir-me, antecipan-· 
_o-me, desde já, a render a devida justiça á commissão, pelo 

smcero desejo que se reconhece no seu tr!libalho ele chegar a 
u~a _::lD l.ução JUSta . Dous traçados, ou an les dons projectos de 
dtvtsao toram apresentados. Apreciando-os, disse a commissão .. 
« o primeiro ... (é o i1ulicado por D. lYiarcos ele lVoronha, já 
conhecido) ; e o segundo pelo RioGrande chamado Araguaya 
desde a sua extremidade Norte da ilha de Sant'Anna até ~ 
conflue,ncia do rio Ja~obá, e por este é pelo Bacuhy a sua foz no 
Parana 1

• »Das razoes que a comnüssão dá para rejeitar este 
tt•açaclo e acceitar o primeiro, vê-se que umas são tit,aclas do 
parecer de D. Marcos de Not·onha, outras, qtle não podem 
constar ele documentos que tivessem sido submetticlos ao seu 
exame, são necessariamente oriundas ele informações inexactas 
e _porventura suspeitas, que a induziram a et·ros g-raves. que 
nao sertam commettidos se elle ·tivesse os dados que lhP. faltàram 
para estudo proprio. Assim, mostrando quanto á Goyaz inte
ressa e é de justiça possuir Coxim, diz a commissão: « Accresce 
outra consideração e é o auxilio qu e a pro v. ele Goyaz poderá 
prestar á defesa da frontei ra pot· aquelle lado do Impel'io,. desde 
qtle a sua administra~ão estender-se á barra elo Coxil~.» Ot·a, 
se com o forte de Coimbra, dez leguas actma ela Bahia Negra 
ou Puerto Pacheco, que ê donde parte nossa linha div isaria ao 
Oeste com o estabelecimento naval do Ladario, com a esqua
drilha e dous batalhões estacionados em Corumbá- actualmenle 
sécle de clist. militar- e ainda com outro batalhão ele infan
tal,ia em S. Luiz ele 8aceres: se com todos estes meios, nas 
proximidades ela ft•onteira não tivessemos r ecm sos sufficiente.s 
para a defe.sa della, mesmo abstt•ahindo do batalhão ele infan
tal'ia que estaciona em Cuyabá e do r egimen to de cavallaria 
em Nioac, não seria cer·tamente o auxilio p1·es taclo por Goyaz-, 
-que nenhum poderia ser- que havia ele salvar, 011 sequer me
.lhorat· a ~ituaç~o . Devemos, porém, levar em conta_que aquel~e 
pare~er fo1 escr1pto ha 28 annos passados, de en tao para cv., 
partiCularmente clepoís ela guerna elo Paraguay, ·tem-se até 
e~aggevado os meios ele defesa da mencionada fronteil·a, a qual, 
aluda mesmo que fosse reti.racla parte ela força que mantemos 
em Matto Grosso, com saccificio que p6de ser reduzido sem in
convemente, ficaria bem g:uarclada. Tenho, com relação ás 
n_ossas fronteiras com a Bolívia e o Paraguay,. opinião muito 
srnqular ; e se me fôra pe:vmittido voto na ma teria, eu conclem
nana, em absoluto, um projecbo de fortificar-se o Fecho elos 
li'Ion:os, que h a anncs atrás ·andou em voga, e que parecendo 
t~r stdo abandonado fora ultimamente, segundo tenho ouvido 
dtzer, lembrado ao 'Governo como medida muito patrio·tica. 
Mas, é assumpt~ extranho ao ele que se trata. «Flnal~en·te, 
Pon_clera a commissão, concluindo, emq~<an to que. o prm~e1ro 
Pt'OJecLo offerece di visão na~ural por uma serie cfe r1os, mars ou 

1 E' <t mesma linha proposta pelo presidente Pimenta Bueno <h ~R\l ~ 
~~1Udança do rio ~aculiy que figura on~ cartas antigas, ,P\nr~ ilp• 0 ~tl e #{1ã: 
0 
entes, que subst1tneaqu; lle nas n;a•s !.ecen~es: ,Q,u~r,;, .Pil.~r111Jief~~~. g:I~ 

. u ~om o~trn. denommaç.ao , esse rto nao yal_~ dl~ecttt1~W: v..t~ .p:<Y J ~J;and. :.,, 
0 aft . do 1urvo que por sua vez conJlue n•d P'ârahyiln·, o Bua.f!ít~"S&~Ha 
no Paraná . ' .. e.:;p Jsd:. A uú \• .... ~e .!!tJ f.cr1r..,,. \.\)1 
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menos caudalosos, e todos conhecidos, o segundo, além ele en
volver esbulho á prov. de Goyaz, progõe para limit~s o Bacuhy 
e o Ja·tobá, cuja existencia não es·tá devidamen1e verificada. 
(<Entende, pouém, a commissão que ent.re as cabeceiras elo rio 
das Mortes deve ser determinada a que EStiver appro"imada
mente equicl istante elas cap1taes das d uas provs., e é .ele pa
recer que se adapte o seguinte substitutivo: «Art . 1,o.Qs limites 
entre Goyaz ~ i\btto Grosso .são o rio das Mortes,. desde sua 
foz no A.rao-uaya a t~ :i. cabeceilla equidis·twnte elas capitaes elas· 
duas pt·ovs ~. dessa cabeceira uma linha á. elo 'l'acf~Jary; este, 
Coxirno e Camapuan até suas vet·tentes ;, dah1 outra tnha q,ne, 
atra<Vessando o varaclout•o do mesmo nome, chegue ao rio. Pat•üo; 
e este até á. sua confluencia. no Paraná, confonme o parec~r do 
governador ele Goyaz de 12 ele junho da 1750 1• Art. 2 . o Re
vogadas as disposições, etc., etc. Como se vê, a commissão lou
vou-se no parecer de D·. Marcos de Noronha. ~ Ha um rio, dizia 
este, á meia distancia ele Cuyabá. e ela antio·a Villa-Boa hoje 
Goyaz, que corre ele S. a N. ,, cujas cabeceil'~s podem ligat·-se· 
por uma linha a outro que corr.e para S . ,, Si ass-im fosse não 
havel'ia ce t•tamente mais Dazoavel limite pelo oéste. Mas' nelUI 
o Rio das Mortes corra de S. a N .. , nem as. suas cwbeceiras 
são equidistantes das duas capitaes. Não· sou eu quem o diz, é 
o Barão de Melgaço, cuja autm·idade nesta ma teria não p6de· ser 
posta em duvida . Eis o q.ue se lê nos seus « Aponlamentias 
para o diccionario chorographico da prov·. de iYiatto _Grosso» : 
(( R io das Mortes- illste rio tem por principal caJbecell'a o Rio 
ll![c~nso, nascido 50 milhas' a E. da cidad'e ele Gtwabá, tendo pol' 
contt-a·vertente muito proximo o Aricá-müim,, pequeuo aff. do 
Cuyabá. Por muito tempo, e aind a recentemente, era· conside
rado como afL ele Cuyabá sendo confundido com outt•o da' 
mesma denominação, que tem suas fontes 15 a 20 leguas. 
mais a N - Entretanto, toda a duvida a esse respeito foi 
tirada por um reconhecimento que, em 1803, mandow fazeD 
o capitão -general Cae·tano Pin·to poli &lexanclre de Bl'ito• 
Leme, etc. O rio corre a principio a N. e NE., depois a: 
E . ESE., voltancloaE. EN·E. e ·NE., acompauhando•aes
·trada de Cuyabá a, Goyaz, e r ecebendo as a7,11as quo se a tra
vessam na mesma estrada>> . Q.,ua·nto ao r aquary, tambem 
não corre para S. ; corre para O., inclinando-se para S. 
V. Resulta elo qne fica exposto que, pretendendo 3.' com missão• 
ele estatística. fazer ~ma• pa·rtrilha equitat.iva, est11eme• de esbu
lhos, dá a Goyaz um quinhão quintuplo elo que deix;a a Matto 
Gt•osso, pois, das 300 mHhas que sepaq•a:m as duas capttaes, 
fica o segundo somente com 50, e esbu.lhado• por esse lado de· 
uma zona, de grande extensãio, com mais de 60 leguas ele lar~ 
gura, em que elie tem exercido domínio nunca contestado 
desde tempos primitiYos; islo•é, desde que, por parte ele Matto 
Grosso, foi aber ta a estrada pela qual se communicavalll as 
duas capitanias- e é a que ainda hoje e"iste - cortando a 
mesma zona de• 0 1. a E. A' margem desta estrada, que com 
o andar do ·tempo tornou-se uma i.nteressante via de comm.u
nicação. muito frequentada, estabeleceram-se h abi"tações, por 
parte de Mat·to Grosso, uas quaes achavam os viajanteB abrigo 
e os t•ecursos de que pr·ecisa vam. Para commodidade do tralli-. 
sito e para protegei-o· elas aggressões elos selvicolas foi preciso 
construir pontes sobre os rios , es tivar panes e estabelecei' pos
tos· militares. A Matto Gr osso couberam esses encargos, sem 
que Goyaz os part-ilhasse, nem fizesse a menou r eclamação 
quanto aos seus direitos á margem. esquer.da do Anaguaya. 
'l'enclo clesa1oparecido habitações e qneim3!das as po.nteS' pelos 
indios, já em época moderna, Matto Gros.~o consevvavw até 
muito pouco tempo 2 des-tacamento.s pat•a se_gura nça elas C'O?l
municações não obstante terem estas u.l btmamen,te pendido 
muito ele fr'ec1uencia de. ou:tr'ora, qua.nclo o ca•n inho ele Matto 
Grosso para o Rio d'é Janeino eva. pov_G<!,yaz. O Araguaya, 
po'is foi sempre considerado a linha lnndrophe entre Ma·tto. 
Gt·o~so e Goyaz; e os que conhecem a região em que ellqJ'AJ!'!D!ll 
suas verten tes pensam que não deve haver outra. No numero 
desses está o B. ele Melgaço. ".tl?·a.guaya, tambem-·~a-m-a-àe 
Arara-uguay, diz elle nos citados Apontam~ntos, é o l't<? .'l?e, . 
correndo de S. a N . é o.Jiullittema.tm·a:l,f.e ~dieEe'·sew'n ' p01lftco 
entra as provincias de <> iGQJ.az " <i .-aMâf!<tà r@ross!31i •I!Je:m s:súa:S: 

_ ... 'IJJ~ .. }U'»~.s;'...} ~ú oo,'rr9a b!!lJ' 20 ot·1.1ÜI~2~h J.,!:rn!l .. .EJ';~l 
----- - - . !l'I'!J'Dil oJI.c8 oó C.t:Z!F.llll tJ;r:.c1..stJ. ~b 
-i"'l::) • J!~i:f'·, H:) ;!) 0'1dfJI!l1:1 t.·rrtt :J ·t·~~OSL/1' eb eb.i(·~zi7 .•18 0. ; 
- ~J)e con fo~· úlldnde'llq)n<'O'ssio'IP"'o~céoto <ilÍÍI\'fii' 3"~Glh<ltçll;d·0's -~~s liill'iltà'st?~ 
G.byn':>imrro cca:rba de''a;nth_dll!leJuo<<i'll'rlli p-l)ll.'o' :tl-ntli:l<> i>..enge.niTe!!'.Q •J·ea<tuJ.m 
J-ttll"6.h1l~·rú E>Fp n[J (~r!, 'g9'! x2a~ .nl:oj O'QBJ o!J .!1'1l$'Wq .... U.'3Hir.a~ O.BÜlO 
. ~1<l)}ru ;1!$88 .a.ítnqaí'lex;isti'!tm~tos31ll'egutrrt!ísto4é)itn:l!~'entM'F ~ra~õh~Jt!da' 

P.êB·ra $:mgl·a'don~b1 "tl!r-Mld·e ' Sllliiorr dars- vGq;NJ.ll.S er'1 mat'<>eme<Jco 3{\\r~.e 
g,U~a.Pi"l · i oe.·,vo Q.J ~nrr-g ôi:r''IJi)fJ~ sb ?.toq.!lú ~doon;Y -~'i) ~t<;o ,ç~ 
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fontes nas immediações do parallalo 18o e meridian o 55° O. 
de P ariz (9o 3' do Pãó de Assucar). Muito proximas lhe eslão 
as cabeceiras do Verde e do Sucuriú, aff. elo Paraná, bem 
como as elo Taquary e J a urú, cujas aguas vão ao Para
guay ; como o Araguaya vai incorporar-se ao Tocantins, segue-se 
que aquella pat·age m em um elos logares mais culminantes do 
plateatt central. Demonstrado, como ftca, o n enhum valor do 
invocado convenio, no ·tocan·te á pnrte O. ele Goyaz, até mesmo 
pelos erros commettidos por D. Marcos ele Noronh~, em rela
ção aos cursos do rio das Mortes e elo T aquary, veJamos o que 
é que pócle jus·tificar a pretendida linha de Coxim ao rio Pardo, 
em que o esbulho a Matto Grosso nã~ é. menos exaggerado. T~m 
grande import:tncia para o caso SUJelto sabermos qual o ltL
nerario seguido pelos pattlistas, ela margem di r. do rio Paraná 
a té Cuyabá, onde por fim for am ter, e qual a alteração ope
rada com o anelar elo tempo nesse itinerario. E' este o fun
damento historico do düeito el e Ma tto Grosso á immensa re
gião que aquelle governador de Goyaz queria passar para este, 
pela unica r azão de ficarem assim 3.s duas capitanias « clara e 
clistinc·tamente divididas >>. Conheciam já os paulistas a parte 
S. elo valle do Rio Pardo muito antes de terem-se ligado aos 
índios Mbayas para expulsarem os hespanhóes e destruirem a 
chamada cidade de Santiago de Xerex, sécle ela missão desse 
nome, á margem do Mboteteú, hoje Aquiclauana . Elles subiam 
aque!le rio com franca navegação na extensão de 20 leguas, 
mais on menos, até á foz elo AnhanclL1hy, que tambem subiam, 
não se adeantando, todavia, por todo o seu leito pelo embaraço 
que achavam acleante nos hespanhóes. Retirados estes, ficaria 
áquelles livre a passagem para Mboteteú - con·travertente do 
Anhandnhy- e por elle desceriam ao Paraguay, pelo qual po
dzri am encaminhar explot·ações para o N. Com effeito, assim 
o fizeram, mas muito tempo clP.pois . Subindo o Anhanduhy a'.é 
o ponto que ficou conhecido por Porto do Anh a nduhy, os pau
listas varavam o espinhaço da serra do Am a mbah y, na exten
são ele seis a oito leguas , e iam tomar o principal galho ele 
Mboteteú, o Cachoeil"a , no logar h oje conhecido pot· S. .Toão 
elos Toscanos, ele onde desciam por aquel!e ao Pa raguay.-VII. 
Seja-me aqui permittido um parenthesis historico e geographi
co, que, embora um pouco longo, não será s~m utilidade para 
elucidação elo assumpto. Sant.iago ele Xerex tmna sido fundada 
em 1580 por mandado do governador do Paraguay, João Ga
ray, com o fim ele conte t· os indios guar a nys 1 • Não se encon
t r a presentemente nenhum vestíg io ou indicio qne ass ignale o 
logar em que existiu essa pov. ::>egunclo, porém, tracli~ão ba
seada em exploração que remon·ta ao primei~o quartel do 
seculo 1so, Xerex achava-se á margem esq . elo actual Aqui
dauana, pouco abaixo ela foz elo Uacôgo, o qual ftgura na car·ta 
de Ma tto Grosso pelo coronel Pimenta Bueno com o nome de 
Cacôgo , provavelmente por erro ele lithog t·apb ia . A erronea 
affirmativa ele Du Graty, na sua monogL·aphia Republica do 
Parcbguay, ele que Mimncla «está situada a N. ]!;, do Rio
Branco, sobre a mar gem elo Mondego ou Mbcteteú, no loga r 
em que existiu Santiago de Xerex », nasce ela fi:Llta ele conheci
mento exacto das localldades, por par·be elos esct·iptores claquella 
época que a ellas se referem e aos quaes elle teve ele consul
tar. Prit;?eirarneute, estâ verifLcaclo que não existe tal Rio
~ra.nco, tao questtonaclo pelos clous Lopes, pai e 1Uho; c0mo 
hmtte natural elo Paraguay. Depois é preciso não confundir 
clous nos dtsttnctos que, embora se reunam fo rm ando um só 
ao approximarem-se elo Paraguay, em que despejam suas aguas, 
teem corren Les e fontes clitl"erentes , estas separadas cerca ele 
dous gráoscle N. e. S., aquel!as com um percurso, e cada uma. 
ele mais ele 60 leguas. Um, o antigo Araniani, é o Meboteteú 
dos hespanhóes ; hoje com o nome de Aquiclauana, tenrlo ca
hido em desuso o de Monclego que lhe deram em 1775, quando 
foi explorado por mandado do capitão gener al Luiz ele Albu
iJ.tlei.·q.ue.. ~. O outro, que era o Araguariü elos indi genas, tira o 
O'H:Hll1 fi ot1 ~ 
._. L _ a~.; ai::: / u:..ri ~ \.)"'!. .... 
tcup Oi.1. o ;J t o)~\'~ht.:.·Yts\('<;,_' c.. 

oo:! i F.o i,en<>AA·regnibo <u~ss::v fi!tn •htçãil uy Dias Melgarej o , o mesmo 
\I )J~I23 !l}l~gs \\P~~"i>J~n 4~5)l;i_,;s o~ o g_gye®,o 9!~ J,!omin"uos i\Iartinez 
Ira a, fiavta assentado os éunifamentos ele Ohulcu! Rwl, ~ margeJJ esq. 
do Paraná, abaixo do Salto Guayra . _ 

2 O Sr. Visconde de Taun::ty, como membro da commissão de en
!!IIU;\le.h:.os. que fez. pa:llte• ~asr.f'O,!\ça.S:> hi!'.a;:jleh·as . que9!n~ndh·nnro o iR:i-»'ll
(!11ª1' . e l)l 18®.r r:~>AIP9S. lle rmf<tl!~ GtlPSSU ;5 ell'pi.Q..rpu , :l'~ ·.oomJ?.runh itlll do, 
entao callit~ o _ t>8l'eit·a do Lago todo. essa região, de que fn:.:; ratiJb:;t;of. 
ll~nt-!l1 !les.c t·q~_çao, nas; ,sua )nte..ces.~.an.bes.,Scenas:, da:cViafJf!1l'l•. 8A!h\ it·~pa<g. 
lli:"l'!:~': <e!le, ;,,,.., ,Q ri9 A!q,uidroua.;na· n~Spe gas. .,_vel>~entes rdoo·~!l:.l:lll ~e.J:'iVLI\9. 
l'!lC3JU («). Recebe depoi~ de algumas leguas de cm·so os ri o.s··•.6n;: 
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seu nome act•1al da villa, sita á sua margem dir. denominada: 
Mira nda, em memoria elo governador Caetano Pinto ele Nh
?"anda MonLenegro, que em 1797 mandou fundar, no Ioga1• em 
que ella se acha um p1•esidio, que pouco durou, para embara
çar que ahi fossem estabelecer-se os hespanhóes, como suppu
nha-se que pretendiam fazel-o. En·tretanto, em alguns livros, 
n:appas e mesmo documentos officiaes se encontra o nome de 
Monclego applicaclo ao rio Miranda. Quanto ao anno em que
Xerez foi deslruicla, clifl"erem os escdptores que conheço, com 
excepção elo B. elo Melgaço e elo V. de Porto Seguro, os quaes 
indicam o de 1648, como aquelle em que se deu o aconteci-
mento, atLribuindo- o aos paulistas unicamen·te, o contral'io do 
que se lê em Sauthey, que nenhuma menção faz delles , mas 
sómente elos no!Jayas , que eram uma nação guerreira e indo
mavel, e que depois de accometterem em 1661, diz esse histo- · 
riador, a pov. de Santa Maria de La Fé, á margem clir . elo 
Paraguay, matando grande: parte de seus povoado1·es guaranys, 
seguiram pat·a L. na sua carreira ele assolação e clesLrui,ra~n 
a villa hespanhola de Xerez,, Du Graty, fundando-se em F ehx 
Azara, diz que Santiago ele Xerez foi destruída em. 1673, no
tando, tochtvia, que Luiz Domwguez, na sua H1st6r~a Argen-
tina, suppõe que o facto occorreu entre os annos ele 1620 ~·· 
1640. O Sr. Dr. J·oão Severiano tambem pensa que Xerez fo1 
desLruicla em 1673, mas cita Ricardo Franco, q r1e menc10na 
1626 como aclat a em que secleuo caso. F.Constancio,na sua. 
História elo 1Jrazil, remonta-o a época anterior áquelle anno, 
dir.enclo que os paulistas "' atravessaram o rio Pardo antes de 
1626 passaram a~ barras elos rios Anhanduhy e Anhambaby, 
e ch~""a nclo a um lago chamado a Vaccaria, na margem se p
tentri~nal elo Imbotetiú, hoje denominado Mondego, a 20 le
guas de sua embocadura, cles~ruiram a cidade ele Xerez». Con
tunde esse escriptor a data em que foi reconhecido o curso ~o 
rio Pardo, o que eleve ·ter sido em 1625, com a ela incursao 
elos paulis tas pelo seu valle e pelo elo Anhancluhy e não Anam
boby, para irem a Xerez. Muitos annos decorreram atltes que· 
elles lá chegassem . Erra ainda Constancio, collocanclo os· 
campos chamados, não então, mas posteriormente, ela Vacca
l"ia, tt margem septentrional do Imbotetiú-Aqniclauana. Os 
cam~1os assim denominados , por causa do gado ah i encorrtt•a· 
do, deixado pelos j esuítas, expulsos el a Xerez, abrangem todo 
o territorio comprebendido entre a margem clir. elo rio Pardo 
e a e>q. do Brilhante e Ivinheima até o Paraná . Por ell es' 
corre ó Anhanduhy, como tambem, muito mais ao S., cot·t·e 
o Vaccaria, o qual conflue uo Brilhante, formando ambos o 
lvinheima .- VII. Fosse qual fosse a data claquelle aconteci
mento não se aproveitaram desde logo os paulistas da facili
dade que clelle r esultava, para descet·em ao Paraguay e enca
minbar~m suas explorações ao N. Foi sómente em 17'18 c1ue, 
p ela. primeira ve~, Antonio Pires ,ele ~ampos, em per seglliç!io 
clos' mdios Cox1pos, sub1u o Cuyaba ate o pon·to que se suppoe, 
com fundamento, ser o actual porto ela cidade ele Cuyabá, onde 
não permanecetl. NKo consta por que caminho chegou elle a 
esse rio, e assim tambem não est[t averiguado se Paschoal 
Moreira Ca))l·al que no anno seguinte subiu igualmente o 
Cuyabá, passou'do Anhaucluhy pelo Mbotetiú ao Paraguay, e· 
des te ao S. Lourenço. O que se sabe, q tmnto ao segundo,. é 
que, chegando elle uma legua abano elo ponlo em que hav1a 
parado Pires c~e Campos, ond.e faz barra o Cox ipó-midm, subiu 
por este rw ate encontra r a foz ele outl'o, dando pot· isso a de
nominação ele Forquilha ao logar, e ahi acampou, tendo achado 
gL"avaclos na barranca granitos ele ouro, que facilmen te se til'a
vam com a mão. O facto foi communicaclo para S. P a ulo. Es
tava-se já sob a influencia da <<vertigem mineira », ua phrase 
do V . de Pot•to Seguro: alvoroçaram-se os aventuL"eil'Ds, lorma
ram-se expedições, e tanta fo i a gente que ele Minas, Rw ele 
Janeiro e S. P anlo concorreu ao novo clescobe?"tõ, que dons 

choeil'inha e Cachoeira, tomando desde entüo importante ,., olu·ue de
agll nS, engl'oSS!ldo pelos ribeil' OS Dous Irmãos, 'l'aquarussú e Uacrlgo 
(cot·rego dos Couros , e11 Guaycu rú) que e1_1 ~ram pela. margem esq., e· 
de João Dios , corregos de ~axe~i e da Pmxã.o, quo de~nguam ú n~ar ... 
gern clir. Do ribeil·fto de Joao DLas, onde ~x1str~ a ulL.nna. cort•ede tra, 
tem curso livre de obstaculos com profuudtdade qun s• constante de S 
a 10 palmos e Inrgul'a de média de 30 bt·açns. Navegavel :1 gt·::tndes 
9~r13'i.s ~ '11. uma extensão de qunsi 40 le"uas, fenece no l'io 1\Ii rand:L 
pe},)l \aUq llit\ , eoi;tfun.d,udo suas· aguas claras e put·as com as l'evottns 
e ilíN.~·~4t*s, ~~fl'qf'JI~';c,q;-ii eP.,t7· O nome d~ . 4-~tuiaduamt é de origern 
G)ll):)I2·%'LI, rJD"~ ~r,,~ 1 '!1r1 ,a'qÍ~\'i'l,'iJl:HJ. .. o que stgnthca . » 

(«) Ramal da se rt•a do Amambehy que se dirige para E. 
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.ann~s depoi s .era elle. um povoa~o em condições de ter a sua 
egreJa que fo1 constnuda sob a mvocação de N. S . da Penha 
de França . Todas essas expedições, subindo o Anhanduby e 
descendo o Mboteti-ú, seguit'am p;lo Paraguay para alcançarem 
o S . Lourenço e clepots o Cuyaba. De todas ellas a melhor 
apparelhacla foi a que organisou Miguel Subtil. natural de So
rocaba . Tendo a sua g:nte achado ouro nas proximidades do 
ponto em que estacwnara Pll'es de Campos, elle al.ti estabele
·ceu em 1722 o seu a rraia l CJ..Ue tomou o nome de Lav1·as ela 
Sub til, origem ela cidade cl~ Guyabá. Tal foi a quantidade de 
ouro. achado, particularmente no lagar em que existe hoje a 
egreJa do Rosario, a cujo lado esq. ainda se vêm os vestig-ios 
elas g·rancles excavaçõzs elo afamado Ta1Uf1te ele A.1•nesto, que 
correndo fama cl1sto, rara lá se encaminhavam directamente 
os 9ue seguiam pot· via ele S. Paulo; e não tardaram em trans
ferir- se para ali os de Forquilha, que ficou abandonada. Diz a 
tradição que só nesse tanque, a que se pt•ende a interessante 
~encla da alavanca de ouro da Cw·nepi?·a, se extrahiram, em 
um mez, <100 arrobas elo precioso · metal. O itinerario seguido 
era: Tietê, Paraná, rio Pardo, Anhancluhy, Mbotetiú, Para
.guay. S. Lourenço e Cuyabá ; e nem houve outro conhecido 
até 1725 . Nesse anno os irmãos J oão Lema e Lourenço Leme, 
(Jne tristíssima celelJriclacle adc:tniriram posteriormen~e, tendo 
conseguiclo subir o r io Pardo, ja por elles explorado, e tt·ans
.Pôr o varaclouro ele Camapuan, passaram para o Coxim e deste 
a? Taquary, que clesagua no Paraguay . Foi desde então prefe
rido este itinerario e, ele uma vez abandonado aquel!e. Dous 
motivos justificavam essa transferencia: a menor extensão do 
vat·adouro de Camapuan,que era apenas ele 6.230 braças, ao passo 
q~e o ele S. João dos Toca nos era, como já se viu, de cet•ca ele 
01to leguas; e a maior segurança para os viajantes que não fi
cavam tão expos·tos ás aggressões dos índios payc•guá., tambem 
chamados canoeiros. Esta vantagem, todavia, era pequena; 
do Taquary tinha- se ele descer ao Paraguay para tomar- se o 
S. Loarenço, com um trajecto ele cerca ele 50 leguas, em que 
aquelles indios dominavam. Para evitar esse perigo houve-se 
de procura~· 1:ma sahicla do 'rac1uary para o S . Lourenço por 
mew elo P1qlllr.J;, aff. deste, o que encurtava muito a dista ncia 
para chegar-se a. foz elo Cuyaba. Na época das aguas, cheios 
os yanta~os, f~z1a-se bem a passagem do Taquary para o Pi
qmry ; nao ass1m durante a secca; pelo que, não obstao te os 
trabalhos ahi feitos, ele que adiante failat·ei, nunca foi inteira
men·te abandonado o traJecbo fluvial do Paraguay, entre as em
bocaduras elo Taquary e S. Lourenço e vice-versa, maxime 
pa1•a. as expedições ~ue d.esciam do Cuyabá. Era grande porém, 
a vantagem que offerec1a a « v1a de Camapuan ,, como era 
chamada . Foi essa a que seguiu D . Roclrigo Cesa.t· de Mene
zes, governaclot• de S . Paulo, que foi lambem dos primeiros 
gue atravessaram os pantanaes do Piquiry, quando em 1726 
foi erigir a villa ele Cuyabá e regulariEar a «arrecadação elos 
reaes quintos>> . Cinco mezes gastou elle nessa viagem. Tendo 
partido ele S. Paulo em meia elo ele junho, indo com a sua com
mitiva 1 embarcar em Ara ritaguaba (Porto Feliz), no Tietê, 
chegou a Cuyabá a 15 de novembro. Desde o primeiro anuo, 
isto é, desde 1725, começaram->e a fazer plantações em Cama
~uan, estabeleceram-se habitações e ftmdou- se uma importante 
fazenda, que ·tornou-se um grande 1·ecurso para os viajantes. 

·«~inda em 1837 possuia, diz o B. ele Melgaço, 150 escravos. 
Ah1 achavam os viajant.es carros e bois necessarios para o 
·transporte, provisões' de farinha, feijão, arroz, toucinho, carne 

· ~t~ca e até rapadura e aguardente. Aneza.r de sua impol'tancia., 
· e1xou .de existir este estabelecimentô e até a pe.quena pov. ele 
'âen~e l~v~e, que existia junto á fazenda 1;a margem opposta e esq . d 0 rtbeirao, tem-se l'etit'aclo para o logar elo fJor,·eilo>·, distante 

uas leguas. Está tambem abandonada a navegação elo rio 
Pa ~·clo ». Era ainda em Cama.puan que iam refazer-se e achar 
metos ele seguirem para S. Paulo os destroços das expedições , 
·q.ue, sabidas de Cuyabá, levando ouro. e, accommettidas e ba
bclas pelos iudios, impossibilitadas ele continuar a viagem por 
agua ou de regressar , 'tomavam o Piquiry e para ali se diri-

1 Segundo o V. de Porto Seguro. essa comitiva era ele umas 3.000 
pessoas em 300' canôas, As notas que tenho e reputo exactas, elão 90 
pessoas, sem eleclnrat• se nesse numero se comprehendiam ou não os 
es~ravos elo govet·nador, o qual « parn. fazer vet·. di zem as mesmas 
no. as' qu~nto et·a ze loso da Fazenda Real e quanto ell a era dos pl'i 
men:os ObJecto.s elo governo, e que 0 exemplo dos supel'iores fo t·mava 
0 p~ecetto m!l.ls forte para execução elas Ieis, mandou logo pagar as 
,enttadas de 28 esct·avos que lhe serviram para conducção ». 

giam por terra, f,tzenclõ penosíssima tJ•avess ia . Por esse meio 
lá foram ter em 1730 os .poucos que escaparam com vida da 
mais infeliz de taes expecltções; em que ia o ouvidor Lanhas 
Peixoto, levando comsigo ~ur_o do Gove~no .para S . Paulo e que 
foi uma elas numerosas vwt1mas dos mcltos .- VIII. E' essa 
linha do Taquary ao rio .Pardo, com o Coxim de pet·meio, 
explorada, abel'ta e tl'ansJtada, como se acaba ele ver, no in
teresse ele Matto Gt·osso, pois e1·a o caminho dos que se dirigiam 
para suas minas, que D. i\larcos de Noronha ente ndia que de
via ser o limite de Goyaz, passando par a este um a exteusa re
gião, nada menos que metade elo que chamou-se o distl'icto ele 
Camapua nia, em que só por interesse das communicações de 
S. Paulo com Matto GL"osso, houve habitações, agricultma e 
criação ele gado em lal'ga escala . Em todo o territorio da mar
gem clir. do Paraná, entt•e o Suc:1riú e o rio Pardo nunca se 
ftmclou causa alguma que iuteressasse a Goyaz, nem siquer por 
ahi andou jáma is qualquer elas bcmcleiras que ele S, Paulo se 
dil'igiam para os pontos em que fo ra m achando ouro pot• aquel
les lados. Ot•dinariamente el!as tomavam direccão do N., in
clinando se ora para L . , ~ra para OE. , sem nunca descerem 
para o S., mót•mente clepo1s que Bartholomeu Bueno clesenaa
naclo ele achar as decantadas minas dos Martyrios d~ cluvid~sa 
existencia, em procm·a das quaes emprehendeu cl~a.s explora
ções e er rou por desertos e pil ragens desconhecidas por cerca 
de tres annos, descobriu Olll'O 110 logar em que, em i726 fundou 
o Arraial dos Ferreiros, e pouco distante e com pequeno inter
vallo, o ele Sant'Anna. Este, elevado á categoria de villa em 
1739 sob a denominação de Villa-Boa, é lroj'e ·a capital ele Goyaz. 
Muitos outros lagares auríferos foram seguidamente sendo eles
cobertos e convel'ticlos em arraiaes, taes como ; Meia-Ponte, 
Santa Cruz, Agua-quente, Crixá, Pilar, Nativichlde, Tra.hiras, 
Anicuns, etc . Et·am estes al'l'aiaes out.·os tantos centros ele at
tracção para os sequiosog ele om•o, e tanta foi a gente que em 
clous annos acudiu ás minas ele Goyaz, todas ao N. elo actual 
rio Verde, que não tardou a manifestar-se uma crise alimen
t ícia ele tal ordem qae, para não f aliar em outros generos, basta 
clizet• que uma libra ele assuca r, ido de S. Paulo, n primeira 
tel'l'a brazileira em que se fabricou assucar, custava duas oita
vas ele ouro, ou tl'es mil réis daquelle tempo! Só ao arraial de 
Agua-quente, que foi onde se achou ouro em maiores pedaços, 
concorreram em pouco t.empo mais ele 12.000 pessoas que, devi
elo á insalubridade do logar, foram horrivelmente dizimadas, 
chegando-se a contar 50 obitos por dia. Taes são os factos , tal 
a historia em r esumo das explorações e fundações no territe
do, que tendo por centro Villa Boa, constituiu depois a capita
nia ele Goyaz, de que nos dá testemunho a sua carta levantada 
pelo general Cunha Mattos. na qual se achavam mencionados 
t~dos os antigos a rrai11;es e villas e de onde se vê que nem ·um 
~o se acha ao S . do r!o Verde . Por que motivo pois, se ha ele 
mcot•porar a Goyaz, tn·anclo ele Matto Grosso um tenitorio, 
todo ao S . desse rio em que os primitivos povoadores claqu_ella 
antiga capitania nunca puzera.m os pés, ao passo q•Je foram os 
des ta que o exploraram, o ·tornaram conhecido e o utilisat·am, 
estabeleceJ1clo posse e domínio que nunca foram contestados, 
apezar do invocado convenio? O inventario da fazenda ele Ca
mapuan, qtte tornou-se << causa celebre» e figurou no Relato?"io 
com que o presidente · major Oliveit·a passott a admioistl'ação 
ao seu successor, o coronel Pimentel, correu per ante o fôro de 
Cuyabá, sem nenhuma reclamação por parte el as autoridades 
de Goyaz . O Juiz que funccionou nesse inventario escap011 mi- · 
lag,·osamente ele ser assasstnaclo no seu estabelecimento commer
cial por um sicario que lhe desfechou um tiro, mandado ele um dos 
interessados na causa, pessoa influente na polHica ela provín
cia ele Matto Grosso e em opposição encarniçada ao preside 1~ te, 
razão por que este, referindo-se ao f<wto naquella peça offiCJal, 
não trepidou desvendar a. individualidade elo seu prmc.1pal 
autor . Era o dito juiz o cidadão José Joaquim Graciano Pma, 

· que tendo depois se dedicado á caneü·a ecclesiastica. é hoje o 
venerando monsenhor Pina, provisor e vigario geral do bispa
do ele Cuyabá. - IX . Resta considerar a pretenç~o de Goyaz 
á vil! a ele Sant' Anna elo Paranahyba. que elle considera Situa
da em terreno q ue lhe pertence . Si se tratasse de logares des
povoados em que nenhuma das par tes já houvesse firm.ado do
minio, certo que a localidade em que se acha essa vtl!a, ou 
mesmo toda a margem esq. do Sucuriú, servindo este rio de 
divisa, deveria pertencer a Goyaz, ele cuja capital fica muito 
mais proxima elo que ela de Mat to Grosso. Embora as expecli
çõ~s que partiam ele S. Pa ulo para Goyaz, especialmeu t.e as 
que tomavam o caminho ele Meia Ponte, que era muito frequen
tado, e mesmo as que procm·avam Anicuns e desciam mais 
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para o S., não tivessem chegado até á' citada localidade, não 
é menos exacto que as que se dirig iam para Matto Grosso 
tambem lá nunca foram, pois im ariavelmente buscavam 11. 
linha fluvial do Tietê para desce1·em o Paraná. Mas o facto 
existente é q11e ·foi Mato Grosso que 1fundou Sant' Anna do Pa
ranahyba onde, não obstarr~e a cfistaocia a qLte ella se acha da 
capital, o que acarre~a seus inconvenientes á administração, 
tem hoje interesses de que não p6de abrir mão, como adeante 
veremos. Impot"ta entl'etanto ·saber como e por c1ue foi Mato 
Grosso ·fundar a mencionada villa nas vizinhanças do P arana
hyba, quando de sobra Linha e tem terreno muito proximo ele 
sua capi·tal em que poclia·fazel-o com mais facilid11.de. Já fi.co Lt 
dito que pat·a livrarem-se elas Rggt•esaões dos índios payaquás, 
os _paulistas tinham procurado passar c!_? Taqu~ry para o Pe
qlllry. Estabeleceu- se essa; commumcaçao difficil e mcommoda 
a principio, mas melhovada com o andar do tempo. A estrada 
feita com este fim, partindo elo 'l'aquary, abaixo da corredeira elo 
Belliago, ia ao Taquary e oeste ponto foi creaclo um posto mi
litar, estabelecendo-se ao mesmo tempo uma fazenda de cria
ção 9-ue teve gra~de desenvol>:imento e fundou-se um pequeno 
aldetamento de mdtos Oayapos. E' escusado dizer que nada 
dtsto extste hoJe. Com os melhoramenLos que recebeu foi por 
muito tempo essa a estrada de Miranda 'pat•a Cuyab!í., até que, 
com a ct•eação da fr•eg. de S. José ele Het•cula.nea, foi ell a mu
dada, passando por ahi e indo então o Peq•úl'y mais acima; 
e foi por este caminho que st< operou em 1867 a memoravel re
tirada par,a aquella capital tlas forças libel'lacloras de Corum
bá, sob o mando elo clistincto tenen~e-coronel, hoje marechal, 
Antonio Maria Coelho, de immorredoura memoria. Conhecido 
o curso elo Pequiry e as suas nascenças, surgiu a idéa ele 
procurar-se caminho mais curto elo que a lip.ha elo Coxim, 
8amapuan e r.io Parclo, pat•a chegar-se ao !J.'ieté. O Pequiry, 
ligado por 11m varad:ouro a algum elos seus con~raverten
tes que descem ao Paraná, reJ?resentaria approximadamen
te a corda do extenso arco formado por aquella linha. 
Com o pensamento ele achar esse varaélouro entt·e as ca
beceiras do Pequiry e as elo rio ;v ercle, mandou o general 
•Luiz de Albuquerque em 1786 proceder a explorações que 
não deram r esultado. Não foi, pot·ém, a icléa abandonada , 
e, em 1818, o governador ifoão Carlos Oeynhausen e depois o 
general Magessi m[tndat•am fazer novas explorações, não jà 
para ligar-se o Pequery ao rio Verde, mas ao Sucuriú; o 
mesmo insuccesso. Pensou-se en~ão ,em abrir es trada por 
terra, em log!llr de communicação fluvial; e clis'to trat!wam os 
pr.tmeiros pres-identes ele Matbo Grosso. (])uçamos agora o 
Ba·rão de Melgaço : «Nos ao·nos de 1832 a 1837, estando o 
governo da província empenhado na abertura de uma via de 
communicação dljrecta com a província ele S . Paulo, os en
carrega,dos desta d·ili gencia encontraram-se com alguns mora
dores, quasi todos vindos de Minas Geraes e recem-es·~abele
cidos •nos ·~errenos aM então desernos, a O. do 'Paraná e Para
nahyha. E s.tes homens manifestat·am o desejo ele sujei~arem-se 
á jurisdicção ele Matto Grosso. A ped-ido clelles, deu-se-lhes 
um capelJlão, para administrar-lhes o pasto espiritual em uma 
cap~lla, que para esse fim leva,n ·~aram. Ah-i se formou uma 
povoação que, :por Lei provincial de 1838, foi erigida em fre
guezia de San~ Anna elo Paranahyba, que não tem cessado ele 
ser censiderada parte integrante do territorio de Mat~o Grosso, 
emb?"a fóra ~os l~mi l.es a~é então r~coohec_idos. Uma Lei pro
v:tnclal de 18;:>7 e1levou-a a categona de vtlJJa, que foi ins;tal
lacla em 7 ele Janen·o de 1859 . Pela extincção elo município de 
Miranda, em consequencia da invasão paraguaya em 1865, 
passou a ser cabeça ela terceira comarca. Nova Lei provincial 
creeu a nova comarca de Saot'An·na do ·Paranahyba, que 
só contém o respectivo município. Os habitantes occupam-se 
na lavoura e criação de gade. Ségundo o recenseamento ele 
1872, a sua população era de 3. 234 almas. » X. Não devo 
dissimular uma cü·cumstancia, ainda mais porque não consta 
de nenhum documento official e é pouco conhecida. Em 1838, 
logo que chegou a Goyaz a noticia de que se estava fundando 
por parte ele Matto Grosso uma povoação naquella localidade, 
foi dalli mandado um destacamento occupar esse ponto, o que 
impor~ava um protesto. Mas essa força, em vez de acampar 
no arraial, ficou um pouco afastada, e, ou parque lhe faltas
sem recursos para ahi ]'lermanecer, ou porque a geu~e que lá 
estava não qu1zessa recebei-a, retirou-se dentro ele pouco ·tempo 
e nunca mais Goyaz fez sentit· alli a sua autoridade, nem 
praticou nenhum acto ele domínio naquellas paragens. En~re
tanto a população de Sant' A una do Paranahyba tem augmen
tade sensivelmente, e hoje deve ser o dobro do que era em 1872. 

A este augmento tem, mais ou menos, acompanhado o da ·sua 
lavoura e criação. Das collectorias de fóra da capital, é ·a de 
Sant'Anna a terceira em rendimento. E' ahi que se cobt•a a 
taxa do gado que sahe para S. Paulo e Minas . O producto 
desse imposto v·ai crescendo de anno a anno; e . a villa, pela 
sua posição, está destinada a ter importante futuro, princi
palmente se fôr aberta uma estrata que a ponha em commu· 
nicação facil com Campo Grande, estrada longa, é verdade,_ 
mas de não clifficil execução, segundo informações que colhL 
quando estiva em Matto Grosso e pensei nessa via ele commu
nicação. 'Della. depende, em grande parte, o desenvolvimento 
da industria pastoril no sul claquelle Estado, onde exis tem, 
mal aprovei~ados, campos de criação, com ricas pastagens, 
cortados por f,). rroios e rios, como não ha superiores no Ro 
Grande elo Sul. Não me permittem os limites deste trabalho, 
nem o fim a que elle se destina, descrever aqui esses campos; 
dizer o que é a povoação ele Campo Grande, hoje sécle da fl·e
guezia do mesmo nome, qual a sua situação na linha culmi
nante da sen•a elo Amambaliy, de cujas abas suaves bt·otam á 
léste fontes de tribtlta rios ela Earaná, e a oeste de ·~ributarios 
do Par ag ttay; qual, finalmente, o seu clima, qualificado de 
«primavera constanbe » pelo Monsenhor Betlto Severiano. Tal
vez o faça em ou~ra occasião. .O que fica dito basta para mos
trar a importancia qLte para Ma~~o Grosso tem Sant'Anna dll. 
Paranahyba, que a elle deve a sua existencia e a prosperidade 
que lhe teem trazido os 55 a o nos ele incorporação ao tert·itorio 
matto-grossense. No pé em que se acham as cousas, cumpre 
chegM-se a um accorclo, abskahindo-o de allegações fundadas 
no passado, sem attenção aos interesses existentes; ·~ome-se 
por base o uti 2JOssidetis . O Sr. Maio,· Lauriaoo Penha, sob 
cuja clirecção tem siclo executado o trabalho da cat•ta geral do 
Brazil, indica uma solução que me parece razoavel, concilia o 
interesse ele ambas as par~es. Principiando J?elo N., elle toma 
por ponto de partida, não a confluencia do no elas Mortes no 
Aragnaya, como pre·tende Matto Grosso, que es~á ele posse ele 
ambas as mavg~ ns claquelle até a sua foz, mas a foz do Pare· 
dão, no mesmo rio das Mortes, a qual se acha 3o 3•1' a S. cla
quella confiuenci11., isto é, fica per~encendo a l!ioyaz todo o 
espaço comprehendido no angulo fo\·mado pelo r.io elas Mortes 
e o Araguaya, em uma extensão de mais de 70 leguas de rumo, 
sobre uma base de mais de 25 leguas, o que quer dizer; mais 
de 900 leguas q Ltadt•adas que Ma tio Grosso perderá em fa·vor 
ele Goyaz, o que, bem considerado, é ele jus·tiça, porque os 
habitantes dessa parte da margem esc1uei•da do 1\.raguaya são 
filhos ele Goyaz que a lli se teem estabelecido, e tanto por esta 
cit·cumstancia, como por ficarem mais per~o da capital da sua 
·terra natal, ·todas as sua.s relações são com esta, e nenhum'a 
mantém com Cuya'bá. ®o Paredão podia a linha passar ao 
Barreiros e Rio elas Garças até a cenfluancia deste tüo A1~a·· 
guaya, o que augmentaria em mui<to a área mencionada. Mas. 
o Sr. Penha vai adiante : seguindo a linha pelo Paveclão e 
passando para o Barreirinho, sóbe por es te e pelo Barreit·o~ 
Grande até a sua origem, e dahi, cortando a serra elas Fur
nas, pa ra o eayapó, sobe-o até as cabece1ras do Jatobá, e dahi 
os do Corren·tes, que é o indicado pelo marquez ele S. Vicenl;e. 
Por esta fórma perderá Matto Grosso a sua íJ.in'ha do A1·a-· 
guaya, a sua divisa 'traclicci?nal, que parece set• a que a 
nature2>a lhe tl'àçou. Perde tgualmente uma larga facha de 
te rreno , descle Ba-rreit·os até as cabeceiras elo Cayapó, em que, 
se ha ·benas de grande valor pa1·a a agricull11ra e mesmo boas
pastagens para criação, ha ·~ambem pelas bandas occidentaes 
da serra das Furnas e cabeceiras do Barreiros areiaes exten
sos q,ue _para nada prestam. Em compensação des ta perda. 
ficant hvre de reclamações contestações e duvidas ácerca de· 
San.t' Anna_ do ;E'at·anahyba: que, presentemente, vale mais, 
multo mais, mesmo elo que a zona indicada . Além de 
que, para haver accordo, é mister que haja concessões 
r eciprocas . Se são ex:aggeraclas as pretenções de Goyaz 
quanto a linha do Oes~e, e desarrazoadas quanto a do Co
xim e Camapuan, não o são quanto á localidade em que 
foi situada Sant'Anna do Paranahyba e uma grande parte 
do respec ~iv o município. Agos~o de 1892.- Mello Rego. 
Notioicb histo,·ioa,. - Até 1718 são obscuras as noticias das en
tradas de paulistas por ·terras ele Matto-Grosso; nesse anno, 
porém, Paschoal Moreira Cabral de Leme, tambem paulista,. 
subiu com uma bandeira o rio Coxipó-mirim, achou ouro, e· 
ainda mais abundante u~ lugar Forquilha, e voltando rio 
abaixo ergueu cabanas e fez sementeiras no sitio onde poste
riormente levantou-se a ermida de S. Gonçalo Velho; despa
chou para S. Paulo um dos irmãos Macieis, que haviam che:-
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gado de Itú 1, a scientificaJ: ao góver.nador, Conde de AssumaJ: 
do que descob'rira, sendo, até que chegassem ordens des te 
accll!-mad<? g~arcla-mór regente dessas minas por 22 dos ser: 
taneJos prlUCipaes, do 9.ue se lavrou acta a 8 de a bril de 1719. 
Apenas chegadas as notiCias a S. Paulo, emigraram logo 1.000 
aventureiros em busca do novo El-Dorado, expondo-se aos 
maiores peri~os e privações. Dentre os primeiros que affiuil·am 
ás no~a_s mi~as, foram princ~paes o capitão José de Sá e At·.ruda, 
o capttao-mor Jacmtho Barliosa Lopes (que foi o fundador da 
matriz, no nnno de 1722 com a mesml\ invocação q;ue hoje tem 
de ~enhor Bom ~esus ele Cuy11.bá,) os padres André dos Santos 
Queiroz e Joaquim Botelho, além de outros. J á existia o arraial 
da casa ele Telha, na Forquilha : e levantada a cape !la ele 
N?ssa Senhora da Penha de -Frauça, ahi ceie brou-se a primeira 
missa, desses sertões, officiando o padre Botelho, seu primeiro 
capellão . Taes foram os principias r em0tos da cidade de 
Cuyabã. Mas o seu vereladeil·o estabelecimento s6 começou com 
a descobet·ta das minas ele Miguel Su·til, no lagar ainda hoje 
conhecido por Tanq.ue do Arnesto. « Merador no pov.oado ele 
Nossa Senhora ela P e nha, tinha começado uma roça, rio 
abaixo, a margem do que deu o nome á cidade. Em outubro 
de 1720, desceu com um camarada e alguns indios Cal'ijós a 
cuidai-a; e chegado, mandou dous destes em. bus~,a de mel .de 
abelha, que muito abunda nas florestas dah1. So alta nolte 
chegaram e sem o mel; e reprehendendo-os Sutil, disseram-lhe 
elles que tinham achado coisa melhor, e entregaram- lhe 22 
granetes de ouro, com o peso de 120 oitavas, assegurando-lhe 
que lá h aviá, muito disso 2 • )) Mal rompeu o dia Sutil e seu 
camarada, de nome João Francisco BaJ:bado, seguiram com os 
dous indios até o lugar em que está situada hoj e a capital, e 
on,de es tes lhe mostt·aram o ota·o edpalhado sobre a terra e qtie 
alies foram a panhando ás mãos cheias. A' tarde, recolhiam-se 
Sutil com meia arroba de ouro. e Barb:1do com mais de 400 
oitavas. Deu logo parte do descóbrimento, como era de rigor e 
os habitantes elo Coxipó abandonaram o seu arraial pelas la
vr·as de Sutil, onde já em 1772 se elevava novo povoado, com 
capella matl'iz. Diz Sá que em utu mez se tiraram 400 arrobas 
de out•o, sem que se cavasse profundidade maior de 3 a 4 pal· 
mos 3 • Com andar dos ·tempos, novos povoados Sé foram es
tabelecendo. Elm1748, foi o â.istricto de Matto Grosso elevado 
a capitania geral, que a li ás s6mente no anno de 1751 se instal
lou com a chegada de seu primeiro governador D . Anto
nio Rolim de Moura, depois conde de Azambuja, que fez sua 
entrada solemne na villa de Cuyabá a 12 de janeiro de 1751, 
assumindo a 17 a adm1nistJ:ação da nova capitania . Em 30 de 
junho seguiu para o Matto GJ:osso, onde, e~ confor!n~dade com 
a provisão r égia de 5 de agosto de :1.748, deVIa o· capr tao-general 
estabelecer a séde do seu governo ; logo, em caminho, a 48 
kils. ele Cuyabá, fundou uma aldeia, na chapáda de S. J ero
nymo, de indios mansos. Chegado á margem do Guaporé em 
9 de dezembro, Rolim de Moura aportou a Pouso Alegre, que em 
19 de março de 1752 foi erecta em villa , com o nome de Villa 
Bella da Santíssima Trindade de Matto Grosso. Entre os sue
cessares de Rolim, nota-se Luiz de Albuquerque Mello Pereira 
e Caceres, que, nomeado por carta r égia de 29 de junho ele 1771, 
en·trou em Cuyabà a 4 ele outubro de 1772 e em \1 illa Bella a 
5 de dezembro. A elle, mais do que a nenhum outro, deve a 
c~pitania gl'audes beneficios, sendo o maior delles, o ter tra
Zid? em sua companhia o engenheiro Ricardo Franco ele AI
merda Serra, então capitão ele infantaria, a quem desde o co
w eço da VIagem foram confiados trabalhOS de _g rande Valia. 

unclou Albuquerque, em 1773, o re .,.istro da 1nsua, nos h
mltes de Goyaz e extrema oriental da ca pita nia; e no anuo 
seg~IU.te. o do Jaurú aos 15° 44' 32" (Ricardo Franco), em 1775 
o pres1elro e forte de Nov.a Ceímbra , no rio Paraguay; em 1776 
0 forte elo Príncipe da Beira, no Guapore; em 1778 o presídio de 
.Albuquerque, hoJe cidade de Corumbá (a 2'1 de setemb\·o); em 
novemb1•o seguinte o de Mondego, hoje Villa de Miranda 
e de V1l!a Maria, hoje cidade de S. Luiz ele Caceres, em 
~8 de outubro de 1782, o de S. Pedro d'El-Rei, hoje c!dade 

e Poconé, no mesmo anuo que a pov. de Casal v asco . 
Conservou-se Villa Bella na categoria de villa até 1818, 

1 Outro.s, ent1·e elles B. de Sá erradamente dão Gabriel Antunes. 
Este Gabnel foi o discobridor das' minas do Alto Paraguny Diamantino 
em 173~ (Dr. Severio.no da l?onseca). 

~ Registt·ú do Senado da C amara de Cuyabá, li<v . I. 
a Dr, S. da Fonseca. 

anno.em que foi, com Cuyabá, elevada á categoria de cidade 
com a denominação de Matto Grosso, deixando de ser em 
1820 séde do gove\'UO da capitania, que foi mudada paJ:a 
Cuy~bá. Em 1821, Matto Grosse adheriu á J:evolução de 1820 em 
Portugal, sendo o seu ultime govel!nador subslituido por uma. 
junta constitucional provism·ia; e erJ?. 1?22, ~braç11:ndo a causa 
ela i\ldependencia, foi declarado provmc1a do 1mpen?. P~r occa
sião da gtterra com o Paraguay, teve de ver seu solo lllespe
radamente invadido e assistir, sem poder reagir, a scenas do 
maio1• can.ibalismo pratidas pelos aggressores. Desde muito 
elleespera resi.,.nado, que uma estrada de fet•ro communicando-o 

. com a caplttd d"a Republica, lhe leve de prompto os rec11rsos ne
cessarios no caso ele qualquer invasão, e possa transpo~·tar as 
riquez~s de seu s6lo wbe nçoado. Clima e salubridade. - « Talvez 
não seJa com mu1to acerto, d1z o Dr. S. da Fonseca, que se 
capitule de malsão e inhospito o clima de Matto Grosso. Com
posta de duas vastas regiões, o planalto e a baixada, são-lhe 
bam diversas as cot1dições climatericas, pelo seu hyposome
trismo, na tu reza e influencia. do s6lo . O a. r secco, a temperatura 
rela.tiva!llente :nais baixa do que a das baixas regiões, e por 
conseguinte mais agradavel, e as aguas das mais pu.cas e sans 
constituem, já não salubre, mas saluberrimo o clima do pla
nal'to, oncle as molestias endemicas são quasi que campleta
mente desconhecidas e onde as epidemias poucas vezes assolam. 
E, pois, se esta r egião abrange cerca ele duas terças partes do 
terri'torio maHogt·ossense, não é pelo clima ela restante, ieto é, 
do das comarcas alagadiças, onde actúa uma atmosphera 
densa, pesada e carregada etl principias miasmaticos, que sa 
deve aufer·ir o clima e a. salubridade,- a constituição medica 
ela pro v.)) « A pro v. de Matto Grosso, diz o Dr. M. Costa, 
sendo composta de duas vastas regiões, o planalto e a baixada, 
são- lhe bem di versas as con.dições climatericas. E' muito sa
lubre o clima elo planalto, onde as molestias endemicas são 
quas i desconhecidas e onde as epidemias poucas vezes assolam. 
A baixada (regiões alagadiças) é insalubre e nella reina ende
micamente a malaria com o seu sequito de accidentes. Ao 
noroeste da pt•ev. reinam durante todo o anuo, . especial
mente durante a es tação das aguas, febres palustres . No verão 
são frequentes as molestias agudas do apparelho respiratorio 
e as affecções rheumaticas, por occasião das mudanças bruscas 
de tempet•atura causadas pelo vento sul, isto é, das chamadas 
friagens. As dianhéas, dysenterias, febres biliosas, angio
leucites, affecções chronicas das vísceras abcl.om inaes e dos 
lymphaticos, a syphilis e diversas dermatoses apresentam-se 
com frequencia. Ptyalismo abundante é um facto mui geral 
nos habita:rtes das regiões baixas. A tuberculose é rara. nà 
pro v. , assrm como a morphéa • .A chloro-anemia e o hyste
ris~o são fre.que~tes . O sarampão desde 1789 apparece espo
r aclrca e ep1demwamente, mas a varíola s6 se propagou de 
1867 a esta parte. No pla nalto os casos de febres intermittentes 
palustres são de orclinario benignos: na mesma r egião é no
tavel a frequencia do bocio ou papo; e outr'ora se dizia ser ahi 
vulgar, como por quasi toda a prov., o macúlo ou corrupção, 
moles tia, que, segundo affirmam os an·tigos praticas, consistia 
na inercia completa do sphincter do anus e mesmo do r ecto, 
seguida da gangt·ena da respectiva mucosa. A existencia do 
maClÍ.lo como uma manifestação nosologica, t al qual a descre
veram os antigos auto res , parece hoje insustentavel. Em 1.867, 
durante a guerra do Paraguay, appareceu a clwlera-morbus 
na força expedicionaria que se retirava para a prov. A 
epidemia apenas durou menos de um mez,)> O beri-beri tem 
sido tambe~ ahi ob5ervado. Orographia.- As mon.tanhas do 
Estado pertencem aos chapadões ela bacia do Paran~ e ~o 
Amazonas. Ha ahi duas cadeias impor·tantes, u11:a na direcça-o 
occiden·tal, outra na meridional ; tocando a primeira os limites 
da Republica com a Bolivia e a. segunda a linha divisol'la .do 
Parao-uay. O ramo mais occiclental é a serrania dos Parec1s, 
que percorre o oeste do Estado despedindo diversos con
trafortes, e bifurcando-se na lat. de 17", onde . dá se
guimento para o norte á Cot•dilheira do Norte que va1 pe~·der
se nas regiões amazonieas; quebrando-se para o sul a meio do
parallelo 14° a 15°, onde f6rma a serra de S. Vrcente; e ga
nhando a clirecção de SEl. vai, com os nomes de serras do 
!Cagado, Santa Barba1·a e Salinas, morrer na lat. de 16o, nos 
alpestres alcantis elo Aguapehy. O outro ramo, que pó ele be~ 
ser denominado elas Divisões, não segue sempre a mesma d!
recção, porque, si a principio toca os extremos do Estado com 
os de Goyaz e Minas, recurva-se para o sul, entrando depois 
pelo coração do Estado por meio das ramificações que despede, 
até vir terminar pelas serras ele Amambahy e Maracajú, onde 
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extrema o Estado com a Republica do Paraguay e serve de 
linha divisoria entre os magestosos rios Paraguay e Paraná. 
Polamographia.- Si ao Estado de i'vhtto -Grosso faltam as es
tradas de ferro, sobre as quaes a locomotiva em vertiginosa 
carreira vai aos mais afastados pontos buscar os productos da 
industria, si lhe faltam mesmo estradas ele rodagem, em com
pen.;ação t em -todo o seu s61o percorrido por il~numeros rios, 
que razem- n'o a es.se resr::elto ser um dos mals opulentos elo 
nosso paiz. Impossivel ser~a cles_crever o tmmens<? systema po
tamographico que o _fertl_hsa, ltmita.ndo-nos, pots, a citar os 
nomes dos seus mais agtgantaclos riOS. Ao N. destacam-se o 
Madeira, já descripto, e o Tapajoz, com seus elous progen_itores 
o AI'Ínos (form ado pelo Estivaclo e pelo Negro; recebe o no elos 
Patos, o Sumidouro, Peixe, a lém ele outros) e o Juruena, e seu 
contl. importante o S. Manoel; nelle fica o celebre Salto 
Augttsto, composto ele uma serie de cascatas, a mais elevada 
elas quaes tem uma altura ele cerca ele nove metros ; a E. o 
Araguaya, cem seus numerosos lribs. entre os qnaes o l'io elas 
Mortes e ainda o ma&'estoso Param\; a O. 0 Guaporé, que vai 
r eunir- se ao Mamore e Beni e juntos formam o Madeira; e o 
Paraguay. O P araguay nasce no alto ela chamada seTra das 
Sete Logôas, da l\llelgueira ou Pary, de um brejal, aos 13o e 30' 
S. Segue e.m principio o rumo N., r ecebe os ribeiros elo Qui
lombo ou Negro e elo Amolar, vo lta- se depois para O. e S. 
recebe o Diamantino, Bromaclo, Sant'Anna, Cipotuba, Cabaçal, 
Jànrü, S. Lou~enço. Taquary, Miranda. Branco e Apa, indo 
ftnalmente reunir-se ao Paraná . Do~ seus tribs . ela mai·gem 
clü·. é bem notavel o Jaurú, cujo cursú é ele 700 kils., e ela 
margem esq. o S. Lourenço, 'Taquary, Mira nela e Apa. O 
S. Louren ço r ecebe o Agua Branca, Parnahyba, Roncador, 
Tiqnira ou Itiquira (que recebe o Piquiry) e o Cuyabà seu 
princip.al trib. e que por sua vez é engrossado pelo Tris·te, 
Quieb6, Ma nso, pelos dous Coxip6s e pelos clous Aricás, além 
de ol!ltros 1 • O 'l'aquary recebe o Coxim, em cuja foz, no logar 
antigamente chamado Beliago, floresce hoje a pov. de S. José 
de Hercu1anea, antiga colonia militm· do Coxim . O Miranda, 
chamado Mbotetey u pelos incligenas, que recebe entre outros o 
Aquidauana. O Apa, que é o ultimo afl'. brasileiro elo rio Pa
raguay, recebe o Estrell a, Lageado, Gabriel, Taquarussú, 
Ouro, e'tc. 2 . O rio das Mortes (Uaclê-bero, dos Carajás); 
nasce com o nome de rio Manso 180 kils. a NO. ela cidade de 
Cuyabá e desagua por duas boccas na margem esq. do rio 
Araguaya a 129,09 kils. abaixo ela foz elo Crystallino, além 
de meio ela gl·ancle ilha do Bananal. Seu nome provém, se
gundo d' Alincourt, da granel" mortandade que uma epidemia 
de febres causou á gente ele Amaro Leite , uma elas primeiras 
bandeiras que por abi anelaram ; ou, segundo outros (Annaes 
ela Prov. de Goyaz) a uma hol'l'ivel carnificina que pelos annos 
1682-1683 abi commettera A. Pires de Campos contra os Carajás 
e Arayés (Rev. do Inst. Hist . XXV, XXVII, 3° 82). Passa por 
ter sido descoberto por Bari.holomeu Bueno, o Anhanguera, 
na su:1 primeil'a entrada, pelo anuo ele 1682 ; sendo depois 
percorrido por seu neto elo mesmo nome, qua ndo em busca 
elas minas elo~ Mar~yrios, cuja tt•adição guardara do avõ. Foi 
explorado em 1803, de ordem elo capitão general Caetano Pinto, 
pelos h· mãos Alexandre e João de Brito Leme. Em 1886 foi 
percorrido na extensão de 479,520 kils . a contar de sua f o~: no 
Araguaya pelo engenheiro J. I<'. Rodrigues ele Moraes. Lagôas . 
- ~s. de Jany, Uberaba e Guabyba na parte limitrophe com a 
Bohv1a; Caceres, Manclioré ou Tamengos e Bahia Negra ; são 
as prtnclpaes. Productos na\uraes e industda. - E' o Estado 
ele Ma·tto-Grosso nntavelmente rico em productos naturaes . Nelle 
encon·tram- se ouro, ferro, prata, platina, cobre, chumbo e 
outros meta.es. Encontram-se diamantes e outras gemmas em 
rica.s jazidas no Diamantino, no Buritysal, no rio elo Ouro, 
no Aricá, no Tombador, etc. São extensos os seus terrenos 
calcareos onde sobejam os espathos, onde abundam os crystaes 
ele roch a , ágathas e pederneiras, talca, mica, varios leptinios 
t!le que com facilidade se obtem o Kaolin, innumeras qua
lidades ele argillas plasticas. Não lhe faltam o mar more, as 
al'dozias e os porphyros de varios matizes . E' o Estado tambem 
uberrimo em vegetaes ele toda a especie. A medicina, a con-

1 E' navegado regularmente atol. a cidade do mesmo nome . 
. 

2 O Paraguay é rio de baixada. Suas margens, relativamente ao 
nt~el do rio, vão baixando {I medida que se procura as cabeceiras, 
a(Rt bC[ue nos pantanaes ftcam quasi todo o anno debaixo d 'agua. 

· e1• ert Smith.) 

strucção terrestre e naval, a marcenaria. a tinturaria, etc . , 
ahi encontram rapositorios de enormes riquezas. O café des
envo lve-se perfeitamente; a canaa faz prodígios que nunca 
fize1·am os cannaviaes elo norte, O tabaco não é inferior ao de 
Goyf:z e Minas . « Quasi que só em Matlo- Grasso, diz o Dr. S. 
da Fonseca, a ipecacuanha tem patria; sendo ter renos de sua 
preclilecção as ribas occidentaes do Estado, e notavelmente aS' 
elas cabeceiras elo Guaporé e elo Paraguay até o J aurú ... Como 
a poaya, a baunilha, a quina, a japecanga, a salsaparrilha, 
a Jalapa, o ja borancly, a copahyba, a bicuiba e muitas outras 
especies de oleos) o angico, e páo-santo, a caroba, a carobinha, 
o jatobá, etc., são thesonros da ma teria medica muito communs 
na região. » Em suas liol'estas encontram- se optimas madeiras 
de le i, taes co,1no o jacarandá, vinhatico, guatambú, gurabú, 
páo- santo (g uayaco) varias especies ele canelleiras e perobas, 
pequiá, aroeiras, ceclro, angico, tapinhoan, sucupira, 
bar aüna, páo d'a1•co, páo -brasd, e mil outras de subido 
valor. Apezar da immensa riqueza desse Estado, sua 
inclustria é, entretanto, pauperrima. A situação geogra
phica do Estado a falta de comm unicaçôes e ele braços, e 
principalmente a carencia claquella energia necessaria aos 
grandes emprehendimenLos, fazem com que . e lle se ap~· esente 
estacionario no que diz respeito á industria . Os seus grandes 
proprietal"ios não conhecem outm fonte de riqueza sinão a 
criação de gado . E' bem possível que, realisado o projecto de 
viação ferrea, que eleve ligai- o a b. Paulo ou ao Paraná, a 
industria desperte desse marasmo contristaclor e o opulento 
Estado possa expor nos gt•andes centl'os consumidores os seus 
productos qua deverão set· muitos. Instrucção.- O uni co esta
belecimento de instrucção secundaria cus·teado pelo Estado é 
o Lyceu Ct1ya bano, havendo tambem o seminario episcopal da 
Conceição, custeado pelo cofre ge;:al, e o collegio S. João Ba
ptista, pertencente a um partic,1lar. Tem diversas eschs. 
publs. ele ensino prim. Colonias militares .- As ele S. Lou
renço, Brilhante, Dourados, Miranda e Conceição ele Albu
querque. Finanças .- Em 1895a dividapublica do Estádonão 
excedia de 27: 500.' . A receita para o anno ft nanceh•o de 1896 
está calculada em 79.2:574$ e a clespeza em 611 :994$?73, con
forme a propos·ta elo Thesouro. População, - E' de 80.000 
habs . Divisão ecclesias·tica. - O bispado de Cuyabá foi elevado 
á categoria ele prelazia pela BL1Ila Canclor Jucis etern<e do 
Papa Benedicto XIV ele 6 de dezembro de 1745. Foi et·eaclo 
diocese pela Bulla Solicita Catholicre Gregis do Papa Leão XII 
de 15 de julho de :1826. Comprehende todo o Estado ele :Matto 
Grosso que em 1887 dividia-se em 1.7 parochias. Representação 
federal. - Dá tres senadores e clous deputados. Capital.
Cuyabá, cujos fundamentos datam, segundo Warden, elo anno 
de i 719, sendo os primeiros povoaclo1·es Paschoal Moreira Cal)l•al 
e seus companheiros, que se estabelece1·am no logar denomi
nado Forquilha, junto ao rio Coxip6 -mirim. Está situada entre 
os morros da Bôa Morte e da Prainha, e é atravessada pelo 
co nego deste nome, aff. do Cuyabá. Possue os palacios do go
verno e do bispo, algtlmas egrejas, casa ele Misericorclia, ar
senaes de marinha e guerra. Cidades principaes, - Corumbá, 
antiga pov . ele Albuquerque, á margem elo Paraguay, victi
mada pelos Paraguayos ; com alfandega .- Ma~to Grosso, an
tio·a Vílla Bella da SS . Trindade, a um kil. da maegem ori
er'ftal do rio Guaporé, ·em progt•es~iva clecaclencia .- Poconé, 
situada a seis kils . do lago Piranema, estabelecida em 21 de 
janeiro ele 1781 com o nome c~e S. Pedro d'l<;l-Rei, tendo rece
b•do o de Poconé, que lhe foi dado polo general Cacet•es em 
1780. - S. Luiz de Caceres, outr'ot•a Villa Maria tendo tomado 
esla dellominação em honra ele D. Maria r ele Portugal, na 
mat:gem esq. elo ParagLtay, com importa11te commercio do 
poata. Sant'Anna elo Paranahyba, a i8 kils. ele distancia ela 
n:argem dir. do ric de seu nome . Villas principaes .-Diaman
tmo, entre clous compeidós morros, o ele Anna I-Ienriques e o elo 
Arraial Velho, regada pelo conego do Ouro. - Miranda, na 
margem clir. e a meio kil . do rie do mesmo nome.- Livra
mento. - Rosario, á margem dir. elo rio Cuyabá .- Santo An
tonio elo Rio Abaixo .- Nioac.- Governadores, capitães ge
neraes e presidentes do Estado ele Matto Gt·osso, desde que foi 
elevado á capitania independente a 9 ele maio ele 1748 .
D. Antonio Rollim de Moura 'l'avares, depois conde de Azam
buja, nomeado pela carta régia de 22 ele setembro de 1748, 
tomou posse a 17 ele janeico ele 1751 ; João Pedro Lia Camara, 
nomeado por carta régia ele 6 de julho de 1763, tomou posse 
a i ele janeiro de 176_5 ; Luiz Pinto ele 8ouza Coutinho, depois 
visconde ele Balsemao, nomeado por carta régia de 2i ele 
agosto ele 1767, tomou posse a 3 de janeiro ele 1769; Luiz de 
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.(l.lbuquerque ele Mello P ereira e Caceres, patente de 29 de 
JUnho de 1771, tomou posse a 13 ele dezembro de 1772 · João de 
Albuquerque de Mello Pereira e Caceres, nomeado por carta 
1·ég•a de 17 ele outubro ele 1788, tomou posse a 20 ele novembro 
ele 1789 ; governo int.erino pot• fallecimento do cap itão-gene t·al 
e composto elo . Ouvidot• Antonio da Sil\•a elo Amaral, elo te
nente- c?ronel Rtearelo Franco ele Almeida Serra e elo ,·ereaelor 
Marcellmo Ribeiro: tomou posse a 29 de fevereiro ele 1796 ·
Cae·~ano Pinto ele Miranda iVlon tenegro, depois marc1 uez 'ela 
Prata Grande, nomeado pot· carta régia de 18 de setembro de 
1795, tomou posse a 6 de novembro de 1796 :- Govemo in te
rmo por ausencia elo capilão-"'eneral e constituído pelo ouvidor 
Manoel Joa quim Ribeiro, pelo coronel Antonio Philippe da 
C~nh_a Pontes e c~o veyeador José da Costa Lima, que foi sub
Stittudo em 1 de Janeiro ele i80! por Manoel Leite de Moraes: 
·tornou posse a 15 de agosto de 1803; Manoel Carlos de Abrett 
~ Menezes, patente de 2 ele agosto ele 1802, tomou posse a 28 de 
Jnlho ele '1804 ; -governo interino por fallecimen.to do capitão
genet•al e constituído pelo ouvidor Sebast ião Pita de Castro, 
s~tbstituielo em 24 c!e maio de l806 pelo Dr. Gaspar Pereira da 
S1lva Na varro, pelo coronel Antonio Philippe da Cunha Pon~es, 
Substituic!o em 12 de dezembro ele 1806 pelo tenente-coronel 
R~cardo Franco de Almeida Serra, e pelo vereador José da Costa 
Lima,substituido em 1 de janeiro de 1806 por Marcellino Ribeiro 
e ~ste por Francisco ele Sa ll es Brito em 1 ele janeiro ele 1807 ;
Joao Carlos Augus·to de Oeynhausen G!'avembul'g, depois ruar
~uez _elo Aracaty (governador e capHão-genel'al). Nomeado em 
9 ele JUlho de 1806- Posse a 18 de novembro de 1807; F t·ancisco 
ele Paula Magessi Tavares de Carvalho, depois Barão de Villa 
Bella (govemaclor e capitão-gene t·al). Idem em 7 de jtllho de 
1817- Posse a 6 de Janeil'o ele 181.9 t. D. Luiz, bispo ele 
PtoloJ?aiela (prelado), presidente; Jeronymo Joaquim Nunes, 
Agost!llbo Luiz Goulart Pereira, Felix Merme, Ant0nio Na
varro ele Abreu, Luiz de Alincoul't (secretarias) ; Andl'é 
Gaucl1e Lei, José da Silva Guimarães e João José Guima
marãés da ~ilva. Jl!nta Provisoria installada em 20 de agosto 
de 1821. Joao Antonio ela Assumpção Baptista, pres idente; 
Manoel Velloso Rebello ele Vasconcellos José ela Silva Gamtt e 
Cunha, Joaquim 'feixeira Coelho Ma~oel 'l'heodoro 'ravares 
da Silva (depulado secretario) ; Jo'aquim Vieira Passos e João 
Paes de Azevedo. Junta Provisoria installada em 20 de 
janeiro ele 1822. D Ltüz, bispo de Ptolomaida e se us compa
nheiros, excepto Luiz ele Alincourt, qüe foi substituído por An
tonio Corrêa ela Costa. Antonio José ele Carvalho Chaves, 
presidente .i Jel'onymo Joaquim Nunes\ vice -pres icle_;1te ; ~n
tonio Corre;t da Costa , senretar10; Feia Merme, Joao Pouptno 
Caldas, André Gauclie Lei e Constantino José Pinto de Fi
gueiredo . Junta provisoria insta llacla em 20 ele janeiro ele 
1822 . Manoel Velloso Rebe llo ele Vasconcellos. João Paes ele 
Azevedo, Manoel Bento de Lima, Caetano ela Costa Araujo 
Mello , João da Silva Gama e Currha . JLtnta Provisario mstal
lacla em 20 ele janeíl'o ele 1824 . José Saturnino cltt Costa Pe-

1 Tend o sido deposto o "enel'nl JVIagess i em 2) de agosto de 
1?21, passou o Estado a sel' ~'\dministrado pol' duas juntas governa
tt>·as pt·ovisorias, a saber: uma na cidade de Cuyabá instaltada e ju
ramentada no mesmo dia da deposição, composto. dos seguintes 
membi·os : pl' es idende D. Luiz, bispo de Ptolom:dda, pt·elad_o ~e 
Cu!abà ; se~ t·etario , co.pitã.o Luiz .de Alincourt; dep~tados, ~tgarJO 
getal Agost tnho Luiz Goulal'l Peretra, tenentes-coronets Antomo Na
vaJ·:·o de Abreu, ,li'elix :Merme e Jeronymo JoaquiJn N~nes, sa.ygen~o
m / _Andt•é Gaudte Ley, comlnissario da Bulia José da Stlva Glllmal'aes 
~ o ao José Guimarães e Silva : e outra na cidade de :Matto Grosso, 
Ins tallada e juramentada em 2J. de setembro do dito an~o, composta 
do~ segumtes membros: presidente o vigarto José AntoniO de Assum 
pçao Baptista · secretario Manoel 'rheodoro Tavai·es da Stlva, depu
~~~os: capitfie~ Manoel V~lloso Rebollo_ e Vasc?ncellos e José da 
L . a Gama e Cunha, reverendo J oaqutm TetxeLL·a Coelho, _teneute 
11 Ut7. Antonio de Souza e Capitão Joaquim VteLL·a. Passo•, ~Ju<h:nte 
E'fntheus Vaz Pacheco e quartel-mestl'e ~oão _Franetsco dos Guunaraes. 
~tes dous ultimas fol'am depostos em v de pnetro de 1822 e substt

t,Uidos pelo sargento-mõr João Paes de Azevedo e re1•erendo José da 
Silva Fra"a os' quaes foram juramentados e empossados no !''esmo 
d1a. Etn °vi'l'tude da Carta Ré"ia de 18 de novemb t•o de 1822 detxat·nm 
~e funccionnt• as re fe ridns jtfntas em 17 de agosto ele ·1823, sendo 
mstallada, jummentada e empossada nesse dia a_ Junta do. Govemo 
R.rovtsorio composta dos seguintes membi·os: prestdente i\Ianoel _Alves 
~ _Cunh_a , secretario tenente-coronel Fehx llier_n~e, deputados; ca

pttao-mot· José da Silva Gama e Cunha, capttno Manoel \ elloso 
RebeUo e Vasconcellos, sat·gento-mór João Paes de Azeveclo, tenent~ 
~~t·onel João Poupino Calaas e capi tão Caetano da Costa ArauJo 
<>lel!0 • 

rei r a, 1o presidente. Nomeado em 21 de abril de 1824 _ 
Posse a 10 ele se·tembt•o de 1825. Jeronymo Joaquim Nunes 
c. do Governo (Lei de 20 de outubro de 1823). Posse a 10 d~ 
abdl ele 1828. Ancl!'é Gaudie Lei, C. do Govet•no (Lei de 
20 de outubro de 1823). Posse a 1 de janeiro de 18::!0. An
tonio Corrêa da Costa, 2° presidente. Nomeado em 20 de abril 
de 1831 - Posse a 21 de julho ele 1831. André Gauclie Lei 
(2" vez), C. elo Governo (Lei citada). Posse. a 19 ele . a_bl'i! ele 
1833 · Antonio Corrêa da Costa, r eassunnu o exercicJo . No
mead~ em 20 de a bril de 1831. Posse a 4 de dezembro de 1833 
José de Mello Vasconcello~, C. elo Govarno (Lei citada). 
- Posse a 24 de maio de 1834 . João Poupino Caldas, C. 
do Governo (Lei citada) - Posse a 26 de maio de 1834. 
Antonio Pedro ele Alencastro, 3° presidente. Nomeado a 
4 ele janeiro de 1834 - Posse a 22 de setembro de 1834. 
Antonio Conêa da Costa, 3° vice-presidente (2"' vez). Nomeado 
em 19 de novembro de 1835 - Posse a 31 ele janeiro de 1836. 
Antonio José ela Sib·a, 1° vice-presidente. Idem em 19 de 
novembt·o ele 1835 - Posse a 24 de fevereiro de 1836. José 
Antonio Pimenta Bueno '(bachare l), 4° presidente . Idem em 
5 de novembro de 1835 - Posse a 23 de agosto de 18:J6 José 
da Silva Guima!'ães, 5° vice-presidente. Idem em ·19 de 
novembro de 1835 - Posse a 21 de maio de 1838. Es
tevão Ribeiro ele Rezende (bacharel), 5° presidente. Idem em 
9 de fevereiro ele 1838 - Posse a 16 ele setembro ele 1838 . 
Antonio Corrêa ela Costa, 1° vice-presictente (3a vez). Idem 
em 9 ele fevereiro de 1838 - Posse a 25 de outubro ele 1840. 
José ela Silva Guima!'ães (commenclador), 6° pres idente (3" vez) 
Idem em 30 de julho ele 1840 - Posse a 28 de outubro de 
1840. Antonio Corrêa da Costa, 1o vice- presidente (4~ vez). 
Idem em 30 de julho de 1840- Posse a 9 de dezembro de 18'12. 
José ela Silva Guimarães (commenclador) t•eassumiu o exercício. 
Idem em 30 ele julho de 1840 -Posse a H ele maio ele 1843 . 
Manoel Alves Ribeiro, 2° vice- presidente. Idem em 31 de 
março de 1843- Posse a 7 de agosto de 1843. José l\1arianno 
ele Campos, 30 vice-presidente . Idem em 31 ele março ele 1843. 
- Possse a 5 de outubro de 1.843 . Zeferino Pimentel Morei!· a 
FreiL·e 70 presidente. Idem em 17 de ma1·ço cl~ 1843 - Posse 
a 24 ~le outubro de 1843. Ricardo José Gomes J ar dim (te
nente-coronel ele engenheil'os), 8° pt·esidente. Idem _em 9 de 
maio de 1814- Posse a 27 ele setembro ele 1844 . Joao ChL'lS· 
piniano Soares (Dr.), go pt;esiclente . Idem em 17 de setem bro de 
1846 - Posse a 5 de abri l de 1847 . Ma110el Alves Ribeiro, 
2° vice- presidente (2n vez). Icle·11 em 9 de j un ho de 1845 -
- Posse em 6 de abt•i l ele 1848. Antonio Nunes ela Cunha, 
vice-presidente: Idem em 18 de janei!'o ele 1848- Posse a 
31 ele maio de 1848. Joaquim José ele Oliveira (maJor ele en
genheiros, 10° presicle11te. Idem em 28 de ma1·ço 184'8 - Posse 
em 27 ele setembl'o de 1.848. João José da Costa Pimeu~el 
(coronel ), uo presidente. Idem em 11 de junho de 18,10-
Posse a 8 ele setembro ele 1849. Augusto Leveger (capitão de 
f 1·aaaLa). 12• pt•esideute . Idem em 7 de outubro ele 1850 -
Po~se a· 11 d e fevereiro de 1851. Albano ele Souza Osorio, vice
presidente. Idem em 31 ele outub!'o ele 1843 - Posse a . i_ de 
abril ela 1857. José Raymundo ele Lamare (chefe ele diVI sao), 
13° presidente. Idem em 5 de setemht·o de 1857 - Posse a 
28 ele fevereiro ele 1858. Antonio Pec!t·o ele Alencastro (coronel), 
140 presidente. Idem em 1.3 de junho ele 1859 - Posse a 13 ele 
outnbt·o de 1859. Her culano Ferreira Penna (senador), i50 pre
sidente. Idem em 2 ele outubt·o de 186 1 - Posse a 8 de feve
reüo ele 1862. Augusto Leverge1· (capitão ele fraga~a), 1° vice
pl'esiclenle (2a vez). Idem em 22 ele setembro ~e 18::>7 - Posse 
a 12 ele maio de 1863. Alexandre Manoel Albino de Carvalho 
üreneral) 16o presidente. Ide!I! em 21 de maiO ele 1863 -
fosse a '15 ele julho de 1863. Augttsto Levero·er (chefe de 

. esquadt•a) 1.o vice-presidente (3" vez) . Idem em 22 ele setembro 
de 1857- Posse a 9 de agosto de 1865. Barão ele Melgaço 
(chefe ele esquadra Augusto Levergel'), 17° pl'esicl_ente. Idem 
em 2 de outubro de 1865 - Posse a 13 de fevereiro de 1866. 
Albano ele Souza Ozorio, 2" vice-presiden te (2a_ vez) . Nomeaqo 
em 15 ele ma t•ço de 185:3 - Posse a 1 de ma10 ele 1866 · Jo.sé 
Vieil'a Couto de Magalhães (doutor), 18° pr~s1det~te. Idem ~:;' 
22 ele setembro de 1866 - Po~se a ~ ele t~vere1ro cl~ ~So .. 
Barão de Aguapehy (brigad':_tl'O Joao Bapltst~ ele Oltvew[!,).' 
go vice-presidente. Idem em i o de março ele 18o§ - Posse a 13 
de abri l ele 1868. José Vieira Couto ele Magalhaes (doutor), de 
volta da com missão . Idem em 22 ele setembro de 1866 -Posse 
a 5 de julho ele i86:3 . Albano de Souza Ozorio (tenen'te-cor~nel'), 
2o vice·pl'esiclente (3"' vez) . Idem em 15 de março de 18o3 -' 
P osse a 17 de setembro ele 1868. José Antonio Murtinho' (d:outor), 
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4° vice-presidente. Idem em 5 de março de :1868- Posse a 19 
de setembro de 1868 . Barão de Melgl\ço (chefe de esc1uadra re
formado Augusto Leverger), 19o presidente. Idem em 25 de 
Junho ele 1868- Posse a 26 de maio de 1869. Lujz da Silva 
Prado, vice-presidente. Idem em 31 de julho de 1868 - Posse 
a 10 de fevereiro de 1870. Antonio de Cerqueira Caldas. vice
presidente. Idem em H de dezem bt•o de 1869 - Posse a· 29 de 
maio ele 1870. Ft•ancisco Antonio Raposo (conselheiro, coronel), 
20o presidente. Idem em 31 ele maio de 1870 - Posse a 12 de 
outubro de 1870. Antonio de Cerqueira Caldas, vice-presidente 
(211 vez). Idem em H. de dezembro de 1869 :- Po3se a 2? ele 
maio de :187i. Franctsco Jos.:\ Card oso Juntor (conselheirO, 
tenente-coronel), 21° presidente. Idem em 15 de abr il de 1871 
-Posse a 29 de julho de 1871 . José de Mil'anda da Silva Reis 
(brigadeiro), 22o presidente. Idem em 25 de outubro do 1872-
Posse a 25 de dezembro ele 1872. Barão elo Diaman tino (Antonio 
de Cerqueira Caldas), 2° vice-presidente, Idem em 1:1. ele de
zembro de 1869 - Posse a 6 de dezembro de 1874. Hermes 
Ernesto da Fonseca (ge neral), 230 presidente. Idem em 1 de 
maio ele 1875 - Posse a 5 de julho de 1875. Barão de Aguapehy 
(brigadeiro João Baptista de Oliveira), 1 o vice-presidente 
(2" vez). Idem em 1 de maio de 1875- Posse a 5 de março de 
:1878. João José Pedrosa (doutor). 24° presidente. Idem em 16 
de abril de 1878- Posse a 6 de jnlho de 1878. Barão de Ma
racaju (general Rufino Enéas Gustavo Galvão), 25o presidente . 
Idem em 9 de outubro de 1879- Posse a 5 de clezembt·o de 1879. 
José Leite Galvão (tenente-coronel) , 2o vice-presiclen~e . Idem em 
22 de mat·ço de 1879- Posse a 2 de maio de 1881. José Maria 
de Alencastro (coronel) 26° presidente. Idem em 24 de março 
de 1881 - Posse a 31 de maio ele 1881. José Leite Galvão 
(tenente-coronel), 2o vice-presidente (2a vez) . Idem em 22 de 
março de 1.879- Posse a 10 de março de 1883 . Barão de Batovy 
(general J':'ian~el da Gama Lobo d'Eça), 2?0 pt·esidente . Idem 
em 1.3 de .Jan e1ro de 1883 - Posse a 7 de ma1o de 1883. F loriano 
Peixoto (general), 28° presidente. Idem em 9 de agosto de 1884 
- Possa a 13 de outu))ro de 1884. José Joaquim Ramos Fer
reira (bacharel), vice-pl'esidente. Idem em 30 de agosto de 1885 
-Posse a 5 de outubro de 1885. Joaquim Galdino Pimentel 
(doutor), 29o presidente. Idem em 26 de setembro de 1885-
Posse a 5 de novembt•o de 1885. Antonio 1tugus·to Ramiro de 
Ca1·valho (tenente- col'onel), vice-presiden ·~e. Idem em 30 de 
agosto de 1885- Posse a 9 de novembro ele 1886. Alvaro Ro
dovalho Marcondes dos Reis (engenheiro), 30° presidente. Idem 
em 2 de outubro de 1886- Posse a 9 de dezembro de 1885 . 
Antonio Augusto Ramil'O de Carvalho (tenente-coronel), vice
presidente (2a vez): Idem em 30 de agosto de 1885 - Posse a 
28 de mat·ço de 1887. José J oaquim Ramos Fen·eira (bacharel) 
vice-presidente (2a vez) . Idem em 30 de agosto de 1885- Posse 
a 9 ele maio de 1887. Francisco Raphael de Mello Reg-o (corenel), 
31° presidente. Idem em 12 de setembro de 1887- Posse a 16 
de novembro de 1887. Antonio Herculano de Souza Bandeira 
(doutor), 32° presidente. Idem em 2'1 ele novembro de 1888-
Posse a 16 ele fevereiro de 1889. Manoel José Murtinho (doutor), 
1° vice-presidente. Idem em 8 el e de junho de 1889- Posse a 
11 de junho de 1889. Ernesto Augusto da Cunha Mattos, 33° 
pre~idente. Idem em 8 de junho de 1889- Posse a 9 de agosto 
de 1889. -.Junta Governativa.- Dr . Manoel José Murtinho, 
Dr. ~nton10 Corrêa da Costa, a 15 de agosto de 1895. - CoNSTI
T Ul'!'_AO DO EsTaDO. -'l'i't. I- Do Estacl.o - Secção I .- Organi
saçao- Art. 1. 0 A antiga pro.v. de Matto Grasso, adoptando como 
fôrma ele seu governo, sob o regimen repr esenta·tivo, a Republica 
Feder a tiva, proclamada a :1,5 de novembro de '1889, constitue-se 
em Estado, fazendo paete da Rep ttblica dos Estades Unidos elo 
Brazil. Art . 2. 0 Os limites ele seu territorio são 0s mesmos ela 
a,utiga província e só poderão se1• alterados por deliberação de 
sua Assembléa Legisla·tiva, tomada em duas sessóies annuaes 
successivas, com approvação definitiva do Congresso Nacional. 
Art. 3.o O Govemo da União nenhuma intervenção ted. nos 
negociós iuternos, salvo : para repellir invasão estrange:i.r a. ou 
de otttro Estado; para man·ter a fôrma republicana federa
tiva; paua restabelecer a ordem e tranquillídade publica, me
diante requisição ; para assegurar a eocecução das leis e sen
tenças frderaes. Al·t. 4.o A ~ua soberania tem por orgãos tues 
ppdere~ ,d.istmctos a harmonwos: o Poder Legislativo, o Poder 
E;xecut.1.v,o e o PoGler Judiciario, Secção li - Do P 0der Legi.s
l<~;tlYo:- Capttulo I.- Organisação.- Art. 50. O Poder Le
tlslatJVo é exercido por uma só camara denominada- assem-
1éa leg,isl a·tiva ·-com a sancção do p1·esidente do Est11do. 

rt. 6. o A. assemb1,éa, legislativa se comporá de 18 depu·tados, 
nomead~s s1multaneame.nte em todo o Estado por eleição directa, 

podendo esse num.ero ser alterado por lei ordin~wia. § 1°, cada 
legislatura durara dons aunos e em cada sessa? annual_func
cionará a assembléa durante dous mezes, sem mterrupçao, o~ 
por mais tempo em yirtude de prorogação; § 2°, a assembléa 
reunir-se-ha na capital do Estado, no dia 13 de maio de cada 
anno, independentemente de convocação, que só terá logar 
para as sessões extt·aordinarias ; § 3°, as suas sessões diaúas 
serão publicas, salvo deliberação em contrario, e, para que 
ellas sejam abertas e possa a assembléa deliberar, será indis
pensavel a presença da maioria a1soluta dos seus membros, 
excepto nas sessÕeS pveparato rias, que poderão fazer-se C0lll um 
ter~ delles; § 4o, as suas deliberações serão tomadas por 
mawria de votos presentes, á excepçâo dos casos expressos nesta 
Cons·tituição. Art. 7. o São condiç'ões de elegibilicLacle pa1•a o 
cargo de deputado: i 0 , estar no gozo dos direitos de eleitor; 
2o, ter pelo menos tres annos de residencia no Estado ; 3°, ter 
mais de cinco annos ele cidadão brazileiro, si for nat11ralisado; 
40, não estar comprehenclido em algum caso ele incomeati~ili
dade eleitoral que a lei lixar. Art. 8. 0 O deputado nao pode, 
sob pena de perda do mandato, celeb1·at· contuctos com o 
governo para serviços ou emprezas pagas ou subvencionadas 
pelos cofres do Estado, nem acceitar nomea;çâo para emp rego 
ou commissão remunerada, a excepção ele accesso legal no 
cargo que ja exercia antes ela eleição . O mandato leg1slativo 
ê incompativel com o exercício ele out.ra funcção, dut·ante as 
sessões, Art. 9,• O deputado é inviolavel por suas opiniões, 
palavras e votos no exercicio do mandato. § 1°, desde que tiver 
recebido diploma, a té nova eleição, si an tes não houver perdido 
ou renunciado o mandato, o deputado não poderá ser preso 
nem processado criminal mente, sem prévia licença ela assem• 
bléa, salvo caso de flagrancia em cJ.'ime inaliançavel. E .neste 
caso, levando o processo até pronuncia, exclusive, a autondade 
processante remetterá os a utos á assembléa, para deliberar 
sobre a procedeneia da accusação, si o accusado não optar 
pelo julga mento immediato; § 2°, si a assembléa negar li
cença para o processo, ou declarar improceden·te a accusação; 
cessará a acção c1·iminal, que em tempo algum poder á ser in
tentada ou renovada; §ao, a recusa ela licença ou a decla
ração da improcedencia ela accusação só se terá por approvada, 
si obtiver dous terços ele votos elos membros ele que se compõe 
a assembléa. Capitul o li- A.ttribuições. Art. iO. Compete 
ao Poder Legislativo: § io, ot·çar annualmente a receita e 
despeza do Estado ; § 2°, annullar as l'esoluções e posturas 
municipaes que forem contrarias ás leis federaes e do Estado 
ou que offenderem direitos de outros municípios ; § 3°, aut~
risar emprestimos e outras operações ele credito; § 4°, ftxar 
annualmen·te a força publica; § 5o, decre·tar as leis organicas 
para completa execução desta Constituição; § 6°, legie~ar: 
io, sobre impostos ; 2o, sobre a divisão política, juclicia~m e 
administrativa do Estado e sobre a mudança ele sua caprtal ; 
3o, sobre a creação, suppressão e vencimentos elos empregados 
publicas; 4o, sobre obras publicas, estradas, navegaç~o inter"" 
ior e communicações pos·taes e ·tel egraphica s, que não per· 
tençam Ít administração federal; 5°, sobre a desapt·opl·ia~ã? por 
necessidade ou utilidade publica elo Est~do. e do_ munlc!p!O; 
6°, sobre a catechese e civihsação elos md10s; 1°, sobre os 
limites do tert·itorio do Estado; 8o, sobre as nunas, terras 
publicas e bens que pe1•tençam ao Estado; 9•, sobre o regimen 
eleiloral applicavel á eleição elos funccionarios do Estado; 
-tOo, .sobre a organisação juc~tciaria; H •, sobre o proMsso civjl 
e cl'llmnal ; 12, sobre ?S Crimes de responsabilida~e do presl
clente do Estacl~ e a ·forma de p~ocesso pura seu Julgarnento ; 
13°, sob_re o ens1no publico, que será livre e leigo em todos ?s 
seus graos~ A instrncção pl'imaria será g•ratuita, e obri~ator1a 
nas concllçoes estabelecidas por le i· U '' sobt·e o st'11.\s1dLO elos 
membros daassembléa legisbtiva ~ ven~imentos do pt·esidente 
do Estado; 15o, sobt·e os ajustes e convenções sem caracter po• 
litico com ou \ros Estados'; '16o, sobre a cfivicla publica activa 
e' passiva; 17•, sobre todos os wssum~tes ~ue nã0 fot•am e'll
pressa ou implicitam~mote vedados aos Estadcs pe'la ([;onstitui ção 
Federal. Avt. 11°, E' tambem da a11tribui ção ch~ assem IHêa Iegis
lativa, sem depenclencia d·e sancçâo do p\:'esidente do Estado: §:I.•, 
ot·ganisa.r o seu regimento interno ; § 2", veuificar os poclet•es ele 
seus membros ; § 3", organisa·r a sua secretarvia; § 4°, ]n:oceder 
á a;pura_ção da eletção· de presidea<te e vice-p1•esidentes dó Es
tado, accei;tm.· a renu<ncia delles, daJL'-l'hes posse de seus car'gos, 
conceder-l!hes ou negar-Jthes licença para sahirem elo Estado ; 
§ 5•, requisitar a intervenção elo governo federal; §6•, solicitar 
a r eforma cl.a Constituição Federal ; § 7•, promulgar as 1eis e 
resoluções nos casos do art. 14, §§ 1• e 3o; § 8•, processar é 
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ju.lg.a: o presidente elo ElsiMlo nos crimes communs e ele r espon
sabLbclade, segundo a f6rm<t do processo autet•iormente estabe
Je?icla; § 9• IJ?erdoar e commu~at• as penas 'elos empregaclos pu

•bltcos em crime Gle r esponsabtllclade; § W, conceciet· ou ·nega1· 

liCença . para o pt•oeesso c\13 seus membro~ tJerao le a justiça 
o'rdmaJt'La ;_ § 1d. cle!Jberar sob a p t·ocedencia ela accusação, 
por cnrna tnafiançavei, cont1·a o deputado pt·eso em tla.,.ran,te 
-clel1c~o; § i2°, t•eso lvet: J.elinitivam ente sobre os ajustes~ con-
-vençoes fetto_:; pelo presrc\en te do Estado ; § 1ao, adiar e ,p,·orogar 
as suas sessoes. J:2as le ts e J' esol11çÕes . Art. 12o, A pt•oposição 
das le1s e resuluçoes compete aos me mbros ela as>embléa Jegis
laLJva _e ao .pres2c!entc elo Estado pot• meio ele m ensage ns. § 1o 
es proJectos ter <~o tres ellscussões, si forem otfe,réc idos por qual
.quer deputado e somente duas, se partirem do ípresiclente tilo 
~staclo; § 2°, en tt·e uma e o:1tra discussão haverá o intecvallo 
<!l.e 48 ~oras, pelo menos; § a•, nenhum projecto será posto em 
cl•tscuss aJo sem o parecer ela commissão a que p ertença a sua 
maten a,, e sem estar comprehencliclo na ordem do dia d(l. 
sessão. Art. i 3° . Acloplaclo o projecto, será enviado (1.0 poclet• 
executivo, que lhe dará su a sancção e o promulgará. Si, 

·pot•ém, o presidente o julgat· inconstitucional on contrario aos 
interesses elo ii!;stado, oppot·-Lhe-ha o se u veto dentro de 1!0 dias 
U:teis, cla,quelle em que o recebeu e o clevoll'el'á dentt·o desse 
'Pt'al!o á assembléa com a exposição fnndam e ntacla, elos motivos 
~a r ec tlsa. § i•, o s ileneio elo Poder ExecuLivo, no decenclio, 
1m porta a sancção, e neste caso a pl'Billll Igação se fari pelo 
'J)l'esidente ela as>embléa, em nome clella; § 2o, s i, po ré m, antes 
de findat· o elecenclio , estiver encerrada a sessão da assemtbléa 
o pres iclen te elo Esta elo, no caso ele recus(l. ela sancção, publi 
cat•á pela i•rnprensa as razões ele s tta opposição ulentre d&quelle 
·prazo; § 3° , devolvido o pt·ojecto set·à elle sujeita á uma unica 
aiscussão ~ votação nominal, considera ndo-se appr ovado si 
ob~t vet· clc1;; terços, pelo m >nos , elos votos presentes e nes te 
cas o voltara ao poulet• executtvo para a solem ni d&cle ele su a 
promulgac;.ão, que se effectuará dentro de 48 horas fazendo -a 
si este pr azo lhe fot· exce.cl iclo, o presidente ela as~cmbléa e11~ 
nome de lla; § 4", a sancção e promulgação terão a seguinte 
f@rrnu·la: 'i 0 , a assembléa leg islat iva elo Estado decreta e eu 

·sancciono a segu inte lei (ou resoluçilo)· 2" a assembléa ]e<l'is-
1ativa do Es Lrudo clecret:l e .-\U prom •d"'ü 'a s~o-uinle re i (ou ~·e
.solução) . § 5°, si a pt·onutlgação for "'feita p"' lo presicle11t e ela 
assembléa, ·em nome clella. usal'- se-ha eb se n- uinte iot•.mula: 
<<F ••• presidente ela assembléa l rgislativa elo Estado ele Matto 
Grof!so, fa~w sabet• aos que a presente vit·em que a mesma as
,;;embléa decreta. e promulga a presente lei (o<i resolução)». 
Art. U. Os proJectos r Pgei.taclos não poderão set· r enovados 
ua mesma sessão annuai. Secção I!I. Do Poder. Executivo
CafoJltulo i 0- Do presidente, sua substituição e eleição . A1·t. i5. 

·O Poder Execut ivo será exercido pot· um cidadão com o /i+.tttlo 
llle pt'esiclente elo Estado, eleito clirectamente pelo corpo ''i!lei~ 
to ral, para servi t· durante qua·tro annos . Art. 16. Para sub
·stitu.ir o pres idente na sua falta e impedimentos, serão el eitos , 
simultaneamenle e pela mesma fôrma ele sua e leição, tt·es 
vice-t;resiclen tcs , com a designação ele 1o, 2o, e 3o, os quaes 

· ~arvirão cl~H·ante o m esmo J)erioclo govet•namental. § i 0 , nos 
~mpcelbmentos dos vice-pt·esi entes, serão successivame nte cha
ma_dos ao gove rno elo Estado o pt'es iclente ela assembléa Iegis -
1attva e o pl·esldente ela camam municipal da capital ; § II, si 
ill?M'em ~agos clut·ante o quatt·iennio os legares ele pres idente e 
Vtce, prestclent s, procecler-s e- ha á e leição pa t·a preenchimento 
elos quatro cargos, começando -se novo perioclo govern amental · 

:§ 3o, o presidente deixará o exercicio el e suas l'u11cções impt·o~ 
rogavelmente no mesmo dia em que ·terminat· o seu pet'ioclo 
governlllmental, sttcceclenclo lhe logo o recera-eleito ou os Sttb 
stttnto~ deste, segundo as regras deste artigo. - A rt. n. São 
C0.ncl1çoes de elegibi lü lacle para os cat·go~ ele pre~ icbn ~e e vice
prestcleJlte : ser ctclaclão brazileit·o : estar no exercic io elos cli
r_eLtos politicos; se r maior de 30 annos ele P-ciacle : ser clomici
h_afelo' no Estado durante os cinco annos que pt·ececlei-em á eleição , 
SJ Ot• braztleiro nato, e 10 annos, si fol·na.ttu•al•isaelo . - Art. 18. 
O prest clente não pócle se t· reeleito p[l.ra o qua!triennio segu>inte 

.e ~e;n e ~e1to vice-pre,iclente : § ·1•, lil vice- p t•esiclente não póc\e 
set teeleHo e. n_:Jm eleito pt·esielente, si clentt·o ele um a nn o antes 
~~nella ela ele1çao houver exe rcido o governo por a lgum tempo; 
"· .• [ 5 pt·esHlenLes ela assembléa leo·isla' iva e ela ca.mara Jlliu
nJctp.a :la_capilal que se acharem n;,~ condições elo paragrapho 

- ~_n;c ~,tor n~o po~lem set· eleiLos [)residente ou vice-pt·esiclenbe do 
..,.s,al!lo . § 3• sa.o ''"Ln '· . I' . . m ' , : .'"' uem lne Jgeveis 05 parentes cousangmneos 
e a ms no Jlt' tmeu·o e sagunclo gr.-~os elo pr e·iclente ou do sub
·s tttu:o l~gal cl~ste que se achar ~m exet·ciclo no ~1ome11t:1 ela 
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ele ição . ou que e t_e nha deixado até seis mezes antes. - Art. i9. 
A eleição do presidente e vice-presuleate fa r-se-h a no dia i cl.e 
ma1·ço elo ulLimo [l.Ul10 elo quatrienuio: § i 0 , cada eleitor ,.0 _ 

t[l.t•á om •cl•uas ceclulas cli~tinctas , em uma para pt•es icle n te e 
em outra pam os tres vice- presidentes; § 2°, o re-ultaclo ele 
carla mesa eleitot'al ser á immecliatamente publicado pot· edital 
e ·pela impt'ensa, onde a houver, e ele tudo será lavrada uma 
acta circumstanciacla, clesignanclo os nomes elos Yotaclos e o 
numet·o ele votos obtidos por cada um: § 3o, ela ac ta serão ex
t ralli das duas cópias, assignadas po t· to ~la a mesa, para serem 
remetticlas, uma ao presidente elo Estado e outra á sect'etaria 
(:a assembléa legislativa. - Art. 20. A assembléa leg islat iva , 
na sessão orclinal'ia qne se seguir á eleição, fará com qualquer 
Jltlmet·o de membr0s pr~se :~ te s a apm·açi:i:o elas authenticas 
recebidas, proclamando pt•es iclente e vice-presidentes os cicla
clàos que houver~m reunido .a mai CJri a absoluta elos. suffragios: 
§ 1o, st nenhum eLOs votados tLvet· a lcançado a maiOt'Ja absoluta, 
a assémbléa elegerá pot• esct·ut in~o secre to e maioria ele votos o 
presidente ou vi0e-presiclentes, de entre os clous cidadãos mais 
votados pal'a cacla cwm clos cargos na eleição clirecta, conside
rando-se eleibo o mais ve lho, no caso de empate; § 2°, a apu
r iJJçi'úo se far á em uma só sessão cliaria, l avrando-se uma acta 
circumsta nciacla ele todos os t rabalh os, que será assignacla 
pela mesaJ e por todos os deputados p t·esen les; § a•, o t•esultaclo 
ela apur<lção será immecl iatamenle publicado por ecli tal e pela 
imprensa., e ela respectiva acta serão extrahidas cinco cópias 
authenticadas pela mesa, que as remeótet·á ao presidente e vice
pres identes eleitos e á secretaria elo Governo. - Art. 21. O pre
s idente em exel'Cicio terá os vencimentos q ue lhe. forem m a l·
caclos em lei, q-ue não poderá ser alterada dura nte o qualriennio. 
- Art. 2.2. O pt•esiclente e vice-presiclen tes tom!\rão poss<J ele 
seus cargos p rante a_assemblea l egislativa, s i est iver funccio
nanclo, ou perante a camat·a municipal, fazendo a segtlinte de
claração ele compram isso: << Prúm&to cumprit· fielmente os de 
veres de presiclen be (on v ice-pt·esiclen te) elo Estado, obs ervando 
e fazendo obser var a Co nst itui ção e as leis, e pt·omoveJtclo quanto 
em mim couber a felicicla(le geral ».- Art. 23 . O pt·esidente 
e vice-presidentes perdem o car go, retirando-se pat'<L fó1•a elo 
Estado sem prév ;a licença ela assembléa legisla tiva. - Capi
tnlo H .- Attribuições. - Art. 24. Compete ao Poder Elxecnttvo: 
§ 1°, cumprir e fazer cumprir as l eis elo Estado; §_2°, sanc
cionar, promulga r e fazer publicM· as leis e resoluçoes ela as
sembléa l egislativa; § ao, expedir os clect'etos, r egwlamentos e 
instr 11cções necessa t·i as par[). a execução das lei s ; § 4°, convocal' 
extraordi>nar iarnente a assembléa l egisla ti va e prorogar as suas 
sessões; § 5°, dar con ~a annualm.ente ao Poclet• L egis lativo ela 
situação elo illstaclo, em mensagem que lhe clirigit•á n e primeil•o 
•dia da sessão a nnual; § 6o, fazet• a r recadar os imposLos e 
rendas elo Esta elo, e dar-l hes a appl icação ele terminada pm·. lei ; 
§ 7o, prover os cat·gos civis e militares , nomeando, suspendendo 
e clemittinclo, na fôrma el a l ei; § 8°, clis~riJb u ir a fo rça pu
blica e mobilisa i- a, segundo as ex:igencias ela segurança e 
trJ.nquillidade elo Estado; § 9°, perdoar e commulat· as penas 
impostas aos crimes communs pelos tl'ibunaes elo l~sl-aclo ; 
§ tO, conlrahir emprestimos c fazer otrtras oper açõe.s de credito, 
com pt·é via autorisação leg islati va ; § 11, fazer com outros Es
ta dos ajustes e convenções sem car acle t• poli ti co, a;d ?'efe?·enclum 
ela assem bléa legisl a ti v a; § 12, apreseiltitr á assembléa legisla
ti-• a as propostas de ot·çamento, ele fixação ele fot· ça publica 
e q uaesquer outt•as que julgar con venieu tes ; § ia, tomar as 
pt·ovicle ncias n ecessarias para que a.s e leições se realizem n a 
f6 r ma ela le i ; § i4, r epresent3t' o .J!!staclo J)el'ante os. poderes 
feéleraes e tios oulros 'Estados ; § 1::>, clectcln· os conflwtos ele 
jtu•isclicçã_o e ntre as aut_oridacles actn; inistt:ativas; § 16, s~s 
•pender, nao_estanclo reltll!da a assemblea leg1slatLva, a execuçao 
das resol•ttçoes e posturas elas camm·as munw1paes, que .forem 
contt·arias ás leis federaes e elo illstado, ou offenderem cltreJtos 
ele ontt·os mtlUicLpios, dando conta circumstanciacla elo seLL. ~c·to 
á mesma. assembléa na snbsequen~e rettnião ; § 17, reqULst ta r 
a inter venção do G:Jverno ela União ; § 18, r ec la mar contra as 
invasões ela autoridade fecle t·al nos negoc10S elo Es taélo: 
Cap ituJo ao. - Da responsabiliclacla e~o pL·esiclente . -:- Art. 25; 
Nos crimes communs e ele responsabdtclacle, o prestdente sera 
processado e julga do pela assembléa _leg_isl~"tiva, e deixará o 
ex.er cic io ele seu cargo logo qae lhe seja 11111mado o decre to de 
pronuncia. - Art. 26. Constituem cr im es ele responsabili
ehllde es actos do presirlente que attenta re m con.tra: to, a 
Constituição e as leis ela T:Jnião e do Estado; 2°, o livre 
exercici·o elos poderes politicos ; 3o, o gozo ou e:;:e,~cicio elos 
direitos politicos ·e indiviclua:es ; 4', a segm·anç[l. interna do 
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EsLado; 5o, a proh idadé da admiDislr;,ção; 6° , a guarda e 
appl icação legal dos d inheiros publ icas; § i o, em lei espe
cia lser ão defi nidos estes delic tos, e r egula da a f61·ma el a 
accusação, processo e jul gamento delles , egualmente appli
cavel aos crimes communs : § 2o, a sente nça c0n clem natol' ia 
só poderá se r profe ri da t'euninclo do ns ter ços ele votos dos 
deputados preoen tes á sessão de ju lgamento ; § 3", as penas 
para os del ictos ele responsab i lidade ser ão sómente as el e s u~ 
pensão ou demissão , com incapacidade pa t·a outr o emp l'ego, ou 
sem el la . Em caso a lgu m desapparecer á a obrigação de in
demnisar o damno caLtsado, q113 se r á p ~ clido pe la compete nt<J 
acção livre.- Secção 4a , - Do Poder J udic ial.- Capi tu lo '1. 0 

·- OL·ganisação .- Ar t. 27 . O Pod~r J udic ia l será exe L·cido : 
1•, por um tr ibunal su perior denominado- Relação do Estado
composto ele cinco membros, co m o ti tulo cle- clese mbargado t·cs 
- te ndo sua sécle na capital; 2•, por juizes de cl il'eito, um em 
cada comal'ca; 3°, pot· supplentes elos juizes de d ireito, tres em 
cada mnn.; 4°, pelo Tri bunal elo Jury, com a organ isação 
actual; 5", pot· j uizes ele paz, quatr o em cada pat·ochi a. 
At•t. 28. A juJwatut•a elo Estado constituiL·á duas i n ~ ta n cbs : 
a primei ra fo L· macla pelos juizes ele direito, seus supplentes, 
pel o Jury e pelos jui7>es ele paz, e a segu nda pela Relação .
Art . 29 . Os dese mbargadores e juizes ele direito ser ão vitalíc ios 
e s6 por sentença per ,lerão se ns c:argos . Os ju izes de di re ito 
só poderão ser removidos ele uma pa t·a outm comarca , si o r e
que rerem. - •\rt . "3:l . Nos crimes comrnnns e ele responsabil i
dade, os desembat'i:!adoi'es e juizes de di rei to responderão pe
rante o 'l'dbunal da Relação.§ 1o, quando a ncção cri mina l 
for intentada cont r a todos os membros do Tribu nal d >t Relação 
ou a maioria cldles, o processo e julgamento ter ú l ogat· pe
rante a assembléa legis l ativa , que se conver ter ú em tribu na l de 
jastiçn, procedendo em conform idade elas l eis vigent?.s ; § 2", 
Jica sal vo aos r éos. no caso ele conclemnação, o clit·e ito ele t'e
querer a rev isiio elo seu processo pelo Supr emo T t·i bu nal Fe
deral , na fórma elo art . 81 ela Cons ti tuição da Repub lic:l.. 
Art . 31. Os clesembargaclo t·es se r ão nom eados pe lo presidente 
do Estado, denl,re os juizes ele di t·eito, por ordem ele antiguidade 
a bsoluta .- Art . 39,. Os juizes ele direito serão nomea··fos pel o 
presidente dentre os baciJareis fo r mados que üret·em, pel o 
menos, quatro ::mnos ele pratica do foro e que, em concu rso pe
rante a Relação, foram class i ficados nos do ns pr imei ros logares 
ela lista de 1habilitação. QLtanclo só hou ver um c:tncl iclato , po
derá o pres idente mandar por LLilH\ vez sómenL quo se pr oceda 
a novo concLn·so. - Art . 33 . Os desem bargadores se r ão substi 
tuídos nos seus imp~clim ontos pelos juizes ele cl it•eito, r g uiada 
a prececlencia pela proximidade elas comarcas ela séde ela H.e
lação. - Al'L 31. Os supplen tes elos juize3 ele di reito ser ão n o
m eados pelo p L·esidente por qu:ltt•o annos, durante os quaes não 
poderão set· removidos nem perGler o cargo, s in ão a requel'i·· 
menta sen ou po r se ntença. A precedencia clelles na substitu ição 
elos jLtizes ele dire ito ser i regu lada pela or dem ele proximidacle 
dos muns. ela sécle ela coma l'ca. - A t·t . 35 . Os ju izes de paz 
serão elect ivos e servi rão pot· qml.lt·o an nos. - Art . 36 . O m i
n iste r io publico compor-se-ha do procurador geral elo Estado 
.]Ltnto ao 'l'ribunal ela Relaçiio, de promotot·es ela 1ustiç't nos 
muns. qne f.,rem sécles ele comarca e ele aeljttntos "nos outros 
muns. - Art . 37. O pt·octt>·aclo r g ·? r a l será nome:1.cl·J pe iÇ> p re
Sidente elo Es tado dentre os membl'os ela Rel ação , e se t· virá 
por t res annos, podendo ser recond uz ido. - Art . 38. Os pt·o
molores da just iça e sens ad j untos sa rão tambem nomeacl<)S 
pe lo presiclenle dentre as pessoas lega l men te h tbi li t.aclas, com 
pt•efere ncia os bachareis fo t·maclos , e serão ~o n se l'v ados em 
quanto bem serv ire m .- Ad . 39 . Na·1 caus:1s cíveis dar-se-h a 
o a r bi trame nto , s emp re que as pa r tes o p refe t·irem e fo re m 
capazes ele t l'ans ig ir O compl'om isso e a sen tença a r bitral só 
se torna rão exequiveis pela homologação do ju iz te r t·itor ia l. 
Capitu lo 2D. - ALt rib:tições . - Ar t. '10 . E' ela compe leacia elo 
poder j udicia l o j :tl game n to ele todas as causas c íveis e crimi
n aes que, pot· e.sta e pela Const ituição Fede ra l, não t ive l'e m 
sido expressamente commett iclas u o:~ t ra jttrisclicçiio especial. 
- Ar t. 41. A le i determina rá as att l'i buiçõe3 de cada orgão 
do Poder Judici al. sob as segn intes bases: § i o, ao T r ibunal ela 
R elação compe tirá: 1o, e leget· an n ual me nte de ntre os se ns 
membros o se u p L·eüde n té; 2o, julga r o~ r ecut•sos in leP pos tos 
elas sentenças elos j u izes de d ireito e elas dec isões elo J ut·y; 
3?, clecicl ir os confii ctos de jut· isdic;ão entr·e autoridades jucl i
?Jari as ou entl'e estas e as aclmin is tt·a ti vaq; 4°, p t•ocessa t· e 
Jl~ l (;at· os jni zes vital íc ios, nos cr imes comm u ns é ele re~ponsa
!)l !tclacle; 5°, conceder lu:obea,s-oOJ·pus; 6o, o r~an i sar a lis ta elos 
JUizes ele d ireito, por ordem de ant iguidade e r esolver as r e-
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clamações que apparecet•em a r e>peito ; 7°, r emettéL' ao p re
sidente elo I!; st:tclo, l ogo que se de a lg uma vaga na Rel ação, a. 
l is ta elos jui zes ele d ire ito por ordem ele antig Lticlacle; 8° , enviar
ao prcls iden te do Es tado a lisLn dos cidadãos h ab il i tados em 
concurso pa ra o CtlL'go de j uiz ele d ire ito ; § 2• , ao pL'éS iden te 
elo tr ibuna l com pet irá: 1o, nomear, sus pender e clem ittir na 
fô rma ela le i os em pr eg,lclos ela secretaria elo tri bunal ; 2°, de-· 
c idir a suspeição opposta ao j uiz ele d irei to ela capital ; 
3• , a bri r concur so, no prazo da le i , par a o logar ele juiz ele 
direito, l ogo que vague q ua lque1· co m . ;.§ 3o, ao jni z de direi to 
competirá: f o, pro~essar e julgar em primeit·a i nsta ncia todas· 
as causas cr ijllinaes e as ele natureza civil, que excederem ela 
a l çada elo j niz de pa7. ; 2• , con hecer, pol' via ele appell ação, 
elas se ntenças dos jui zes de paz; 3o, con hece r das ca LtBas m a-· 
t l'i mo niaes; 4•, p rofer iL• todos O.l despach os s usceptí ve is de 
r ecut·so nas cau sas processadas perante os sup ple n tes ; 5°, pr o
cessar e julgar os cr imes ele responsabi liclacle elos empregados 
ptt bli cos do Estado e ma ni cipaes q ue não t i ve rem fc'1·o pr r
vati vo ; 6", clec icl it•, fór a ela capiia l, da suspe ição do juiz ele 
direito da co ma rca v izinha ; 7•, dec id ir· chl suspe ição eloS· 
supple ntes e dos juizes ele paz; so, pl'e.:;icl i r ás sessões elo Jnry 
em todos os muns. ela com . ; 9•, conceder lu~bea.s-co r·pus; tO, 
nomear , na fót·ma ela l ei, os $er ventuarios dos officios ele .JUS
t iça el a com. ; § •Jo, ao supplente do j Lti z ele d ireito compet irá , 
além da subs ti tu ição delle nos seus imped ime ntos, exceptuacla 
a pres icle ncia elo 'l' db unal elo J nry , o prepar o ele todos os feitos 
c íveis e cdmi11aes, fó L•a ela sécle ela com., co m exclusl\o dos 
despachos s u scep~iveis de reeurso; § 5•, ao j :tiz ele paz compe-· 
til'á : 1°, p:·es idir ao ac\o elo casa mento ci vil; 2o , decidir com 
appe llação par a o j uiz ele direito. as ctHtsas ele valor_ não exce
de nte ele 500.S ; 3o , processn r e .J n lgat· com appellaçao pa r a o 
jLtiz de d ireito os pequenos orime.s e contraven ções, confot·me 
fo t· e3tabeleciclo em lei orelinal"ia; § 4o , a competenc ir.1 do Jury 
con tinú a a ser a mesnu que l inha es te tr i uunal no r egi men 
anteL"io r ; § 7°, o proclll·aclor gera l do illstaclo ser(\ o orgão elo 
m in isterio publico jun to ao _'l' r· ibunal ela Rel<tção; § so, os pro
motores ela j ·tsliça e adj untos exerc i tarão as funcções dos
actuaes p!·omotor es pub li cas, fl canclo annexaclns aos r espect ivos 
cargos as attribuições elos ac l ua ~ s ctu·aclor es gerae3 de or pbãos, 
promoto res rle t•es icluos e p l'ocu r adoro> elos fe itos ela faze nda 
el o J.<;staclo .- T i tulo2°.- Do mu ni cipto.-,'\.r t. 48.0s m uns. acLuaes
conti nn:l.m com os mesmos li m ites tel' l'i toriaes que, pocle l'ão 
ser aHer aclos quan doco nviet· aos in te resses ela adm inis tração . 
- Art. 43. O m un . se r á autonomo e independente na gestão 
elo.> se:.~s negocias . - Art. 4:L O go vemo elo mu n . será. CQJll 
me tt ido na par .e clelibarat iva a uma camara cujos membr os 
denom in a t·-se-hão ve readores e n a parte execul.iva a nm c iclaclão 
com o titulo de intencle nbo ge ral.- Ar\. 45 . O nnmer o deve
readOl'es ser á dê nove na capital , de sete nas cidades ou vi llas· 
que fot·em sci (les da com. e ele ci nco nos o:1trosmu ns., podendo 
este n umero ser alte t·ado por l ei, qnanclo convieL' .- Art . '16. 
Os ve r eador es se rão subst itu ídos nas sttas fn ~ tas ou impedi-· 
ma ntos pelos seus immecl iatos e m votos, na ot·clem rla vo taçãc .. 
§ :1°, par a substitu i L' o in tentlen te il ave rú do us vice- i n tenden tes ' 
com a des igDa~'ão ele :l o e 2°; § 2o, na fa l :a 0:1 i mpe,d ime nto 
elos v i c~-inte nclen~es, a cama ra mnn1ctpal nomeara quem 
exe L' ça i ntednnmeiH~ as f uncções tle i ntendente .- ,\ r t. 47 . Os· 
ve r eadores, o in tendente e 08 v ice- i :lle nden tes set·iio eleitos na 
mesma occas i~o, por su/l'ragio clirecto, e por pl u;·a l iclade cle
vot_os e serv1rao ctu:ant~ quat ro nonos, não podendo s;n· r~
eleltos para o quatr;enn tO seg· t!i nte o in tendente e se us substJ-· 
lutos . - Ar t. 48 , O car go ele vereador é n-mtn ilo e o ele i nten
dente pócle se r r enl unet' <tclo pe la camal'a~- At"i . 'H:J. Os ver ea
dores e i n tenden tes res poncleriio pe L'a tüe o jcli z el e dire ito ela 
r cspecf.i va com. pelps abusos que prali caren1 no cxercic io d ~ 
Sltas fu nc.;ões .- Ar t. 50. Em lei orcl inal' ia ~s pec i a l sel' á de ter
m in ada a competencio. das camat' :l.S mnni cipaes e dos in ten
elente8 ele barmon ia com as seguin tes bas~.s : § f o, á camara 
m un i c i pt~ l cotl1 [ieL irú: 1°, ver ificar oo pode res de se us membros 
e elo in te ncl ,, n te, apura ndo a r especti va eleição e j Ltlgan do da. 
va lich cl e tle ll a; 2o, elege r cle n tt·e o.> seus membl'os, a nnu a l
men te S31l pres iden te e vice- pres icle n tes; 3° , exer cer em su!' 
plen itude o direitl) de pe tição e t•e presen ta L· contra os atlenta
clos p t' tt ticaclos co nl t·a as l eis fecler aes e elo Es tado ; 4°, ce
lebra t· com outr as cama t·as conYe nção sobre m a_te t· ia ele in ter- · 
esse comm um a seus muns . ; 50, conceder ou nega r a sua 
appt·ovação ú nomençiio e dem issão elo secl'et: rio da ca mar a e 
elo engenheir o mttni c ipa l, feita p~ l o in te nde n te; 6°, r ec la mar 
elo _in le n~e n te todos os dados e Ít1fo L·mações que julga r neces
sa t·t03; 1°, a u to rrsa r o tn te n,len te a co ntm hir empres timos; 



MAT 4-99 - MAT 

8°, recon~iderar as r ego] uções e posturas con Ira as quaes repre
seatar o mtendente; 9°, autonsar, por dons terços de votos .dos 
vereadores. c!e que se compuzer a camura, a alienação dos 
bens mun1 C1paes; 10, decretar . as obras que julgar uteis; 
11, e~tabe lecer, augmentar, suppnmir ou diminuir os impostos 
~u111c1pa_es ; 1.2, dar posse ele seus cargos aos presidente ott 
"VW_e-pres1~l~11'tes do Estado; 13, decretar postm·as sobre a po
ltcla_ mumcil1_al, sobre hygiene, sobre todos os objectos proprios de 
sua lnStitutçao e es tabelecer penas contra os inl'ractores; 14, orçar 
annualmente. a recelt~t e fixar a despeza d o mun. ; '15, organisar 
a fo rça ele poltc1a mumcipal,como entender coaven i ente; 16, ct·ear, 
mantet· e subvencionar escolas ele inst. prim. ; 17, promover e 
zelar, C?mo ente ndet· conveniente, tudo quanto se r efere á vida 
ec~no~uca e . administrativa do município, uma vez que não 
mtrmJa as le1s federaes e do Estado, nem offenda direit<:s ele 
?Utros municípios; 18° decidir !Jm g t·áo de recurso das penas 
1111postas pelo intendente.§ 2o . Ao intendente competira: to 
exe.cutar as resoluções e. pos t.urus da camara municipal ; 2° 
·dirigir e supet·intencler todos os servi ços municipaes; 3o admi-. 
ntstrar os bens e ar recadar as rendas do município; 40 repre
sentar em tudo o município; 5° nomeat· e damittit• todos os 
empt·egados municipaes, com approvação dn. camm·a, quando se 
~ratar elos carn-os ele secretarias e engenheiro municipal ; 6o 
representar co~tra as r esoluções e postm•as que forem inconve
nietües ou constittiCionaes; 7° tomat· par te nas sessões ela camara 
quando for convidado ou lhe parecer conveniente; sem voLo nas 
cle~iberações, 8• apresentar os dados e informações; que a camara 
extgir, 9• informar á camat·a em relatorio annual que será publi
•cado pola imprensa, sobre o estado dos diversos ramos ela admi
nistração; tuo exped ir as providencias necessarias para as elei
ções, ifo apresentar no fim ele cada anno o projecto de orça
mento para o anuo seguinte; 12° JH'ocessa r e julgar as inf,·ac
ções de postu.t·as com recurso para a cama r a. § 3o. Nenhum 
contracto para serviços ou obras mituicipaes poderá ser auto ri
sado sem prévia concurrencia publica . § 40 o intendente remet
terá semestmlmente ao presidente elo Eslaclo, e no principio ele 
cada sessão annual ú essembléa legislativa, um relatorio cit·· 
cumsta:nciaclo de toda s as occul'l'encias que interesse m ao 
município, acompanhando -o de cópia ele todas as resoluções e 
posturas decretadas pela camara, afim ele ter loga t· o procedi
~mento a que se referem os arts . 11 § 2o e 25 § '1 6. -'l.'itulo III. 
--Regi meu eleitoral. - Art . 51. Em lei especi:1.l, que consa
grará o .,;ato livre ou cmnula.ti·vo como ·ga t•antia da represen
.taçã o proporcional das mitwri~s, se t·á regulado o process? da 
eleição no es·taclo e nos muntctpiOs, ele accordo com as segumtes 
1Jrescripções: i "- será eleit'H' toe!~ o cidadão alistado pnra as 
ele ições fecleraes ;_ 2"- oq esL_rangeH'03, . co?' res1clenc1a ele ·tres 
annos no mtmicipw e que torem contrdmutles elo cofre muni
<Jipal, serão alistados em qualificação e~pecial feita pela Camara 
Mtmicipal, desde qt1e o r aqueiram, com tanto 9-ue S ~Jam ma10r~s 
ele 21 annos e saibam let• e escrever. Os que forem assun quah
ficaclos poderão votar e ser_ votados na e leição. p_ara vet·ea,dores 
.e intendentes: 3a a votaçao em qualquet• ele1çao se fara por 
districtos ele r)az ou por secções ele cli~tricto, 5le modo que não 
vo·tem perante cada mesa eleitoral ma1s d_e ioO elet tor~s ; 4"- a 
eleição começará e terminara no mesmo c!Ja e constara d~ um 
·só escrutínio, que será semp re sect•eto; 511 o eleltor tera. em 
·cada elei ção tantos vo·tos quantos forem os logoras a_ preencher, 
podendo concentrai-os todos em um só nome, t•epetido outras 
tantas vezes on distribuil-os como e atender; 6" a todo cidadão, 
alie tado ou não se rá garan lido o direi to de Jiscalisat• o pt·o
cesso eleitoral~ de apresenLat· protestos e reclam~ções contra 
as Hregularid ades que nelle. se de1•em; 711 ser ao. cl~cretadas 
~atlas as providencias necessar1as para evJtat· e reprmur toda a 
ll1tet·venção offtcial, directa ou indirecta, na eleição, não po
clend? o eleitor ser preso sob nenhum prete.x to um mez ~ntes ou 
clepo1s ela a leição, sa lvo caso ele J:lagrancta em cr11~1e mafiau
.çavel; 8a serii,o declarados os casos ele Incompat~b~clade elet· 
toral; ga as mesas eleitoraes serão compo~tas dos. Jm.zes ele paz 
e seus immecliatos em votos na ia secçao do d1st~·1cto, e nas 
o~tt·as- ele elei tores nomeados por elle~, pela forma que a 
le1 determinar .-Titulo IV .-Disposições geraes .-Art. 52. ~s 
qualidades de cidadão brasileiro definidas ~o at·t. 69 ela Çonsti
tutção Federal e os direitos cotlceruen·tes a liberdade, a segu· 
rança inclividÍI~l e à propriedade, garantido~ pelo art. 72 da 
m~sma Constjtuição a brasileiros e estr<.I?gell'OS res1dent7s no 
pa1z, são considerados expressas e cumpridamente consagtados 
na presen te Constituição, em relação · aos habitantes cl~ esta~o 
como parte integrante de lia. Art . 53 .. Os carg?s publJCos B<t_O 
accessiveis a todos os cidadãos brasileiros, med1an te as cond1-

ções de capaci:lade <J.ue a lei exi!fil'. §i o Os fllnccional'ios admi-· 
nistrativos do estado que comp1etar~m t1·es annos de serviço 
no respectivo emprego e houverem s1do nomeados por meio ele 
concurso que a lei determinará para o provim ento dos em 
JH'egos e1~1 geral, serão vitalicios e só por sentença perderão os 
seus lagares. Exceptuam-se desta r_eg t•a os cher~s :tas repar- · 
·ti ções e aquelles que e_xet:cere,m s1mples c~mm1ssoes; § 2o o 
Estado não reconhece dn•e1 to a aposentaclol'la . Para todos os 
funccionarios do Es tado haverá montepio obrigatorio; § 3o o 
cidadão em exercício de funcçõe s de qualquer dos tres pod~res 
não poderá exer cer os ele outi·o .-At·t. 54 . Os carg_os eler:t1vos 
podem set· remunerados em qualquer ter;nl?o, e é lacultatlvo a 
sua acceitação, excepto os de vereaclot• e JUIZ ele paz.-Art. 55. 
Todes os fllnccionarios pllblicos ao entrar na posse de seus cargos 
contrahirão lbt•mal comprpmisso de bem ctunprit· os seus 
deveres e serão civil e criminalmente responsaveis pelos abusos 
ou omissões em que incorrerem, e por não fazer eflectiva pot· 
inclulgencia ou negligencia a rasponsabilidade de seus subal
ternos. - Art. 56. São mantidos os direitos legitimamente 

· adquiridos e garantida a divida publica do Estaclo. - At·t. 57. 
Continnam em vigor, emquil:nto uão forem expressamente revo
gadas, a~ leis do a ntigo regm1en que não forem contrarias ao 
systema de governo firmado nesta Constituição, e os actos elo 
gove rno do Estado, durante o regimen provisorio .- Art.58. Es·ta 
Constitituição poderá se1· reformad;t no todo e em parte, quando 
a experiencia o aconselhar. § to Consicle r:JJr- se- ha iniciada a 
r ,• forma quando o projedo, assignado pot· .um \et·ço pelo menos 
cloB membros da assem bléa, for adaptado em t res discussões 
por dons terços elos votos delles; § 2° si na seguinte l egis
latura a mesma proposta, submetiida ele novo a t res discus
sões na primeira sessão annual , for a pprovada em cada 
uma dellas por dous Ler ços ele votos da assemlllêa, iucor
porar-se- ha á Constituição como parte integr ante Clella, sendo 
publicada com a assignatura da mesa da assembléa e ele 
todos os deputados presentes .- Art. 59. Para os fins do 
artigo precedente só é constitucional o que diz r espeito á 
fórma do governo, aos direitoõ políticos e inelividuaes do cidadão 
e a natureza, limites e attribuições elos poderes politicos . 

MATTO GROSSO . Cidade e mun. elo Estado de Matto 
Grosso, na com. de Caceres; edificada a um qual'to de legua 
de distancia da maraem orienta l elo rio Guaporé, que alaga-a 
em suas maiores en~hentes ; na lat. de 15o, a i8 k ils . elo rio 
Sara ré . Da ta de 1730 a s'ua fundação pot• mineit•os que par
tüam de Cuyabá em busca de novas minas e que se estabele
ceram em Pouso Alegre, d'onde depois se mudaram. Fo1 sole
mnemente elevada á categoria ele Villa Bella da S_antissimà 
Trindade a 19 de mat·ço ele i75.2; sendo seu primeiro gover
nador D. Antonio Rolim ele Moura Tavares , clP-pois conde ele 
Azambuja, nomeado pela carta régia ele 22 ele setembro ele 1748. 
Em 1.818, por Alvará ele 17 de setembro, foi elevada ú categoria 
de cidade. com o nome ele Matto Grosso. Jaz em contristadora 
decaclencia apezar ela fert ilidade elo seu solo. Ha em Matto 
Grosso ou r~ de tres qualidades: o de guapiara, de mais facil 
extracção, porém, hoje muito difficil; o de carrego que é 
e:.trahiclo do cascalho ; e o ela peclt•e1ra. O B . de Melgaço, 
desc1·evendo essa cidade diz: « Outr'ora capita l d::t província, 
está situada na marge m di r. elo rio Guaporé em distancia ele 
300 braças do rio, na lat. ele 15° e long . de 6.2o 18' O. de Paris 
(16o 51' 45" O. elo Pão de Assucar), em terreno plano e st;jeito 
a alagações nas maximas enchentes elo rio. Em 1784, uma der
r ubou um a terça par te elas casas, elevando- se. as aguas dou~ 
palmos acima elos alicerces. A differença de m vel das aguas e 
ordinariamente de 14 a 15 palmos. Foi edificada sobre um 
plano regular, tendo gr andes e l at•gas ruas, que qnasi ter
minam no rio e cot·tadas em angulo recto por tra vessas 1 todas 
em linha r ecta, formando espaçosos quadros e Rr~ncles qu1ntaes. 

. As casas são ele adobe e cobertas de telha. I• 01 es·te laga r e_s
colhiclo pelo primeiro gover~1aclor e capitão -gen~r ;;~ D .•. Antomo 
Rolim de Moura, que no d1a 19 de março ele 17o.2 er.1gm, _em 
observancia da Provisão Régia de 5 de ago~t? cl~ 174o,_ a Vt!la. 
Bellêb ela Santíssima Trindade, com os pr1vtlegws .e Bénço;s 
da vi lia de S. Paulo. Deu-se-lhe por a rm as uru tnangulo . • 
Tão ermo estava o Jogar que o governador. ·teve de conce~er 
licença aos vereadores da camara para funccwnarem no a t•t'a la l 
da Chapada ele S. Francisco Xavier, ficando elle morando em 

i i\Ias u camara, diz o Dt·. Philippe José Nogueil'a em 1770, tenn.z
mente conset•va urna nguia ou um pelicano. 
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·uma palhoça n a recem- creada villa. Entt·etanto foi ella po
voando-se e tom ando incremento, atlrahidos os novos mora
dores pelos aponta dos privilegios , pela presença do governador 
pela riqueza minet·a l e pela fertilidade da t rra. Fundar anc-se, 
além de estabe lecimentos de minemção, g ra ndes e impor
tantes sili os de l avoura , dos quaes ainda hoje h a vest i.,.i os . 
Em 175-!, mudou-se a freguez ia ela Chapada para a capelfa de 
Santo .'lntonio , ela villa, si>a no loc•ll onde, no anno seguinte, 
se fundo u a matriz ela SS . 'l' l"in dade. Em 1761 1 , fixou- se 
em Villa Bella a res idenc ia do Otuiclor e cl0 P rovedor da 
fazenda real , que até então residia em Cuyabá. E m 1771 es ta · 
beleceu- se a ca s!t de fund ição ele ouro . Fo i elevada á catege>ria 
de cidade co m o nome de Matto Grosso pela Carta Régia ele 17 
de se te mbt•o ele 1818 . Duas ou tt•es l eguas a SO. de lla começa 
uma corda ele tereas montaosas 2 , cobertas ele maLtas, q ae 
na clieecção dê NNO . , parallelamente ao Gua poré, bol'clam a 
saa margem esq., em ma,ior o a menor distancia, até a beiral-o 
no lon-ar ela~ 1'o1··r·cs . Ft•on teiro á cidade e dis·tan te de uma a 
duas leg·uas es t ~t naquelht s ~ rra o mon·o do Gt"ão-Par á , cuja 
altitude é de 2,600 pés a, quasi 800 me~ros. A cida de e seu 
di s tricto padecem ma is ou menos annu aln;e nte das febres inter
mitten tes pal ustres; enlrettnto a fama de quego7,a é exagerada . 
Tem s ido inmcliela pelos sarampos, mas nunca, pela variola. 
Um a epi zoot ia lhe apparecea em -1851 , impoutada ele Chiquitos 
e que n ão ta t·clou a es tenclér-se por toda a província, ficando 
a hi e:-tclem ica; assolando o gado cavallar com conseqnente 
detrimen to ela criação elo 'accLLn1 '• O commer cio de J.\lhvtto 
Grosso, con:; is~inclo n :t importação em tt·oca de Oll l"O, 
e ele ge neros ele além -mar, fa:uia- se com o Pará pela 
navegação elo Madeira e Amazonas, e com o Rio de Janeiro e 
Bahia por intermeclio de Cuyabá, por terra ou pela navegação 
fl tlvial ele S . Paulo a Cuyabá, sendo qae a lgumas expedições 
dirigiam -se em clireHut·a a Matto Gt· osso, subindo pelos rios 
Para gLL ay e Jaun\ a té o registro deste uHimo. Por todo o resto 
d o seculo p assacl<J, e a inda pelos primeit·os lustros do actaal 
i\{atto Geosso viLL crescet·, ou continuar sem declinar a su~ 
prospel"icla cle . Porém ·lJa 50 ou 60 annos começou a clecaclencia 
pot· divers as cansas. alem ela ele escassear o ouro . Os clou a 
ultimos ca pitães- g-e neraes deixaram ele r esiclit· permanente
mente em i\Iatto Gt·osso, e, em 1821 , transfe riu-se a j unta da 
fazenda e casa ela fllnelioão elo onro para Cuyabá , CJIIe desde 
ent ão tornoa - se ele fa cto a cap ita l da província; o qtte deu 
log·a t· a começar a immig- l'ação pat·a es ta u!Lima cidade ele fa 
illl lias abastadas, ficando quasi em abandono consicleraveis 
estabelec imen tos rur aes e de mineração. ~o mesmo a n oo de 
182.2 foi dep os to o governador em Cuyabá e subs t ituído por 
uma junta govern a tiva, á qual não se q uizeram s ujeitar os 
matúogl'oss~nses , elegendo por Slla vez am governo provisorio, 
que clenommal'a m legal e como tal veio a ser reconhecido pe lo 
governo i mperi al. Em 1825 o pr imeiro presidente no meado 
chegou a Cuyabá , onde tomou posse, cleferinclo-lhe j ura-mento 
o presidente elo governo ele Matto Grosso . A'quelle presidente 
ordenara- se, que visitasse Matto Grosso ·tão fl'eq,aen temente 
como lhe foose possivel; mas esse prece ibo não foi obsel'vaclo 
por elle nem por nenhtun elos successores, até cpue, em 1835 foi 
a_ci~ade el e Guyabá dec lararla capital ela província, podei pr o
vmcJal. De cada vez tem ido a mais a decaclencia ele Malta 
Grosso, que tem chegado a completo marasmo . Os poucos e 
pobres moradores que l'estam ve~m- se a"té insu.ltaclos não lon"'e 
ela cicla~e, por hor~las de inclios sel vage ns» . O DI'. S. da Fo'f;t
seca (D wc . C!t .) , cltz: <<Antiga sécle elo governo ela capitania 
es t{~ situada a os ·15° O' 12" lat. e ·16o 42' 58" 20 O. elo Rio cl~ 
Ja neit·o, n a ma rge m d i r. elo Guaporé, em ft•et{ te elos mais altos 
m ontes ela Se rra de R icardo Fr anco e tres e meio ldls. abaixo 
ela foz elo Alegre . Ah i mede Q Guaporé 320 meteos ele la))~ura, 
sobre fundo ela um a t1·es mett·os . O descobrimento em 173 l, 
clap mln :ts cham a das ele i\1atto Grosso e o se u p ovoam ento em 

1 Em otün bro de 175S, seg-u ndo João Barb osa de Sá, na sua Relação 
dos Povoados de Guyabá e Mat to Grosso. 

2 E ' uma co rdilheira de 30 e tantaslcguas altas, em fren te da cidade 
de 700 a 800 metros . Hoje é conhecidn. pelo nome de serra do Ricari!o 
Fr·anco, que lbe fo i dado pela commissão de limites de 18i5-i878. 

3 Em nma nota rla t•eclacção da Rev . do l nst. Hist . IEl ·se : «Não l1 a 
morro com esse nome. Sen·a do Grão-Pará, da Villa do Voculo ou das 
T?>Tes era nome, por qtte et·a conhecina essa serrania, hoje serra de 
R•t~Jardo Ft·an.co . A unica parte dis tin c ta nella, em frente ú cidade 6 o 
cabeça do chapeo àe eol, notavel pela sua fó rma. ' 

4 E' a. chamada pest e rle ea ·Zeircls . 

1734, em que começou a Sltlrgi_r un~ arr~~iwl junto a cada gra nde-
descoberto, ch amo tt a a ttençao elo goveruo porbugaez para esse
vasto territorio até en·tão elesco nhec1clo , qae em 1748 er1g1U-O 
em capitania separada da ele ·S . Paulo, apezar des~es povs. 
n ão excederem ele tres a qua tro mil almas e serem de seis a 80 
elo clist . el a viJla de Cttya.bá fandacla em 1722 e elevada á essa 
categot·ia em 1726. A Provisão Régia ele 5 ele agos to ele 1748 
cleterminoa que a nova capital se t'ia estauelecida no ten itoll~O 
claqaelles arra iaes, e o ma is proximo po~sivel elo gr ande rw 
Gu apor é, l'ecoohecido já como a melhor via el e comm•.tnicação 
entre essa reg ião e a metropole . D . Antonio Rolim ele iVIo uua 
Tavares, ca pi tão ele inta nterüt, nomea do govermtclor e c<~p i tão · 
ge nera l das m inas ele Matto Grosso e Cuyabá por C. R . ele 2,2 
ele outubt·o cl a.qnelle anno, fez sua entrada solemne na vill a de· 
Cuyabá. aos 12.ele janeiro ele 1751, inaugurou a capita aia em rl7 
e depois ele proviclencirur em be.rn elos povos e do est't clo seguiu 
pa ra aqaelles a rrniaes em 3 ele novembro . Cheg-a do R olim el& 
Moura á margem elo Gua pot·é em 9 ele dezembro, en fa dado ela 
longa jornada, uno se achou com forças ele continuar por terra 
para os a t•raiaes el a chapada, e vaiu por el le aguas a bai xo a·té 
0 Pouso Aleg.t"e, oude aportou cinco dias depois. l~m conse
quencia ela viage m ele Lim tb ao Pará, trazia ordens elo go verno 
ele estabelecer a sécle ela capitania perto desse grande r io, se
g_ura es trada para o Pará ; Rolim preferiu sua margem aos 
a n ·aiaes elo alto da chapada: fez logo iuvestiga t· sobre o melh?r 
s itio, isto é, o que à ou~ras vantagens reanisse a da proxtmt
clade claquelles pov.;., e a final fi xou-se naquell e po~so ; não lhe 
valendo nem rogat ivas e empe nhos elos moradores da chapada, 
fiados na qnella real prov isão, nem a asse rção ele que esse s itw 
er ,1. suje i to ás inanclações elos ri os. « - Foi n 'um charco , mo
t•acla ele j acarés e capivaras, diz Barbosa ele Sá, aiT"it-manclo 
todos os vis inhos que esse logar se inundava t odos os a~nos 
com as enche ntes elos rios, não lhes deu a·ttenção e só se fez a 
vontade elos que mandam» . Em 19 de março ele 1752 erigiu 
em Yilla o Pouso Alegre , j <~ bastante povoado com o seu seqaito, 
officiaes e moradores elos a na iaes que para a !li desceram, uns 
por acharem-se melho t· á sombra elas autoridades, e oa tros, 
ge nte elo ;commet·cio, h omens pra ticos e mora,dores ele n.oya 
especie pot· convencerem-se ele q ue a vercladeim e m1lis rica 
mina e mais faci l ele explora,r, apparecia agora na nova ca~ 
pita!. A esta ele a Ro lim o nome de V illa Bella da SS . T!"in
clMle ele Jli[atto G·,·oss fJ , com pt·evilegios e isenções i denlicas ás 
ela vilb ele S . Pattlo. Et'igiu- se b pelour inho, instt·nmen·to 
indicativo ela nova categoria elo povoado, só l'es ervaclo ás villas 
e cidades, em 13 elo maio, comparecendo então 56 votantes . 
'l.'res a nnos depois tinha 213 casas de te lha , mais de 30 
de palha com un s 500 h abs . e duas cape !las, a ma~riz ·cl'a 
Trindade e a de San to Antonio. Em 18 l8, quando deixou ele 
ser , ele facto, a s ele da carpitania tinh a 2354! h abs. e 5974 n0 
seu clistricto. J á em 18-!9 este es ta v a r eclu"ticlo a 2740 nlmas com 
1221 fogos; em 1867 o bispo D . José elevou a pop . a 2640, a 
802 fogos . O plano de construcção ela cidade era o de um qua
drado dividido em quatro qua t·teirões regalD.tres . Dt1as 1·uas 
par allelas cor tadas perpenclic•ularme<l<te por outras tantas. ·J;ra
vessas e todas ellas em urna praça cen·tt•a l , fazem a separação 
dos qual'Leirões. As l'LLas vinham cahit• perpendicul armen·te ao 
l"io; as ·tt·avessas na direcção de seu cm·so. O ~erreno en·tre as 
quatL'O ruas cen traes, dispos to em crnz, era destmacl J a estabe
lecimentos publ icas. A praça cenLral er a o pon~0 ele prurticla, o 
centro da po•v. Na sua face N . ficava o pala cio cl'os capitães 
generae,s, na el o S. o quart~l ela guarnição ; nru Ele O . a camam<> 
e a ca clea. A traz elo palacJO a matriz, clelle separada por umw 
pequena [)l'aça , a traz ela matt·iz o cemiterio depois a l•ma
zens, etc., tllclo separado por outras rllas . Ao 1hel0 esq. ela ca
mara começa va·se um novo templo p a•ra a catbec!Parl, logo que 
occorrett a n0meação elo primeit•o prelado·. Ainda se encoutlr a;llll 
vest1g ~o s ele s~ u s a licerces, que se pt•olong-a vam ela praça de Jl>a· 
l acw a elo Pclotwinh9 ; est:~. e ntro as ·bl'avessas elo Fogo e elos 
1~cos; e em cujo campo, hoje cooerbo de goiabeil·as e ma~tos, 
a1 ncla, tambem, se desco bre a base dfaquelle lugubre clist incti:vo 
das povs. el e alto fori\1. A casa ela ftlnclição e a ill ·tend encia dCil 
ouro ficav a m na rua, que passa p ela frente elo palacio e qae 
a guarda a incl esse nome, entre as travessas do Palacio e elos 
Mercadores . Hoje, dessa grandeza relativa , r es ta ape nas o quar
te irão de NO., com seis ruas, a incla existentes, Pcolacio, lt{ercaclo, 
l 'ílogo, S anto Antonio, S . L~•~z e Po>·to; cinco h!· avessas, Es'
tra~la, Palacio, ft{e?·cc<clO?"es, Fogo e T ocos , e um becco,qaebraào 
em angulo r ecto, e que communica á rua: do Mercado com a tra
vessa elos '!' ocos, no quarteirão entre a rua elo Mer cado e a: 
travessa dos Tocos . As ruas são lar gas e bem traçadas, cor~ 
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tando-se em a ngulos rectos, com boa casari:J. de pedra e cal, 
c.o?erlas de telha, .em numero supel'ior á 300, e que, ainda 
hoJe, na sua decrel)llude, mostram a fortaleza de cons·trucção. 
Como as de Casalvasco, suas telhas conservam côt: quasi tão 
fresca como as. das ·telhas novas, o que é, certamente, devido a 
excellente argi!la .vermelha , tão abundante nessas paragens, 
Entre esses ed1ftc tos avultam o palacio, obra de Luiz Pinto 
habitaç~o solida e regular, cuja metacle sómente foi concluída: 
A ~atr1z. teve seus pl'incipios em 1753, n'um a capella de palha 
a pnnc~pw e depo is ele telha, mas a actnal teve seus alicerces 
~m ~75o, em tempo elo gover nador Luiz de Albttquerque. Seu 
rrmao, e successor João de Albuquerque de ixou-a quasi con
cltt~cla e nella teve sepultma em 29 de fevereiro de 1796. Neli a 
es·tao as sepulturas ch sabio é heroico coronel Ricardo Franco 
e ~e Amadeu Adriano T attnay . A capella ele Santo Antonio dos 
ll1Ihtares, tevo começo em 1 ele julho ele 1779, com Luiz de 
Albuquerque ; é pequena mas não carece ele etezancia. Está 
eclt!lcada; na face occideutal ele uma praça hoJ " destrutcla, 
s~bre um terraço, ou plataforma que vae ligar- se ao anti&"o 
caes e for~ificações elo porto . Cercam- o. aúncla magestosas e Já 
s e~ulares tamarineiras, e gamelleiras e mui poucas das la,ran
geiras do formoso lat'anjal com c1ue a. cercumdaram os clous 
.A.lb ~tq n et·qu es . Emft·ente a ella seguia para E. a rua de Santo 
Antonio, cuja metade oriental tomava a denominação ele rna 
elo Carmo, p Jr causa dt\ cape lia dessa invocação que se lhe 
erguia, ua outra ex trama fazendo frente• a ele Santo Antonio. Está 
em completa rui na, do mesmo modo q tte a cama r a e a caclêa. Dos 
outros edificios pttblicos, como a casa de fu ndição, o ·thesouro, 
a nova ma~riz, só res tam vestigios . l11a.t'to Grosso que teve fama 
de altamente in salub t·e e inbospita; mas como o e toda e qual
guer habilaçào desguar necida dos preceitos hygienicos ; é insa
lubre e inhospita, porque cercam-n pantanos, formados pelo 
extravasamento dos seus rios , cheios de cle·t!'itos e matel'ias 
putresciveis qne só esperam a acção, nunca demorada, do sol, 
para salut·arem o at· respit·avel de seus eill uvios cleleteri os; é 
insalubre e inhospita, porque o Guaporé, desde suas vedentes 
até á foz elo Alegre , conserva- se completamente trancado, 
n'um tt•ançaclo de h ydrophytos , q ue occulta ele todo suas ag tas 
sob 11m l ençol de verdura; é inhospi'ta e insalu})t'e , p orque 
sua ecl iliclacle não tem meios, e talvez que nem mesmo a idéa 
de abt·ir e limpar os rios, e de seccar os brejos . Mas, já. se o 
d1sse ao tratar do seu clima, qne ess!l. acção maleJlca, que tão 
temido faz o solo de Matto Grosso, não lhe é particular; apparece 
em todos os terl'enos ri beirinhos, mormetüe á borda elas grandes 
correntes , não J'req uentados com assiduidade. e onde o homem 
apenas che~<a ou exis Le como hospede. Quando, porém, com o 
seu labor tenaz e proficuo, elle escoima as aguas, l impa as 
margans, r ote ia, roça, queima e planta; . quando, unindo .aos 
cuidados no solo os cuidados em si, mod!lica os seus habltos 
pelo seu hiN'Jitat,- crêa u rna h ygiene de necess ida~r , e então, 
cet• lo ao i nJl.tlencias perni0iosas vão cedendo passo as salutares, 
o solo se san ifica e o clima faz·se benefico. Matto Gt•osso, que 
nasceu elas minas elos Parecis e te\'e o berço agoniado pelas 
maiores calmuiclacles qne podem affiigir uma sociedade qu.e se 
fôrma, cresceu, ott por assim dizer, viveu - emquanto as m1nas 
Prosperat·am, sem cuidar, jámais, nos meios. ele obter o bem 
estar ela saude , alliaclo com o bem estar qne o ouro póde traze r ; 
e as miserins as fomes as doenças· accrescentadas pelos mor
·ticin i os e depr~dações,' foram se~pr.e socias no_ viver desse 
povo de aventureirc~ s i 11frenes, flibustewos dos tel"tocs, como os 
chama Ferclinand Dénis tão notaveis na sua sede do ouro, 
como na imp 1·e·v iclencia e'rn sacia l- a. As chronicas cit~m a cada 
passo o descobrimento ele uma rica jazida e o seu proxuno aban
don o pela mol'Lanclade que sobrevinha á seus moradores; delta 
~endo pt•i.ncipal causa a fom~ pela omissão no plantio ele roças, 
lsto é, peta im1~rev idenciru n~ f ttturo e na vida, tende sómente 
por bem empreg•tdo o ·~empo gasto· em esgarava;tar o ouro». 

MATTO GROSSO. Parochia do Estado ele S. f'aulo, no 
mun. ele Batataes. Drago N. s. ela . Piedade e dLOce~a de 
S. Po.nlo. Foi cren.cla pela JLei Prov . n. 5 de S ele março de 
~875. Tem duas P.schs . pnbl\~. de inst . pt'imal'iru. Sua lavoura 
e pequena . O clima bom. 

MATTO GROSSO. Log. elo Estado do Pará, no muill . de 
Breves, á mat·gem esq_. elo rio Macacos.. _ 

MATTO GROSSO>. L.og. elo Estacl'o elo Mat·~nhao, no mun'. 
de Miritiba. 

M.&TTO GROSSO. Pequeno pov . do Estado cfe l\fM~anhão, 
a menosde t1·eskils. de Anajatuba. 
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MATTO GROSSO. Log. dq Estn,do elas Alagôas, em Ma.ra
gogy, Porto Calvo e Atalaia. 

MATTO GROSSO (Santo Antonio de). Pov. elo Éstacio d'a 
Bahia, n.o rnun. ele Minas do Rio de Contas, a 11 kils. dessa 
vil la. Depende ela parochia do Sacramento . 

MATTO GROSSO. Po'' · elo Estado ela Bahia, á margem 
dir. elo r io S. Fra ncisco, pouco abaixo ele Chique-Chique e 
pt·oxi mo elos povs .. Alto Gra nde e Pinguell a . 

MATTO GROSSO (Arraiaes ele). Existem, ou antes existi
r am esses arraiaes nas serras, contrafortes da dos Parecis, que 
se acham a E . da cidade de l\Iatto Grosso, con·endo ele SSE. 
a NNO. Alguns delles são auLeriot·es á fnndação da mesma 
cidade . O mais antigo é o da Cha.pa.da. de S. f)',·a.ncisco Xa.
vie,·, no local onde se descobriu ouro· em 1734, e de q :.te se 
fez partilha em 1736. Distava seis leguas em linha recta da 
cicl'acle, a r1.1mo de NE . , e i2 legnas sagunclo as voltas ela 
estrada . I!;m 1737 teve uma capella ele pedra e barro: em 1743 
foi erigido em paroch ta e comarca ecclesiastica, independente' 
das de Cuyabá, cuja séde foi mudada em 1753· para Villa 
B~lla, depois cidade de Matto Grosso. No primeiro anno dessa 
rica descobe,·ta, dava cada escravo de jornal, por. dia, tres e 
guatt•<J oitavas de ouro; e. nos elous .annos seguintes ainda o 
JOl'llal era de duas e me1a: clepots fot constantemente dlmt
nuindo. No fim do secttlo passado estava CLUasi deixado o 
arraial mas principalmente por falta ele agua. 0 arr<~~ial de 
Nossa. Senho1·a. do Pila.·11 fica H leguas distante da cidade e 
tres ela Chapada, na escat·pa oriental da Serra. Tinha mttitas 
derramadas e contiguaa fabricas . Uma legua adiante ele Pilar 
ficava o al'L'aial de Sa.nt'Anncr,, coevo com o da Chapada, qtte 

,- foi igualmente rico, e depois clecahiclo. A! Sant'Anna se se
gttem, encostadas á mesma face oriental das serras, as fabri
cas ele O·two Fino, e pouco m<tis ou menos uma legua e um 
quarto adiante a da Boco VisPcr,. D1tas leguas adianle ela Boa 
Vista e distante 21 da cidade . segundo as voltas da estrada, 
mas i2 sómente etn linha recta, fica o al'l'aial el e S . Vice1~te 
lt'er,·e•·, que no começo desse seculo era rico e fl o re s~ente , tendo 
já decalr iclo os outros. Q M'L'aial elas Lavrinha.s ficava a i7 
le"'uas a E, da cidade na estrada de Cuyal>á. O de Sa.nta. 
B;;_, .. ba,Nc. fundado em 1782, e que pouco dut·ou, existia sobre 
a ·tromb~ da sert·a elo m; smo nome, nito Ieguas a S. elas La-

1 vrinhas. De todos esses an·aiaes só existe o de S . Viceute 
com poucos e pobres habitantes 1 • Entretanto ainda no fim 
do s-eculo, quando as aguas não eram diminutas, tirava-se ele 

1 todos elles 10 arrobas ele ouro (B. ele Melgaço) . 
l MATTO GROSSO. Pov. do Estado elo Rio de Janeiro. no 

mun. de Saquarema, com duas eschs. publs . de iust . priín., 
Cl'eadas p el a Lei Prov. n. 1.553 ele 187<Y. 

·MATTO GROSSO. Log. elo Estado de S. Paulo, no mun. 
da capital, nas proximidades da estrada do Vergueiro. 

MATTO GROSSO. BaiL•ro elo mun. ele Batataes do Est.ado 
ele S . Pa.tllo. Drago S. José. Tem uma esch. publ. de ins t. 
primar ia . 

MATTO GRo'SSO. Log. na com. da capital elo Estado elo 
Paraná . 

MATTO GRJOSSO. Bairro da cidade ele J!l lorianopolis, capi
tal elo Estado ele Santa Catbarina, no cimo ela collina, que 
domina a cidade. Tanto neUe como no da PL·aia. de Fóra 
existem vistosas chacaras, com exce!lentes vivendas e muitas 
ph1 n taç,ões fructiferas. 

MATT<D GROSSO. Log. do Estado do. R. G .. do Sul, no 
dist. ele Belém, com uma esch. publ. ele mst . pr1m., creaela 
pe-la pela Lei P1'ov. n . 1.107 ele 8 de ma~o de 1877. 
. MATTO' GR0SSO . :IDist. cl'o tevmo de 1\'Ion~e A!l•e~re e freg. 
da ;~bbadia elo Bom Successo, no Estado ele Mruas Geraes. 

MATTO' GROSSO. Po,v. na fueg. ela cid'acle de.rtabi ra,. n.o 
1 Estado de Minas Geraes, com uma escb: puol. de r.nst. pl'lm . 
· para 0 se:w mascul ino, Cl'eada pel fl> Le1 Pro v. n. 3-.217. ele 1i 

cte outubro de 1884. 
MATTO GROSSO. Po"'· na f.t·eg. da l?íedade; mun . de 

Minas Novas e Elstadlo ele Mcinas. Geraes. 

11 Jic não existe ta,mbem, send!~ .assaJ,~ado, incend,ind•o e destvtúdo o 
pouco que já. restwa, pelos c"'btocrs em• i~n,, lVottJ. do autor do D10c. 
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MATTO GROSSO . Ilha do Estado do Amazonas, no rio 
Japurá, trib. da margem esq. do Solimões . Fica a E . da ilha 
Caua-Caua . 

MATTO GROSSO. Serra elo Estado do Maranhão, no mun. 
de Lo reto. 

MATTO GROSSO. Serra do Estado do Rio de Janeiro, entre 
Saquarema e Maricá. 

MATTO GROSSO. Montanha no mun. de Santos do Estado 
de S. Paulo, na ilha de Santo Amaro. 

MATTO GROSSO. Serra do Estado de S. Paulo, no mun. 
ele Batataes . Começa a nove kils. da f reg. do mesmo nome 
e procura a direcção do rio Pa1·do, morrendo na fazenda da 
Ilha Grande, com a extensão approximada de 60 kils., lan
çando braços á dir. e á esq. E' coberta de a lterosas florestas 
e possue uberrimos terrenos, os mais proprios para a cultura 
do café, já pela sua boa qualidade, já pela sua elevação de 
cerca ele 1.000 metros acima do nível do mat·, Suas camadas 
superficiaes constam de argilla vermelha, entremeia.da de areia 
silicosa, assentadas sobre camadas calcareas. 

MATTO GROSSO. Serra do Estado da Minas Geraes, na 
freg . de Sert•anos e mun. de Ayuruoca . 

MATTO GROSSO. Ponta na costa do Estado da Bahia, na 
Lat. S. de 16" 57' (Mouchez). 

MATTO GROSSO. Igarapé do Estado do Amazonas, na 
margem esq . do rio Japurá, afl'. do Solimões. Fica logo aci
ma do lago Tucaya . 

MATTO GROSSO. Rio do Estado do Rio de Janeiro, nasce 
na serra do seu nome e ao passar pelo Manoel Bandeira , ·toma 
o nome de Urussanga com que vae desaguar na lagôa de Sa
quarema . Fórma uma cachoeira em sua origem. 

MATTO GROSSO. Ribeirão do Estado de S. Paulo, desagua 
no rio Tielé abaixo do Salto de A vanhandava . 

MATTO GROSSO. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, 
aff. ela margem dir. elo rio Pará. 

MATTO GROSSO . Carrego do Estado ele .Minas Geraes, 
banha o mun. do Curvelló e desag ua na margem c! ir . elo rio 
Santo Antonio, aff. do \'io das Velhas. 

MATTO GROSSO. Corrego do Estado ele Goyaz, a!f. da mar· 
gem clir. elo ribeirã o SanL'Anna, trib. elo rio S. Bartholomeu. 
(I nf. lo c.) . 

MATTO GROSSO. Lago do Estado do Pará no mun. de 
Faro. 

MATTO PORTUQLJEZ. Bosque situado junto aos campo3 
da Vaccaria e perto da extremiàade N. da serra ele Butucara· 
hy; no Estado elo R. G . elo Sul . 

MATTO PRETO. Log. do Estado do Paraná, no mun. 
ela Lapa. 

MATTO PRETO. Rio do Estado do Pa;l'aná, ail'. da mar_ 
gem dil·. do Ribeira (Inf. loc.). 

MATTO QUEIMADO. Ribeirão elo Estado elo Paraná, La-
nh;l o mun. da Lapa e clesagua no rio Negt·o . · 

MATTOS. Fazenda pertencente ao Estado no Estado do 
Piauhy. Consta de uma data de terras com oe1•ca de 24 kils. 
de cornpt•imento e outros tantos ele la rgura, na importancia 
de 4:000$. Em 1883 tinha mais de 1.400 cabeças ele gado 
vacum . 

MATTOS. Rio do Estado do Piauhy, reg~. os munB. de Ita
maraty, Peripery e da Batalha e desagua na margem dir. do 
Longá, afl'. do Parnahyba, depois de um curso de 120 kils. 
Nasce no sitio Santo Antonio, em distancia de seis kils. da ci
dade de Itamaraty. Recebê o Caldeirão. 

MATTOS Ribeirão do Estado de Minas Geraes, entre os 
muns. de Oliveira e Itapecerica. Recebe o corrego Moreil·a. 

MATTOS . Ribeirão do Estado de Matto Grosso; é uma dás 
cabeceiras dü rio dos Dourados, braço do Ivinheima. 

MATTOS ALTOS. Log. do Estado elo R. G. do Norte, no 
dist. de Arêas Brancas e mun . de Mossor6 . 

MATTO SECCO . Pov. do Estado de Goyaz, ao N. de Santa 
Luz1a, á margem dir . elo rio Maranhão. 

MATTO SECCO. Uma elas estações ela E. de F. Mogyana, 
no Estado de S. Paulo, entre as estações denominadas Mogy. 
guassú e Caldas, no kil. 117. 

MATTO SECCO. Cachoeira do rio Tieté, no Estado de São 
Paulo, entre a.s cachoeiras denominadas Ondas Pequenas e 
Ilha. 

MATTO SEM P ÁO. Cor rego do Estado de Minas Geraes, 
afl'. do rio Capiva1·y, que o é elo A ngahy. 

MATTOSINHOS. Parochia do Estado de Minas Geraes, no 
mun. de Santa Luzia. Orago Senhor Bom Jesus e diocese de 
Marianna. Foi et•eada pelo Alvará de 25 de agos to ele 1823. Tem 
duas eschs . publs. de inst. prim. Agencia do correio. Com
prehende o pov. do Cercado. Sobre s :ras divisM vide, entra 
outl'as, a Lei Prov. n. 2 . 928 da 6 de outubro de 1882. 

MATTOSINHOS. Pov. nos suburbios da cidade de S. João 
d'El-Rei do Estado de Minas Geraes; com uma esch. publ. ele 
ins t. prim. para o sexo masculino, creacla pela Lei Prov. 
n. 3.217 de 11 de outubt·o de 1834. 

MATTOSINHOS. Estação ela E. ele F. elo Itapemirim ao 
Alegre, no Estado do E. Santo, a 17 kils. do Cachoeira . 
Della parte o r amal do Castello, na exlensão de 22 kilo
metros. 

MATTOSINHOS. Estação da E. de l<'. Centml elo Braúl, 
no Estado ele Minas Geraes, além da de Pedro Leopoldo. F~i 
aberta ao trafego a 31 ele agosto d e 1895. Denomina-se ho.1e 
estação da Paz, em commemoração ela pacificação elo R . G . 
do Sul, 

MATTJSINHOS. CorreD'O elo Estado elo Rio de Janei ro, na 
freg . de Cebolas elo mun. do Parahyba do Sul. 

MATTOSO. Ponta na ilha do Governador, na bahia do Rio 
de Janeiro. No dia 3 de novembt•o de 1893, explodiu a hi o 
deposito da polvora que estava em poder da esquadra re
voltada. 

MATTO VERDE . Parochia do Estado de Minas Geraes, no 
mun . . da Boa Vista. Orago Santo Antonio. Era o dist. da 
Rapacl~WCb que o art. Io ela Lei Prov. n. 2.692 ele 30 de novembro ·. 
da :1.880 elevou a parochia com a denominação de 111Mto Vet•cle. 
Tem duas eschs. pitbls. de inst. prim. creadas pelas Leis P rovs. 
ns, 2.065 de t7 ele dezembt•o de 187'1 e 2.771 ele 17 de setembt•o de 
1881. Cttltura de cel'eaes e algodão . Criação de gado . 

MATTO VERDE. Riacho do Estado do Maranhão, desagua 
no rio Parnahyba 'pl'oximo á bal'l·a elo riacho Santa Rosa, que 
corre pelo Piauhy. Cerca ela dous kils. acima fica no no Pàr
nahyba uma ilha com o mesmo nome de Matto Verde. 

MATTO VERDE. Pequeno rio elo Estado do H.. G . elo Norte, 
banha o mun. de Apody e desagua na margem clir. elo rio deste 
nome . Ha ainda nesse mu.n. uma lagoa com o mesmo nome. 

MATTO VERDE. Carrego elo Estado ele Minas Geraes, banha 
a freg. elo seu nome e clesagua na margem clir. elo rio Ra
padura (In f loc.). 

MATUÁ. Bahia no Estado de l\btto Grosso; clesagua na 
margem esq. do rio Guap01·é a 18 kils. da foz do riacho 
Tanguinho . 

MATUI-TUHY. Igarapé elo Estado do Pará, na fl'eg. de 
Irituia. 

MATUNIM. Rio do Estado do Pará, na ilha Maraj6 e num. 
de Breves ; desagua no rio Jaburú. 

MATUP.Á.. Grupo consicleravel e compacto ele capim aqua
tico que se encosta á beira dos l'ios e lagos ; periantan (Vide 
esta palavra) . Comqnanto seja evidentemen·te tupy, desconheço
lhe a etymologia ( Scenas ela Vida Amazonica por José 
Verissimo.) 

MATUPIRY. Ilh a elo Estado do Amazonas, no rio Madeira, 
nas proximidades da foz do rio Anhangatiny. 

MATUPIR Y. Lago elo Estado do Amazonas, no mun. de 
Manicoré. 

MATUPIRY. Igarapé do Estado do Amazonas, no mun. de 
Manicoré. No mesmo mun. ha um igarapé denominado Ma· 
tupirysinho. · 

MATUPIRY. Rio do Estado do Pará, aff. da margem dir. 
do Quatipurú (Inf loc. ). 
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MATUPIRY-TEUA. Igarapé do Estado do Pará, banha a 
Jlarochia ele N. S . da Graça elo mun . ela Capital e desagua no 
igarapé Taiassuhy . 

MATUPIRY-TEUA : Igarapé do Estado do Pará, no mun. 
de S. Domingos da Boa Vista . Desagua no igarapé 'l'atuaia. 

MATUPY. Ponta na margem esq. elo rio Negro; no Estado 
do Amazonas. Ahi existe uma cachoeira do mesmo .nome. 

MATURÁ. (S . Christovão de ). Antiga freg. elo L~stado do 
Amazonas, na margem aust.ral do Solimões . Foi pt·imitivamente 
uma das seis missões, fundada p~lo jes uíta Samnel Fritz. Sua 
pr1me!l'a situação foi na margem austral entre os riachos Aruii 
é ~1aturá ; a segunda no Eviratenua, na margem opposta ; a tet··
c~rra n~. mesma, acima elo canal Auati-paraná, em frente do 
rtacho Anrti; a quarta na margem austl'al, entre os riachos 
Maturá e Maturacupá; a quinta na septentrional, abaixo do ri o 
Tonant.ins; a sexta e ultima, na margem austt·al , entre o rio 
Aucr11hi e o riacho Iauivira, occasionadas todas essas IDll
danças pela pra"'a do pium e carapanan, de que todavia se não 
ha podido fo!'l'at~ Por occasião ele elevar-sn á categoria ele villa 
diil'erenles aldeias, em 1759, foi essa elevada {L de loga r com o 
nome de Cast!"O d'AveZCb?~s; e em 183:3, pela divisão elo t el'l·itorio 
para execução Coclig-o elo Processo foi qualificada freg. com<\ 
denominação ele Matttrá. Seus habs. provindos ele Cambehas, 
CaiuYiceuas, Juri s, Pariunas, e Xomanas plantam mni redu
ztdamente para o seu suste nto, pescam pirarucú e peix e-boi ; e 
extt·ahem algumas drogas. O St· . \Vilkens de Mattos escr~ve 
Amat~wá 

MATURÁ Ilha do Es~ado do Amazonas. no rio Solimões, 
defron be ela l'oz elo iga t·apé Ianivira, em cuja margem esq. fica 
a aldea ele Maturá (Costa Azevedo. Cu r· ta elo rio Amazonas). 

. MATURÁ. R io elo E stado do Amazonas, desaguana mat·g~m 
c~tr . elo Solimões entre os 1:ibe iros At•ttti e Matut•<i-cupá, em 
ü-en·te .elo canal Auatt-parana. 

' ·:. . MATURÁ. Rio elo Estado ch> Amazonas ; deõagua na margem 
da·. elo rio Madeira entre o Anhangatini e o l'iacl.!o Araras, 55 
leguas acima de sua foz e 113 ela elo Jamumclá. Commu nica com 
o Canomá. Em sua foz foi pt•imitivamente a situação ela freg. 
ele Itacoatiara . cloncle se tt·aslaclou para o rio Canomí• ( Araujo 
Amazonas). Vide llrlataurá. 

MATURACÁ. Rio elo Estado do Amazonas, aff. ela margem 
esq . elo Cauaburi, trih. elo Negt·o. 

MATURACÁ. Canal na parte septentrio nal do Estado do 
Amazonas en ire os rios Bal.!iua e Cauabury, correndo daquelle 
para este 'com um curso ele 60 kils . E' dividido em alto e 
lnüxo pela catat·acta ele Húa, que é um elos marcos na_tu raes 
da linha de limites entre o Bmzil e Venezuela e está situada 
a Qo45' 3".4 ele latitude N . e 23o3' 45" ,50 ele longitude O elo 
Rio ele Ja.neiro O alto Maturacú, que psrtcnce t?clo á Vene
zuela., corre por· terrenos lnixos e alagadiços eliv1c~indo-se .em 
grande num ero de ca naes ele pequeno volume, nllllkl estreitos 
e tortuosos, pelo que ê clilHcil a navegação, principalmente na 
~asante até para canôas r.le peque110 porte. Desses canaes. ou 
fm·os o mais notavél é o 'l'emaúbici. O baixo, todo bl'azi!en·o, 
~orre no Y::tlle formado pelt1s serra; Onory á t.lireita e PirapL!CÚ 
a esquet·da; as suas margens são elevadas, abunelanles de 
caça e da stryclmêa, com que pt•eparam os incllos o U n·ary Otl 
Curare. Os affitléntes principaes são:- Um canal fot·mado 
}Jel.o Erubichy, rio allluente do Baria, o igarapé 'l' .:HnauabJ e o 
At•tabú. Os elous primeiros entram pela margem direita, o 
ultimo pela esq uerela. As aguas do Maturacá são negras cOt.no 
as elo Bahiua que dá-lhe oJ'i o·e m. O rio Bahiua é o l'io Bar1a, 
que l'ecebe e~ seu cm·so cliv~r3os nomes :~ Bahiua desde as 
~abeceiras até o Maturacá, Mariciué1ü- cl'ahi nt~ a boc~ elo 
Erubtcby e Baria deste ponto até a sua fo, no I a_c tmont.
Pelo Maturacá passa-se do rio Negt·o para o Casstqumre com ,o 
segutnte iLinarario: Sobe- se o rio Cauabury e o Maturaca, 
passa-so para o f r1ro 'l'emaúbici, sobe-sa um pequeno tracho e 
en tr~-~ e no Ocuêni, canal que corre p~ra o. Bana: desce-se o 
Ocuem, o Muiciuêni o Baria e o PactmOnJ. A cerca ele uma 
l e&"ua ela boca superi~r elo Maturacá acha-se o serro Cupy, o 
P:tmeit•o ele grande systema Ol'OI!'raphi~o que até o serro Anay, 
chv tele para Leste o Brazi! ele Venezuela . 

1VIA.TURACUPÁ. Riacho elo Estado do Amazonas, de>?gua 
n.a margem dir. elo rio Solimõe3 en tre a pov . ele Matura e o 
l'lacho Patiá. 

MATURITE. Riacho do E~tado do Amaz?nas, desagaa na 
margem esq, do rio Ne.gro, actma ele Marab1tanas. Nasce ela 
serra de Cucuhy (AraUJO Amazonas). 

MATURUA. Nação indigen a elo Estado elo Amazonas, nos 
rios Juntá e Jutn.hi (Araujo Amazonas). 

MATUTINA . Uma elas ramificações occidentaes da serra 
elos Pyrinêos; no gsLado ele Goyaz ( Cunha Mattos). Fica no 
m un. ele Pyrinopoli~. 

MATUTO. Log. do Estado ele !\I i nas Geraes; no dist. ela 
Piedade e mun. Cio 'l'tll'VO. 

MATUTO. Serra elo Estado de Minas Geraes, nas divisas 
ela freg. elo C11rral d'El-Re!, hoje Bello Horizonte. 

MATUTO. Carrego do Estado ele Minas Geraes, banha o 
mun. ele Marianna e clesagua no rio Carm o. E' tambem cleno
minuclo Goclinho. 

MATUTÚ. Serra elo Estado ele Minas Geraes, no mun. de 
Ayuruoca, proxima do rio Capi1•ary e elo corrego elo Azeite, 
tt-ib. elo rio Grande . 

MATUTY. Iga t· apé elo Es~ado elo Amazonas, afl'. da mat·
gem esq, elo rio Paclauiry, trib. elo Negro, q ue o é do Ama
zonas . 

MAUÁ. Estação da E. ele. F. Gl'ão Pará, qu~ a!Ji tem seu 
começo; no Est".clo elo Rio ele Janeiro. 

MAUÁ. Igarapé elo Estado elo Amazonas, afL da margem 
esq. do rio Negt·o, no mun. ela Capit~. l. 

MAUÁ. Igarapé elo Estado do Pará, na il!Ja ~Jaraj ó ; nasce 
no lago elo seu nome, banha o ffillll. ela Cachoeira e clesagua 
no rio Ara t•y. Do m un. de Ponta ele Pedras fazem -nos menção 
ele um iga rapé Mauá, aff. elo rio Marajó-assÍl . 

MAU.Á. . Igarapé elo Estado do Mat·anhão, nasce a duas 
milhas de distancia elas vertentes elo Bacanga e de~agua na 
bahia ele S . Marcos defronte ela Ilh a Peq uena. 

MAUÁ . ( Es~racla ele Ferro). Primeira E . de F. qne inau
gurou-se no Braz il e na America elo Sul; actualm ente per~en
cente á companhia da E. ele F. Grão Pará ; no Estado do Rio 
ele Janeil'o. O Dec . n. 987 ele 12 ele junho de 1852 cr;>ncecleu 
privilegio por 10 annos para návegação a vappr entre 11. cidade 
elo R io de Janeit·o e o porto da ll;strella , cl'oncle começaria a 
construcção de uma- E. ele F. indo ter á ra-iz ela ser t• a ele Pe
tropolis, concedida pela então Província em 27 ele , abril elo 
mesmo anno.O concessionari o da eõtracla foi o rio S'I'anclense elo 
snl Irinéo Evangelista de Souza, depois Barãp e Visconde elo 
Mauá. Approvaclos os estatutos ela companhia por Dec. n. 1.101 
ele 29 ele elezem'bro ele 1852, foram os trabalhos ele campo 
iniciados a 29 ele agos to do mesmo anno. A 30 ele abril 
ele 1854 entregvu-se ao trafego a 1a secção, sendo inaugur ado 
o trecho que resia"Ya em 16 ele dezembro ele 1856 . Vide G1·ã~ 
Pa··>'Ú . 

MAUÁ (Rio) . No fundo ela bahia ele Gnanalnra, apezar ele 
insignificante, tem á gloria ele se r o ponto inicial das estt•adas 
ele fen·o no Brazil e em toda a. America do Snl, e. õ se u nome 
recot·da o elo empt·ehencledor negociante Iren êo Evangelista de 
Souza, que tanto . tt·abalhou para o acleantamento do nosso 
paiz, ct·eando a navegação do Amazonas, a illttminação a gaz 
IHt Côrte, o grande estabelecim ent0 de fundição na Ponte ela 
Arêa, o primeiro ensaio de e~traela ele fe rro no Brazd, bancos 
ele creJito na Cõrle e em varias províncias, etc. ( Fa,usto ele 
Souza. A Bc~hia do Rio de Janei1·o.) 

MAUÁ. Porto nD, bahia ele Guanabara. Dahi parte a E. 
·ele F. Grã e Pará. Ha ahi uma Bgancia elo ~arreio. U~a 
barca. que pat·te cli a. riamente ela Pt·ainha ( na Cidade elo R10 
de Jai1 e1 r o) conduz os paosageiros que se desttnam a Petro
polis. 

MAUAÇATUBA. Riacho elo Estado do Amazonas,.,des
agua na miu·gem diJ,. elo rio Madeil•a, entt·e o l'lO Araxta e o 
t•iacho Anicoré. (Amuj~ Amazonas). 

MAUACURUPÁ . Riacho do Estado do Amazonas, d~s
a "'lia na mar,.em clil·. elo rio Tacutú, entt·e o rio Mahú e o 
;.facho dos Crystaes (Araujo Amazonas). 

MAUAHI. Riacho do E taclo do Am azonas, clesagLta n a 
margem esq. elo rio Negro em frente de Marabitanas (Araujo 
Amazonas). 
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MAUÁNA. Riacho do Estado do Amazonas , desagua na 
margem esq . elo rio Solimões, abaixo elo lago Codajaz, entre 
·os riach os Perequitos e Guanama. 

MAUANAMI. Igarapé do E stado do Amazonas; clesagua 
no rio Negro ao ln.do esq . da pov. de S·, Pedro o um pouco 
acima (Souza Coelho . R elat. cit .. ) 

MAUAPIRI. Riacho clo Estado elo Amazonas, aff. ela mar
ge m clir. do rio J apurá . O Sr . Araujo Amazonas escreve 
lol aua1Jiri e lVIauarc;pi. Em cartas antigas encontra- se es
-cripto M.auapiri. 13aena não faz menção desse rio, mas elo 
Macc;puri . Henrique J oão \Vilcbens, em seu Dia?"ÍO ela viagem 
feita em 1781 pelo rio Jupurá (Msc . elo Inst. Hist . ) faz m enção 
do l ago Mariap·i , 

MAUARAPI. Riacho do Estado do Amazonas , clesagua na 
IJ?.argem dir. elo J apurá , acima da a.lcleia Macupuri, entre o 
r10 Acunauh i e o riacho Itau á . O Sr , Ara uj o Amazonas, que 
faz menção desse riacho a pag . 20i do seu ./Jicaionano, na 
pag. 22i esc reve lvlauapiri. 

MAUARÚ, Igarapé elo Estado do Amazonas; desagua na 
margem aust1·a l do rio Negro, entt·e Carvoeiro e Moura (Dr. 
Alexand re Rodt·igues Ferreira) . Com o mesm o non1e o Sr. Souza 
Coelho (Relat . cit. ) faz menção de uma ilha na margem di r . 
e entre aquel!as po voações . 

MAUARY. Fut·o que desagua na margem dit• . elo Amazonas , 
em fren ·te da pov. ele Serpa ou ItacoaLiara , pro :<:imo da ponta 
do Catarro ; no Estado daquell e nome . 

MAUARY. Ig-at·apé do Estado elo Amazonas, na margem 
esq. do l'io Japurá; vae ao lago do mesmo nome . 
. MAUA~Y .. São ass,im de_norninaclas duas ilhas que licam no 

l'I Q J apura, tnb . el o Sollmoes, no Estado elo Amazonas . Um a 
fica ao N . ela ilh a Upê, outra en tre a ilha No,·a-Upê e a se
gunda ilha das Onças, 

·MAUARIROCA . Collina elo Estado elo Pará. Fica fronteira 
.á foz do Taquary de Baixo, trib. do Tocantins . 

MAUASSÚ. Riach o do Estado ela Pernambuco atravessado 
]Jela E. de F , do Recife a CaruarCt. Corre para o rio Ja-
boatão. · 

MAUATUNO. Ilha no rlo Negr o, afl'. do Amazon as ; no 
Estado desle nome, proxima da ilha denominada Arapacu(~, 
:!Mabachica, Muruy e outras . 

MAUAYÁ. Nação iudi gena do Estado do Amazonas, no 
rio Ja pu1·á. Distingtle·se em oruat· as orelhas com pennas ele 
tucano (Ara UJ O Amazonas). 

MAU CABELLO. Log . no Estado elo Rio el e Janei ro, na 
freg. ele Santo An tonio dos Guarulhos elo mL!n. ele CamJ.Dos , 

MAU CABELLO. (Espigão elo) Proximo á serra elo Tinoco, 
no Estado ele Minas Ger aes. Serve ele divisa aos termos de 
Entre H.ios , Oliveira e Tiradentes . 

MAU CABELLO. Cor•·ego do Estado ele Min as Geraes, na 
. com. ela c>tpital. Limita a O. a parochia de Sa nto Ar,tonio 
&O~B~~ . . 

MAUCÚS. Sel vage ns do Est.aclo do Amazonas, habitam as 
margens elo :r io Ut·ar·icap:cwá, aft'. elo Ut·aricuera. 

MADÊ-ASSÚ. Rio do Estado do Amazonas: nasce ao N . 
. dos Campos elo Madeira, e vae desaguar na má rgem dit•, da 
"Boca Oriental do rio Madeir ::~, denominada Tio U?-a?"Íá ou do 
Ramos , No rio Maué-assú lan çam- se diversos pequenos rios 
que lhe engrossam as aguas, sendo os ma is notaveis o rio Limão, 
na margem esq., o Pe1·quinha na dir . , e o Gua?"Cb?lattt bCIJ a 
·IJoucas milhas da Villa da Conceição. Quasi a 120 kils. de 
distancia ao S, des ta villa, o rio Parana1·y , recebendo o 
Amanã, toma o nome de Mané-assú. Descrevendo esse rio diz 
.o capitão -·tenen te Araujo Amazon as : « Rio da l\1unclurucaniá, 
na m arge m clir. elo Furo de Tnpinambarana, entre os rios 
Maué-miri e o Apoqnituba. R ecebe os ribeiros Oarabui ·e Uru
pari. Habita-o a nação Mau és . Em 1837, batidos e expulsos ele 
Icuipiranga os r ebeldes elo Pará de i 835, se estabeleceram nas 
cabecei ras deste rio que facil communicação lhes pt·oporciouava, 
1anto para o Amazonas, como paTn. o Tapajoz, donde só os 
pôde tirar o indulto de 4 de novembro de 1839. » Descre v~ndo 
os affs . do Amazonas, diz a Geogr. Phy.<ica de ·w a,ppoous: 
« O Ma ué-ass(t col'l'e na direcção geral de NO. bastante largo 
.e profundo . Seus principaes affs. são: o Guaranatuba, tão 

grande como o principal, o Amaná e o Nambi, vindos ela dir., 
e o Mané-mirim e Lim ão , vindos ela esq . E ' navegavel a té {t 
barr::~ do Aman á, onde se torna muito raso e toma o nome cle 
Paranary "· 

·MAlJÉ-MIRIM. Rio do Estado do A-mazonas; nasce ao 
N. dos Campos do Madeira e vae desaguar na margem dh·. ela 
boca oriental elo rio Madeira1 denominada rio Urariá ou do 
Ramos . E' engrossado pelo se u aff. Pená-Paraná . O capitão
tenente Amazenas, descrevendo esse rio, diz: ~ Rio ela Mun
durucania, na margem clir. do FuTo de Tupinamba ra na, en tre 
os rios II'Iaçar i e Mané-assú, habitado por lVbués,, Na (}Pog?", 
Physica cle vVappoetts é esse rio consicl'er ado como a€f. esq . do 
Maué-assú . 

MAUÉS. Vil la do Estado elo Ama:r.onas. Vide Conceição . 
MAUÉS . Iga rapé no mun . da capital clo Estado elo Ama

zonas. Denomina-se h oje Abdon. 
MA UICHY . Igarap~ elo Estado do Amazonas, afl'. ela mar

gem esJ . elo rio Surumú, trib . do Tacutú. E' lambem denomi" 
nado .Tauary. 

MAURABA. Log . elo Estado do Pará, no mun. ele Cametá . 
MAURICIA . Corrego do Estado ele Goyn z, banhao ·mun. de 

Santa Luzia e desag ua na m a rgem esq . do rib.eirão Samam
baia , trib. elo l'io Corumbá (Inf. loc.). 

MAURICIO. H.io do Es t.ado elo P a raná, entre Curityba e 
S. José dos Pinhaes; desagua no Jguassú . 

MAURICIO . Lagôa no Ii tto ral elo Estado elo R. G. elo 
Sul. 

MAURICIO (S. ). Cachoei ra no Parana·tinga, i res kils . 
a baixo da elo Co11tá . E' fo1·mada por clous ba ixios e uma grande 
lage . 

MAURICIOS. Ba.irro do mun. de S. Bento elo Sapu cahy e 
Estado de S . Paulo, com escola . 

MAURICIOS. Corrego elo Estado ele Minas Ge1·aes, no termo 
da Boa Esperanç::~. 

MAURITY. Villa e mun. elo Estado do Ceará, no termo 
· de Milagres . Era a .a ntiga pov . elo Bul'ity que o Dec. n. 51 

de 27 de agos Lo ele 1890 elevou {t categoria ele villa com o nome 
ele Ivfatwity. Foi supprimido o seu mun . fi cando o seu ter
ritorio inc01•por aclo ao mun. de Milagres pela Lei n. 257 de 
20 ele se tembro ele 1895. · 

MAU SUCCESSO. Log . elo Estado elas Alagôas, no mun. 
de Sant' Anna elo I pane ma . 

MA UY, Nação indígena elo ]}staclo elo Amazonas, no rio 
Japwrí1 e confluentes elo rio Negro, como Meriá , Cubati, Curiu
riaú e Mauyaixi (Araujo Amazonas). 

MAUYNA. São ass im denominadas duas ilhas que llcam 
no rio Ja purá, trib . elo Solimões, Tilstaclo ' do Amazonas. 
A maior· flca mais proxima ela foz e a menor mais proxima da 
n ascente daquelle rio . 

MAUYUIXI. Rie elo Estado elo Amazonas, clesa,.tta na 
margem clir: elo 1·io Negro aci.ma de Maracabi, entre a

0
s povs . 

~le CasLanhe1ro e Lorelo (At·auJO Amazonas) . 
MAVARY- MARY . Igarapé elo Estado do Pará, no 

mun . de Obiclos . 

MÁ· VIDA . Cor rego do Estado de Minas Geraes, afl'. elo 
rio Sant'A nna, que o é elo Matipoó, na freg. do Abt•e Campo, 

MAXAMB0MBA . Cidade e mun . elo Estado do Rio ele 
Jan eit·o, na com . do seu nome, alravessada pela E. ele F. 
Central do Braz il, que ahi tem uma estação . E' séde da freg. 
de Santo Arltonio ele Jacutinga. Dos l iv ros da parochia ex
tt• ahimos os seguintes documentos : «Dou com missão ao re 1•e~ 
rendo vigario da freguezia de Santo An tonio da Jacutinga do 
termo ela villa de Igu assú para rubricar este l il'ro que é destr~ 
nado para se lavrarem tocles os fados da stta fre guezia, e qu~ 
constituem o l ivro elos termos . E quando concluiclo, lavrar!t 
o le rmo do seu encerramento na fót·rna do esty!o. Rio 25 de 
março cle 1883. O conego Vi gario Gera l, Pereira cl:a Silva · 
Tomei posse desta ft·egnezJa de Santo Antonio de Jacuting:t 
na qualidade de par echo collaclo no dia 5 ele outubro .cle iSli~ 
por p~rmuta que .fi~ ,com o reverencio vigario padre Pedro AI~· 
xandrmo da Na ttVlclacl'e Amaral. E ncontrando porem a egNJ!L 
matr iz em estado de completa rui na a pon·to ele h a mais ele 

27.738 



MAX -505 - MAX 

tlous annos set•vir a cas~ ~e resiclen cia parochial pa ra nella se 
celebro rem os a,ctos. r eh &"wsos : considet•anclo que o ~<Dgat• onde 
actualmente es ta echficaCLo a mabr1z não era suffic1ente para 
n elle se reed dicar um no~o t_emplo já pelo despovoamento, 
sem espet·anças de pop ulaçao Ja _P OL' outt·as c<>nsas q ne o toL"na 
va m men~s propno de s er a sede ela freguezm apr oveitei os 
bons deseJOS ele alguns parochianos e pot• intermeclio do Dt• . 
Bento P~nto R!be!ro P ereiL"a ele Sampa io, então deputado á 
Assemblea PEovwc1al e moraclot" desta freguezia fez-Re passar 
uma resuluçao que foi logo sanccionacla transferindo a sécle 
ela freguezia para a povoação ele Maxambomba .junto á estação 
ela E strada ele Ferro de D. Peclt·o H e com etferto foi logo no 
a nuo seg ttinte realisacla a 'mudança como se verá eles ·tumos 
que se seguem. E para constar em todo o tempo fiz esta decla
ração, Vigat·io Anto1Üo de San·ta Maria Magdalena . Termo 
ela Benção ela pedra fundamenta l da nova egreja matriz de 
Santo Anton io da Jacu·tinga. Aos 25 d ias elo rnez ele março 
elo anno elo Nascimento ele nosso Senhor Jesus Chris1o ele 
1863 nes ta povoação ele Maxam bomba d es ta ft·eguez\a ele Sa nto 
Antonio da :Jacutinga elo térmo ela vJi la ele Ignassu provtnc1a 
do R io ele Janeiro so b a pres iclencia elo lllm . Rev . Conego 
vigat· io g-er a l Dr. José Joaquim Pereira ela Silva, por commis- 1 

são ele S. Ex . Rev. o Sr . bispo Conde de Irajá e capel!ão · 
mó r D. :Manoel elo i\lonte Roclrig1Jes de Arnujo sendo parocho 
collado desta ft·eguezia o Revm. Padre Antonio de Santa 
Maria Magclalena e na prezencia ele um luzido concurso ele 
l)arochianos entre elles se conta vão o respedivo juiz ele .Paz o 
Capm Be nto Perei l' a de Bulhões Cal'va lho, Commenc:lador 
Francisco José Soare~, Commendadot· Venancio José de 1\lello, 
Dr. João Fernandes ela Cos ta Thibau, Dr. Bento Pi nto Ri 
beiro Pereira el e Sampaio, Dr • .Tosé P into Ribeiro Pereira de 
'Sampaio, Capitão Francisco J osé Soares Filho, T enente Dio 
nizio José da Costa, Tenente João ela Costa Pereira, Antonio 
.Baptista Gonçalves, Cap itão Miguel de So uza lvionra, José 
Aflonso ela Costa. e José Dias ele Mello, procedeu-se na fórma 
do Ri~ual Romano a so lemnicla de da benção ela Pedra funcla
n~ent<\1 cht no 'a egreja matriz que por Lei ela Assembléa P L·o
'VlnC!a l datada deste a nno fo i ma ndada transferit• para o 
arraial cleJlominaclo .l\Iaxambomba, á mat·gern da via fen ea, e 
fo~ collocada no alicerce el.a. po .. ta principal e logo se segti io a 
rntssa conventual a qual lo1 celebr ada pelo Revm. vio-ario da 
freguezia em um altar p<tt•a esse fim clecen·temente p~eparado 
no Jogar onde tem ele levantar- se a. capella-mor elo no vo 
templo. T ocando durante toda a cerim oni a uma banda de 
muzica e di versas gira nclolas subiram ao at· no meio de um 
r eli O' ioso contentamento . E para constat• J.avre i o prezente ·ter
mo .0Maxambomba 25 ele Março ele 1864 Vigario ela Freguezia 
Padre Antonio de Santa Mari a Magcla lena. Transfer eucias elas 

''Sán tas I magens . Aos 13 dias do mez ele junho elo anno do 
Nascimento de Nosso Seohot· Jez us Christo de 1863 reu nido 
numerozo concu rso de parochianos no Jogar denominado Jucu
tinga onde es tava a egrej a matl'iz deste nome, r eceberão, ve; 
·tidos muitos ele opas, as image ns q ue em numero de sete 
se acha vão cada uma em seu a ndor dece ntemente ornado e em 
Procissão pt·ecedida ele Pai io seguirão para a povoação de 
JVlaxambomba acompanhando o Ba t,.lihão ela Gttarcla Nacional 
com llma ba nda de 111 uzica com ma ndaclo pelo Ca p. Miguel ele 
"Souz~ Mom·a ; ás seis e meia honts da ta rde entr ava na po
voaçao es t~ bril.hante prest ito dirigindo-se para t.una capella 
'qu_e se hav1a ed tficaclo p:lrtt provisol'iamen te sel'VIl' de nuttrtz 
ate ? acabamento ela egreja .q!le se es tava construindo. No dia 
.quattoze elo mes mo mez de J tmho celebrou-se uma mtssa can
~acla de t res padres co m o SS . Sacr a mento expos to e Sermão ; 
·a ta rde houve um Te-De um tão bem com sermão e as nove 
foras at·deu um fogo artificial. Ass im se concl uiu todo este 
es te,]O e~ honra e louvor do glo l'ieso Santo Antoni o, que com 

.as .demats Imagens veiu para a nova sécle ele sua ft·eguezta no 
meto de ma iot• con ten tamen to de seus devo tos pat·ochianos, 
~ pa t•a constar íll esLe termo, Vigal'io An~o nio de Sa nta , Ma ri a 

S 
a~cla le n a. 'l'ras la dn,ção el o cem il.edo . N<t mesm<t da ta que 
· illx. Rev. co ncedeu a muda nça ela séd~ da matriz concede L! 

egualn1ente a erecção de 11111 novo cemiterio junto á mesma 
nesta povoaçã!o de i\iaxambomba e ass im no dia 3 ele maio elo 
mesmo an no de 1863 fiz dar prinsipió a essa . obt•a contendo 
. todo o ~spaço d~ste cemitel'io 200 palmos ele lt•et1le e 'l50 de 
_fu ndos · seus altcerces e b n ldr ~ mes são construtdos ele peclt·a e 
cal e o res tante para cima el e tijolos; foi dado o terreno onde 
elle se acha ecl tCtcado pe lo Dr. em medici tl a João Fernandes ela 
Cost~ Tibau e bem ass im o em · ·que está ed ificado a. no~a 
mat!'lz e o se u ad t•o . l~ para co :tsta1• faço o presente. V1garto 
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Antonio de Santa Maria Magclalena . Sendo Ben ta a pri me ira 
pedra que se lançou nos a licerces ela nova ma triz no l ogar em 
que es tá collocacla a por ta princip:tl continuarão as ob ras da 
no va ma triz com a possível t·egularidacle eu tregue a admiiüs
tt• ação prezicl icla pelo Exm. Commendaclor Francisco José Soares , 
Dt•. João Fernandes da Costa Thibau. Francisco José Soares 
Filho, o cidadão Antonio Baptista Gon'çalves e o Tenente An~ 
tonio ela Silva · Amar"!. sob clirecção do Engenheiro Dr. Ismael 
T orres de Albuq uerqÚe, que sendo modificado a commissão 
acima com á exoneração co ncedida ·ao Sm· . Presiden te e bem 
ass im ao Dr. João Fa t·na ncles ela Cos ta 'rllibau e c idadão An
tonio Bapti st:l Gonçalves, sendo substituiclos o referido Prez i~ 
dente pelo Cap. Joaquim Leandro e Silva, o Dr. 'l'hibau p ~ l o T e
nente Luiz José Pereira e o cidadão Antonio Baptista Gonçalves 
pelo Tenente Co ronel João ela Costa P ereira , sendo encarre
gado ela dir~cção o engenheiro do 7° districto o Major Mar
colino Roclr1gues ela Costa, sendo este dispens ado ficarão as 
referidas obras sob a diL:ecção elo engenheiro do so districto 
Gustavo A.do lpho Ten-Br1nk qne as dirig i rt atá á concl usão 
ele todo o i n terio r a qual se acha ornada com um altar mot· 
e quatro la teraes , cl()iS pulpitos espaçosos, coro pia bap1isma l 
e ·outra de agua benta, tudo is to em estado tal que mereceu 
approvação elo St•. Engenheiro Dr . Ernesto Fernandes Barra n
don para es se fim comm issionaclo pelo Ex. Pt·esiclente da 
província conselheiro Manoel de l<1reitas Travnssos em 20 de 
junho ele 1874 di<t ":lll que se fez a entrega elas .ch aves do 
templ o acima clescnpto ao Rev . vtgarto da freguezta o Pacl'l'e 
Antonio ele Santa Maria Magdalena . Tendo a commissão fei-

. chaclo todas as cont·.ts conforme o balancete de 28 de fe vereiro 
ele 'l874 obteve a certeza ele haver despendido 64:549~ t92 , sendo 
des ta quantia a de 30:640$481 que por tre> yezes nos fo i con
cedida pelos podet·es do Estado tendo os nossos compa rochi 
anos concorri do co m a quantia de 33 :908$7il , parando na
quella da ta todas as obras e sendo por a.cto ela Presidencia d.e 
i 5 de Dezem bro ele 1874 exo ner ado a seu peclidr, o Capitão 
PL'eoidente J oaquim Leandro e Sil va, o Tenente .Luiz J osé 
Pere im , o 'l'enen ~e Coronel João ela Costa Pereira . Sendo em 
24 el e Dezembro de 1882 acommetticlo ele enfermi dade que o pri
vo u ele celebrar a missa elo Natal o Rev . viga.l'io Padre 
Antonio de Santa Maria Magclalena, ele cuja enfemlidacla veio 
a fall ecer em 4 · de janeiro. de i 883, foi nomea~o para coaclju
to r o padre Alberto Franc isco Gattone em dHts_ elo mez ele 
ou·Lubro cl aquelle anno, que exerceu aquellas funcçoes até 24 ele 
j a neiro do mesmo anuo ele 84 tendo sido nomeado em 2-1 de 
feve reiro elo mesmo anno o ac tual vigario eocommenclaclo 
padre Vicente Maria Sansone " · Agencia do Co rreio. Foi 
elevada á categoria ele villa pelo Dec . de i de maio de 1891, 
que trans feriu para esta pov. a. séde ela com. e elo mun. ele 
I guassú . F oi creacla com. pela Lei Prov . n. 1.637 de 30 de 
novembro ele 187!, e classifieacla de 3• entt·. pelos Decs . 
ns. 4.868 ele i9 ele janeiro de 187.2 e 382 de 9 ele maio de 1890. 
O mun.; além da parochi<t ela cidade, comprehen de mais as ele 
N . S. da Conceição de Marapicú, S . J oão ele Merity e Sant'
A.nn~\ das Palmeiras e os po vs . denominados Bréjo, Riachão, 
Sarapuhy, Passa- Vinte, Rio do Ouro, Queimad()s .e outros . 
Foi elevada á cidade pelo Dec .cle 19 cle jLtnho ele 1891 e m stallada 
em 20 ele .JUnho ele i89i. Sobre essa pov., e~creveu-nos a 12 
ele ou tubro de 1888 o vigario E lyseu Augnsto Adanjes: «Ma· 
xambo::nba, séde da freg . ele San to Antonio de J acutin ga, está 
collocada em uma pl aníc ie, qu9 v:.t i fr a ldando a serra Cacho
eira . A a ntiga séde ela freg. fica a dous kils . de Maxambomba 
e ela egreja só r es tam• a, paredes , ainda bem conset·vadas. 
J acutinga traz o seu nome das aves que ahi abundavam e 
e que h oje ra r eam. Foi ~utorisada a transferen01a ela freg. 
para Maxambomba em virtude do grande e raptclo desenvol
mento quo teve este a r raial por estat· á. marg_e m da. E. de 
F . , indo a pouco e pouco eles povoanclo-s e en ta o a pov .. :Je 
Santo Antoni o de Jacutinga . Maxambomba., dtz a tra.clt çao 
populat· , é assim denomin ada em virtude ele ba~e r em um a 
fazenda proxima des te Jogar, pertencente a . Joao el a Cos:a 
Pereira urna bomba q11e tinha a seu cargo vaL'los escravos par.a 
puxare~ agna, e quando um termina va dizia ao outro mcwcha. 
p a.1·a a, /1om/Jt:• , e pelo correr dos tempos se f01 cot•t·ompenclo 
esta expreosão até que deram o nome ele Maxambomb~ ao logar 
onde esteve a bomba . A pedra fundamental cl <\ egreJa matt:tz 
de Maxambomba foi collocada em 25 de março ele 1863. A egt'eJa, 
posto que sej a. um . bom edificio pelo forta le~a de sua constru
cção como não fo t concl rncla en.trou em rmnas antes de ter
mitu~da . O un ico L•io que passa por esta f.reg . é o Iguassú . 
Tem uma pequena cordilheira, que se denomina serra ela 
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Cachoeü·a, qué atravessa parte desta ft•eg ., a de lvlarcl picú, a 
de Campo Grande e vai terminar em Santa Ct·uz. Avista- se, 
porém, de Maxambomba a sert·a do Commercio, qne toma 
varios nomes . Na serra ela Cachoeira, no ponto mais elevado, 
ha um grande e profundo açude que é mu ito ab uclante em 
diversas qualidade• ele peixes; delle sabe agua q11e alimenta 
uma linda cascata que exisLe na mesma serra, na. faze nda da 
viuva 'l'ravassos: Ha em Maxambomba uma fabl'lca a vapor 
para faze t· Lijolos . Sua maior e>.:portaçiio, porém, é de car.vão, 
aguardente, farinha ele mandioca, polvilho e laranj as . Maxam-
1Jomba dista ele Marapicú tres l eguas, ele Iguassú duas e meia, 
de Queimados tres. Ha na pov. 300 <J.Imas e em ·toda n. freg. 
umas 3 .500. E' esta ft·eg. cortada palas estradas ele F. Central 
do B.razil, Rio do Ouro e elo Norte>>. 

R: MAXAMBOMBA. Corrego elo Estado ele Goyaz, banha 
o m un. ele Santa Luzia e desagua na margem esq. elo rio 
Vermelho, trib. elo S . BarLholomeu, 

MAXARANGUAPE . Rio elo Esta.clo elo R . G. elo Nol'le, 
1Janha o mun. ele 'l'ont·os, e desagtta no Oceano. Em suas mar
gens, que são de tet·reno mui procluctivo, ba engenhos de cannas 
« Nasce, escr evem-nos elo Estado, ele um impor tante olho d'agua 
do pov . elo Pati Ferro e desagua no mar com oito leguas de 
curso». Recebe o Riachão. 

MAXI. R io do Estado elo Par(t. Em su as margens foi ou
tr'ora assentada a feeg . de Mocajuba . E' tambem denominado 
furo 'l'auereé. 

MAXIACÁ. Pov. do Estado do Pará, cérca de tres kils. 
abaixo elo Souzel. Só tHm casas de palha de ubussú; porto 
bom ; boa pop . , que descende em gel·al de algumas familias 
que com o Jim Cle fLtnclaeem uma f reg., ah i es tabe lece t·am- se 
em 1820 e continuam com a mesma idéa a obra de seus an L 
passados (Do Vigario de Souze l. 1885). · 

MAXIACÁ. Rio do Estado do Paró.. aff. ela margem dil·. 
elo Xingú. Sua margem esq. divide PorLo ele Moz clu freg. 
de Sonzel. 

MAXIAPITY. Igarapé elo Es taelo el o Amazonas , aff. ela 
mar"'em esq . do rio Paclauil'y, t l'ib . do NegL'O, Sua foz fica 
entr~ a do~ igal'apés Mayapi ty e Cabiutym . . Vide Mayapity. 

MAXICUNABA. Log. do Es tado ele Pemambuco, no mun. 
do Bom Jardim. 

MAXIMIANO. Cachoeira no rio Atumá, trio. da margem 
esq . do rio Amazonas . 

MAXIMO. Ba·irro de S. J osé elo Barreiro; no Estado ele 
S. Paulo; com duas e3chs . p ·t!Jis. de inst. pl·imaria. 

MAXIMO. Rio do l!;staclo de S . Paulo, nasce n a se rl'a do 
Bonito e banha o mun . de S. José do BarreÍl'O . 

MAXIMO. Ribeil'ito do Estado de Santa Catharina, no cli st . 
de Luiz Alves . 

MAXIMO. Porto no rio Pardo, mun. do Ribeirão Preto e 
'Estado de S, Paulo. 

MAXIMOS. Ribeiriio elo E ota clo de Minas Geraes, banha o 
mun. do Carmo ela Bagagem e cle5agu<t no rio das Perdizes. 
(Inf. l oc.). 

MAXINGUERA. llha pertencente ao Estado e s ituada na 
bahia de Guanabara, proxima ao porto elas Neves . E' tamlnm 
denominada Quil?mbolc&. 

MAXINORÉ . Monte no man. ele Cul' l'aesNovos, no Estado 
do R. G. do Not·le. 

MAXIFANÁ. Rio afl'. da mat·gem elir. d o Xingú . Em sua 
foz exis tiu outr'ora Vie i1·os e ero stias margens encon tra-se 
abunclancia ele páo setim e outras madeiras de construcção . 

MAXIRÁ. Serra elo Estado elo Pani, no mun . ele Monte 
Alegre. 

MAXIXE. São assim denominados dons comoros ele a r e ia, 
elevados, situados a ntes ela pon la! de Caiçara; na costa elo 
E stado elo R. G. elo Norte. 

MAXIXE. Pequeno rio elo Es•aclo do R. G. elo Norte, banha 
o mun . de Cangu<ll'ela•ni\ e clesagua no ri o Catú (luf. loc.). 

MAXORRA . Grande estabelecimento rttral, fundado pelos 
paraguayos, pouco antes da· invasão, sob1•e a margem esq. 
(brazil ei ru) do Apa, defron te e a uma e meia leguilS da guat·da 

paraguaya ela Bella Vista; no Estado ele Matto Grosso (B. de· 
Melgaço). 

MA YACARE. Lago elo Estado elo Pará, no mun. ele Ma
capá. 

MAYACIPÉ. Igara pé elo Estado de Matto Grosso, atl'. clir. 
elo rio Madeira, 50 kils. acima elo elo Jacaré. 

MAYAPITY. Igarapé elo Estado elo Amazona~, afl'. ela. 
margem esq. elo l'io Padauiry, trib. elo Negl'O . Suil foz fica 
proxima cht dos igara pés Marajc\tyua e M"xiapity. 

MAYATO. Ribeiriio elo Estado ele Santa Catharin a; eles- · 
agua na ma1·gem dil'. do rio Pitanga. 

MAY-BÁ. Lagôa cerca de 12 kils. ao S . da cidade ele 
Guarapary, no Estado elo E. Santo . Serve ele elivisu aos muns. 
de GuaPapary e Anchieta. 

MAYCURÚ. Dist. elo tet•mo ele Monte Aleg1•e; no Estado· 
do Pat·á. 

MAYCURÚ, Rio elo Estado elo Pará, no mun. ele Monte· 
Alegre; corre de N. E. ao S . E. a té a ponta elo ser ro do 
Paraíso, ao pé elo qual pa3sa , passando até ahi por florestas 
virge ns. Da pont" do sert·o volta-se para o S., a inda no meio 
ele tlorestus, depois cor r e en·tre Yarzeas á esq . e ger•al mente 
terras fit•mes á clit·. e vai percler.se na ext remida de N. O. elo 
l ago ele Monte Alegre. "Suas aguas. diz o 8r. Fel'l'eir·a P enna, 
são esbranquiçadas quasi como as do Amazonas, principal
mente durante o inverno. E' bastante fundo, largura variando· 
entre 160 e 200 metros, r apido no inverno, lento no verão e, 
quando es te é duradouro, ch ega a secca t· um pouco . As rpargens 
na parte superior são abuncl~.n tes de s.a l, sa lsa pa rl'ilho., casta
nhas, cuman1, cacáo selvagem e oleo ele cupahyba : e na 
inferior abu ndam as fa7.endas de go.do» . 

MA YRINK. Estação ela E. de F . Bah ia e Minas, no Estado· 
deste nome, á margem elo rio Mucury, no kil. 19.2. Foi entre·· 
gue ao trafego a 13 ele a bril ele 189 l. 

MA YUIXI. Rio elo Estado elo Amazonas, na ma1•gem dit·. 
elo rio Nejl'rO. acimo. de Maracabi, entr .:: as povs. elo Casta
Hheiro e Loreto (Araujo Amazo uas). 

MA YURUNAS. Nação inrligena elo Solimões, nos rios Ju
·taby, A ucruhy e Javat·y. Disti n gue- se pol' uma corôa n o i1HO 
da cabeça, ao redor ela qual daixam crescet· de todo o cabello . 
E' antropophaga a ponto de com erem seu s propt·ios parentes, 
fi lhos, paes, irmãos, é te., quando adoecem ou e nvelhecem 
antes de emagrecerem (Âraujo Amazonns). 

MAZAGÃO. Cidade e m11n. elo Estado elo Pará, na com. 
de seu nome, situada no cxtt·emo elo iga rapé elo se u nome, 
15 kils. acima ela rnat·gem elo Amazonus . Foi et•eada pelo g·o 
vern o por tugu~z especial mente para ne lla t·e.>iclirem os va lentes 
solclaclos que re>istil·am por longo tempo uo cerco e aos assaltos 
dos mouros contra a praça afl'icana ele llichzc&gão, .em que ence r
r at·am - se e que não abanclonat·am s in ão em virtude ele orclem 
régia. Deixando a praça africana e não lendo ouLt· os recuL·sos, 
mHis ele 1011 família s dess es bl·avos foram mandadas para o 
Pará, dando- lhes o governo teerras, habi tações , alimentos, e· 
edificando a lli uma villa com o nome daquella praça pava l'e
corclar sempre o vu l or ele seus defensores. l!:m 1833 trocaram-lhe 
o no!ne pe l? de Rcgcnewçiio, tiraram-lhe o pt·ecl icamento que 
lhe fo1 resL•tutclo, ass 11n como o antiao nome pela Lei Prov. 
n. 86 ele 30 ele abril ele 184 l. Foi re i~sta ll~.da' em 2-1 de julho 
de 18-!2. Cidade pela Lei Pt·o,·. n. 1.3.34 el e 19 de abril de 1888 
(at•t. '1°) . S1la eg reja matri~ tem a invocação ele N . S. 
d'Assump r; iio e depende ela diocese de Be lém. Con~a h oje cerca. 
ele duas mil almas, metade elo guo j á tev~. Ainda conserYam
~e as riquis>imus pratal'ias da primitiva egreja e que vieram ela 
.Afdca. Esta egrejasel'\'e hoj e cl, cemiterio, dellaaincla ach am-· 
s~ de pé um arco e a l(l'umas col um nas ; o primeiro conserva 
vestigios de frescos. l!;xporta borracha, cnstanha e cacáo. 
SobL·e Mazagão nssim se exprassa Ayt·es el e Casal, em sua Cho- · 
.,.O{J>"ctphi·.• l:Jrasilioc• «Principiou em uma ilba fronteira á fóz 
do Matapy, d'onde se mudou para a margem esq., e clez l eguas' 
acima ela embocadura do rio Marilcapucú; e daqui par ru a 
margem occiclenb~d, e obt·a ele cinco milhas acima da barra elo· 
rio Mutuacá, q•te clesag-11a no Amazonas quatro leguas ao Po-· 
ente do Anauirapucú. Pov . de Sant'Anna foi o seu primeiro 
nome, o qual percle11 quando nella se estabe leceu a ~;re nte da 
P1·a~a ele JJ[a,z ,&gão, n o re~no ele Manocos, á qual se aJnntar~o 
clepots vartos casaes Açort tas. Algodão e an·oz fazem as rt-
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'C{Uezas dos seus moradot•es, . que diminuem por causa das fe
líres. No seu dist. ha tabatinga, e outros bo ns barros ; porém 
os oleiros são máos » .- O coronel Ignacio Accioli, em sua Oho-
1'0graphiiL PrLraense, diz: - « Villa, antigamen te pov. de 
Sant' Anna , nome que perdeu com a stta ct·eação em villa , 
depois que para ella passar am os habs . da pl'aça de Mazagão 
em Marrocos: foi mud ada ele uma ilha fronteira á foz elo rio 
l\llatapy para dentro do rio Maracá.p 1cü , 10 leguas por elle ac ima 
na ~1argem esq ., e desta paragem pa t'a a mar n-em occiclental 
do rto Mtttuacá, cinco milhas por elle acima . Fabricam-se aqui 
bons t ecidos de a lgodão; o clim a é pouco saudavel, e 0s habs. 
.em numet·o de 2. -1 53 são pela maior p:wte descendentes dos 
Açot•ttas, e dos que evacuar am a praça de i\oiazagão, depois ele 
·tomada em 1769 : sua egt·eja parochial é ded icada á Assumpção 
de N. S .» - Monteiro Baena, em seu Ensai'J Glzo•·og•·aphiao 
sob,·e o Pará, (1839} diz:- « Villa fundada em 1770, sob t·e· a -· 
margem sep tentl'ion al do rio Mntuacá,, cuja l'oz existe na mar gem 
•boreal do Amazonas novo leguas ao 8. de Ma:capá. Os seus 
primeiros mot·adores foram 114 familias das que evacuaram a 
p raça de Mazagãq, levan tada nas fL" ontei L"as de Duquella, na 
costa occidental da AfL"ica a o 8. do estt•eito de Gil braltar, e 
fot·am transferidas pat·a o Pal'á, onde deviam formar uma villa 
com o mesmo nome da dita praça na barra do Amazonas 
perto da villa de Macapá, na qual se achava erguida de pouco 
a principal ou para melhor dizer a unica fortaleza ela prov ., á 
fim de poclerem acttd ir-lhe promptam ente, qmtnclo o exigissa a 
urgencia da s ituação d efinHi va da sua g uarnição. Providencia 
esta tão acertada como cleaignat iva ela conftançtt que met;eciam 
ao governo uns homens que á vista da ordem ele evacuação, 
sen lindo e l'espeitando a força moral do jul' a tnetlto de fidelidade 
e obediencia que a seu rei tinham prestado, não poderam con
tinua r a defendet· uma praça, onde pot· ·tantos annos fizer am 
tl'emular nos seus altos baluartes as sagl'adas quinas sem 
nunca serem conculcadas pelos rudes afl'icanos bravos . T em 
.prese ntemente esta vi lla 498 br ancos de a mbos os sexos, 325 
.escl'avos, i84 mestiços e i 48 indianos, cuj os numeras unidos 
assomam á totalidade de L i52 moradores. E lles ven dem arroz, 
a~godão, cacáo silvestre elas ilhas visinhas e outr os effeitos que 
:vao sacar dos mattos elos rios Amauarapucú, Maracá, J ary e 
Caja l'y. H a nesta ter ra o costume de sangraram-se os homens e 
:as mulheres todos os annos na vespera ele S. João BapLista, 
com o ftto de dar estabilidade á saude. Não ha na vill a egl'eja 
alguma; a prim~ira acha-se desmanlellada, h a mais ele 30 
annos : e desde então tem suppriclo uma casa pal'ticnlat· em 
-cuja frente l~vantaram um a lpendre para acolher ma:io l' con 
cu't·so ele povo. O orago da egreja é N. S. d' Assurnpção. Os 
vasos sagrados c alfaias são os mesmos que f01·am ela egl'eja ele 
Mazagão em Africa; entr e elles alguns são ricos , e a banqueta 
-é bellissima . Depenqe ela jttl'isdicção desta villa o lagar de 
Sant'Anna do Caj ary, assentado na ma~gem do rio Cajary, duas 
leguas acima da em bocaclura que jaz na margem septenl·t·ional 
·dO Amazonas, acima do rio Mutnacá.»- No R elat. apresentado 
ao clesembargadot· Rodri go de Souza ela Silva Pontes, pl'esi
dente elo Pat·á, pelo então tenente coronel Baena, mandado em 
commissão a clivel'sas villas, no anno de -184.2. encontra-se o 
segu inte a l'espeito ele Mazagão. ·<<-Quatro leguas acima ela 
bo?ca elo ri_o Mu tuacá, faz na margem esq. com o rosto pal' a o 
·Or1ente a Vllla de Mazagão , aonde o mesmo rto tem tres braças 
ele largut•a , e margens de lõdo atoladiço . O asse nto desta vtlla 
.é al~o duas braças, pedregoso al"um tanto, e dividido da banda 
do no .em um pequeno vali e quo c~rre até á !)e ira elo mesmo, rio, 
em CUJ O espaço t.uclo é atoleiro. Na extremtdade esq . da v!lla 
.é o ponto do desembat·qne geral : a lli ha uma escada de páo ele 
~argUt·a ele uma braça com asse ntos oa p:1l'te superior, que clá 
mgt·esso na terra. Perto do cimo desLa escada est.á uma casa 
.palhoça quas i toda dezemparedacla em que se acha posta da 
uma pequena guarda fornecida pelo corpo ele guardas poli
c~aes. Desta casa, pela espalda da qual passa e vai cingir a 
Vtl!a um pequeno igarCLpé denominado da, Aldêa , segue-se uma 
a la ~e pa lhJças perpendicular ao rio: e parallelamente a ~ll a 
c~~lln.ha outra pela dir. da villa: en tre estas duas alas esta a 
Pnme1ra rua que chamam ela Praia, e que compre.hencle a 
parte, em que principia 0 sobredito valle, onde por tsso ell a 
~adece um vacuo desse lado . Por de·traz desta eo tendem - ~e~ais 

uas das quaes a ultima paten têa bastantes espaços desutu1dos 
de casas . Communicam-se estas tres ruas por quatro tt•avessas . 
Todas as casas são caiadas, e ele tecto de palha, menos um a, que 
o tem ele telha; bem como todas não es:istem em cootacto ~mas 
.con: as outras: um estreito inter 1·a llo as arreda. Na sua e~tftca
caçao empregam pão- mulato e acariübas: estas para estews , e 

aquella para enchimen-to . Na maior pat•te dos quin taes ha 
poços de ag- ua salõbra, ele q tte bebem os moradores_ Na rua do 
meio, nomeada- Aug!tsta, onde ella é cortada pot· uma t ravessa 
tem assento a matriz co m a f t·ontaria para a mesma rua e 
um elos lados maiores no a linhamento da travessa: ella é u'ma 
casa palhoça de 60 palmos de compl'ido e ele 30 ele l arg0, inau
gurada a N. S. da Assumpção : o pavimento é terreo e tapi
zaclo ele esteiras de· muruty chamadas T upés : tem um alpendre 
de comp1·imento quasi iden·t ico com o da mesma casa ·todo circui
tado ele grosseiras gr ande.s ele pau. E' notavel que deu tt·o de tão 
pobre casa, intitulada eg,·e)a, se vej a sob um t•Jsco altar ima
gens enfeitadas de out·o o pedras e uma excellente banqueta 
ele pt'ata, a qual comtudo não fo i comprada pelos mot·aclores 
actur1es. Os seus maior':ls a ~rouxeram da praça de Mazagão em 
Aft'ica, quando a despeJat"am. As sob t•editas ruas, e t ravessas 
colnpoem-se de 206 casas, que eram habitadas em i84l ele 1961 
pessoas livres e ele 317 escra vos, uns e outros de ambos os sexos : 
e que hoje em razão do andaço febril conta de menos t50 incli
viclnos elo sexo masculino. e fem inino, sen do meninos e indios 
os que compozeram a matO!' parte deste numero . Dtzem os mo• 
radol•es, que eles te anclaço fiJt·a cont.agiada a v illa de Maca pá, e 
a sua pe.los ~uardas pol ici~es vindos ela ilha elo Bailique, cuja 
commumcaçao com a ColomCIJ ele Peclto I I lhe aclqni rit·a o mal, e 
que nos tempos t•emotos sempre houveram sezões, mas que não 
invadiam tan tas pessoas, nem er am ele tão fa tal qualidade. O 
horizonte de que goza es·ta villa, ê extt·emamente cur to, porque 
tvma espessa ma ta a contornêa por tocla a pa1·te em grande pl'O · 
pinq uidacle . Entr a-se neste sacco po t· um estl'eito igara[:!é, o 
$,ual é ao que s~ reduz o rio Mutuacá já na visinhança ela vílla . 
Em um a localidade ta l não ha gl'aça , não ha amenidade, não 
ha ar correntio; é um apertado e melancolico recesso, que só 
póde agradar aos que vivem habituados á elle, e sem re!lexiio 
ao menos para avalia r a desgraça da sua ' 'ivenda. Não foi 
ass im na fundação ela villa . em cujo momento contra ella muito 
clamaram os mazaganistas vindos de Portugal, e na Capital 
ela pro v. os noticiosos elo pa iz r eprovaram ao govet•oaclor 
Fernanelo da Costa ele Abbaycle Teive a má escolha ela loeali
dacle, e até porque elle obrou ele encontro à Ot·clem Régia, que 
mandava aquefl a gente para a nova villa de Macapít, onde 
como aguel'ridn, que tinha sido em Afri ca, podesse subsidiar a 
defensa ela praça alli então ha pouco construida. Dentro do 
clist . ela vil i<\ tem moradores o r io Preto, o rio Maracá ; no 
qual estão tres fazendas de gado vaccum e cavalla r, pouco im
portantes em r azão da incapacidade elo pasto. O largo Jura,xy 
e o rio Cajari onde ha urna fazenda em melhores circumstancms 
que as pr"cedentes, por sel' mais apto o campo, e comtudo o 
numero das cabeças não tt·anscencle ele iDO. Entre o rio Jary e 
o rio A.nauarápucú vulgarmente nomeado ela Villa Nova, por 
haver- se extingui do em virtude elas sezóes uma que alli teve , 
ftmdação coetanea com a de Mazagão, se comprehende o dist. 
desta, abrangendo tambem no Amazonas as ilhas Pal'acuúba, da 
Cinza, do Ca ldeirão, do Cajary, parte elo Vieira e do Vieil'inha, 
e as ilhas Pequena e Pará, estantes pet·ante a bocca elo rio 
i\oiu tuacá . Do qual para o Sul .tem bat'l·a os rios se~uin tes : ~ 
rio Preto. que é paludoso e tollnclo de cachoeiras, o n o Maraca 
impedido· ele cachoeiras , o lago Jurnxy, cujo centl'o occupam 
ilhas , o l'io Caja t·y ·tambem empecilhado de cachoe iras, e o rio 
Ja l'y tet·m o austral do clist . E; dentro elo mesmo rio Mntuacã, 
antes de se ver a vi ll a jaze m na margem clir . as boccas elos 
igarapés Espinhe! e Grande, e na margem esq, as elos lgarap~s 
Mu ~nacámiry , e elo Ajudante, além de outros de menor vulto, 
todos elles na vasante ficam esLaoques de agna, menos em cerbos 
lagares baixos, nos quaes cos tuma m gapuiar peixe . Os mol.'a
clores pl antam algodão na ilha Pará, e é es te o unico geuet·o de 
lavoura , que exportam . Quanto aos da floresta costumam co 
lhei-os nas terras dos rios Maracá e Cajary nos quaes acham 
oleo ele copaúba, salsa, casta nha doce, estoupa e breu. O cacáo 

· pela costa e pelas ilhas . E lles fabrteam f:lnn,has ele mauclwca 
para seu consummo nos rios Preto e Ma raca, cu lt1 vam pouco 
a l'roz, milho, feijão e algumas fructas; abrangem na sua 
acanhada agricultura a can na doce, da qual fazem m~l em 
seis engen hocas que possuem no rio ~lntuacá,.c t•tam gall~nhas, 
patos e pot•cos em abnndancia , fabt•tcam aze1te de andnoba e 
sabão par" seu gasto, e as mulheres fiam e tecem panno de, al
godão grosso e redes com pouco esmero. As madelras, Itaub~, 
Macacaúba, Acapú, Castanheiro, Acariúba,. Pao-mulato e m~1s 
outros páos ditos, reae> acha.m-se nos rws .Preto, Maraca e 
Cajary. Numeram-se nesta V1lla dous onrlves, ·tras a;lfa
iates qna~ro sapateiro s, dous ferreiros, e carptntQn·os, 
a,1gnn~, por curiosidade. P ara instruir a mocidade, ha um .. ,. 
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só mestra de primeiras lettraa ; elle presentemen·te por con
tagiado· elas sezões não cl:i lições, nem ha quem o substitua. 
Não do tt mais amplitude a esta clescl'ipção, porque não me con
sel1!iu ailquirit· maior numero ele not-icias a bt·eve estada, que 
tive em Mazagãb, pelo mohvo ele achar toctas as autoridades 
l ocaes aHribula,das do contagio febrU, e toda pov. quasi vic
tim a ela fome, por não havet·em os vive·res necessa11ios . Vou 
trn ta r da ma teria seguinte: ;lningal ela entrc~da, de~ villa. Todo 
o rio que conduz ít vi]Ja ele J\l.l!àzagão, tem ns sttas margens 
desde pouco acima da sua garganta desftguraclas pelas enchert
tes elo Amazonas, o qual cliariame.nte as a ug men ta com ma
deiros, que a \li inlromette. Sobt•e elles brotam Aningas, Aluriás 
e ou tiros •egelaes proprios dos lagares que as enchentes oppri
mem. A' proporção que se vai encurtando o apartamento da 
villa, mais adiantados se patenteam p~lo rio dentro estes 
A nin,qaes, e d~ uma e outra pat• te, ora aHernos, ora fronteü•os, 
e como o leito elo rio se estt·eita nessa, passagem, não lhe per
mitte mais que a escassa largura, e p0uco ftmdo que tem. ill' 
este o Aningal, de que se lastimam os moradores, e q.ue de
sej a m vêr· desvanecido, sem saberem conh ecer a camsa do 0bs
tacnlo, a g l'ancleza delle e a impossibilidade de seu desappa
recimen·to, ta nto considerada pelas Stlas circumsta;ncias physicas 
como pela avultada despeza que seria necessaria. O dHo 
A ningat tem mais de 100 braças de com primento e de rultura 
sobre a meia. vâsante oito p a,lmos, e sobre o resto do leito do 
rio 16, e deixa entre si e a m~trgem fronteira a la rgura de d uas 
braças . O rio em todo o seu curso opera os di versos Aningaes 
que ficam apontados, e c0mo elle é puramente um braço do 
Am~ zonas não l'la aguas quando vasa, que r es tem até á vinda 
da enchente, desde certa paragem até acima ela villa . Na fr-ente 
desta só no inverno é que appa recem aguas elo monte durante 
a vasante do Amazonas, por.ém ellas são em tal abunclancia,, 
q·ue não podem servir pava nenhuma obra byclraulica, a]'l]lli
cada a destruir o impedimento de que se trata. Nestés termos 
não e possível abrit• o Aningal da en.trada ela villa, em direcção 
para.llela á parte do le ito não usurpada pel o mesmo aningal, e 
mót•mente suppondo-se, como é de suppor, á viJs·ta do Amazonas 
tender incessante a criat· Anin,gaes, que elle jámais deixe de 
ft• ustat· a íngreme e perigosa emprer.a ela abertura elo Aningal ; 
íng reme pelo clispe11clio, e perigosa pelo vapor letbal que exhala 
o t ejuco quando o snrriham, e o expoem á. acção immediata do 
Sol. Outro meio se offerece para dar communicação externa 
aos moradores, que é o rio Preto, o qual cliscort·e pela banda 
do Sul arredado ·t res a quatro l eguas . Não visitei este enter
vallo, e portanto ign0ro a verdadeira distancia entre elle e a 
vil la, a índole topographic~ do tel'reno, ~ a l'elação em que se 
acha o seu curso com o r10 da mesma v1Jia .. 'l.'ocla via suppo
n ha- !e que cabe na força monetaria ela administração da, 
pro v. a clespeza ela mudança ela clirecção elo indica-do l'io 
P reto, e do seu encanamento, ou para o fazer segui t· a car
r eira elo rio estor vado, ou para haver por elle a precisa com
municação (caso melhor que o primeiro,) es tará a villa de Ma
zagão na aLt itude de provocar o governo para um tão desmedido 
gas to em mudar a natureza das causas? T odos os p0vos teem 
d ireito a privilegias e vantagens em proporção da sua impor
tancia r elativa ao in teressé ela ~ocieclacle em univer.>al. Vejamos 
ai está nesle ponto de -vista a villa ele que trato. Ella tem 80 
annos de existencia .civil, neste periodo a sua pop. não ha 
·ttd~ tncr:mente senstvel, a sua lavoura é escassa, a sua expor
taçao mm cu·cumscrtpta, os seus predios tlmas palhoças bran
quea.das. Homens di~heirosos apenas um, que se lhe presume 
o cabedal oc1oso ele t> .000$, e que se sabe não es tar na cl:l.sae 
elos de>edores. Entre os mais h a alguns q·19 em seus lesta
mentos manumittem os esct·avos em damno elos seus h erdéiros. 
os qnaes ficam a pedir esmola, e ~ambeJ? os mesmos manu~ 
milticlos; não se sabe o qne é ecl ucaçao, ex1stem , sem costume e 
sem conhecimentos, até ig noram o que lhes convém para a 
manutenção da saude, o mesmo con·tagio das febres, faria 
m enos estt·agos, si nelles não estivesse implantado o costtune ele 
beber aguardente, e usa r de comeres que roboram a moles tia. 
Ora um po'<o neste estado mot•al não p6cle aspirar a que o go
' 'erno se abalance a praticar enormes clespezas na abertura ele 
um canal ele communicação, ou seja pelo a ningal ou pelo rio 
Preto; s i tal se reduzisse a effeito seria sem prove ito publico, 
e só em mera satisfação ele um punhado ~le homens, que eles
conhecem o seu triste encerl'G> em ma.ttas ele t a l bondade que 
lhes é preciso irem ao Amazonas caçar e plantar na ilha Pará 
e unico gener0 ele lavoura , que exportam, MaLtas onde não tem 
a~ua s~lubre para bebe.r, e onde presistin :lo encafuaclos ai nda 
nao cutdaram de fabricar uma igreja decorosa e accommodada 
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ao culbo catholico, ou porque não tem dinheiro, ou porque não 
os agita o desej o . Em fim ~alvez hoje estivessem sem a supra
mencionada; esc&cla elo porLo, si o major Monteroso,. comman
da,nle milit lliL' ele Macapá, não a ·tivesse mauclado faze r; assim é 
de julgar-se diante ela faltG~J actUJa~ de· t.res clegráos alternos 
que neUa ha sem que aindru a tenh:JJm felto clesappanecer com 
outt·os novos . Igual incuria se nota na passagem, que frequen
ta m no já dito i •gar.apê da Aldi!c~, que devencl'o - w pra·trca'l' p0l" 
meio ele uma peq!llenina p0nte, é· o con~rdrio, pois empregam 
nisso clous. páos clentaclo.s e m fió rma cl!e serra postos na esmt•rpa, 
ele uma e de outr a margem, ele sor te que os extremos imferioues 
sa tocam no meio nlo leito elo igarapé. O meu paeece1' é, que se 
1ransplante a vilht para Oll'tro siffi io mais proficuo á elln. e á causa: 
publica: ou q,ue passe a encorporar-se com a vil la ele Maca pá, 
onde tms e ou.tr·os moraclot·es reunidos cons·tHuirãi G> uma villa 
mais· apparente, e não di'Hts esqr.1eletos ele pov. A clespeza que 
o g0verno nisrto tiver, será menor !i}Ue a dos canaes, e da1·á Jogar
a um estabelecimento mn.i s acompanhado de boas probabilidades 
de futura pr0speridade, postos em activicla.cle os meios cons!!ll
radores para isso , tanto clru parte ela: aclministraç·ão pu blic a, 
como ela elo trabalbo bem dirigido elos moradores. E 'mbora os 
maza.ganislas estt·anhem, ou se queixem ela Oll:l!di<11nça de r0ca
lidacle, a que os conduzem; o seu ju~zo neste cruso niio é regu
lado, peJo exemplo ela tt·ansmigrwção da viUa: ViJstosa ela Madre 
ela Deos, para á ele Macapá em consequencia da esta,~e l acti
vidade das sezões, e sim. dirigicro unicamente pel o amor do 
costum(l .. Bom saüido é , que o cos tume, rei do m 1u1do, r eillla 
imperiosamente sobre os e->piritos bimitrudos•: porem não h.a es 
tranhesa que o tempo não aca.be, fazendo-a subsistit• com iclérus 
"'ratas, que esvacem-se a mesma lembr ança, lilella.. Sem duV'ida 
~ão ele es·branhar, mas eom o vo]ver dos dtas appal•ecerá uma 
n 0va ordem de co usas. Assim se me ftgura na mente: e s·e 
outro tanto acontecer a q uem men h o l eme iilo Esbado terão 
os mazruganistas de rubençoar tJ.O p0rvir a mão qu•e t ão p1·0vi
dente lhe frangweou novilJ s~ tuação em q ue rus suas fac uld ades 
moraes, e physicas melhor podem coopertu• pa ra uma forttrna: 
dobrn.dt~ment'e conveniente á si, e á pt'lilv., de que são parte. 
Se eu me afasr<\SSe dos princ1pios, debaixo dos fiDUaes tenh0 
considenado a pretenção ele um canal de commnnicação, po
clet·ia conceber, e pt·opor uma q nalquer obra h ycl ra ll li ca, mais 
ou menos, dispendiosa, pois sei que pouco custa a uraça r u1~ 
plano, e lançai-o sobre o papel: é isso proclucção ele gabineúe, 
onde se não a:cha con tradiclores, m as na execução é, que 
apparecem as clif:Iiculelacles . Eu conMastei; o assurnpt0 com a 
experien~ia elos outros h omens, q·ue e a verdadeira pedra de 
·toque nas causas h !tmanas: é por ella que se pócle saber, o que 
será p.raticavel, e o que se n ão poderá co nsegttü·; e pot· i·sso 
expedi o que {ica llSct·~p~o. Villa ele Mazagão 2t cl ll agosto ele 
1842. Antonio Lc~disláo JJ1onteil·o Bae1ia.- 'l.'eneute- coronel ele 
artilheil'ia refiormado . O Dt·. Pedro Vicen·te ele Azevedo, no 
seu importante Relat. ele 17de janeiTo ele 1875, diz:- A }JOp. 
inlerua varin. de 200 ru 500 h a bs . e a do rnun. que é muit0· 
e>:tenso, é aGtualmente de 2.133, segundo a estatistica official. 
A agricultura está muito clecahida elo que era h a ·15 annos. 
Cultiva-se em pequena escala ~ mandioca e a fat·inba. e um 
pouco de cacáo. r1ue se expor ta, muito pouco café e canna, e 
cda-ee uma pequena qu antidade de gado vaccum . A expol·tação 
cons ta ele uma boa q uantidade de borracha e de cas ta nha e de· 
uma pequen a. qll~.nticlacle ªle 'cacáo. O transpol'te se efl:'e ctna em 
cané\as á ,·ella e no vapor que mensalmente toca n a oocca d0 
rio que pass~t pela '<illa. Não h a eclificios publicas na vi !la sinã0. 
a ma·triz e a casa da Camat·a, ambas acabadas e necess itadas 
de reparo~. I-Ia alli duas esc h~ . ele ensino primaria e p tt bls. 
para memnos e menmas e mna esch . nocturna para rapazes . 
O estado sanita rio não tem sofl't•iclo alteração, bem qae cada 
anno appareçam febres intermitteates.»- Agencia do corl'eilil. 
Fo1 c.reada com. pelo Dec . n, 226 ele 28 ele novem bt·o de 1890. 

MAZAGÃO. Uma elas cabeceims do Cuyabá, que em rumo 
de SE-NO vai sahir-lhe á marg·em esq.; no Estado ele Matto 
Grosso. 

MAZENDA. Riacl10 elo Estado de Pernambuco, banha a 
com. elo Brejo e clesagua no riQ Ipoj uca. 

MAZOMBA. Log. elo Estado do Rio ele Janeiro, na ft•e"'. 
de S. Francisco Xavier ele ltaguahy; com duas eschs. publs. âe 
ins·tt•. pt•im. uma das quaes creacla pela L ei Prov . n: 2 .:l05 
de 28 ele dezembro ele 1874. 'Ha uma serra elo mesmo nome. 

MBIARA. Um elos formadores do rio Uruhli trib. do 
Amazonas (B. Rodrigues). ' 
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MBOY. (Embou) . Parochi>ado Estado eleS. Paulo, 110 rnll!n . de 
Ita:peee1·ica. Teve origem em um alcteiamento de índios domes
~tcados. Orago N . S. ao Rosario e diocese de S•. Paulo. E' 
f reg. antiga, sendo suppri<mnda pelo Dec . de 21 de ma:rço de 
1832 e lLei Prcw . n. 8 ale 10 de março de 1>870 e resta:urada. 
pelas Leis Provs. ns. 12 i!Ie 20 ele fevereiro de 1841, 55 de 1\1 de 
Julho de 1869 e 93 de 21 d.e rubri'l clre :1!880. Tem duas eschs . 
publs. ele inslr. J.ilrim. Agencia elo correio. 

MBOY~GUASSÚ. Ribeirão do Estado de S. P a,ulo, 110 
mun. de Itapecsri<:a, Recebe o Mboy-mirim. 

MEAHYPE. Pov. d0 Estado do> E. Saruto, no murn. de 
Guarapary. Vide Miahype. 

MEARIM. Villa e mun. do Estado do Maranhão, sécle da 
com . elo Ba:ixo~Mearim, á margem esq. elo rio ele seu nome, 
cot·tada por um igarapé que a divide em d'ous bai:rros, aos 3° 13' 
d!e Lat. S . T em communicação com as villas de S . Luiz Gon
zag~ e Barra elo Corda pelo rio Mearim, com a cidade cl'e 
Gt•aJahú pelo rio des te nome e com a cidade de Vianna e 
VIlla d e Monção pelo rio Pindaré. Lavoura de canna e cereaes. 
Criação de gado . Sua e<> rej a matriz tem a invocação de N.S. 
ele Nazaretb e depende da diocese do Maranhão. Foi cread:a 
Parochia pela Provisão regia ele 19 ele abril ele 1723. Villa pela 
Resoluçãio r egia de 19 de abr il de f833, confirmacl111 pela Lei 
P1·ov. n. 7 ele 20 de abril ele 1835 . Tem duas eschs. de instr. 
r>ri m., uma das quaes creacla pela Lei Prov. n. 123 de 5 ele 
ou,tubro de 1'84t. A~enc ia ele correio. Sobt·e suas divisões vide 
Le1 Prov. n. 930 a:a 23 de maio ele 1871. F oi incorporada á 
comarca do Baixo Mearim pel'a Lei Pro v. n. 985 ele 20 de maio 
ele 1872 . 

MEARIM. Rio do Es(a.do do Pará, banha o man. ele 
Marapanim e desagua no rio deste nome (In f. loc.) 

MEARIM . Rio do EsLaclo de Maranhão . No Relat. elo 
S_:. A . C. ela Cruz Machado lê~se e seguin~e: <<Explora.
çao do rto Mear1m. - O visconde ele Sain.t-Amancl encar
regado ela exploração deste rim, acaba de chegar, 'trazendo 
o resultado de oito mezes ele artut·&do trabalho: uma c:llrta 
hydrograpll.ica do rio, plantas elas povoações ribeirinhas 
sruadl'OS esl.atlsticos dellas. e longos relatot'ÍOS, ricos ele detalhe~ 
lntet•essantes e curiosos. O estveHo espaço de algwns d•ias, qae 
h a cl ecorndo clepo 1s ele sua chegada, havendo outL·os negocias 
da administração ele que cuidar, l'lermittiu-me só men te lanç&l' 
um :·<~piclo golpe de vista sobre esses trabalhos, e fazer apenas o 
ltgea·o r esumo, que apresento . Para que a carta do Mea-1·im 
fmsse completa, deveria conter exactamente o curso de seus 
alll-tuentes, en,tra os quaes figu.ram os rios Coi·da, Flores, Gra
ja,hú, e Findará, m as não os tendo explorado cingiu-se o enge
nh eiro ás infoi•mações iiclacl!ignas que· poude colhei''. O rio 
Mearim tem sua origem em uma vasta floresta ao sul ela pro
vinci•a na ~atitui!Ie ele go 2" 23" e na longitude occ1denta,1 ele 
2° 21' do meridiano elo Rio de J aneiro. As diversas fontes, 
q ue o alimentam e engrossam, nascem em uma chapada., 
que se esten cl.e entre as serras dlo Machado a ela R1sada; a, 
primeira a mais de 5 lHgoas ela serra do Itapecmú, e a se
g unda separada por uma distancia pelo menos de 10 leguas, 
e que não pedem ser consicleracJias ramificações della. A pri
meira será antes da serra da Em bit•a, a segunda da serra Negra. 
A do ltapecurú se prolonga a SE., e logo depois a El . d'a origem 
alo MeauHn, e começa lenga desta 8 lagoas. 1t pl,anicie, em 'JUe 
u~sce o Mearim está 604 IJL· aças, ou 1,34:1' metros acima do 
lllvel do mar . O rio, que na primeit·a legoa de seu curso tem 
apenas 6 a 7 palmos ele lal'gura média e 3 de Fundo dtu·an,te 
a secca, no inverno t r ansb01•da e· apl'esenta, uma largura de 4 
b1•aças . Da origem á povoação do Cbrda é ele 10 1/2 lagoas o 
CU!Iso ào rio, q11e arhi já tem 6 braças d'e 1argura, no inverno 
Ü~', e 3 a 4! pa.lmos de profuncliidade, n0 in'Ver!lo• ~5 a :1!8. 
Ne:;te llgar está; acima do nivel do ma·r 552 braças, ou 1.226 
metrôs, 5'2 braças menos elo que na a~bura- em que nasce. Neste 
espaço d'e 10 1f2 lagoas de curse o Mearvm reeebe em ambas as 
margens o tl'ilnto odos seguintes ria-chos :--V'3:rgem, Lagem, 
Ag>tta~F1.'ia, Cercada, Agua -Boa, Trupera, G:roba-J!lunda, aYém 
de outros mamanciaes sem impovtanc·ia e s-em nome,e do r>io de 
S. João. A povoação d'o Corda, distrunte ela villa elo Riacbão 
16 lagoas, e da ' na,scente do Mearim por terra 7 1/2, consta ele 
9 cas~s c_9bertas cl~ palha e de 49 indivi~uos, q.ue se empregam 
na cnacao de gado, e meia legea aba1,xo eli:Lste um pequenm 
engenho cle,canna, nota,•el naquel'las pat>agens . -lDa povoaçã'o 
de G:<ivda á Cachoeira-Grarnde o curso do :Mearim é de. 20 
leguas, e neste espaço recebe em amba:s as mavgens os seguiínbes 

riachos :· Amendoim, Brejão, Gado-Bravo, Embü·a. Sucuriú 
Pratinha, elo 0u1•o, e• alos Ovos, e 0 rio dos Anjos, Cjue tem 5 
braças d~o largura na foz, 4 .3J 5 pru1~es de fundo, 8 lagoas d:e 
curso, leito pedregoso, e no mverno: e uma verdad·eira ribeira 
e o rim Elmm-Certo.- A Cachoeira-Gvaructe, distante m·a ori ae~ 
do rio 30 1/2 legeas, está a ElSE. da Cha!ilada a 7° 27' de ffati
tude austt·al, é alta 4 bt•aças aGima elo n•ivel da bacia, inferiot' 
que tem 8 de !i)rofundidade e constitue um verdadeiro p0ço . ....: 
AbaiJGO desta Cachoeiva 0 vio tem 14 braças de largura, 7 a 9 
pal'm0S ele fundo.- Da Cachoeira-Grande até o ponte onde o 
Mearim li'ca na mesma latitude ela villa ela Chapada ha ape11as 
a allistanciru ele 4 legoas e ahi toma ii!lilportancia, que lhe dá 
verdadeiramente o nome de rio; sua; targura é i!l'e 10 a 15 braças, 
e a profundidade de 8 a 15 palmos, porém diminue-se conside
ravelmente nas cachoeiras.- Nas 34 1(2 legoas de sua fon•te a 
este l'JOnto atravess-a quas1 constantemente florestas immensas, 
inexplorada~ e desert~s~ excepção feita da povoação do Corda e 
ele uma a lclea de GuaJaJaras, que se encontra a pouca dis~ancia; 
de . S'1la margem.- A. v1olla dru Charpacla, situada a 7o 201 cl'e 
lahtude IIIUStt·a l, e longitude appvoximacla ele 1o 47' a O. está 
collocad'l. em uma bella planicie~- que clomiu,a o ri.o Graj-ahn, 
que corre a SO. e O. Contém 1~ casas, sendo líi cobel'tas ele 
telha, e 34i habi tan tes, dos quaes 18 escravos, A criação ele 
gado em gra nde escala constitue a riqueza clest3 paiz; e com
quanto o terreno, seja, muito fer·til, a agl'icuJttm·a é acanhada. 
-Na margem esque1•da existem ii casas e 79 habitantes, e o 
rio GL·ajahú é vadeavel no tempo ela secca, mas unut noit J de 
chuva é bastante ás vezes para dar-.the a profJtnàidacle de duas 
braças.- O rio Mea,rim r ecebe abaixo do ponto a cima desig-nado 
os riachos Embora, Bonito, Sussuapwra e S. Gonçalo, e depois 
o rio Enjeitadm, q'Ue se lanç'1l na sua margem direi•ta a 47 1/2 
lagoas ela sua; ot•igem, a 7" O' 50·" cl.e latitude meridional. Este 
rio tem 1.1. legoas de curso, é volum oso e tem de largura n a 

1 foz 8 a 9 braças.- No espaço ele 16 l agoas, que medeia entre rus 
barras do Enjei~ado e elo pio Corda, o Mearim recebe alguns 
pequenos r egatos e em toda es ta clista11cia de 63 1/2 legoas da 
fonte existem 137 cachoeiras, lage.1s e seccos, e a navagação 
é impraticavel. - Na Ban·a elo Corda, onde e rio deste nome · 
tem 12 a i4 braças de largtu•a , o Mearim tem 25, e t inha 9 a 
12 palmos ele profundidade em 0utubro e dezembl·o.-A villo. de 
Santa Cruz da Barra elo Corda, situada a 6° 34' de laLi tucle S., 
a Oo 53' de lon gitude occWentaJ, banhruda a N .. O. e S. pelos 
rios Meadm e Corda . está bem collocada. Regada por um 
grande ri.o. e por uma 'r i,beira, que póc1e tornar>se importante 
e mUlto util mais tarde, do úada ele um clima ameno, de al' 

puro, e ~a saudava!. e ct·ysta!lina agua do r io Corda, sendo a 
navegaçao d<o Mear1m até ahi possivel em barcos a vapor ele 
25 a; 30 cavallos, logo que se ~ive rem executado os ·Vl'abalhos da 
Lagem-Grande, da Peclrei1·a e da cachoeira do Uchôa , esta 
villa está destinada certamente a tel' um p1·ospero fu ·turo e 
em n iilo lengo tempo poder-se-ha tornar uma segtmda Caxi·~s 
porém para attingir-sa este desidem,tunn t em-se muito a fazet•' 
porque na Barra do Corda nada está, fe i to, e só á natureza ~ 
ao homem pedence agora tirar proveito de1la.- A villa tem 
284 h abs., dos quaes 42 escravos, 55 casas, sendo 13 cobertas 
de telha e 7 lojas ou quitandas.- Da Barra do Corda para 
bai:co o rio muda ele aspec·to, não apt•esenta mais aquella 
monotonia selvagem, que se· n ota desde sua origem, e nas suas 
margens se divisa m alguns sitias e casas.- No espaço de 3 
leguas, entre a villa e a cachoeil'a do Uchôa, encontram-se 
as cachoeil'as da Canna-Brava , dos Ciganos, Provi-soria e 
era Gamelleira, ele nenhuma impol'tancia, pois não ca.usam 
emba-raço algum á navegação e occupam apenas parte ela 
la rgura do rio, e são formadas de pedras sepat•aclas e dis
persas, que podem ser tiradas sem grande esforço e despaza. 
A ca,choeira do Uchôa, l!>Ol'ém, comquanto componha-se de 
pedoras que não se adll:erem umas ás ou·tras, mais grossas e em 
menor numero junto á margem direita, occupanclo i9 braças 
da largura do r io, e occasionando uma corrente mais rap~cla 
no espaço de 300 bracas, o:f>l:'el'ece cl iJ:ti.culclade e meamo pengo 
a:os ])arcos, que sobem e cfescem por um estreito can.al ; todavia 
é facil fazet· desapparecet· este obstaculo, afim ele que barcos 
a vapor ele força ele 25 a 30 cavallos possam passar em tiodo 'o 
tempo neste ponto. Desta cachoeira a íiazencla elo Bezerra pei'
corre o rio nm espaço de cinco leguas , dando voltas, sando 
mais no·t.aveis a da Rocha Talhada e da 'riranda, e e1n 
alguns l agares gig·an·tescos mad'eiros cahi.:l!os cl'e suas ma:rgens 
obstt•uem o seu lei<to. Vinte e duas legu3Js abaáxo da: dita 
fazenda na; lat. de 5° e 42' confine o rio elas Flores. Em todo este 
espaço a largura elo rio Mear im varía em geral enl re 17 e 
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23 braças, e sua profundidade entt•e H e 14 palmos . Tem 
muitas sinuosidades, di\·ersos furos na;turaes, e se obsbrva m 
algumas pequenas lagôas nas suas margens . Alem de outros 
mananciaes aill~1em nelle os riachos Angelino e Salobt·o, cuja 
foz tem a la.rgm·a ele qua tro bl'açae, e na distancia de cinco 
leguas, desde a fazenda de Canna -Brava até a embocadm·a 
elo rio ela s Flores, é inteiramente deserto . Deste ponto á Ca
beça de Boi o rio percorre o espaço de oito leguas, e nas 
suas marge ns exis tem a lguns sítios e lagôas. Abaixo do Jogar 
da Cabeça de Boi o Mearim faz um g ra nde remanso ele 
mais de 23 palmos de profundidade no ponto em que recebe 
as aguas do riach? das Tres Boccas, e sell'ue dando grandeJ 
voltas, sendo a mats notavel a dos Lençoes, offerecendo a 
vista do viaja nte diversos sítios e fazendas collocadas em 
lindas posições , até chegar ao baixo do Paiol, formado de 
pedras soltas, q tte não embaraça a navegação e occnpa apenas 
um terço do leito elo rio, lat·go ahi de i9 bmças e proftmclo de 
duas, sendo para baixo apenas de H palmos. Depois ele 
passar pela foz elo riacho ch Pedreira chega-se ao baixo desse 
nome, formado de pedl'as amontoadas umas sobre outras, 
em linha tortuosa , de tal modo continua que a tra vessa o leito 
do rio.Es tas pedras, b~m que grossas e de differJntes ta manhos 
não se adhel'em a a lgllma rocha ou lagem e são todas 
susceptíveis de ser tira das . As maiores occllpam dous terços 
da largura do riq, a partit· da margem dit·. ; na esq. existe 
um estl'eito canal, que, embora não seja limpo, franqueia 
comtudo passagem aos barcos e em uma distancia não maior 
de 200 braças a navegação se ·torna possi vel, quando sobem, 
por causa da corrente occasionacla por es ta pedreira . O rio 
nella linha em janeiro, quando a s chuvas começal'am, cio co 
a seis e meio palmos de fundo em dous terços ele sua largura 
e quatro no resto. Em setembro, no rigor da secca, deve-se re
duzir á metade ; todavia não é difficil fazer desapparecer os 
obs taculos , qtte a l:'eclreira oll'erece á navegação, sem que 
deixe de havet· em todo o tempo agua bastante para barcos 
a vapor de 25 a 30 cavallus ; cumpre, porém, que os ·tt·a balhos 
sejam dirigidos por um e11genheiro. A Pedl'eira está a 50 i 7' de 

·]atitude; ahi o do segue a direcção NO., e pelo seu cut·so 
dista 6 1/2 leguas da Cabeça de Boi. Depois de passar- se pelas 
co nfluencias dos riachos - Duas Boccas e Tapuyos - chega
se com sete leguas ao podo do Machado, e com mais cinco 
á villa de S. Luiz Gonzaga a 4° e 45' de latitude austral. O 
porto tem uma posição vantajosa , que promette set· para o 
futuro um logar importante . Da foz elo rio elas Flor es pat·a 
baixo os obstaculos de arvores cahiclas se torn a m bem raros . 
Nas margens e ten·enos circumvizinhos · desta parte do rio 
denominada - Al to Mearim -, em qne ha 10 a nnos não se 
contava mais ele 16 lavradores, es tão presentemente es tabele
cidos mais de 120, que cultivam em grande escala a lgodão, 
a rroz, mandioca, milho e carrapato. Da vi !la de S. Luiz 
Gonzaga á La.gem Grande o rio percorre H 1/2 leguas ; 
e neste espaço affiue nelle o riacho Sobradinho e se toca 
nos pontos do Jussaral e Bacabal, proximos ao Rio-Novo, 
onde estão as aldêas dos Cr@mzés e Pombzés, colonia Leopol 
dina; es te rio, que se suppõe ser affiuente elo Grajahú, pot· não 
se encontra r sua embocadura no Mea l'im, é cauclaloRo e tem 
10 braças de la t•g ttra. Junto á fazenda Pão ele .Cinza ha no 
Mearim dous rasos, que mesmo na mais rigorosa secca não teem 
de fundo meLlOS de quatt·o palmos, e entre suas voltas se 
distingue a das Sete Palmeil·as, a mais considera ve 1 devois da 
volta elo Pontal. A L agem Grande é o maior obstltculo, . que 
se p.ncontra á navegação elo Mearim, desde a sua embocadura 
no oceano até á Barra do Corda; e apenas, junto á margem 
dir. existe um canal de pouco fundo , por onde passam os 
barcos co m muita difficuldade, sendo preciso no tempo de 
secca descarregai-os . Pouco ma is de duas legu as a baixo 
es tá sobre a margem dir, a povoação chamada Bom Jesus ela 
L agem do Curral, que consta de 17 casas cobertas de 
palha e 85 moradores; ahi termina o Alto Meat·im. O rio 
neste pon to tinha, em j ane1ro, 23 braças ele la rgma e 20 pal
mos ele fundo, que em setembro se diminue oousiclet·avelmente, 
sem que deixe de dar passagem aos barcos ; comtudo a 
Lagem do Curral occas iona uma corrente que torna penosa 
a na vegação na subida. Pouco abaixo conflue o riacho Pixi
nussú, e a uma legua de dis tancia está o Secco das A~mas, 
que mesmo na mais rigorosa secca não tem um fu:tdo menor 
de tres e meio palmos em ponto algum, e dará sempre franca 
passagem aos vapores. O Mearim nessa altura, na estação das 
chuvas, cresce de tal modo que apresenta uma differença de 
tl'es braças acima do nive l elas aguas no rigor do verão, em 

setembro. Cinco leguas elo Secco das Almas está a po
voação da Capella , que consta ele oito cas<ts cobertas ele 
~alha e de uns 40 hahit:J.ntes, e mais abaixo uma legLta a ele 
Santa Crttz, que consiste em seis casinhas clispersas, e sobt•e 
a margem esq., cerca de uma legtta, o logar de Palmeirão, col
locado sobre uma rib a nceit·a alta. Abaixo do P a lmeirã o o 
Mearim se ·torna muito mais largo e profundo ; sua largura, 
que desde a Bart•a do Corda até ahi varia ele 18 a 25 braças, 
chega :1 ser de 45 na estação chuvosa e sua pl'of•mdidacle 
de ::10 palmos. O aspecto d9 suas margens é t a mbem mais ma
gestoso, e, á mitl1eit·a ele peqtlenas ilhas fluctuantes, boiam 
sobre sua~ aguas het· vas m-:trinhas em quantida de. Do Pal
meirão á embocadttra do Grajahá por agua são cinco leguas 
de margens inteira me n·te desertas, e meia legua acima della 
o rio faz um grande remanso denominado Poço elas Cobras, 
que, pela sonda, conheceu-se ter 12 braças de pt·ofttndidade ; 
acima de!le, na marge m esq., entt·a o riacho elo Arary- mirim. 
Proxima á dita embocadura existe i.tma pequena povoação , 
qtte consta ele oHo casas cobertas de palha, com cerca de 
30 habita ntes . A embocadura do Grc~jahú dista da Lagem 
Gra nde 15 leguas , de S. Luiz Gonzaga 26 1/2 , ela Bal'l·a elo 
Corda 8:3, e ela origem elo Mearim 146 1/2. O Mea rim e o 
Graj ahú no ponto da confluencia são igualmente largos de 
40 bt·aças ; aq uelle faz com o N. um angulo de 23° a O. , e 
es~e de 72° a E., e o formado por a mbos é ele 95° . Em feve
reiro, época em c1ue h av ia já choviclq muiLo, o pl'imeit·o tinha 
nove hl'aças de profundidade e o segttndo sómente cinco ; 
seu loito, pot·tanto, está acima do claq ttelle 4 braças; esta 
elifferença de ni vel em logar _,s t ão pr·oximos um elo outrG> é 
bem notavel. Cem bra ças· a cima a pt•ofundidade ele um é de 
seis braças e ele outt·o ele quatro. O Mear im, em agosto, 
tinha 60 palmos ele fundo, em fev ereiro 90. As margens do 
Grajahú são in·teiramente desertas. Di stante ela conflu encia 
mais de duas leguas, onde o Mearim tem 42 braças de lar~ 
gura e 35 palmos ele profundidade; rece be na margem esq. 
o riacho Mamuna , cuj a lat·ga embocadura, sendo elle uma 
corrente sem impol'tancia, faz cre t· que é a de um rio · 
e, desce ndo-se uma leg ua , está a voHa ele Pontal, a ma is bell; 
qtte possue o Mea l'im, que, co1~1 a· la rgura de 44 braças e 
45 pa lmos de fundo, d escreve 1.650 braças nos rumos de SE ., 
O., NO., N., e Nill., até o ponto em c1ue começa a volta, 
e está sepat·ado de si mesmo apenas i5 braças . Ahi ex iste um 
fut•o com modo e largo pelo qual se navega . De. pois de se passar 
pelos logat·es elas Areias e Ubatuba, que consis tem em algumas 
casas sobre a margem esq., na qual conflue o l'iacho Pi
chuna, chega-se com 4 leguas elo Pontal á villa do Meat·im, 
e em .frente della o rio tem 50 braças de largura e tres 
e meia de fundo, e segue à direcção NE. Esta villa, conhecida 
pelo nome cl(l Victoria , es tá bem collocada sobre a mai·~ 
gem di r, do l'io ; conta 795 habs., dos q ua% 157 escravos; 
137 ca.sas, sendo 43 cebertas de telha e 9 lojas ou quilancias. 
Desce ndo, a pouc:1 distancia está a embocadura elo riacho 
J agttary n a marge m esc1. , onde existem a lgumas cas as ; 
e depois de passar-se pela fazenda dos reli giosos elo Carmo 
se vê o povoado do Monteiro ; abaixo conflue, na ma1·gem clir. 
o riacho At·ary, e se av ist a m diversas casas;':' a um quarto 
de leg tta está o c~rato do Arar~, qu~ dista da vd~a elo iVlea l'im 
duas legnas . O n o ·toma a dtrecçao de N. E. O curato 
do Arary, situado em uma posição encantadora, conta :1!30 casas, 
sendo 40 cobertas de t elha, 1.086 habitantes dos qLtaes 
3L3 escravos, oito ilojas ou quitandas ; possue 'uma capella 
linda e decente ; é cortada por um r e.,.a to que n asce de 
um lago muito abanclan~e ele peixe a. tres feg uas a E. No ter
rltorw do cm·ato ha mtuta criação de o-ado vaccum que con
stitue sua principal industria. Esta povoação,- ta~ to por seu 
commercio, como pelo numero de seus habitantes, é a mais 
impot•tante de todas as do Graj ahú e Me a rim . Os riachos Uba
tuba e Pericaua entram no Mearim abaixo do Arary ; o rio 
apresao ta estirões de 500 a 700 braças, com 50 de larglu'l1 e 
quatro ele fundo, e entre SL_Ias voltas se notam as de P ericaua, 
Bomlim e Curral ela IgreJa . O estabelecimento assim cha
mada foi fundado em 1723 por José da Cunha d'Eça, que 
edificou a igreja do Mea~im, da qual foi primeiro vigario. 
Depois passa-se pela povoação elo Cat·naubal, situada na 
mavgem dir. e logar de Vassoura] na esquercla . No Carna uba l 
o rio, muda de aspecto; a maré .que se sente até á villa do 
Mearim, e mesmo, posto que muito francamente, até o Pontal, 
dahi para baixo se faz sentir poderosamente, e se apercebe que 
se está proximo do mar. As margens elo Mo.~arim e sua vege· 
. taçã o já. não são as mesmas; esta é menor e aquellas são 
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geralmente a pique, bem que pouco elévo.clas. Veem- se 
muitas arvores sem duvida, porém dispersas . Já o rio não 
é encerr:tdo entre duas orlas de folhagens sem fim, e seu 
aspecto se torna triste e melancolico á medida que se appro
xima de sua foz . Do Vassoura! para baixo a largura do rio 
se augmenta até 100 braças ; as praias por onde tem passado 
as marés fi cam cobertas ele llmo e atol adiças. No ponto 
chamado Furo o Mearirn outr'ora descrevia uma gmncle· volta 
á esq. ; esse seu antigo leito ficou entupido por massas enormes 
de ·terra l amacen ta. Duas mil e quinhentas braças abaixo 
do furo e sete Jeguas elo Arary conflue o Pinclaré na. margem 
esq. do Me a rim : esse faz com o N . um angulo ele 53 o 
a E., e aquella ele 75 :tO . , ou de 105 a E., e ambos formam 
eu tre si um ele 52 o. A embocadur:t elo Pindaré é de -100 bracas 
de largura, tem nella pouca agua e os barcos maiores pãra 
passai-a esparam pelo soccorro da maré ; o Mearim não tem 
en tão menos de 300 braças . O rio recebe depois os riachos do 
Arapahy . Malh a clinha e Hrahorita, sobre cujas margens, meia 
legna ao centro está fundada a pequena viiia ele Santa Maria 
ele Anajat~ll>a, ~ ém seguida os ele Jequery, Sipahú e Peripin
cliba. Existem casns dispersas sobre as margens desses r iachos, 
e na foz delles esperam os barcos que pretendem acautelar-se 
elo emba~e da pororoca. Assim denominam os natnraes elo 
pa iz o phenomeno das enchentes com macaréos, que se expe
l'imenta nes te l'io; e igualmente se observa no mar ele At·a
gnary, onde clesao-ua o rio Amazonas pela parte elo norte 
elo Pará: e semell1aotemenle na enseada ele Cambaia, junto 
á cidade ele Cambaete. O rio etYtão tem a extt·aordina ria 
largura el e perto de i. 000 braças. Proximo da margem di r. 
e abaixo ela contluencia elo riacho Aobt\ está o banco de 'l'iju
capáo , formado ele ·areia e pedras, que se es tende de S. a N. 
600 braças com a largllra mécli :t de 60 a 70. Na altum deste 
banco e do Igarape elo Inferno o rio se alarga até '1. 500 braças 
e então é dividido em clous pela parte meridional ela 
primeira i lh a elos Carangueijos. Ahi t ermina o Mearim, ahi 
é a sua verdadeira embocadura; mais longe, seja elo lado de 
Cajapi6, ou .elo Porto ela Gabarra não é maia rio, é mar ; a 
ag·ua está consta ntemeute salgada e nii:o se ele ve aelmittir que 
um braço ele mar tão consiclet·avel, cuja largura vae de duas 
a quatro leguas, s~ja ainda o rio Mcarim. O Mearim, que 
desde a sua nasce nte alê á sua embocadura tem 166 leguas 
ele curso, en tra, portanto, no "' mat• quatro leguas aba ixo ela 
confiuencia elo Pindarê ». 

·MEARYMARY . Log. no mun. ela Lo.bt·ea, no Estado do 
Amazonas. 

MEASSAHY. Igarapé do Estado elo Par&, aJT'. elo Mara
panim . 

MECEJANA. Villa e mun . do Eslado elo Ceará, na com. 
ela capital, a t5 kils. SE. dessa cielacle, n a margem orienLal 
da grande lagôa elo seu nome. E' pov. pequena, mas notave l 
pela salubridade elo seu clima, sobr e tudo para as molesttas 
l~tllmonares. Foi a principio uma missão ele inclios chamada 
Pattpína , elo n ome do padre Francisco Pinto que, e m compa 
nhia elo padre Luiz Figuei ra, sahiu a. i1 ele janeiro de 1607 de 
Pernambuco, com destino a Ibiapaba afim ele caLechisar os 
índios cla quella serra. O padrd Pinto foi :-ictima ele sua ~van
gelica missão, sondo seus restos concluztdos para Mece.Jana, 
segundo un s, ou pa ra a Tiaya , a ldeiamento dos Tab<tjaras, 
segundo o"tros. Affirma o erudito Cancliclo Mendes qne 
a Paupina foi Cam::u·ão visitar o tumu lo elo mnrty t·, c1~a morte 
preten•clem que se tenha dado e m i1 ele j ane iro ele 1608. Foi 
elevada á vigararia em J750 por Provisão el e 15 ele maio, e p or 
Alvará de 8 ele maio de 1758 toi creaela v illa e inaugurada no 
dia 1 dP. janeiro ele 1760. O St· . J. Erig ido, em seu R ' sumo 
Ch,·onologiao do Cea1·á., diz que Mecejana foi ct•eacla vi lia a i ~ 
de maio de 1759. O govet·nadot· Barb<\ Alat•do, em sua J.lfem. 
ao govel'11o, diz que a creação foi a :15 de ou tubro el e 1759. 
Rebaixada eles la ultima categoria pela Let Prov. n. 183 de 2.2 
clezeml)ro ele 1839; transferida a matriz para a cape lia ele N. S·. 
da Penha de ll1m·an g uape com esta denominação, pela de 
n. 485 ele 4 ele ago~to ele 1849 . Foi restaurada parochia pela 
Lei P t·ov. n. 1.445 ele 12 de otrtubro el e 1871 e vil! a pelo a rt . III 
da ele n. 1.773 ele 23 ele riovem bro de 1878 . Em 1831 o presidente 
da prov. nego u• sancção iL Lei n. 14 de 23 de as-os lo que r avo 
gava a de n . l.773. Sobre sua> divisas vicie: Leis Prova. ns. 449 
ele 3'1 ele julho ele 1848, 469 ele 29 de· agosto de i848, 484 ele 4 de 
agosto e 503 de 24 de dezembro ambas de 1849, 1 .239 ele 30 ele 
novembt·o ele 18@8, 1.499 de 2l cl~ dezembro de ·1872, n. 1.6.29 ele 5 
ele setembro ele 1874, n . 2.052 de 27 ele novembro de ·1883. Com -

prehende· o povoado de Cajazeiras . Sua egt·eja matriz tem a 
invocação ele N. S. ela Conceição e depende da diocese elo Ceará. 
O bar~o H. ele _Mello, que ahi este~e em 1866, di z o seguinte: 
,, MeceJana, ant1go a lcle1amento ele 1ndws como o foram Arron
ches e Sout•e , é uma povoação pequena, mas justamente cele
brada pela salubridade ele seu clima, sobt•etudo para as moles tias 
do peito. Junto â mesm a ha uma grande l agôa, notavel pela 
pureza ele suas aguas, e ruais ai nda por serem n ella os banhos 
muito saudaveis, a qu a lquer hora do dia, o que não é commum 
ás outt·as lngôas da pt· ov~ Esta pov. dista da capital -1 5 kils. e 
é muito frequentada pelos habs . clella, bem como da.s povs. 
visinh as , que ahi vão tomar ares. Conta ella 72 casas ele telha 
e um a boa egrej a . r ece ntemente concertada . » Tem eschs. 
publs. e agencia elo correio. 

MECEJANA. Lagôa do Estado elo Ceará, no mnn. ele seu 
nome . Em suas visinhanças foram aldeiaelos os Paupinas e 
Parná- mirins . 

MEDEIROS. Log. elo Estado das Alagôas, no mun. do 
Pão de Assucar. 

MEDEI ROS. BailTo no num . elo Pamahyba e Estado de· 
S. Paulo. 

MEDEI ROS. Log . do Estado ele Santa Catharina, no 
mun . ele S. Francisco. 

MEDEIROS. Serra do Estado ele Minas Geraes. Divide
com as serras do Prata e Bananal as agLtas elo rio Samburá , 
das elo rio Perdição, aff. do Bambuhy. 

MEDEIROS. Rio do Es tado elo P araná , entr e Paranaguá 
e Guarakessava. E' navegavel na extensão de 25 a 30 kils . 
Os h abs. ele suas margens em pregam- se n o cultivo de arroz. 
ma ndioca, canna ele assuca r, feijão, milho, no fabrico dé 
lou~'as. ele ba rro e no corte de madeiras. Em iS10 a sua pop . 
att tnglU a 370 h abs . Desagua na ballia de Para'naguá. Recebe 
o Retiro. 

MEDEL LA. Corra ao elo E stado ele !li i nas Get•aes, atr. elo 
ribeh·ão ela Lagôa \ Pe rd e, que é trib, do rio das Mortes 
Pequeno. 

MEDIÇÃO DO SOIDO. Log. do Estado elo E. Santo, na 
freg. ele San\a Isabel. 

MEDICO. Log. no IlJ.lll,1. da capital elo Estado de Matto 
Grosso, nas prvximielacles ele um ribeiro elo mesmo nome. Ahi 
existiam umas lavms que foram descober tas em 1736, tiraudo,-se 
clellas grande cabedal. «Ainda hoje, diz o B. de Melgaço, se 
extrahe algnm ouro. O arraial, que ah i se formou e hoje não 
existe, chamava- se tambem ele N . S. do R.emedio. F oi accom
mettido em i771 pelos Bororós, que ah i mataram 44 pessoas,>> 
O Dr. S. ela Fonseca diz : «Minas riquíssimas descobertas 
proxim o ao ribei rão de que tomaram o nome, em 1756 . . Do 
grande povo que ali i affiuiu, muita gente demorou-se formando· 
o arraial de N. S. dos Reinedios . · Os Boror6s em 1771 ataca
ram-n'o ele sorpt·eza , mata t'a m 44 pessoa s e derasta.ram o pov.; 
depois, por Yarias vezes o assaltaram >> . 

MEDICO. Ribeirão elo Eslnclo ele M:ttto Gt•osso; affine á 
di r. do Aricá- assú, 25 a 30 kilo. distante da capital. 

MEDITAÇÃO. Ilh a do Estado do Amazonas, no rio Madeira 
dist. de Baetas e mun. ele Manicor é. ' 

MEDO. Ilha do Esta,lo elo Maranhão, na bahia ele S. Ma t'cos, 
proxima da ilha das Pombas. · 

MEDO. Ilha situada na bahia de Todos os Santos . Nell a 
esta o deposito· ele polvora . Deve seu nome a Diogo Alvares, 
em razão de ter ella servido de refugio ás emboscadas elos indios 
que pretend ia m atacar a ilhn ele Itaparica. 
. MEDO. Corrego elo Bstado ele Minas Geraes, all'. da mar

gem clir. do rio S. F1·ancisco. 
MEDO. Lagôa elo Estado ela Bahia, no mun. ele Belmonte. 
MEDONHO . Rio elo Estado do Maranhão, aff. elo Parna

hyba . Denomina-s a Duraço no_ idioma ela tl'ibu Cherem, que 
habita as suas mat'gens. Depois de percorrer uma zona de 
cet·ca ele 150 ki ls . pot· entre mattas fel'tilissimas e apropria
das para o culti vo ela canna deassucat', café, algodão e todo o 
o-enero de cel'eaes, clesagua no Parnahyba 18 kils . abaixo da 
~illa ela Victoria elo Alto Parnahyba pela margem esquerda. 

MED ON H O. Rio elo Estado ele Minas Geraes Vide Ilha elo 
Pão . 
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MEDRGlSO.S. Ponba no httoral elo Estado do Maranhãio. 

MEGAHÓ. Rio do Estado ele PeNLambuco; desagua meia 
legua ao S. da foz elo rio Goya.na . Sua l argura é ele @@ a 7,0 
braças no primeiro quarto ele legua, a1ém Glo qual vai- se es
treitando . Seu curso é ele quasi tres Leguas, e fl.nal isa na lag.ô·a 
ele Tijucopapo no Catucá ele Goyana. Tem em sua foz o funiilo 
de 40 palmos- a rêa fina, passanao depois a 30 e 25, indo até 
quasi legua e m eia com o mesmo fundo, tornando a quatro 
palmos muito estreito, e com voltas bastan·te apertadas. 

MEGUAHY. Igarape elo illstaclo elo Maranhã0, aff. ·do rio 
Pinclaré. << Por estre igar apé, conservando-o limpo, pod·em 
subir canôas gr andes no invel'no, mas no verão só pequenas>>. 
(Pereira elo Lago. R~v. elo I nst, cU.). 

MEIA CARGA. Vide Recife Granclc . 
MEIA LARANJA. iVlorro do Estado ele Minas G raes , na 

ft·eg. ele Christaes elo mttn. ele Campo Bello, 

MEIA LEGUA. São assim tambem denominaiil.os uns ter
reno~ pertencentes á Fazenda Nacional e situados á margem 
esq. elo rio Parahyba, no nm·n . de S. Fidelis ·e Estado elo Rio 
ele Janeiro. · 

MEIA LEGUA. Conede ira no rio Tietê e Es tado el e São 
Paulo, enke a colonia de Itapura e o sa lto ele Avanhandava 
{Jacques Ourique Relat. cit.). 

MEIA LUA. Hha situada no t·io Paraná., pouco acima da 
confl.uencia elo Paranapanema. 

MEIA PATACA. Vide OCJJtaguazes. 
MEIA PATACA. Ribeirão elo Es ta clo ele Goyaz, af.l'. d0 rio 

Crixa-assú, que o é elo Araguaya (Cunha Mattos . Itiner·cwio) . 

MEIA PONTE. Assim denominava-se a actllal cidade ele 
Pyrinopolis, no Estado ele Goya_z . 

MEIA PONTE. Rio do Estado de Goyaz; nasce da serra 
ele Santa Rita,corre'nadirecção maisge\·altleN.a S. e clesagua 
na margem dir. elo Paranabyba. Os seus affs. mais notaveis são: 
o Dourados pela margem dir., o Fot·miga e o Caldas pela 
margem esq . Além destes recebe a inda alguns outros, en tre os 
quaes o Antas, S. Domingos, João LeHe, :Divisas, carregas 
das Lages e Jatahy. . 

MEIA PONTE. Carrego do Estado de Goyaz, aff. elo rio 
S . João ou Piranhas, que o é do Cayapósinho (Inf. loc . ). 

MEIAS BOCAS. Pov . elo E~tado de E. Santo, na ft·eg . de 
Cr.riacica e mnn. da Victoria; com um esch . publ. de pri-
meiras lettras. 

MEICAUARY. Riacho do Estado elo P ar á ; clesagtla na 
margem clit·. do rio TocanLi•ns deDronte eta.s cachoeiras do 
n;)esmo nome. (Bibl. Guanabcwmsc). 

MEIO . Serra elo Estado elo R. G. do Norte, no mun. ele 
Sant' Anna do Mattos . 

MEIO. Serra situfl.da á margem da estrada do Recife ao São 
Francisco, entre Una e Boa Vista; no Estado de Pernambuco . 
Entre ella e a serra do Parafuso acham-se muitas accumu1a
ções de blocks de gt·és fot·mando pyramides. 

MEIO. Seua elo Estado elo Rio ele Janeiro, no mun·. ele 
Valença. 

MEIO. Morro elo Estado do Paraná, na ilha elo Mel. 
(Mouche~). 

MEIO. Ilha no rio Negro, aff. elo Amazonas; no Estado 
eles te nome . 

MEIO. Ilha elo Tilslado do Pará, no rio Amazonas, abai:w 
de Obidos e logo acima ela foz do rio T apajós. 

MEIO. Ilha do Estado do Pará, no mun. de Bragança. 

MEira. Ilha no rio Iguarassú (braço do Parnaluba). E ' 
assim denominada por ficar entre a ilha Ventosa, que lhe fica 
.ao poente, e a ilha dos Gnarás ao nascen te . 

MEIO. Ilha do Estado do Maranhão, na bahia ele S. Jose, 
proximo da ilba Pindoassú ou Pindaussú e do canal ou rio 
elo Mosquilo. 

MEIO . Ilha do Estado do Mat·anhão ; formada, segundo o 
Jlt•atico Philippe, pelo igarapé do Guirindó ao communicar-~e 
.com o r10 elas CanariRs e o da Tutoya . O Sr. Cesar Marques 

Gl.~z achar-se estta !ilha 'tãio unit!la á ilha gt·ande elo Pau'lü10, que 
'Parece der a conti'l1'Uaçruo elesba pa ra N. O. 

MEIO. Ilha pertencente ao arch:ipelage de F.er111ando de No
•ronha, eHtre as Hha.s Rasa e Rata . 

MEIO. Uha no mun. ele Chique -Chique elo Estado da iBahia, 
no rio S. Francisco. 

MiE[ O. ilhota situaiil.a a uma miJha ao N . O. da pau ta 
Grossa (ponta N .. Ql. Gl.a eutt·aula da bahia Gl.as P almas, na Ilha 
Gr.ande) no Ocean o . Pertence ao Estado do Rio de Jane.i•t:o. 

MEIO. 'E' assim denominada, segundo affirma Mouchez, a 
ma•rgem oriental das ilhas elo gru1Jo das 'l'ijucas , no littoral 
do Districto Federal. 

MEIO. Hha no rio Tocantins, en.w:e as bocas elo 1nferno e 
Jac,wndá . 

MEIO. Illha no rio 'Paraná, quasi deDronte ela .foz elo rio 
San'to Antonio, entre a i•Iha Gl.o 'Pm•'to e a Gl.a Varcca. 

MEI0.1lha no rio Pa.t•aguay entt•e a ilha de Cima e 00rumbá, 
da qual lllista 11.8 ldls. ; no ffist«do ele Matto Grosso. 

MEJ!Q (Potlla do), Pequena saliencia ~1o costão orientai da 
ilha ele Cabo Fri0 ; no illstaclo do Rio ele J anei•ro, entt•e a ponta 
do Ilhote Pequeno e a elos Ferreil·os. 

MEIO . Pon·ta na Llha Grande pertencente ao mun. de Angra 
dos Re~s e Estado elo Rio de Janeiro . Ftica entr,e a ponta Ju
ruba (Juruá , segttnclo oubros) e a elos Castelhanos. (Carta ele 
Mouchez) . 

MEIG>. Igarapé no mu<U. da capi•ta l do Esta.d1o do Pará. E' 
um bra.ço elo rio ApehÍt . 

MEIO. Igarapé elo. Estado do Pará, no mun. ele Marapanim. 
MEIO. Riacho do Estado elo Maranhão, no mwn. elo Brejo. 

(Inf.. 1oc .) 
MEIO . R iacho do Esta elo do Ceará, banha o mun. à:e San b11. 

Quitaria e desagua na margem dit·. elo rio Jacurult't. 

M ·EiliO . Riacho elo Estado elo Ce&rá; elesagua na mal'gem 
esq. do Cudiá, afL do Banabuiú. 

MEIO. Pequeno rio elo Estado do Ceará, rega o mun. ele 
Lavras e desagua no rio Salgado. Suas margens teem b0ns 
campos ele criacão. 

MEIO. Pequeno rio elo Estado do Ceará, banha o mun. ele 
.Baturité e desagua no rio PoLiú. E' ltambem denominado rio 
das Flôres . · 

MEIO . Riacho ulo Estado do R. G . elo Norte, afl'. elo rio 
Seridó. 

MEIO. Rio elo Estado do Parahyba elo Not·te. Nasce na 
sena de Jabitacá., banha a villa do Nlonteit~o e reune-se com 
o rio da Serra ele pois ele um curso ele '120 kils. Vu~garmente 
o rio Parahyba so começa ela ,]uncção desses dons nos. 

ME[O. Riacho do Estado de Pernambuco, banha o mun. 
do Bom Conselho e desagua no rio Parahylia (Inf. loc.) . 

MEIO. Riacho elo Estado de Pernambuco, banha o mun. de 
Flôres e desagtla no rio Pajehü (·Inf. loc.). 

MEIO (Riacho elo). Riacho do I•~stado das Alagôas. .Banha 
o mun . de 'Villa Viçosa e clesagua no Parahy ba. . 

MEIO. Rio elo Estado ela Bahia, afl'. do rio Itapecurú. 
MEIO. Riacho do illstado da Bahia, aJl'. elo dbeirão ela La

deira, que o é do ~·io Par ,lo ~Inf. loc .). 
ME]Q . Rio do Estado da Ba.hitlJ. aff. do rio Cor vente, que 

o é do S. Francisco. 
ME] O. Ribeü·ão elo Estado elo E. Santo, afE. elo rio do Cas

tello, que o é do Itapem i rim. Affirmam existi r em suas margens 
minas de ouro . 

MEIO. Cachoeira no ·mut1. ele Paraty e Esta do do Rio de 
Jan ei'ro. Desagua na margem esq. do ·rio Taquary. 

MEI O. Carrego do Es nado elo R io de Janeiro, trib. ela lagôa 
de Cat·apeb.ús . 

MEIO . Rio do Estado de S. Paulo, na ilha de Santo Amaro; 
desagua no canal Gl.e ·Santos para a Bana Grande, após um 
curso de 10 ki ls., elos quaes alguns navegaveis por lanchas . 

27 .853 
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MEIO. Ribeirão do Estado ele S. Paulo, nff. elo rio Mogy
guassú. R ecebe o carrego do l taqttary . Banha o mun . de 
Pirassununga . 

MEIO. Ribeit·ão do Estado elo Para ná; nas ce da serra Gera l 
e va i para a bahia de Antonina . Deve de se t· att·avessado pela 
-estrada de ferro que se proj ecta entre Antonina e Assunguy . 

· . MEIO. Rio do Estado do Para ná, ba nha o mun. de Campina 
Grande e l' e~ n e - se com o Tacpta t·y, que raz barra no Capivary 
Grande (lnf. loc.) 

MEIO, Rio elo Estado elo Paran{t. banha o mun. de Gua
t•atuua e desagua no rio S. J oiio (lnf. loc .) Com o mesmo 
nome nos fazem menção de um outt·o rio aff. da bahia de 
Guaratuba. 

MEIO . Ribeit'ão do Estado ele Santa Catharina, aff. de 
.A. guas Claras, que o é elo rio It ajahy- mil'im . 

MEIO. Ribeirão do Estado de Santa Catharina, nasce na 
oert·a ele Tijucas e clesagua no rio des te nome pela mat·gem 
·es,q uerda. · 

MEIO. Arl'oio do Estado do R. G . do Sul, aff. da marge m 
·esq. elo rio J aguarão. 

. MEIO . Col'l·ego do Estado de Th1inas Geraes, aff. ela mat•gem 
·dtreita elo rio Pirapetinga, a í!'. do Mortes Gra ttde . 

MEIO, Riacho do Estado de Min as Ge raes , de~aguJ. na 
mar gem dit·. do l'io S. Francisco, no espaço que medeia en tr e 
a foz do rio Pacuhy e a do Paracatú. 

MEIO. Col' rego do Eõtaclo ele Minas Get'ae·s, banha o mun, 
d e Pouso Alegl'e e clesagua no l'io Ita h im. 

MEIO . Ribeirão do Estado de G8j•a z, desagua na mat·gem 
dir. d.o Pouso F a lso tdb. do rio elos Bois, que o é do 
Crixá-assú. 

MEIO. Ribeirão elo Estado ele Ma tto Grosso, no mun. ela 
·capita l . 

MEIO. Barra fol'maela por um elos b raços elo rio Pamahy ba , 
no Es tado elo Ma ran hão. <<l<'ica, diz , o pra1ico Philippe, na foz elo 
braço q lle sepal'a-se do l'io elas Cana rias e formando a ilha do 
s eu nome separa-a da ilha dos Poldros. Não tem im port ,tncia 
alguma [JOr set• j u ncacla de bancos de areia, pelo que não dá 
abrigo, nem tão pouco o seu rio pres ta- se á navegação pela 
mesma ins uíl:iciencia de pt·ofundidade» . 

MEIO. Lagôa do Estado do P a rahyba do Nor te, no mun. 
de Cuité . 

MEIO. L1gôa do Estado do ·E. Santo, pl'oxima da m ar gem 
dir . do rio Itapemirim, per to elo littoral. Ha uma ontl'a lagôa 
d e mesmo n ome e situada na margem esq. do rio Doce, pro
xima á lagôa das P a lmas . 

MEIO. Cachoeira no Estado do Rio de Janeiro. E' uma das 
formadol'as elo rio Mantiquera. 

MEIO DA SERRA . P onto de parada da E . de 1!'. Grão 
P ará , no Estado do Rio de J ane iro, com uma fabrica de 
linh as . 

. MEIRA. L og . do Es·tado de Santa Catharina, na freg. de 

.s. João Baptista do AHo 'l'ijucas. 
MEIRA. Rio do Esta do de S. P a ulo, no mun. de S. Vi

·cente. !];' nave.gavel ·por meio de can ôas em um a distancia de 
12 a i3 kils . 

MEIRA . Rio do Estado de J\Iinas-Ger aes , aff. do ri o Preto, 
-que o é do Arassuahy (In f. loc . ) 

MEIRAS. Vi li a do Estado el a Bahia. Vide Bom Jesus dos 
lli eiras. 

MEIRAS . Log . do Estado das Alagôas, na Branc]uinha . 
MEIRELLES. Conego elo EsLado de Goyaz, banha o mun. 

de Santa Luziu. e desagu<t na m al'gem esq. do ribeirão Jaco
bina p. de M. Alvares). 

MEIRELLES . Recifes situados a O. da ponta do Mncti1•ipe, 
no Estado do Ceará . · 

MEIRÚS . Pov. do ]]stado da~ Alagôas, no mun. ele Pão 
de Asssucar. 

MEJEDÉ . Lago no Estado do Amazoaas, na margem dir .• 
do rio Branco, aft'. do Negro, que o e do Amazonas • . 
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MEL. Ilha elo Estado do Paraná, na' bahia de Paranaguá 
E' montanhosa pelo lad? do oceano e b~üxa pelo lado de terra·, 
mede 12 lols. de compl'lmen to sobre seis de la raura « A" ilha 
do Mel, di z o Sr . Demehrio Çt•uz, é mo nta;nhosa pelo lado elo 
ocea no e baixa pelo lado de tet'I'a, mede 12 kils. de comprimento 
sobre seis de lal'gura. E' fcrtilisss im a para as plantações ele 
mandioca e va l' ios legumes, boje (1863) sua cttltura está morta 
em conseque ncia da e not'me qnantidade de fol'migas, que tudo 
des troem . Neli a correm os riachos Secco, P er equê, Cedro, 
Hospital e o u tros menot'es, suas agnas são vermelhas e de pfs
simo ' gosto , attribuindo-se esse facto ao desfolhamento dos 
mangues, que bordam as mat·gens de todos e lles. Na fal cla de 
um mol'ro, que fica na ponta septentl'ion<tl e qtte está fl'onteiro 
ao cana l, es tá edificada a. fo rtaleza , que foi fe it<t sob os auspí
cios d ~ governado r da capt lania, o mot·gado de Mathe.us D . Luiz 
AntoniO de S~uza B?t~lh o e por ctit' ecção de seu aj udante de 
ordet~s e trmao , Affonso Bote lho, que estava en tão em Para
nagma na qun!tdade de se u governador militar. Esta fot·taleza 
e toda de cantaria, es tá em pos ição estra tegica invejava! e tem 
um a exce ll ente fo nte de agua potavel dentro de seu rec in to» . 
'l'ratando d<ts fo l'tifi cações do Bt·azil, diz o Dt·. Fausto de 
Souza : .<<FoRTALEZA DE N . s . nos PRAZERES. Situada na ilha 
do Mel, na falda de um mot•t·o , que domina o canal gr ande, e 
é conhecido por Mol'?'O dcb Bcblcia . Compõe - se suas ob r as de 
quatl'o cot·tinas de can ta ria, formando um quadrilongo, na 
dil'ecção N. S. e al'lnaclas com 12 boccas ele fogo de ealibre 
30 e 18. Foi corneçadft em 176 7 pelo govern<tdO t' Luiz Antonio 
de Souza. qu~ fez dirigir a obm por se u irmão o t enente·coronel 
Alfonso Botelho de Sampa io, á custa de llln a sttbscdpção for
çada, abet·ta desde 1765 entt·e os morador es da vi !la, não obs 
tante a indigencia dell es; pa l'a dar execução á. ordem do 
Mat·quez de Pombal , pol' sabe t• que ess<t ba n a er a ft·equentes 
vezes vizitada por piratas . Ficott concluicla. em 1.769 salvando 
pela [JI'imeit·a vez no dia 25 de março. Em 1.8110 foi cl;sarmada e 
conclusidas suas se is peças pat·a Santos, pot· ter s ido jul.,.ada 
inutil , por domin <t l- a o motTO adj <tcente , mas em 1826,

0 

por 
occas ião doa ataques dos· co rsario~ a rgentin os , foi novam ente 
a1·mada com 12 can hões . Cinco a unos depo is, foi incluida no 
desal'mamento gel'al or de nado pela r egencia, e por isso quando 
em 1850 os crttzadores ing lezes detinham os navios do com
mare io , manda~clo-os para Sa n ta Helena, ou inc endiando-os, 
succedeu que o vapor Co>'>1lO>"a >ü, e n tr'l.ndo a bar!' a, ap l'i sionou 
cinco embarcações , que a hi · estava m a ncoradas , prendeu- as 
umas as otttras, e, ten t<t ndo sahü com ell as a r ebnque, foi 
emba~açaclo p~lo fot:Le, cujo cominandan te, o capitão J oaq uim 
F.erre i r~ Barb:>za, aJudado pela tl'ipulação dos n avios aproados 
visto n 3Jo ter soldados, conseguia montar 10 canhões sobre 
pedras e paos, e.co m elles f~z fogo ao vapor ing lez, est t·agando 
lhe a prôa e catxa das l'odas . O vapol' in glez, conduzido então 
ás pressas para juncto da Ca tinga , lançou fogo a quatro e con
tentou-se e m conduz ir uma, dispa rando seus ca nh ões contra 
as ruinaa da fortaleza até por·se fóra do a l cance de sua des
mantelada at•tilhal'ia. E:' provavel que, com a bôa vo ntade 
de que deu provas o. capitão Bal'boza, o va.pot· inglez pagasse 
caro o a trevimento n houvesse uma s61Jeça em batet• ia pois que 
as iO as~estadas sobre pedt•as sa l tavam a cada tiro, sem que 
fosse possível com el las dirigir a pon ta ri a que ia ao acaso , . 

MEL. Riachão elo Elstade do Cear á, n o mun. de Canindé . 
Nasce no serrote do Papagaio e desagua no l'io Capitão- Mór. 

MEL. Ribeil·o do Estado de Pernambuco, trib. da margem 
esq. do r io Capibaribe . 

MEL . R iacho elo 'Estado el e Per nambuco, banha o mun. de 
Gra ,•atá e desagua no l'io Ipoj ttca (lnf. loc.) 

MEL CotTego do Est.ado ele Pet·nambuco, banha o mun . do 
Bom Canse I h o e desagna no rio P a l'a hyba ( In f. loc.) 

:MEL. Riacho do Estado da Bahi a ; banha o muu. de 
Lençóes e desagua no rio Santo Antonio . 

MEL. Ribeirão do Estado de S. P a ulo, aff. da margem 
esq. do ri Mogy-guassú . E ' muito abundante de aguas e tem 
a Iargut•a de 30 palm os . 

MEL. Ca rrego do Estado de Minas Get·aes, banha o rnun . 
de Diama nHn a e desagua no l'io Jequitinhonha . 

MEL . Con·ego elo E~tado de i\iinas Geraes, entre T a boleiro 
e Bom Fim, no mun . do Pomba . 

MELANCIA. Log . do Estado de Pernambuco. no mun . do 
Bom Jardim . 
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MELANCIA. Logs . do Estado elas Alagôas, em Sa ·1 t'Anna 
do Ipanema , Paulo Affonso e Palmeit·a elos Indios. 

MELANCIA. Riacho rlo Estado elo Cea,rá, banha o mun. 
do Pereil'o e desagua no Thomé Viei>·a. 

MELANCIAS. Pov. do Estado do Maranhão, no mun. ele 
S. Bel' na rdo. 

ME"LANCIAS. Log. do mun, de Ba,rras e Estado do Pi
auhy, sobre o rio Maratauan . 

MELANCIAS. Log. do Estado do Piauhy, no mun. ele 
S. J oão elo Plauby. 

MELANCIAS. Log. do illstado elo R. G. elo Norte, no m~m. 
do Marti us. 

MELANCIAS. Log, ela fregttezia de Areias, no m•Jn. de 
Aracaty, Estado do Ceat·á. 

MELANCIAS. Pov. do [<;staclo de Minao Geraes, no mu11. 
da Diftmantina. A Lei Pt'OI'. n . 3 .277 de 30 ele outubro ele :1884 
transferia para abi a esc h. Vtbl. creacla na pov. ela Contagem . 

MELANCIAS. Ilh a elo Eslaelo elo Pará, no mnn . de Chaves 
ao N. da ilha Maraj), e ao poen,te elo. ilha; dos Cameleões. 

MELANCIAS. Mol'l'O no littoral do Estado do Ceará, pro
xim o do rio Munclahú. <<O mor1•o elas Melancias, que tambem 
se chama ela~ Cabaceiras, outr'ot·a cobedo de matto, acl.ual
mente acba-se e>c<> lvaclo, tendo apenas encostado ~ fl'alda do 
l ado elo O. a lguns arvoredos , Rotzir·o de Philipp8 F1·ancisco 
Pereira (t878). 

MELANCIAS. Serra do Esiade ela Bah ia, na mun. elo 
Bomlim, 

MELANCIAS. Ilha do EBtado do Pará . no mun. de Chaves• 
roxima elas ilhas Flex:as, t'nampê e Mar ajó. 
MELANCIAS. Riacho elo Estado elo Cea,rá, aff. ela margem 

dir·. elo rio Curú. 

MELANCIAS. Cot•rego elo .Estado de Minas Geraes, banha 
a freg. de Matto Verde e desagu:1. na margem clir. elo rio Bar
reiro ou Rapadura (In f. loc.) 

MELANCIAS. Cachoeü·a no rio Parnahyba, entre a villa 
da Manga e a fo~ do Gurgueia . 

MELANCIAS. Porto no mun. ele S. Bernado e Estado do 
Mara nhão, sobre o rio Parnahyba. 

MELANCIAS. Porto 110 rio S. Francisco e Estado de Minas 
Geraes . Depois elo rio Paraopeb:J. é o S. F1·a11cisco navegavel 
n a extensão de 45 kils. até esse porto , onde a lat·gura do rio 
ê de i83 metros, com profundidade 2 ,25. Do porto elas Melancias 
em diante a navegação encon tra empecilllos, na ilha dos Casa
dos, na cachoeira elas Mar ias , onde a agua corre com 2m,50 ele 
veloc idade, na cachoeira Gom~1ricla, por onde a n avegação só é 
possível para canôas, na cachoeira da Rapadura, abaixo da qual 
recebe o S . Francisco pela margem esq. o rio Borrachudo. 

MELANCIAS. Lagô:1. elo Estado elas Alag&aa, no mun. da 
Palmeira dos Inclios . 

MELANCIEIRAS. Ilha do Estado elo Maranhão, entre a 
barra do se~ nom? e a d~. T~toya, aepat·wcla da ilha do Ca
JUetro pelo 1garape dos 'I tmbos. O Sr .. D. M, Caldas diz : 
<< Essa ilha poderá ter pouco mais de um kil. de larg n·a e 
tal~ez clous myriametres ele cit•cumferencia, sagunclo o que me 
disseram á respeito da exlensão della, que é cot;lsicleravel em 
relação á su:1 lat'gura. Combinadas as informações que me 
deram os praticas Cyl'iaco e Borges, avalio que a ilha da 
Melancieiras tenha quasi a mesma c ircumfereneia que a ilha 
elos Poldros », 

MELANCIEIRAS. Riacho elo Estado elo Maranhão, aff. 
do rio Parnahyba, 14 k·ils. a; baixo do porto da Formosa. 

MELANCIEIRAS (Bal'l'a elas). No Estado do Maranh5io. 
E' formada por um elos seis braços do rio Parnahyba que 
vão ter ao mar, e fica entre a barra elo Cajú e a da Tutoya. 
E' tambem chamada barra elo Carrapato, Cheia de gt·ancles 
parceis é quasi que imprestavel. 

MEL DE CA VALLO. Riacho elo Estado de Pernambuco, 
na estrada elo Cabo. 

MELEIRO. Morro no mun. ele Araranguá, no Estado de 
Sa.nta Catharina. 

MELGAÇO. Vill:J. e rnun. do Estado do Pará, na co1~. 
de Bt·eves, á mngem da lind.a bahia élo se1t nome. Orag.o Si1o · 
Miguel e diocese ~o Pará. E'. a antiga ~ldeia de Arucat·á., 
rnissionada p3los Jesnitas. Fot elevada a categol'la de Vi~l a 
em 1758 palo capitão-general Furtado de Mendonça. l~m ~Su l, 
em virtltcle ela Lei Pro v. n. 200 de 25 de ouuubro, perdeu o 
predicamento ele villa e lt'egueúa, ficande como capzlla filial 
annex:a á de Bl'eves, musa Lei Pt'OI'. n . 280de 2:Jde agosto. 
ele 1855 re3Lituitt-lhe esses preclicamentos. Foi reins~allada 
em 12 de outubro de 1857. Na extremidade N. ela villa es tá 
a mauriz, ve lho templo de madeira, cvtlstl'uiclo pelo~ inclios 
sob a clirecção dos jesu i to.s : tem ella o g.rande merito ele con
servar no altar-mór, elegantemente singelo, as tintas da pi~
tura primitiva. qae lhe deram os j esuitas. Annexa~ á eg t'eJa 
e a seu lado direito, estão a inda as ruinas elo velho convetüo 
ou collegio cl0s" missionarios, mas jáJ desabado em _s ua ma19r 
pa rte. O porto é pouco ft·eque n taclo de embarc~çoes e é t~o 
raso que a> canôas grandes carecem fical' ao largo pa.ra: nao 
encalhar. Foi incorporada H. comarca de Breves e desltgaela 
da ele Cametá pela Lei Prov. n. 497 de H de abril ele 1865 . 
Agencia elo correio. Comprehende a ilha clellominada Bag,·e. 
C1J!tul'a muito insignificante ele mandioca, cacwo e ar ro·z, 
Exporta muita borracha, castanhas e palies.. Tem commu
nicação a vapor cotn a capital e differentes pontos do Es
tado. 

MELGAÇO. Log. elo Estado do E. Sant,, no mun . de San.ta 
Izabel. 

MELGAÇO. Sitio elo ggbaclo ele Matto Gl'Osso, hoje aban 
donado e com uma pequena capella ar ruinada. Só tem de 
notavel a sua situação sobre uma peqttena se rra , além da qual 
as margens elo Cuyabá e S. Lourenço até o Paraguay ficam 
wlagadas nas maximas enchen tes. Fica aos 15° 17' de Lat. 

MELGAÇO. Pittoresca e pouca extensa ser ra elo Esto.do de. 
Matto Grostio, na margem esq. do do Cuyabá . 

MELGAÇO. Rio elo Estado do E. Santo, att·avessa a es~racla 
ele S. Pedro ele Alc .t'ntara e clesagua no rio J ucú . 

M.ELGAÇO. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, banha a 
freg. da Capella Nova e termo ele Sabará. 

MELGUE[RA. Serra elo Estado de Matto Grosso; é mn. d.os 
espigões mericlio.naes el a serra dos Parecys. E' tambem cha
mada do Pary. Os portuguezes deram ident ica d enominação 
á uma senania que corre á esq. do p,,.r agahü. 

' MELGUEIR:A. Ribeirão afl'. esq, elo ribeirão Amolar, um 
kil. acima da conf.!uencia do PaL"aguaysinho, no Es·tado de 
Mal to Gl'Osso. Desce da serra do mesmo nome. 

MELHORAMENTOS DO BRAZIL. Til. de F. que funcciona 
actualmente (1895) em t erritor io do Districto Federal. Foi 
inaugut·acla a i• .de nl?vembro ele 1895 com as estações se
g·uin·tes: Mangue11·a, Stlva. e SCilusa, J0ckey-Ciub, Hereclta. de 
Sá Vieira Fazenda (Dr. ) Cesario Machado, Eogenheu·o Del 
Ca~tillo Ziese Cintra Vicia! Terra Nova, Conselheit•o 'l'homaz 
Coeiho,' Eng~·nheiro Lea( Araujo, Coronel Magalhães , 
Inharaj 6. , Honorio Gurgel e Sapopamba. 

MELLADO . Serra do Estac!o do ?arahyba elo Norte, no 
mun. do P ombal. Vem de . Patos a corre n0 ru-mo de !!; , á 
O.; é agricola. 

MELLEIRO. Log. no termo de Vianna do Estada do Ma
ranhão. 

MH:LLEIRO. Morro do Elslado da Bahia, proximo ao bD.t'
ranco da margem esq . do rio S. Fl'ancisco, acima da foz elo 
rio Paramirim. Compõe-se de i.tacol•umito, El' tambem deno
minado Q.ueimados. Defron.te clelle ficamnaque'IIJ.e rio as duas 
ilhas elo Melleiro (Halfelcl) . 

MELLEii:RO. Com este nome dá o engenbe·iro Halfeld n<il·
tic~a de duas ilhas situadas no rio S, Fra ncisco, Estado da 
Bahia, proxima.s elas ilhas do Sabonete e das Carahibas. 

MELLEIRO. Ribeirão elo Estado de Minas Geraes, desaguá 
na margem dir . do rio Pa,raopepa, aff. elo S. Francísco .. 
Banha o mun. do Curvello. 

MELLO. Log. do Estado elo R. O. elo . Norte, n.o clis.t. da 
Arêa Branca e mun. do Mossoró. 

MELLO. Log. do Estado das Aiagôas, em S. Miguel dos 
Campos. 
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MELLO. Ponta na costa do Estado elo R . G. do Norte. entre 
a ponta Redonda a lll-'":.t das boccas do r io Assú, denominada rio 
elas Ccmchas. «Esta ponta, diz o pratico Ph il ippe, é te rreno 
muito alto, cobet·to ele matto rasteiro e escwr o e com bar reiras 
vermelhas entremeaclas ele are ia, quamdo a marcamos elo SE. 
par a NO . parece cor tada a pr umo, mas logo que a temos 
ft· ontaira, desaprar ece essa fót·ma e apresenta-se ponte~gucla 
ta n to para E . como para O.-.. E' ci rculada de eabeços, que 
deixam entre s i e a costa um canal , cuja extensão elo SI!.:. ao 
NO. é ele se te milh as e cuja sonda é ele qua~ro a seis meLros. 
O bravo capi 1ão ele fr agatt\ Vital ele Oli veit-a no seu {.'otei?·o, 
diz : «A' pouco mais de cinco mi lhas da Redonda por 73° 
SE: . fica a ponta do Mel. Esta pont3. é bem notava! , quo.r se 
navegue proxi mo ela cosia, qu er seJa demandada do largo . 
E' el la uma a l ta barreira de côt• viva, cor tada a pr umo na 
extensão de pouco mais ele milha, e coberta ele ma \to no alto; 
completamente se des1aca das ter ras acljacen ·tes que são succes
sivas dunas de !).l'e ia : ea'ta te rra a l ta que fo rmando a ponta 
do lYid se dirige depo is para o interior é conhecida igual
mente pelo nome ele Scr>·a do :Mel. A ponta elo 1\!el, marcada 
ao sul , projecta dons ponto.ea, sendo o ele les te o IJ.Ue mais 
sobresahe e crue apresenta maior largura. Em quasi todas as 
cal' las n•.ar it imas, onde está marcada a ponta cl<J 111el deve 
ser a da Recloncla, ficando aq ~1ella no Jogar denominado por 
barreiras vet•m elhas .,. Toda esta parte ela costa é l impa ele 
pedras; porém, cérca a ponta elo 1\rfel, na d istancia do uma 
milha ela praia, grande numer o de pequenas corôas ou alfa
ques com m i lha o meia seguramente de larg11 ra, ele sorbe que 
não con vém passar ela distancia ele quatro milhas ra ra terrl\ 
ou de um fundo, a reia , ele 40 palmos, panL menos. Estes a lfa 
ques ou corôas começam demorando a mesma ponta do Jlt[el 
por :no NO. , e a Redonda por 64° N~ .. clislanel<J desta 3,5 
m il ha . Entre es tes alf'aques e a costa ha um canal com pouco 
mais ele m il ha de largura, onde encontra-se 20 e 24 palmos. 
Em geral , quem navegar a noite nas pro-.:im idedes da ponta 
do 111el, nunca eleve passar do fundo de 48 a 50 pal mos para 
menos , nem ig ml menie pat·a mais em conse,1uencia elo baixo 
do João da Cunha, pois q ue nas proximidades deste baixo o 
fundo angmen ta ». 

MELL O. Sena do Estado de Minas GHaes, no mun. da 
cidade de Passos. Existem nella impo1· t.antes j azidas ele cal. 

M ELLO. Corrego elo Estado do Rio de J aneiro . Por elle 
passa o canal de Campos a Macahé ao sahir do rio Car rapato 
(tambem canalisaclo em parle) e ao entrar nc lagôa de Ca
rapebús. 

MELLO. R io do Estado elo Paraná, bánha o mun. ele Gu<\
ra luba e desagua no S . João (I nf. loc.) . 

MELLO. Rio elo Estado ele Minas Geraes, banha o termo 
da Queltlz e àesagua na margem cli r . do Pi ranga. Recebe o 
Ponte Alta . 

MELLO. Ribe irão do Estado ele Minas Garaes, aff. do rio 
elas Velhas . Tem cerca ele seis legut\S de extensão . Póde ser 
perconido por meio de canôas até á distancia de tres leguas. 

MELLO . R ibe irão do Estado de Minas Geraes , no mun . de 
S . Paulo do iYiuriahé . Desagua ne rio Preto, 

MELLO. R ibei r o que se cles lisa nos campos a lagados e1Hre 
Poconé e o Paraguay, entre o das F lechas e o da l<'iguei ra, e 
reunido ao do Roceiro vae-se perder nos ponta naes aclea nte; 
no Estado ele MatLo Cr asso . Recebe as aguas de va ri as cor ixas 
ou r.ibe iros, quaes o Bocar uba, Guanancly, Veados , Taq uara l, 
Ch aves , André Al ves, etc . 

M E L L O B ARRE T O. Estação ch\ E . ele F. Leopoldina. 
Sobre essa estação, que se inaugurou no d ia 20 de abril ele 
1887, énconlt·amos n ' O Lcop ?ldinen.s~ as seguintes i nforma
ções : « l.!Jstá i 37 metros ac ima do niv~ l elo mar , a se te kils. e 
300 meLros de Por to No Yo, e é o pon to in icial do ramal do Su
miclourc.. A estação acha- se em uma bella esplanada a margem 
do magesLoso Pa rahyba, te r min ando se ns desvios perto do r io 
Aven ture iro , q11e , at ravessado pe la li nha do Cent t·o, nelle lança 
as su;1s aguns . D :as linhas s i tuadas ao l ado ela platafórma 
isolada e ligadas entre si, s6 servem para os trens do ramal, 
que, na dis tancia de 4Q:J. mel ros da estação, atravessa o Para
hyba em_ ll ma g-rande po nte, denominada 1\fello ~arreto, de 
qua tro Yaos de 'J.l metros cpm .su perstructu r a meta l lica, sys tema 
P r al t, e tras arcos ele cantar ia ele 10 de vão. Esta pon te deu o 
n ome á e~taçiio , e fe i u ma h·)menagem elo corpo techo ico 

da companh ia E . ele F. Leopo lclina ao .digno d ireclm· 
Dt·. An tonio Pau lo de Me!lo Bal'l'et~ , que, 1ncorporanclo a 
companhtn ~m 1872, ele entao para ca tem sido o infatio-avel 
propugnaclot· do seu progressi i'O desenvol vimento, que ·to;na a 
sua red~ a mat~ ~xtens~ ela Ame,nca elo Su l. A nova estação 
tem ma ts uma stgnt!:lcaçao - que e o prolongamen to dos tri lh os 
d<l. Leopoldina, pelo ramal elo Sttmidouro , á Côrte . » 

M ELLO DO DESTE RRO . Paroch ia do Estado de Mi1las 
Gera-~ s. Vide Deste·>·,·o elo lviello . 

MELLOS. Log. do .l!.:slado das Alagôas, em Maragogy e 
Salomé . 

M E LLOS . Ba iL· t·o ela f,·eg. de Sa nto Antonio elo Pinhal , no 
Estado de S. Paulo. 

MELL OS . Log. elo Estado de Minas Gemes na f1· eg . da 
Saude e te rmo de Alvimnopolis. ' 

MEL LOS . Sena elo Estado de Minas Geraes a 24 kils. da 
freg. de S . Sebastião ela Ventania , ' 

MEL LÕE S. Ilba[pertencente ao Districto Federal ·na enseada 
de S . Chi rstovã~, si tuada enLre a púnta da Ch ichort!a e a praia 
dos Lazaros. E separada ela ilha elas Moças por um 11equeuo 
canal que, por occas ião ela maré- baixa., mostl'U seu fundo lodoso. 
V ide Dc~masccno . 

MELLOSA. Log . do Estado elo Cea rá, no mun . ele Assaré . 
MEL LOSA . Riacho elo Es~ado elo Piauhy, elesag-ua no rio 

Parna.hyba abaixo ela foz do rio Medonho, que banha o Ma
ranhão . 

M ELTRADA . Log . elo Est:~do ele Pernambuco, na com . 
ele Ga ran h uns . 

MEMBECA. Minas descobertas em 1741. a E . da chapada 
doa Parccys, no Estaclc• ele Matto Grosso . 

MEMOAN. Prain de 40 a 4ô kils. ele comprido, no Estado da 
Ba hia; separada da pr aia ele Itacaré pela serra Gra nde. 
« Logo que se desce esta sert•a, diz o clesem bargador Luiz 
'l'homaz; Navat·ro, entra-se immediatamente na pra ia de Me
moan ; por esta se ·trans i ta atr avessando os r iachos Sagi e 
Memoan, que ele maré cheia não chio passagem enxuta; depois 
de passados estes riachos se vem ao rio 'l'ahipe, onde finda a 
d ita pra ia .» 

MEMORI A. Corrego elo Estado de S . Paulo, aff. do rio 
Aguapehy, trib . elo Paraná. 

MEN. Era assim antigamente designada a lagôa iVIandioré, 
do Es tado de Matto Grosso . 

M E NDANHA . Parochia do Estado ele Minas Geraes, no 
mun. e diocese de Diamantina . Orag-o N. S . das Mercês. Foi 
em principio um clist . , ct·eado pela Lei P rov, n . 1.25'1 de 17 
ele novembro ele 18 >15, mais tarde elevado á paro chia pela de 
n . 1.999 ele 14 ele novembro de ·1873. Sobt·e suas divisas vide 'Leis 
Provs. n . 1.554 de 20 ele j1tlho ele 1868 ; n . 2.632 ele 7 de ja
neit·o rle 1880 . E' banbacla pelo r io Jequitinhonha e dista cerca 
de ·18 kilB . daquet la cidade . 'l'em d uas eschs . publs . ele inst. 
prim., uma das qnaes creada pela Lei Pro v . u. 2.470 ele 23 de 
out ~tbrv de 1878. Agenc ia elo correio. 

MEN DANH A . Log. elo Dist . Federal , na freg. de Campo 
Gra nde. Possue u ma agencia clu cor rúo. 

MENDANH A . A rroio do Estado elo R. G. do Su l , no mu o. · 
do Viamão. 

MENDANH A . Corrego do Es laclo da Mi nas Ger aes ; é um 
dos fo rmadores elo ribei t·ão ela Lagôa Dourada, a·ff. elo r io 
Carandahy . 

M E N DAR UÇÚ . Log . elo Estado elo Pa rá, no mun . de Ca
metá . 

· M E N DENGUE . Log. elo Es tado ele S. Paulo, no cl ist. do 
Alambary, mun . do Ba nana l. 

MENDES. Pa r ochia elo ·mstado do Rio de Janei ro , no m un . 
da Barra do Pit·ahy . Orago Santa Cruz e diocese ele Nyterõia 
Foi em pr incipio um c·1rato do mun . ele Pirahyque o art. r·ct . 
Del i beração de 13 de out ubro de 1838 elevou á ca tegoria de 
cl ist . Foi creaela parochi a pelo a r t. 1 da Lei Prov. n . 808 de 
29 de se tembro ele 1855 e i ncorporada ao man. de Vassouras 
pelo a r t. I da de n. 858 de 26 de agosto ele 1856. E:' at ravessada 
pela E. c' e ~,. Cent t•al c~ o Brazil, que ahi tem uma es t·ação. 
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Tem dua s eschs. pub!s. ele inst. primaria. Agencia do carreio. 
A pedra fundamental da nova matriz fei collocada a 12 de 
ago sto ele 1888, tendo sido o tet·reno offerecido por Emilia 
Aclelina P egado. 

MENDES. Log . elo EsLado de p , rnambuco, no mun . clB 
Cor re ntes . 

MENDES. Log. elo Estado elas Alagôas, no mun. de Tt·aipú. 
MENDES . Es•bação ela E. ele F . Central elo Bl'azil, no Es

tado do Rio ele Jan eiro , entre as estações elo Rodeio e de Sant-a 
Anna , distante 92,517 kils . ela Capital F ederal, e a 412,120 
metros de a ltura sobt·e o n i v e! elo mar. Foi inaugurada a 7 
de agos·to de 1864. Es·tação telegraphica . 

MENDES. Pov. do Estado ele Minas ú eraes , na freg. de 
Serranos e mutl. ele Ayuruoca. 

MENDES . Sana elo EstaeliJ ele Pernambuco , no mun. elo 
Altinho. 

MENDES . Enseada na costa : do R. G. do No t·t.e, na parte 
comprehendida r:: ntre a Ilha de Cima e a ponta dos Tres Irmãos. 

MENDES. Igarapé no man, ela capita l do Estado elo Ama-
7.0nas. 

MENDES. Rio elo Estado elo R. G. elo Norte; nasce no 
lugar denominado Denclê e clesagua na m;ugem dir. do Caj u~ 
pit·anga. 

MENDES. Riach_o elo Estado ele Pernambuco, aff. do rio 
Una , 

MENDES. Riacho· do Estado ele Pernambuco, ba nha o 
mun. do Bom Conselho e desagu;1 no rio Pa rahyba (Inf. 
lo c .). 

MEN DES DE SÁ. Colonia do Estn.do do Paraná, no mun. 
de Campo Largo . -

MENDO. Nação incligena do Estado elo Amazonas, no rio 
I xié (Araujo Amazonas). 

MENDOBIM . S9l't'o~e elo Estado ela Bahia. proximo da mar
gem dir. do ri o S. Francisco, at r az da pov. ele S . Gonçalo. 
E' de g o.e iss-g t·ani to (Ha lfelcl). 

MENDONÇA. Log . do Es tado ele Minas Geraes, no mun. de 
F erros, sobre o rio Tanque . 

.MENDONÇA. P asso do 1·io Camaquan; no Estado do R. 
G. do Sul. 

MENDONÇA . Ilha n9 rio S. Franeisco , abaixo ele Chique
Chique, villa do Estado da Bahia. 

MENECY. (R~o). Vide Tvinhey mc&. 
MENEQUES . (Rio) ou Guaporé. A principal e mais remota 

cabeceir a do Guaporé é conhecida por esse nome e pelo ele 
Meneques, do ele um cacique de ttma aldeia parecy que ahi 
exis tiu. Nasce de uma cavema aprofundada sob um tet'l'eno de 
gr ez, onde o fel'l'o é ·tão accen t tlado . que co lora as terras de 
vermelho e comm nnica as aguas o seu sabor slipitico e metal
lico . Abrindo o leito em fundo va lle de denudação, aegtle por 
t erreno ·tão formoso quão pictot·egco e agra.davel, na descri peão 
do astr onomo Dr. Pontes, "que só falta ser pov6ado para me
r ecer os encomios poet icos de habitações de nymphae ; tal a 
sua frescttra, o feoncloso assen to elas altas arvores que cobrem 
com seus ramos ess" copiosa cot'l'ente, que j á nasce g t·a n,ele» . 
Nasce oMeneques, no a lto da serra aos 14o 40' 8. e 15° 55' H>'' 
O. numa a l tiLud e ele 903 m etros sob t·e o ma r; racebe á clit·eita 
as outras cabeceiras elo Guapot·é, Olho d 'Agua, Sepultura e La
goinha, desde cuja confittencia começa a ser só conhecido pelo 
nome do gt·ancle rio. 

MENER.U.i. Rio elo Estado el o Amazonas, ali. elo Juruii , no 
mun . de Telfé . 

MENEUINI. Vide Eneuini. 
MENEZES. Log . elo Estado elo I~ . Santo, na e3tt•a.da Cl tte 

de Guat·apary se dirige a Santa Iza bel. 
MENEZES. Igarapé do E stado elo Pará, no mun. de Ma

capá (Iof. loc .) . 
MENEZES. Rincho elo Estado el a Bahia , na cidade da Ca

choeira. 
MENINA. !Iha n o littoral d o E~tado elo Rio ele Janeiro, 

entre as ilhas da Mã i e a ponta do Itaipú; Entra essa_ ilha e 

um recife que se p rolonga ela extremidade ele NE. da ilha da 
Mãi, ha passagem por fundos de 36 metros. 

MENINAS. Corrego do gstado do Rio de Janeiro, no 
mun. de Saquarema. Desagua no rio da Areia, mais tarde 
Bacachá. E' ta mbem denominado das Moças. 

MENINO. Collina n a cidade de Paracatú do Eetado de Mi
nas Gera es. Na mesma cidade ha um corrego com esse nome 
(ou Pobre) que vae deeaguar no carrego Rico. 

MENINO DEUS. P ,uochia no mun. da Capital do Estado 
elo R. G . elo Sul, Foi creada pela Lei Prov. n. 1.428 de 4 de 
janeit·o de 1884. Diocese ele S. Pedro . Ahi existe um labora
t.orio pyt·otechnico. Tem eschs. publs. 

MENINO DEUS. Igarapé elo Estado elo Pará, banha o 
territorio do mun. de Guam[~. 

MENI NOS. B:tirro do mun . de S. Bdrnardo, no Estado de 
S· P::.nlo. 

MENrNOS. Log. elo Estado ele S. Paulo, a m argem do Ri
beira, a nove kils . de Xiririca, a cujo mun. p ertence. Tem 
uma esch. publ. de instr. primaria. 

MENINOS. Serra do Estado de Pernambuco. no mun. de 
Aguas Bellas . 

MENINOS. Rio do Estado de S. Paulo, tl'ib. ele um elos 
affs. da margom esq . elo rio 'l'ie té (Godoy . A Província, 
de S. Pc~ttlo .) 

MENINOS. Riacho elo illstaclo de Matto Grosso; suas aguas 
vão perdor-se n <~.s do Bento Gomes . 

MENOCAPUAN. Ilha n o rio Negro . a ff. do Amazonas; 
no ~stado deste nome , ontre as ilhas denominad as Mutum e 
Santo Antonio. · 

MENTIROSOS. Sona do Estado de P et'nambaco, no mun, 
do Allinho. 
.MENTIROSOS. Riacho do Estado de Pernamba co, 8.ff, do 

rto Una. Banha o mun. elo Altinbo. Em sua margem esq, 
fica o pov. do B" bedomo. 

MEPURI, Nação incligana do E s·tado do Am azonas no rio 
J apurá Não usa defl'or•mar-se. Dell a provém a pop. clo'Maripi 
Castanheir·o e Curiana (Araujo Amazonas.) ' 

MEQ.UENES. Rio do Estado de Matto Gt·osso, atr. da 
margem clir. do Guaporé. « D~z legu:is inferior ao Cut·umbiará e 
com 16 de navegação a rumo gera l de Oeste, entl'a na mar.,.~m 
dit· . e do Norto elo Guaporé,_o rio Mequens, q tle tem as suas c~be
ceira.H em varios braços das serras d~s Parecis, que tam.bem 
são contravertentee elo Jamary. O rio Mequens 4em a sua foz 
coberta pela ilha Comprida ele qun tt·o leguas de extetisão, 
en1rando no braço ou ca nil.! ele Leste dos dous que a ilha 
fôrma. Os P ortuguezes , já em 1746, se tinham estabelecido 
com plantações, e pe~cal'ias na ilha Comprida, domesticando 
os In1üos habJta ntas daquelle e ele outros rios. Esta no
ticia in citou as à vidas o ·sinistras idéas dos jasuitaa da Pro
víncia do Mochos, e com ardilosa manha conseguiram ser aju
clatlos pelos me.>mos portuguezes, e se es1abol ec3ram no rio 
Mequens pouco ac im<L da sua eoz, onde fundaram a Missão. 
dt~ ::>. Miguel. Rical'do Ft·anco. Descripção Geogrc&phica der, 
Cc&pitania de Mc~ tto Gr o>So 1mpressa no Pa,t riota de 1813,,. O· 
Dr. Severiano ela Fons~ca , em sua Vi:bgem. ao Redo1· do B1·azil,. 
escreve 1\!Iequenes e d1z ser es~o rw maior de ce m kils. sul
ca~o _pelos mtn~raclore> e pelo~j e s , .lit •IS, que ahi tiveram a 
mtdsao cl• S . J ose. O. B. de Melgt~ço diz nasce t· o ,\{equenes 011: 
Mequen s nas set• ra8 dog '1\ tUois. » « Afl'. dire ito do Guaporé, 
desc tdo com todos os ~eus braços , d&sse laào , da c til t' cl i\heira dos 
Parecys, tem euas cabeceiras tlroximamente no pa t·a llelo 12" e 
meridiano f \lo O. do llio d~ Janeiro , em cont.raver~entes com o. 
Candeias, subsidiaria do J am;~ory; e com um cur,;o do 600 kils. 
lança-stt, no canal do Jaracatiá, em frente á Ilha Compt·ida aos 
13'1 5'3", 85, lat. e 19° 6'19 '', 50 long . O. do Rio de Janeiro. 
Foi percort'ido pelosjesuitas hespanh óes e portuguer.es, o~ quaes 
~iveram ahi missões ele índios, aquelles a c! ~ S. !tosa que mu
daram antes do l752, vis~o qu e já ne~sa época tin!t a m ahi os 
port.ug teze; niio ~ó s :ta missão de S. José, c:Jmo era m senhores 
da ilha Comprida; " a lli fot•am os hespanhóo!, naque l ~e anno, 
conduzidos pelo jesuí ta, Altogrado, superior das missões de 
Baures A Ramon L<~.ynes assaltaram os povoat1 os tomaram os ca
thecumenog da mi ssão, levando SUaS ~ropeliRs ao ponto de esbor
doarem os moradores, incendiarem as rancharias e clerrtlbarem 



MER -517- MER 

a proprla cruz, que ahi se erg-uia , mais como padrão de proprie
dade da corôa portugueza do q ue como symbolo da re ligião . 
E essa era a verdade ira causa das tropelias que se commettiam 
mutuamente sertan istas portuguezes e missionarios castelhanos. 
Já em 22·de j unho de 1751 Laynes. miss ionario de S. Simão, quei
xa v a-se ao capitão gene:-al ele Ma lto- Gt·osso da~ clept·edaçõeg que 
aquelles aventure iros commettiam nas mi ssões roubandJ e 
caplivando índios baptisados e mulheres casadas etc. ao. que 
~~lim de Moura r espondeu prome tteodo pt•ovidenciar em ordem 
a Justiça e <i. humanldade, e de facto mandou r es tituir aquelles 
indios á suas missões, sendo conduzidos por um j esuíta, o 
padt·e Agostinho Lourenço. Apezar do estipulado no tratado 
de limiies, conlinuavam os bespanhóes com seus estabeleci
m entos e missões á margem direita do Guaporé, pl'incipal
mente no trecbo onde as suas aguas se reuu em as de 1res 
outros grandes rios, o Ba.ures, o Itonamas e o Mamoré: sendo 
nec.,ssario ir o proprio capitão general,em -1755 a desaloja i- os da 
missão ele S . Rosa, que substituiu por um aldeamento ele índios, 
e ponto militar, entl'incheirados com forte paliçada, que, 
entretanto não bastou para defendel-os d aquelle irrequieto 
missionario de S, Simão. que ,·eio assaltai - o e por sLta voz 
aprisionou os índios p01·tugezes . Foi a vez de r eclamações do 
capitão general, que em carta de -17 ele juu h o dirigiu-se ao 
superior Al"tograclo, mas sem obter resposta; pdo que, lavrando 
~olemne proLesto, em 3 de dezembro, desce u dias depois a uma 
guarda no Jogar elas Pedras Negras, quas i a meio caminho. 
Retira dos os hespanbóes ele S. Rosa, r e tirou Rolim aquo!la 
guarda; mas, tendo ellea de novo ali se estabelecido, a despeito 
de suas promessas, v iu-se o capitão genera l forçado a ir casti
gal-os . Desceu em 6 de fevereiro de -1760, expulsou-os elo ponto 
e ergueu um fortim, que fi cou com a denominação de Nossa 
Senhora da Concei~ão,., 

MERACUTUBA . Igarapé elo E stado do Amazonas; vae para 
o rio Madoira. 

MERCÊS (N. S. dns) . Cap~lla curada da f reg . de S. Gon
çalo dos CamEos, no Estado ela Bahia. Diocese ele S. Salvador. 
Foi creacla pe a Lei Pro ,· . n. 2 .214 de i6 de julho ele 1.88'1. Tem 
um distr. de paz, creac!o pela Lei Prov . n. 1.749 ele 7 ele junho 
ele 1877 e uma esch. publ. ele inst. prim . CI'eada pela 
de n. 2.357de 31 dej1 tlho ele !882. 

MERCÊS. Log . do Estado do Piauhy, no mun. de Plrn-
curuca. 

MERCÊS, Sena do Estado de Minas Gepaes, no mun. de 
S. João d'E l-Rei. D'ahi parte uma estrada que vae ter á capelta 
do Senhor do Monte . 

MERCÊS . Morro na fronteira do Estado de Matto Grosso, 
oito leguas a 04NO do morro da Bôa- Vista (B. do Melgaço). 

· MERCÊS. I lha do Estado do R. G. do Sul, no rio Uruguay , 
na parLe desse r io comprohendida entre a foz do Quarabim e 
a do Pepary-guassú . E' despovoada . 

MERCÊS . Igarapé elo Estado do Pará, no mun . de Cametá . 

MERCÊS · Riacho do Estado de Pernambuco, afl'. do rio 
1pojuca. Tem cerca de oito kils de cmao . 

_MERCÊS. Lagoa do Estado do Ceará, no mun . de Ita-
Plpoca . • . 

MERCES DE JAICOS (N. S. elas). Parochia elo mun. de 
Jaicós ; no Estado do Piauhy Vide Jcdcós. 

MERCÊS D'AGUA LIMPA. Pov. elo ~sta.do de .Minas 
Geraes, iL margem dit•, do ribeiL·ão d'.,\gua Limpa , com 
910 me ~ros de al t.itude. Compõe- se de uma pouco e<tensa rua 
formada por cas~s quasi que em g-era l de aspecto pobre e 
distri buídas irregularmente. 

MERCÊS DO ARASSUAHY ( N. S. das). Parocllia elo 
Estado de Min ae Get·aes. Vide A 1·a.ssua.hy . 

MERCÊS DO MEND ANHA ( N . S. elas) . Parcchia elo ' 
Estado de Minas Geraes . Vide 1\tfencia.nha.. 

MERCÊS DO P OMBA. Parochia do Estado rle Minas Ge
raes, no mun, do Pomba. Orago N. Senhora e diocese de Mari
anna. l~oi creada pelo a1·t. I § ![ da Lei Pro v. n. 209 de 7 de 
abril de i84L Uma estrada cortada pelo rio Chopotó l iga-a a 
S . José ào Cbopo"tó: Sobt•e suas diwi3as vide: art . VII§ IV da 
J,ei Prov. n. 334 de 3 de abri l de L8!7, art. II da de n . 2.42! de 
5 de nov~mbre de 18i7; n. 2 . 660 e 2.671 de 30 de novembro de 
1880 ; n . 2. 906 de 23 de setembro e n . 2. 990 de 14 de outubro, 

ambas de 1882; n. 3.4"42de 28 de setembro de 1887 . Tem duas 
eschs . publs. ele inst. pl'im. Agencia elo correio . 

MERCÊS Db POMBA. Parochia do Estado de Minas Ge
ras;; . Vide 13om Z,'im áo Pomb(J. 

MERCÊS DO P ORTO NACIONAL (N. S. das). Parocbia 
do mun. do Porto Nacional, no Estado de Goyaz. Vide Porto 
Nacional . 

MEREJO. R iacho do Estado do Ceará, ao pé do pov. Ver
tentes . As tet·ras adjacentes a esse riacho são fertilissimas e os 
babits. as aproveitam, durante a estaçlio secca, para plantar 
ce1·eaes . 

MERENDA . Ilha do Estado de Minas Geraes, no rio 
S. Fnwcisco, abaixo da foz elo Abaeté . Nesse log'\r, pela 
margem d ir. do l'io, que é cheio de pedra~, não pódem passar 
ner~ ca nó.aa, ~ue se~uem pe~a margem esq. tocando nas pedras. 
l\'Ia1S abatxo hca a foz do Rto de Janeiro . 

MEREPES. Rio do Estado ele Pernambuco· desagua na 
Bana do SuapB, umas 150 braças para dentro' do pontal da 
cambôa. Stu\ lat·guL·a é de 100 braças n a foz, dentt•o alarn-a 
mais até á distancia de Ires quartos de legua, estreitando muito 
ao depois. E' em sua foz cheio do corôas 11eccas, as quaes con
tinu r,m por quasi todo o rio ficando o le ito mais fundo junto á 
margem do nascente com 10 a 15 palmos . Suas margens são 
ba ixas e d~ mangue pouco cerrado, sendo o fundo irregular, 
arêa a meio e l odo proximo ás margens . Com a dtstancia 
(mencionada de tres quartos de legua) fica na margem di r. o porto 
d .) Jequi' distante Ulll quar·to de legua da villa de N. S. do o· . 
Um qua rto t1e l eg-ua mais acima está a pl'imeira ponie lançada 
sobre este l'io, não tendo elle eotlio mais de 20 braças de lar
gut•a ; e meia legua mais fica a segunda, sendo o rio ainda mais 
estreito. Es~~ continúa tortuoso e estr eito até depois ela p.onta 
elo Cupe, onde pOl' nm apertado ata lho se commLwica oom o 
l\1aracahipe . De nenhuma navegação é este rio, e só as pequenas 
canô:ts que cat•regam lenha são a! que o frequeutam. 

MEREPES. Rio do Es tado de Pernambuco. Mouchez men
ciona esse rio desaguando no or.eano. Sobre elle assim se expressa. 
o il luslt·e bydrogr a pbo: ~Le r io Merepe a 200 miltres de largeut• 
à son embouchure e t tt·ois mê lres d'eau . Il n'est pas navigable, 
mais les caboteurs peuvent venir au petit port situá prês de 
son embouchuro, pour y prendre eles cbargements de bois». 

MEREPES. Rio t.!o Estado de Pernambuco, afl'. do Capiba
ribe-merim. 

MERGULHÃO. Log . do Estado do Rio de Janeiro, na 
estrada que da estação de Sant'Anna vai ter á cidade do 
Pirahy. 

MERGULHÃO . Hio do Estado elo Para ná, aff. do rio Ca
choeira que desagua na bahia de Pat·anaguá. 'l'ambem o deno
mi nam N haguapinda. 

MERGUL HÃO. Cachoeira do rio Tapajós, situada acima 
ela denominada Boburé. 

MERGULHO. Ribeirão do Estado ele Minas Geraes, E' um 
elos for.rnadores elo rio das Antas. tl'ib. ao rio do Peixe, que· 
o é elo Mogy-guassú. · 

MERIÁ. Rio do Estado do Amazonas, na margem dir . d o
rio Negro, acima de i\1aracabi, entre o rio Curiuriáu e a tapera 
ele Camundé. Habitam-no Mepurys e Mauys. Recebe :1-guas de 
muitos lagos, que se estenclem até ás margens do Jap~trá 
(Araujo Amazonas). Vide Mariá . 

MERIMGABAS. Pov. elo Elstado de Pernambuco, no 
mun. da Victoria, com eschola . 

MERIRIPE . Rio do Estado elo Parabyba do Norte. Vide
M.irir·y. 

MERITY. Vide Miriti. 
MEROS . Mot·ro t rio do E~tado do Paraná, no mun. de 

Guaratuba. 
MEROS . Ilha no littoral do mun. de Paraty do Estado dO> 

Rio de Janeiro, proxima da ilha elo~ Côcos e do Algodão . 
MEROS . Ilha do Est:~.do do Rio de Janeiro, ao S. da llha 

Grande, per tancenta ao mun . de An gra dos Reis . Nesea ultima 
Ilha ha uma ponta· com a ;nesma denominação de }.feros. 

MEROS. Sacco do Estado do Rio de Janeiro, na enseada de 
Paraty-mirim, entre o sacco de Mamanguá e a ensea da. do 
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Paraty . Nella desagua~· os rios Meros, Caçadas e outros 
pequenos . 

MEROS . Rio do Estado do Rio de Ja neit·o , 1:ega. o mun. de 
Pat·aty e desagua em um elos aaccos fr. rmaelos ahi pelo oceano 
e a que dão o nome de sacco dos Mer os . 

MERU. Ilha do Estado do Amazonas, no rio Japurá , pro
xima ela ilha Hyatuarana.. 

MERU HÚ. Rio do Estado elo Pará . Vide Maratauyra . 

MERUIM·CUCUI. Ilh a elo I~staclo elo Amazo nas, no rio 
Japurá. Defronte della clesagua o igarapé Cunui-tcbiú . 

MERUOCA . Vill a e mun. do ~stado do Ceará, ex-parocb ia 
do mun. elo Sob t• a l. Orago Nossa Sen hora ela Conce ição e 
diocese do Ceará. Foi ct·eaela clist. do mun. de Acarabú pela 
Lei Prov. n. 998 ele 3i de agos to de 1. 861 ; elevada á ca t~goria 
de parochia pela ele n. 1.799 ele 10 de janei ro de 1879; incor
porada ao mun. elo Sobra l peb ele n. 1.814 de 22 deste ultimo 
mez e an no; elevada á villa pela de n. 2.090 de 13 de no
v~~Lro d~ ·1885; insLallacla a 24 de janeiL'O ele 1887. So b sm1.s 
dtv1sas v1de art. 2° ela Lei P r ov. n . 1.192 de 14 ele agos to elo 
1866. O templo que lhe: serve de ma Ll'iz, foi eregido va i para 
mais ele um sec ulo. No sitio denominado Capi m ou Floresta, 
a 18 kils. ela pov. ex iste um ora torio da invocação do Co1·ação 
ele Maria. Tem duas eschs . publs. de in st l'. prim. Agencia 
do correio. O aspecto pbysico tan to c\esta. villa como ele todo o 
mun . é ge l'almente clesegual e montan hoso, formando duas 
principaes dep ressões pelas cordilheiras que o cor tam e 
que se prendem pelo o·. á se rra de nominada Rosario, no mu n. 
do Sobra l. Não existem rios no mun . , mas sim riachos entt·e 
os quaes re leva notar o Me ruoca , Sauta Rosa, Boa V ista, Caju· 
e1ro Tanques, Matta-Fresca , S . Antonio , Poções e muibos 
vutjos que lhes são tribs. Ha no riacho l\Jeruoca vi s in ho a 
esta villa uma pequena cas ca ta, que proporciona' a,os h abs . 
os mais deli ciosos banhos pela pure la ele suas a."uas a 
qual denomi nam Itaca ran bu. Cul tivam -se no mut~. t~dos 
os ce reaes, a can na de assucar o ensa ia -se a cultura, do café . 
Existe gl'ancle variedade de fructas. A villa clemom a 36 
kils. do Sobl'a l, 42 de Sa nt'Ann a e 86 da Palma . Sou a sua 
origem consta o seguin te : em i728 Sebastião de Sá Bar roso e 
sua mulher D. Gosma Ribeit·o doaram meia legua de terra 
com um enge nho de madeit·a para moer canna e 100 vaccas 
espalh adas pel o ser tão, para servirem ele patrimon i o á egreja 
de N. S. da Conceição que se devia erigi r ahi . Efl'ectivamente 
os devotos deram começo a um a egreja, que por se l' muito 
acanhada, foi ·pelo correr dos tempos melhorada achando-se 
hoje subst i tuida por um excellente templo . Foi incorpo1·ada 
á com . da Palma pelo Dec. n. 2-1 de 7 ele junho cb 1890 . 

MERUOCA. Serra do Estado do Cear a, no mun . do Sobral, 
Tem cerca de 48 ki ls . de extensão . E' mui fertil e bem culti 
va~a em ma-ndioca e algodão . Eslá a 850 metros ele altura 
acrma do nível clq mar. E' separada da do Rosario por um 
extenso boq ueirão . 

MERUOCA. Riacho do Estado elo Ceará, no mun. ele seu 
nome . 

MlilRUTUEIRA GRANDE. Igarapé do Estado do Pará 
no mun. ela Capital. ' 

MERUXINGA. Dão os índi os esse nome a uma mosca 
pequena. - No par aná-m irim elo Limão, que d i vide a ilhà em 
que es tá assentada Villa Be11a , ela ilha Mat·acá, á mar"'e m 
di r., está o lago lll er uxinga, que tem este nome, por caus~ da 
n.b undancia que em si contém clagnellas moscas, cu.ia quanti
dade é tal, que occasiões h a em que nem se póde fu lla r. Quem 
passa por aquell e lago, das cinco horas da tarde em elean te, 
ob~erva que ~ssas moscas surgem do fundo e voam logo que 
chegam a superfi cie (Conego F . B . de Souza . Lembranças e 
·curiosidades elo va lle elo Amazonas). 

MERY. Ilha elo Estado elo Pará, no mu n. ele Braga n,ça . 
MESA. Ponta na costa elo mun. ele Paraty, Estacl'v elo Rio de 

.Janeit·o, entre a ponta do Respingador e o Sacco daPav una. 

ME§A. Ribeirão do Es laci o de Min as Geraes, na freg·. de 
S . Juao de Suasauhy . Atravessa a es truda ele Suaasuhy a São 
João Evangelista . · 

MESQUITA. Ribeirão do Estado de r.Lin as Geraes . banha 
o mun, de Ferr os e desagua ua marn-em esq . do rio' Santo 
Antonio (Inf, loc.). 0 

M ESQUITA. Ribeirão do E~ ta do de Goyaz, nasce n opla.teat~ 
elo Gama e desagua na margem clir. do rio S . BarthoJomeu . 
Recebe á dit•. o Pinclahybal, GaHinheiro, Agua Gra nde, Capu · 
eira Partida, Taquary, 'l'atú, Ola ria, Açude, Abbaclia, Seret·ê, 
e Lam ar ão; e â esq . o Olaria, Barreiro, S . José , Morro Alto, 
Sangue de Vendo, Samambaia., Taquary, Barreiro e Cambota 
(Joseph de Mello Alvares) . 

MESSIAS . Log. do Estado das Alagôas, em Santa L uz ia 
do Norte . 

MESSOL . R io do Estado ela Bahla, cleMgna no OceUtno 
entre a foz do Un a e a do Aqui . . 

MESSY. Serrota do Estado do Ceará, na freg . ela Impera
triz . Nella cultivou-se muito a lgodão (Pompéo). 

MESSY. Riacho do Estado do Coad., na f l' eg. da Impera~ 
triz. E ngrossa o rio Aracaty- assú (Pompéo). 

MESTRE ALVARO. Monte elevado do Estado do ID. Santo, 
no mun . da Se1·ra, proximo da cidade deste n ome, a 980 me
tros acima do nivel do mar. E' avistado elo ma r A. grande 
d istancia . Contém um a vas ta ex tensão de terrás cultivadas, 
em qne se acha concentt•acla a maior força da pequena lavout·a 
ele café do municirio . Apl'esen.ta diversas faces inteil'arnente 
gl'a niti cas, in lercallaclas nessas zonas ele terrenos de culLu t·a, 
que por essa circumstancia ad~uit•em propriedades uberri· 
mas . Em sua base, do lado do ::;. e contorn ando-o em uma 
larga extensão , ex is te o vasto IJt•eja l do Una. Esse brejal 
communtea por um es tretto canal, que o atravessa, a ba bia ela 
capital com o porto da o idade da Sel'l'a , E' pot· esse cana l que 
se faz to do o movimento ele me rcadorias entre a.quelles dotts 
legares . A r espei to desse monte, alguem,escl'e veu: «Ao longo, 
no azul ela cordilhei ra, que primeiro se oJTerece e sobrepuja 
as tel'l' aB quo se estendem em pa rallelo ao corret· da cosia' do 
mar do 11:. Santo , o seu ponto mais elevado é · o morro 
do l l'fest?·e A l·va1'o , que põe termo para o lado do nascente á 
cot·da ele mon ta nhJs, que se ra mificam da Sana Geral e de 
cujos flancos derivam-se, en tre out1·os, os rios Santa M~ri a e 
Carahipe. E' ell e qne com suas fól'mas colossaes, ·talhadas 
na summidacle em v a l'i os gru pos, que estão em contacto com 
as nuvens, denuncia, primeiro que o Sol, a l atitude de20 gr áos 
áquem do Eq uador. » Sobre elle diz Moucbez: «Monte 111es
t?·e Alva?'ez , par abrévia'tion lii[estial·vé . La t . 20• 9', Long . 42• 
38' 50" ha uteut· 980 metres ; vis ible à 20 lieues . Le MestialYé 
est la plus gt·osse montagne ele toute cette côte et celle qui est 
siweé le plus pres de la rner, puisqu'e ll e n'e n est sépareé que 
par un e peli te plaine marécagense; il présente eles pent?s assez 
raicles convertes d'épaisses forêls . Sa base a 4 millea ele lar
ge ur N . et S . e·t 3 milles de largeur E . et O. Son sommet 
un peu aplabi présen\e clans certaines directio ns trois poin'tlg 
culminants à peu prês d 'égale ha uteur ; c'est un a ncien volcan 
compléteme nt éte int clepuis longtemps . On trouve en a bon
clance clans cette montagne tl es min es du aoufre et ele sv.lpâtre; 
on y troul'e a ussi en tr ês -grande quantité J'arbre qui fourn it 
le célebre baume du Pé t·ou et que l 'on nomme pour cela quel
qtte fo is baume ele capit.Lnia. Le lVlestialvé, par son é norme 
masse, sa prox imité de la côte et son isolement, forme un 
eles points ele reconna issance las plus r ema rquables ele toute 
la côte clu Brésil; on peut le conservar en vue pendant un par
com·s de 30 à 35 lieues. , 

MESTRE CHICO . Igarapé do Estado elo Amazonas no 
mun. ela capihl. ' 

MEST~E D'ARMAS. Vil la e mun . do Estado ele Goyaz, 
ex- pat·ochJ a elo munic1p io de Formosa, sobre o rio elo se n no me. 
Orago ~·Sebastião e diocese de Goyaz. Foi creada clis tt·icto 
pela Le1 J,:Jrov. n. 3 de 19 ele aaos to de 1859 e par ochia pela 
de n. 615 de 2 abril de 1880 . Fo i eleYada a villa pelo Dec. 
n . 52 ele 19 ele março ele 1891 e installada a 28 ele fever eiro ele 
1892. Tem uma esch. publ. de inst. ·prim . para o sexo mas~ 
cu! i no, creada pela Lei Pt·ov. n. 671 de 31 de julho de 1882 , 
a lém de uma outJ•a para o sexo feminino . Pertenceu ao muni
cípio de Santa Luzia em virtude d·o art . II da Lei Prov. n. 354 
de 1 el e agosto de 1863, sendo reincorporada ao da Formosa pelo 
a1·t . I da de n . 388 de 6 de setembr o de 1866. O po\' . es tá 
si tua do em uma planice, 1·egada de abundantes aguas. 

MESTRE D'ARMAS. Ribeirão do Estado de Goyaz, aff. 
do rio Piripáu. 

MESTRE DE CAMPO. Log . do Estado de Minas Geraes, 
no dis·t. ele Theophilo Ot.toni, 
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MESTRE BE CAMPO. Log. no mun. do Piranga do Es
tado ele Min as Oeraes , com u rna esciJ. publ. de inst. prim . 
para o sexo mascnli no, c t·ead~L p8la Lei Prov. n . 3 .217 da 11 
de ontubro ele 1884 . 

MESTRE DE CAMPO . Ribe irão elo Estado ele Minas Ge
raes, a fl'. do rio Mucu ,·y. 

METAES . Ribeirão do Estado de Minas Geraes, afl'. do rio 
Ce1·vo, ent re Ouro F i llo e Borda da MaLta. . 

. METÁRA , s . f . Rodell a. de pedra que os 'l'upinambás bt·a
ztam no beiço in fer ior, prél'iarne1lte furado desde a infancia . 
C_hamavam-lh e tambern Tamettka (Dioo. Port. B1·a.o: .), 111be 
ta·J'a e 1'embettka (Anchieta). I-Ia ainda no Bt·azil outras hor
das de se lvagens que usam desse aillgular ornamento, a que 
chamamos l:Jotóq1w e são feitos ele macleit·a. 

METINA . Nação i ndígena do Estado do Amazo nas, no rio 
Juntá (Araujo Amazonas). 

MEUAÁ. R iacho elo Estado elo Amazonas, desag<ta na mar
gem esq . elo rio Jur 11á, ac ima elo lago Cumapi. 'l'em a nas
cente pL'oxima á do rio Ul'ltbaxi (Arauj o Amazonas). 

MEXEIRAS. Pov . na com . da. Victoria do Estado de Per
nambuco. 

MEXERICO. Log. elo E~tado ele Minas Geraea, no dist. de 
Santo Anton io elo Rio José Pedro. 

MEXERICO. Morro elo Estado de Mina~ Ge raes, na f1·eg . 
de Santo Antonio do R io Abaixo e mun. da Con•ceição. 

MEXERICO. Ribeirão elo Estado ele Minas Gerae3, aff . da 
margem e$q , do rio José Pedro . 

MEXIANA . Ilh:t elo Estado elo Pará, na foz do Amazon as. 
Dão-lhs 30 metro~ de ex~ensão L, a O. e 12 de N. a S. Em 
sua ex tremidade N . passa a li nha equinoxi al. 

MEXILHÃO. Igar apé do JTis tado do Pal'á, at raves~a a ilha 
da Atalaia e clesagua no F Ltro elo Inferno. 

~EYER. IGs taciio da E . de F. Central do Brazil , no Dis
tncto Federal, entn En·genho Novo · e Todos os Santos. Foi 
1naugt1rada a i 3 ele maio de '1889. 

MIABA. Sen·a do Estado ele Sergipe; é bastante elevada : 
dis~a 30 kils. a O.S O., ela cidade de Ita baiana; é abunda ate 
em sali tre e minet·aes , JTis tá. collocad·a á margem esq . elo rio 
Irapiranga ou Vasa-Barris (Inf. loc .). 

MI AHY . Povoação do Estado das Alagôas, no mun. elo 
Penedo. 

MIAHY DE BAIXO. L·Jg . do Estado das Alagôas, no 
mun . elo Cururipe. I-Ia no mesmo mun. um logar iden tico de

. nominado Miahy ele Cima. 
MIAHY PE. Pov . do Estado do E. Santo, no mun. de Gua

rapary . ao S . e a seta kils. desta cidade, á margem esq . do 
rio ele seu nome, á be ira ma t·, em uma ponta que avança para 
o mar, t erminando num espaçoso rochedo r odeado de ouiros, 
que clelle ficam separados por braços do mar, e l'ormlltm um 
remanso, onde chega •n as ca nôas ao a iJt•igo dos v.eutos do N. 
Cult ut·a de cereaes. Pescal'ia . T em uma esc h. publ. ele inst. 
prim .. cr aacla pela Res . Pres. de 24 de maio de i87~. Segundo 
M01rtoya, essa pahvl'a é derivada de ll!Ii, esco nder , hy, agua, 
pé, cam inh o, isto é, agua esoondida, no cam inho. 

MIAHYPE . Ponta a morro no mun. de Guarapary e Es
tado elo E. San to. A ponta fica aos 20° 49' e 59" ele I.at. e aos 
2° 4.2' é 45'! de Lcmg . do Rio de Janei ro. 

MIAHYPE. Pequeno ri o do Es~ado do E. Santo, rega o 
mu?. ele G.ua rapary e desagua no Ocea no. JTI' fol·mado pelos 
brP.JOS que cet·cam o morro Brejinho, rega as terras do N. da 
pov. à e Minbype e deRa.gua no ma v encostado ao morro Mu· 
cunã, formando pet·to de sua foz uma l ~~tgô a separada do mar 
palas prai as. A's vezes sécca, fechando assim sua ba r.1.·a . 

MIASSAHY. Rio do Estado do Pará, banha o mun, ·da 
Marapanim e desagua no rio clest 9 nome (Inf. loc.). 

MIAUMBV. Igarapé do Estaào do Am!lczonas,. aff. da . .ma.r; 
gem esq. elo r10 Tacutú. Sua foz fica entre a do 1garapé Cum1a 
e a do rio Huan. 

MICA-PUQUEN. Rio do Estado do Amazonas. aff. da 
margem dir. do Uraricapa r á , 

MICf.íAELA (D.). Bairro da ft·eg. do·Sapé e Esbado de São 
Paulo; com uma cscb . publ. de ins ~ . prim. creada pela Lei 
Pro v. n. 8 de 15 de fevereiro ele !884 . ' 

MICHAELA. Morro elo Estado de Minas Geraes , na f reg. 
do FU<"qu im e mun . ele Mari anrta . 

MICHAELA. Nome de uma sanga existe nie no mun. da 
Cachoeit·a e Estado do R . G. do Su l. 

MICHAELLO. Monte no m un. de Monte Alegre e Es tado 
ela Bahia. 

MICO MÀGRO. Arroio do Estado elo P.araná; banha o 
mun. da Lapa e desagua no rio Negro. 

MICOS. Log. do Estado elo R io de J aneiro, entre Tabôas e 
~ cidade de V a lança . Ha ab i um peqncno nucleo de pop, 
Italia na . 

MICOS. Morl'O do JTistado de S. Paulo, na e>trada de Car.a
guataiuba a Panlhybuna . 

MICOS. Ponta na Ilha Gt•ande per~encen te ao m un . de 
Angt·a elos Reis do Estado elo Rio de Janeit·o eutre as pontas 
de Araçaliba e Acaia (Mouchez). ' 

MIGUEL (S.). Villa e mun. do JTistado elo Pa r abyba d'o 
Norte, na com. de Mamang ttape, entre a bahia da Trai ção ou 
Acajutibit·ó e o lago formado pelo rio Sinimbú, em si ~uação 
aprazível. A egt·ej a matl'iz es tá a quasi dous kils . de dis· 
lancia, na outt·a margem do hgo, em um morro. Este bairro, 
chamado S. Mig11e l, é a ant iga a lde ia de indios Potyguaras. 
O lago fo rm ado p ~ lo r io Sinimbú tem quas i ires leguas ele com• 
primento e de>agu:~ no rio Ma • 1angttape . Foi creada vill.a 
pela Lei P1•ov. n . 670 de 6 de novembro d~ i 879 . Tem agencia 
do correio e duaseschs. publs. 

MIGUEL (S. ). Antiga villa e mun. d·~ Estado ele Santa Catha· 
ril\a, na com .. de seu nome, c uj ~ sêde é Bigtlassú; no li~toral, 
defronte da <lha de Santa Catl!arina a 24 kil's. da capital. «A 
posição da villa ele S. Miguel é a mais vistosa e piltot•esca das 
ft·eguez ias adjacentes á capital; ab range, vista p~ r qualquer 
lado do littoral, tod'l. a uahia que se es t3•nda elo E•treito da 
mesma capital até á fortaleza ele Santa Cruz. ,, O seu mnn. 
limitttva·se co m a villa de Tiju cas Grande no morro do Mafra, 
pe~o lado elo N.; com o mun. ele S. J osé até o rio Quebra
Caba.;os, pelo lado do S. ; com o mun. el e Lages ao poente; e 
com a ap L·az ivel e e ncantadot•a bahia ao nascent9. Sua parochi•a 
te m ~ invocação ele S. José da T erra Firme e foi creada pela 
ProVJBiio ele 8 de feve reioro do 1752. Villa pe la Res . elo Coa~ 
se lho Adminislrati vo ele i ele março de '1833 · installada em 
16 de maio do mesmo anno. Te~e a denominaçíio de S. Miguel 
pela Lei Pt·ov. n. 745 de 19 de abril de i875; foi rebaixada 
ele Vtlla . sendo sua sé::le transferid<t para Big-uassú , pela de 
n. 1. 092 de 5 ele agosto de i 886. Foi c1·eacla com. pela Lei 
Prov. n. 691 ele 2-1 ele julho de '1873 e classili caela de p<'imeira 
entr. ·,pelo Dec. n. 5.375-de 13 de agooto do mesmo anno. Tem 
duas eschs. publs . de inst. prim. Aganci a do correio. O m•un. 
era, antes ela Lei n. 1.092, co nstüuido pelas parochi as c1a 
villa, de S . J oão Evangelista do Biguassú e N. S . da Piedade 
da Armação. Sobre suas el i vi~as vide, entre ou t.ras, as Leis 
Provs. n. 208 ele 18 de mat•ço ele 1845; n. 259 de 8 de abril de 
1848, n . 359 ele 3 de maio de 1854, n. 400 de H de maio 
d~ 1855. 

MIGUEL (S.). Extincta pov. do Estado do Amazonas, as- ·· 
sentada nas mar bens do rio Neg,t'0, logo ac ima da parochia de 
S. Gabriel . Com o mesmo nome eKiste uma outita nas mlltrgens 
do rio Uaupés , ·trib. do Negro. 

MIGUEL (S .) . Parochia do Estado elo Mauanhão. Vide 
Lapa e Pias de S. Miguel. 

MIG1JEL (S. ). Antiga pov . da freg. do Páu dos Fer.t•os, no. 
Estado elo R. G. elo Norte. Elevada á dist. pela Lei Prov .. 

· n. 214 de 5 ele junho de 1850, á frag . pela ele n . 760 de 9 de se
tembro de 1875, e á villa pela de n. 776 de 1i de dezembro de 
i 876 . Tem eschs. JP ULls . 

MIGUEL (S.). Curato do Elst rudo do .R.. G. do Sul, n0 mun. 
de Sa·nto Angelo. Diocese de S . Pedro. Foi creado ipe'la L'ei 

' Pro'' . n •, i. 287 de 4 de mai;o ele i88i, . . 
MIGUEL (S.). Pov. do Estado do Parabyba do Norte, .no 

,mun. de Cabaceiras, ao ·SO. • 
MIGUEL (S .) . Logs. do Estado das Alagôas, no Pa r.ahyba::. 

.e Porto de Peàras. 
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MIGUEL (S.). Pov. do Estado da Bahia, no termo de 
Sant'Anna do Catú, com duas eschs. puuls. de inst. prim. 
creadae pela Lei Pro v. n. 2. 06S do ii de agosto de iSSO. 

MIGUEL (S.) . Arraial do ~ermo de Nazareth, no Estado da 
Bahia, com uma esch . publ. de inst. prim. creada pela Lei 
Pro\', n. 1.913 de2S de julho de 1879. 

MIGUEL (S.). Log. no dist. de Mangarahy do Estado do 
E. Santo. A Lei Prov. n. 18 ele 17 de agosto ele 18$3 creou ahi 
uma esc h publ. de inst. prim. 

MIG'ÇJEL (S.). Arraial situado no muu. da capital do Es
tado de S . P aulo, a 19,3 kils. da cidade deste nom~, Segundo 
assevera o Sr. Azevedo Marques, esse a l'l'ai a l comecou por um 
aldeamento de índios domesticados emmigraclos da a lclea de 
Itaquaquecetuba em 1623, por accordo tomado pelos officiaes 
da camara ele S. Paulo ele 21 eLe setembro ele 162.2. Em tempos 
posteriores ·teve o pr~dicamenlo de parochia de que foi exauto
rada por Dec. de 21 de março de 1S72. Aos piedosos prrulistas 
Fernão Munhoz e padre João Alvares deve-s~> a construcção 
da capella que ahi existe . A Lei Prov. n. t de H de feve 
reiro ele 1.871 elevou-a a parochia e a de n. 41 de 30 de março 
do mesmo anno rebaixou-a dessa categoria. E' habitado, em 
sua maxima parte, por descend•ntes dos índ ios ahi aldeados. 
Tem duas eschs. publs. de instr. prim. 

M:IGUEL (S.). Antiga missão da margem esq. do rio Uru~uay, 
ftmdadaem i 632 pelos Jesuítas hespa nhóes com os indios 'J. apes 
e Guaranys, e resicleucia do tenente governador elas l\lissões 
d'aquem Uruguay, D. Ft•anci.sco Rodrigo . O ch efe dessa aldêa 
chamava-se José Tayrayú e foi elle que em 1751 obrigou os Por
tuguezes e hespanh6es a suspendere:n os traba lh os da demarca
ção de limites, a que procediam em virtude do Tratado ele 
Maclrid de 13 de janeiro ele 1750; foi tambem esse Tayt·ayú C0-
nheciJo por Sep&, que instigado pelos je8uitas, atacou duas 
vezes, em '1752, o forte elo Rio Pat·do, ficando na segunda prisio· 
neiro conjunctamente com seu filbo; soltos, pot·ém cont inuaram 
as hostilidades, até que em um combate t•euniclo foi morto Sepê 
por um tit·o de pistola. Com sua morte não cessou a guerra 
porque os jesuítas, homens de grandes recursos, nomearam 
Nienguirú, que era chefe da alclêa da Conceição ela margem 
direita, rei, com o nome ele Nicoláo I, e o fot·çaram a atacar 
DOI'amente os portuguezes até que por ena vez foi em i576 der
rotado e mor lo nas n:.argens elo Churieby; com este terminou a 
·guerra. A egreja de S. Miguel , foi queimada pelos j esnHas em 
16 de maio ele 1756, afim de não cahir nas mãos elos hespanháes 
e · por!tuguezes. 

MIGUEL (S.). Log. elo Estado do R. G . do Sul, no 
mun. da Estrella. com uma esch. publ. mixta ele inst. 
prim. creada pela· Lei Prov. n. 1.545 de 17 de dezembro 
ele 1885. 
. MIGUEL (S.). Pov. elo Estado de Minas Geraes, na freg. 
de S. Sebastião do Areado. (inf. loc. ) 

MIGUEL (S.). De um importante manuscripto que pos
suimos e que nos [oi remettido da cidade de Paraca tú, no 
Estado ele Minas Geraes, ex~rahimos o seguinte, conservando a 
orthographia e r edacção do original : «Na fregue'zia elo Bo1·ity 
em o caminho pela estrada que vai para Villa. Formosa, pro
víncia ele Goyaz, em terrenos do logarejo denominado S . Miguel, 
segundo é fama, ha um Ioga r que nã.o é muito distante da dita 
estrada, não muito difllcil ele se conhecer, em que o our o é em 
tanta profusão que daria que fazer a uma bem montada com
panhia. Corre uma anec!octa, um a historia tl'acliccional n'este 
sentido.-Um porLuguez, que comme rciava para Goyaz, transi
tando por esta estrada, acompanhado de um genro, clescobr.io 
esta immensa riqueza. Fôt•a no tempo em que a mineração era 
previlegiada, e sua extracçiio, sem autorisacão, era rigorosa
mente puuida. Occulta aquelle a descoberta ao genro, ordena-o 
I'J.Ue s iga para diante, descarrega os animaes , occult a pa rte elas 
fazendas n'um matto retirado, e carrega- se ele ou ro quanto 
possa cohonestat• o contrabando. Depois de p6r em se!(uro o 
pr:ecwso metal, volta por vezes ao mesmo Jogar, e n'uma dessas 
vezes, o genro desconfiado da viag-em solitaria do sogro, o 
segue á furto, penett·a no Jogar onde aquell~ saciava a sua ex
clusiva cubiça, mas é infelizmente presentido pelo sogro, qu_e o 
en_contra no si~io vedado, e ahi o mata, O crime denuncia o 
cr1m1noso: foi aquelle preso, confes sou o attentado, confessou 
tamb~m o theaouro, mas não o Jogar onde elle se encerrav!lJ, 
Suspeita- se hoje onde o sej a , e ninguem o explora.» 

MIGUEL (S.). Estação elo Tram-Roacl de Nazaretb, no 
Ectado ela Bahia, entre as estações da Serra e Corta
mão. 

MIGUEL (S.). Set•ra. do Estado do Parahyba. elo Norte, no 
mun. do Catolé do Rocha. 

MIGUEL (S.). Serra do Estado da Bahia, no mun. de 
Santo An~onio de Jesus. 

MIGUEL (S.). Serra do Estado da Bahia, no mun. da Casa 
Nova. 

MIGUEL (S.). Morro do Estado ele> Rio de Janeiro, na 
freg. ele S. José d<t Boa Morte. 

MIGUEL (S.). Sen·a do Estado ele S. Paulo, a E. elo ter
ritorio pertence.nte á colonia ele Cananéa, pt·oxima das serras 
ela Cadeia, elo Itioga e elo Brandão. 

MIGUEL (S.). Sat-rinha cló Estado do Paraná, entre Castro 
e Ponta Grossa. 

MIGUEL (S.). Morrote isolado acima ela bahia elo mesmo 
nome; no Estado de Matto Grosso. 

MIGUEL (S. ) . Ilha do Estado do Pará, no mun. de San
tarém. 

MIGUEL (S.). Ilha entre asilhas elo Meio e do Ovo. Faz 
parte elo an:hipelago ele Fernando ele Noronha. 

MIGUEL (S.). Ilha do Es·taclo ela Bahia, mun. ele Santo 
An·tonio da Gloria do Curral dos Bois, no rio S. Francisco. 

MIGUEL (S.). Rio elo Estado elo Pará, banha a ilha do 
Marajá e clesagua na margem esq . elo rio Garoará.. (E' men
cionada na Ccwtcv levantada por José Velloso Barreto.) Vide 
Oc;ma?"á. 

MIGUEL (S.). Rio do Estado elo Pará, banba o mun. ele 
Marapanim e desagua no rio des be nome (In f. loc . ). 

MIGUEL (S.). Rio ao Estado elo P rurá, banha o mun'. de 
Muaná e desagua na 'marg-em esq. do rio Atuá, aí-f. ela bahia 
do Marajá. 

MIGUEL (S.). Igarapé tl'ib. do Tocantins, a pequena 
distancia ela foz do igarapé Macauary. Nelle abundam as 
tar·tarugas. 

MIGUEL (S, ) . Riacho do Estado do Ceará, banha o mun. 
de Milagres e desagua n"' lagàa elo Bul'ity Grande. 

M IGUEL (S.). Rio do Estado das Alagôas, nn.sce no sitio 
Uruba do muu. de Anadia., per to da sert•a do Traipú, atra
vessa este mun., entra pelo ele S. Migtwl ele Campos, cuja c i., 
ciade banha pela margem di r., e depois de um curso do 19 
leguas vai desaguar no oc-:ano proximo á pov. da Barra ele 
S . Miguel. E' navegavel por barcaças, hiates e outras peque
nas embarcações ·até o porto ele Canuavieiras uma legua abaixo 
ela cidade de S. Miguel, ou tres leguas acima ela foz, podendo 
as ba rcaças chegat· até o por to ela meBma cidade nos períodos 
elas enchentos e ainda mesmo nas vasantes com o auxilio das 
marés ele novilunio e plenilunio, cuja repreza che~,;a até ahi. 
Da cidade para cima é apenas na vegavel por canôas na dis
tancia de duas leguas a té aos engenhos Conceição e Furado. 
Em_ sua nascente. tem a denominação ele Cajuhyba ; mais 
ab•txo recebe o r1achmho Cachoetra e toma então o nome ele 
Talabarte, passando a ser con~1eciclo por S. Miguel depois que 
se lh e reune o nacho Cambao_. Recebe em seu percurso- por 
este mun , além dos mc\Jcaclos r1acbos, mais: o 'l'anque cl'Arêa, 
o Ferrett·os, o 1'amoa~~h.v (ou M:alheit•os), o Bt•ejo, o Tijuco, 
o Cenmum, o MaracuJa e o Camarão. Da foz elo Brejo para 
ctma conserva-se secco durante o verão. 

MIGUEL (S.). Rio do Estado do E. Santo, trib. elo Santa 
Maria. Rega o terrHorio da f reg. do Queimado. 

MIGUEL (S .) . Corrego do Esúado ele S. Paulo, banha a 
com. elo E. S. ele Batataes e clesagua ne rio Grande. 

MIGUEL (S.). Ribeirão elo Estado dé S. Paulo, rega o 
mun. de Guarulhos e desagua na mar~<em esq do rio 
Tieté . 

MIGUEL (S.). Ribeirão elo Es·tacli:> do Paran[t, aff. do rio 
Pi<taoguy. 

MIGUEL (S.). Rio que, n~scendo na serra do seu nome, 
clesagtta na margem esq. do r1o Negro, aff. do Iguassú, que o 
é elo Paraná. · 

28.i20 
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MIGUEL (S . ) . Arroio na frontei m elo Estado elo R. G. elo 
:Sul, com o Escado oriental elo Urnguay ; clesagua n a lagoa 
Mirim. A linha divi;oria segue p ela margem cliJ·. desse rio. 
.Nace naquella Republica . 

MIGUEL (S.). Rio elo Estado de Minas Geraes, ntr. d a mar
,gem dir. do S. Francisco. Banha o mun. ela Formiga. Recebe 
o Ca ndonga, o S. Julião e o S. Domingos . 'l'em um curso 

. -a pproximaclo ele 42 kils. Nasce na encosta N . da sen·a das 
VertenLes e ~o t·r~ na direcção de S. a N. · 

MIGUEL (S.) . Cort·ego elo Estado de Minas Geraes, aff. ela 
margem esq . do S. Francisco (Lia is) . 

MIGUEL (S .) . Rio elo Es ta do de Minas Geraes, aff. do 
Jequitin hon ha . 

MIGUEL (S.). Rio do Estado ele Minas Geraes, nasce na 
'lierra da Jaculinga, banh a o mun . ele Campo Bello e desagua 
no J a car é, no cu ra to de Sant'Anna. 

MIGUEL (S .). Ribeirão do Estado de Minas Gentes, banha o 
n1un·. de Minas Novas e desagua na ma rgem esq. d o ribeirão 
do Senna. a lf. do Itarnat·ancliba. li:m suas ca beceira~ tem o 
nome de Santa CL'Uz. 

. MIGUEL (S. ). Carrego elo Estado ele J\llinas Garaes, aff . do 
Tio Pardo. 

MIGUEL (S.) . Ribeirão elo Estado de Goy a.z, de .mgua no 
Paranan a baixo ela foz do rio da Palma. 

MIGUEL (S.) . Rio elo Estado ele Goyaz. nasce na serra elo 
'Canetão e desagu:~ no rio do Peixe, aff. elo Araguaya . 

MIGUEL (S.). Ribeirão elo EsLaclo ele Matto Gr osso, a.ft'. · 
dir . do Guaporé, entre os dos B t·:tnco e Cau Ull" iO 3•, uns 36 
kils. abaixo da boca superi ot· elo S. S imão , fu t"o elo Guaporé . 
-<< De S . Mig uel, diz o Dr . Rica rdo Franco , se navegam pouco 
m a is ele duas leguas a N O. até á boca do rio Cautari0s ter
çeir o. ~ 

MIGUEL (S. ). Rio do Estado de Matto- Gr osso , aff. di r. 
do Arinos, entt·e o Tapanhunas e o I tamiamy . E' tambem 
·chamado Tapanltunasinho . Tem mais ele 20m de foz . Deram-lhe 
.aqueliA n ome os explor ador es Castro e F 1·a nça a 19 de 
·se tembro ele i8i2 . 

MIGUEL (S. ). Escoante á margem dir. elo Parag uay, 
:abaixo elos m•l rros elo Puga e Alb·.t~uet·que, i6 kils. acima 
do Conselho; no Estado de Matto Urosao . Chama- se hoj e 
l ' ÍO Novo . 

MIGUEL (S.). Bahia elo Estado ele Santa Ca tharin a . Abre-se 
n'uma extensão ele HJ kil s. de comprimeato sobre 1t de la rgura; 
-é fot•mada pela ponta Grossa e a ilhtt Anhato-mirim ao N . e 
pelas pontas ele S . João e Sant'Anna ao S . Tem mui to fundo, 
menos no tabolei l'o qu e se es tende das ilhas dos Ratones até 
pouco a lém elos Gltarazes. 

MIGUEL (S .). Lagôa elo Estado do Ceará, n o rnun. ele 
1\![ihtgres. E' formada pelo r iacho do se u nome. 

MIGUE L (S.). Cach oei r a no rio Tt"ombe'tas, aff. elo Ama
·zonas, no Estado do Pará. 

MIGUEL (S.). Cachoe ira no rio Aragunya, aff. elo Toca n
tins, logo acima (subindo- se o rio) da cachoeira clenommada 
Oa1•reir·a Compl"i(ta . 

Miq.UEL (S ~ ) . Cach oeira no rio Grande e Estado de Minas 
Geraes . . 

MIGUEL (S .). ( Par;so Geral ele) Extrema occ idental da 
linha r ectà cl i visaria na fronteira do Chuy . Nesse ponto es'tá. 
assentado um grande marco. Indic tt que <t linha de limites 
.segue de8cendo pelo S . Miguel. 

MIGUEL AFFONSO . Corrego do Estado de Minas Geraes, 
aff. elo M.atheus. 

MIGUEL ·ALVES. Pov. elo Estado do Piauhy, no termo 
da União. 

MIGU EL ARCHANJO (S.). Villa e mun . elo Estado ela 
S. Pauio, ex-parochia elo mun. ele Itapet ininga . ~em duas eschs. 
publs. de inst. prirn. Foi creada parochia no bau·ro ela Fazenda 
Velha pela L ei P t·ov. n. 58 de '12 ele Ma io elo i877 e elevada 
.á. categori a de villa pela ele n. 86 ele i d e Abril de 1889. 
Está s ituada em ·um a ca mpin a ale,.re e é atravessada por u m 
_pequeno carrego . E' ba nhada pe l ~ rio Turvo e atravessada 
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pel a serra Queimada, que limi l.a-a com Ig uape. Lavour a de 
can na, café, fumo, fe iJão e mandioca. D1sta uns 30 kils. ele 
Itapetinin ga, 48 da Paranapanema e 60 elo porto ele Sete 
Ba n·as . 

MIGUEL BOURNIER. Estacão da E. de F. CenLral do 
Brazil. De nominava-se S. Julião: 

MIGUEL DA BARRA DO RIO DE CONTAS (S.). P a ro
chia do mun. ela Ba rra do R io de Contas, no Es tado da Ba hia 
V ide Ban'(k c[o Rio de Contc~s. 

MIGUEL DA PONTE NOVA (S.). Parochia elo Estado de 
Minas Geraes. Vide P onte Nova. ' 

MIGUEL DE BARREIROS (S.). Alcleinmento ele índios, 
no Estado ele Pernambuco. Foi extincto pot· A c to presidencial 
de 4 de abril ele i 873 . 

MIGUEL DE BEJA (S.). Pal·ochia elo Estado elo Par á . 
V ide Ueju. 

MIGUEL DE CAMPOS (S.). Cidade e mun. elo Estado 
das A lagôas . séde da com . de se u nome, <i mat·<>em cli t·. elo 
rio S . Miguel, e m ter r.e no baixo, fresco e circumclacfo por fo ntes 
nativas e perennes ele agua límpida e purissi ma . Sua ed ificação 
e ruas , contendo cerca de 700 casas d e telh a e a lga ns so bra dos . 
a le m de grande nume1·o ele cas ts cobertas ele palhas, apr e.: 
sentam os tlefeitos, ineg- ll!ariclacles e máo gosto elas construcções 
an tigas, havendo, e utr '> tanlo, alguns prédios elegantes, de c_on
strucção mais ape rt'eiço:td a e mo derna. A l~m ela ma~riz, que 
tem por orago N. S . el o 0', ce lelll·a- se o culto reli gioso nas 
seguintes capellas IUi aes : ele N. S. elo Livramento e de N . S . 
elo Rosario na cidade ; ele Santo Anton io na Bocca ela Matta: 
cleSant' Anna na Ba n ·a elo S. Miguel: ele N. S. elo Pi lar no 
Gequiá ela Praia; e elo Se nh or Bom Jes.us na pov. elo Mosc;;_uito. 
Ou~ras existem em a lguns engenhos elas quaes a m elh or é a elo 
enge nho Furado. Quan to á s.1a incl ust ri a limi Ln- se ao fabrico 
ela agua rden te nos e ng-P.n hos e ao ele sal de cosinha em algumns 
localidades elo litto ra l. Provido peht nat11reza de frondosas 
maLtas e uberrimos ·ten·enos, poss ne o mun. c resci do numero 
de importantes engenhos que pt·oclu ,em grandes saft·as de 
assttcar. Ha tambem para o centro plantações de a lgodão em 
g rande escala, ele milh o, feij ão, mandioca, ar r oz, e'tc . B.elati
va rnen te á cri ação elo gado é muito limitado e mal chega para 
o abastec ime nto e consumo ela l ocal idade . Entre os rios e 
riachos que banham o mun. no·tam-se: o S . Miguel, o Niquim 
e o Gequiá, e en tre as lagôas : a ele Gequiá, n das Pacas, a dos 
Mangues , a do Ta boaclo, a Azeda e a J acaracica . Sobre a sua 
bisto t·ia consta o seguinte : Da a rteria Jhtvial que em sua 
v iagem ele exploração pela cos ta mal'itimn cln Bt·az il em 150i 
clescobrio Americo Vespucio a oa 29 de setembt•o, a qu a l llcorr 
sendo ch<l mada r io ele S. Miguel, por ser aquelle dia consa
gn\do pela egreja_ catholica ao celestial. at·cbanjo, passôu o 
nome para o pnmea·o pov. que an1ros depo1s começou a levan 
tar-se na n1argem elo mesmo rio, a se\e legnas ele distancia da 
foz. Nos mappas e pla.ntas levantadas pelos h ol lanclezes em 
16~5 encontn1-se este rio cum o nom e ele Sinimby, clanclo·se 
tambem egual denominação ao enge nho Sinimbu, cuja fun dação 
r e monta-se a esses tempos, sendo pant nota r ')Ue semelhante 
mod ificação ele nomes d e cer tos logat•es ou al te t·ação completa 
de outt•os é m ui lo fl"equenle. O mappa ele Barlreus , pot• exemplo, 
a pont a os logares Boacica com o nom e ele Piacica, P ióc:c com 
o ele 'l'ipioca, Satuba com o ele Potiguas.>ut iba, o rio S. F r an
cisco com o de Parapiting-a, a lagoa elo sul Paraiget" a: , e.tc. , etc. 
Ligado pela contiguidacle elo tet•ritori0, uatu t"eza elo so lo, clima, 
usos e costumes de seus habs. a.o vasto di st . da Alagôa elo Sul, 
e por lon.,. os annos {, cl t·cumscripção l;at·ochi a l, jut·i sdicção 
civil e ae!J~in i strat i,·a da Villa ela .1\ía.gdalena, h r je cidade das 
Ala.,.ôas. os f1mdame ntos ela pov. ele S. Miguel fora m lançados 
app~oxima clnmente pela llleSllHl. epoca que OS desta outra 
cicl<tcle. Si tuando-se ao pé elos fertillissimGs Campos elo Ar roza l 
d e. Inhauns, de onde lhe Yeio a designação r esLric ti va que f_? i 
add icionada ao pl'imitivo nome eleS Miguel, terrenos de t ao 
procli.,.iosn fel'acicl a cle qu e. um clit·edor hollandez elo clist ric to 
em r~latorio ele ouwbro de 1643, foi levado a escrever que 
eram campos úclos e reconhecidos como os m a is ricos pastos 
ele todo o' Bt·azil, acc1·escentando·se que- a ntes da guerra já 
ex istia ahi uma ii)C·rivel copia ele gado, e l"a natural que taes 
riquezas e fecutld_idacle elo so lo fosse attl·a hinclo pat·n,. alli a . 
cob iça elos pr1m ell" OS hab1taclores desta parte ela capltan ta. Pelo 
mesmo r elatar ia nos cheg-a a not ici a de que j á naqndla épocha 
h av~<L alli o engenho S. Mi guel Oct Sinimby, elo qual fôr a pro-
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p1· i~tado Antoo i o Barba lho F eio, que o ve ndera ao mercado~ 
batavo Marten l\Ieynclerse . Este engenho fo i pl'ovave~ men te o 
qtte muitos annos depois ve io a per tencer ao capitiiio de orde
nanças Manoel V i ~ il'a Da ntas e s·Ja esposa D. Anna Maria 
.Tosé Lins, pr0gen itores do ex -sena tlur e conselhe iro João Lin s 
Vieira Causa ns?.o de S in imbú , que em o dit0 engenho nasceu 
ao~ 20 ele novemb t·o de 18 10, e ai nda h oje vive e res ide· na 
Capital FecldraL Do desenvol vimento e progr esso elas glor ias 
e soll'rimentos pelos qu~es naq·te lle; a r~.s ta-dos tempos houve 
de passar o pov. e dist . de Alagôa.>, ao povo e habs . de 
S . Mignel coube sempre concomi t tnte parte . Na devastação 
ho~andoza, durante o largo . pet· iodo em .qne es'les iniJ?-lig?s 
estiveram assenhoreaclos ele cl1versas locallclacles elo tern tooo 
alagoano, fot·am os S . Miguelense c vict imas de espoliações em 
saas faz 3ndas e propl'iedacles . Sebas tião Fe rt·eüa, morador 
neste lagar, foi torLarado em 1639 juntamen te com Gabri el 
Soues ch Cunha, alcaicle-mót• ela vi lla el a Magdale na e Ma· 
noel Pinto, lavt•,tclot· de cannae n es ta mesma Yilla , l a nçando
lhes os ho llanclezas Jogo nas p l an ~as dos pés, do que fica ram 
a leij ados, e só a pode r ele d in!:t e it·o consegui ram sa[, a r as ,-idas. 
Das rapina~ens e mal ve t•sações dos n ?g t• os dos Pa lmares n o 
secalo xvn gt"anclemenle pl'ejml icacloa for a m tambem os 
habs . e proprie;.arios ele S. 'Mignel, des falcando- se os seus en· 
genhos e fazendas com a fug ida ele escravos para aq ttelle 
nota•el qu ibmbo; e para as expecl içõe;; e ma is prov idencias 
tomadas collect ivame nte pelas camaras ele Por to Calvo, Alagôas 
e P~eclo, para o anniqui llamento dessa numer osa borda de 
f ,tcinoras e ma l feitores, valioso concurso pr1S~'l. t'am os S. Mi
guelen,es, já con lribuinclo com di nhe i ro e gado para as sull
scripções promovidas, já a li~tan cl o - se nas tropi s engajadas 
CJ.lle marcharam de Alagôas para In ter os di tos Mgr os. Não 
e conhecida a data ela et·eação da ft· eg . , mas conjectu •·a-se que 
não fosse muito anter ior a 1754. ae~no em que dell a ·tomoa 
posse como vi gari o o sacerdote Caetano ele Soma Avellar. 
Em 1832, p or deliber ação do co nsel ho do gover no da p rov. , 
conft r macla pelo Dec . de W ele j ulho cla<I:t ell e a nno , a então 
muito floresce n te pov . çle S . iHig11el elos Campos foi g rnduada 
com o precl icamen to de Yi lla , em 1864 por Lei Prov. n. 423 de 
18 ele junho com o ti ~u l o de cidade . Consiclel'avel desenvol
vimento commel'c ial já houve nes ta localidade nos ·tem pos em 
qae Alagôas era a éapital ela Es tado . Suas r elações de oom mercio 
com as pt·ac~ s de Maceió, do Rec ife e da Bah ia se ma,nt inbam 
pela navegação ele pequenas embarcações, hiates e bar caças, 
que sulcavam frequentem ente a barra do rio, subindo m uitas 
de llas, as de menor calado, até ao porto ela pov . , donde 
sabiam com carre~a 1 nen to _ele assuca r , madeit-as , al gocl~o, 
fumo e outros prouuctos, nao só elo m un . como ele A nadta , 
Palmeira e ou-tras p:1rtes do sertão . A mudança, por ém , da 
capital para Maceió, os mov im entos politicos que se s eg uh·am 
á lula J'ratl'ic icla e snnguinarb po r q ue passo u o mun. com 
os acontec imentos de 1841!, que for mam a pag in a mais tris b~ 
e horrorosa ele sua h istor ia , e a in da o desenvolvimento c!"' pov . 
do .Pilar, que a"traJ1io a s i grande pa rte c~o cen·tt·o que. an
terwrmente se encaminh ava pa ra S . Mtguel, p t• oclUzlram 
naturalmente o a rrefecimento e a tntzo dessa a ct ivi cla cle co m
mercial, que se tet· ia extinguido de todo si não fossem as 
r iq•tezas nahtraes e fecun d idade d a proclucção agl'icol a. de que 
o m1tt1. é do Lado . De alguns an nos a esta parte tem S . Miguel 
r eco nrt uistado a v italidade e a dia ntamento , e a lli crmLa m-se 
act aa'lruente importa ntes caPas ele commer cio, e as renclaR que 
arrecadam as estações f'tscaes a lli ex istentes, con s~ihae m valioso 
auxilio aos co l're3 publ icas do Estado. Oúmpt·ehende as se
guintes povs. Ba!'l'a do S. MigLte l, Niquim, Gequiá ela Praia , 
Mosquito e Bocca ela Matta . Avali a-se a pop . da cida de e m 
cerca ele 4.000 a lmas, e a elo mu n. em 15. 000 appt•ox im a 
damente . Tem eschs . pttbls. e age ncia do correio . 

M I GUEL DE CONDE (8. ). P a rochia n o mun. da capita l 
elo Estado elo Pará. V1de Conde. 

MIGUEL DE JUCURUTÚ (S .) , P a r ochia do E s tad o do 
R. G. do Norte . V ide J ttettrlt tú . 

MIGUEL DE MELGAÇO (S .) . P a roch ia do mun. ele Mel
gaço, no EsLado do Par á . Vide J1ielga~d . 

MIGUEL DE CINTRA (S.). Parochia elo m un. de Cintra, 
d à Estado do Pará . Vide Cint.·a . 

MIGUEL DO ANTA (S.) . Pa rochia do Es tado de Minas 
Geraes . Vide Anta . 

M IGUEL DO GUAMÁ (S . ). Pa roehia do mun. do Guam á , 
nà EsLado do Pa t·á . Vicle Gtcamtt . 

MIGUEL DO JE QUITINHONHA (S .) . Parochia do Estado 
da Minas Get·aes, no mun. da Avassm~hy, na ma.rge m d ir . do 
Jequititlhonhr~ e á esq . elo r ibe irão S . Miguel , a 19(i) kil s . ela 
cidade ele At•assuahy e a eg •.1a l dis ta ncia elo Sal to Eh-a ncle , li..:' 
g·ada, a Santo A ntonio elo hin ga por uma es tl'a da cor tada )!) elo 
rio S . J oão . E' pov . important e p'O r seu co mmercio e pela 
f€' rtili clacl~ do se u so lo, q ~te a rra nco a de Saint Hilaire phrases 
en thus ias ticaR. L1.vout· a de can oa e ce t·eaes. A' cl~stn.ncia ele 
se is kils. fica-lh e a g ra nde cach oeira elo Labyl'in tho . Sua 
egreJn matr iz tem a in I'Ocação de S . Mig nel e depende da dio
cese de D iaman ~in n.. Pot· vezes foi<~ séde dessa par och ia trans 
fe rida para o art•a ial dn Sal to Gr·ancle. T em duns escbs . puuls. ele 
i<nst . p r im ., crenclas pela Lei P rov. ns . 2.065 ele 17 ele dezembr o 
de 1874 e 2.227 de. H de j unho de 1876 . Age ncia do co:Teio. 
Sob t·e saas divlsas vide : Le i P ro1· . n . 1.207 ele 9 ele ag osto de 
1864 e art . VI 'da de n. 1.262 ele 19 ele dezembro de 1865. Essa 
parl'och ia r eune os procl uc tos el o ser i.ão e ela matta ele Ph ila 
clelphia, que se es tende a te ahi . Sobre sua fun dação cons ta o 
seguinte : «Foi ft.t nchcla pelo a lfet·es ele linh a J ulião Fe t·nandes 
L eão encarregado por D . J oão 5o el e explor a r o v::d l e elo .rio 
J equitin h Otlha em époch a a nterior a 18 l1. Nes te a nn o descobr iLt 
elle o Jogar e leva n·toa alli seus qu a rte is den om inando-os ; 
7o. Dtvis 5.o . Fora m muitas as clifficu ldacles que encontrou por 
parte elo gen tio, mas como o l og<t r e t·a a praz i ve i e ele g t·aneles 
v.a ntage ns fu turas a emig t•ação ma is ta rde se estabelece u, e 
fu ndado Jlcou o povoado, F oi o padre J osé P e t·eit·a Liclo t· o 
quem com esmolas dos fi eis e•· ig iu alli um a cnsa de o t·ação, 
mo t•to este , passa ra m os qaarteis e a lcleamen to aos indios 
Nak•1enuks . O cl iatr . • porém, tomou grande in cremento desde 
11H7, épocba em que frei Domingo~ ele Casa le, catb ech ista , a lli 
ch egou. F oi e lle que levanto u o magestoso tem plo que serve de 
m at ri z, a capella de N. S . da P a lma , u m cemite l'i o e a casa 
que in titu lou de - Caridade . Ao L . •leste a r t"a ia l e na mal'gem 
clir. do rio J eq ui tinh onha es tá sitnaclo um outro peque no pov. 
quas i composto ele ind igenas das tl'i bus - Mach acúlys e P a
tachós - com um a peque na capella, obr a elo d ito frade e com a 
i nvocação ela Se nh or a d a Boa Viage m .» Expo t't a mui to gado 
pat·a a -Bahia . 

MIGUEL DO PIRACICABA (S. ). Pat·ochia do Estado de 
Minas Geraes . Vide Piracica b.;, . 

MIGUEL DO POMBA (S .) . P a rocbia elo mun . elo Pomba , 
n o Estado ele Mi nas Geraes . V ide Pomba. r 

MIGUEL DO REGO. L agôa no mu n . da J acobi na do Es
tado el a Bahi a . 'l'em cer ca de tres k ils . ele compr ime n to . E ' 
qu asi ci rcula r e de po uca pr oftmdiclaél e , e bas tan te piscosa. 

M IGUEL DOS DOUS IRMÃOS (S .) . Par och ia do Es tado 
elo R . G. do Sul. Vide Do~ts I rmãos . . · 

MIGUEL DOS MILAGRES (S .) . Log . na cos ta do Estad o 
das Al agôas, n a. pnrte si;aada enl r e a ba n· iJ, elo Ca mar agibe e 
a do rt ac bo Per s1nunga . r em duas eschs . publicas. 

MIGUEL DO VEADO (S. ). P a rochi a do Esta~lo do E . Santo, 
Vide Vectdo. 

MIGUEL DO VERISSIMO (S .). Di s br . na freg . de Dores 
elo Cam po I<'d rmoso, no Es tado ele Minas Get•aes; com uma ca
de ira de inst . pri .n . pa ra õ sexo mascalino. cr e!i.da p ela Lei 
Prov . u. 3. H 2 de 6 de outubt·o de 1883. · 

MIGUEL DUARTE . Igarapé do Es tado elo P a rá n o dis t 
ele Car apa rú, mu n. ela capital. ' • 

MIGUEL E ALMAS (S.) . P ar ochia do Estado e dio cese de 
Goyaz, no mun. ela NH tivid acle . Era pa rocbi a. a ntes ele 1835, 
pots nesse a nn o o art. V da Lei Prov. n. 14 de 23 de jnUho sup· 
pt·iiniu-a. Foi l'estaurad a pelo art . I da de n. 15 t:l!e 10 de 
novemb r· o de 1854 . Tem esc lt olas . . 

MIGUEL E .ALMAS DE GUANHÃES (S .). P á roch ia do 
m un . de Guanhã es , n o 'Es tado ele Md nas Geraes. Vide Gu11-
nhães . 

MIGUEL E .A!LMAS DE JOÃO GOMES (S .) . Pa t· ochia tio 
E sta do de Minas Geraes. Vide João Gornes . 

MIGUEL EALMAS DÓ ARAPONGA (S .). P a rochia do 
E st ado d~ Minas Ger aes . Vicle Araponga. e Arripiado~ . 

MIGt1EL GRANDE. Morro do Es tado do Para nà n a ilha 
do Mel. Mouch ez dá - lh e 150m de a ltura. ' 

MIGUEL IGNACIO. Se rra elo E s tado de .Goyaz, lln tr e P y
rinopolis e P i<lar . 
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M~GU!EL L6PES. Sen·a ,aJ.o iEsbado de Mi•nas éreraes, no 
Clllm•inho da {reg. !!la Sa n lla eatharina para a cida~le de ·São 
•Gonçalo. · 

MIGUEL MIRIM (S.). Rincão no Estado do R. G. elo 
Su'l, no mun. ele S. Gabriel , nas prox.i.miclacles ela Serra Geral 
e <to rio Jaguat'j . · 

MIGUEL RABELLO . . Rio do E8~aelo ele Santa. Cauharina . 
· l~anha o mun. ela Laguna e vae 1para o Araranguá . · 

MIGUEL RODRIGUES . Pov . elo mun. de Marianna e Es
: tado ele Minas , Ge t·aes . 

MIGUELSINHO . Morro elo gsla do de Maitto Grosso, no 
-elist. el e Sant'Ann1a ela Chapa da o mun. ela ca-pital, fl'onteiro 
ao m orro de nominado Boc6 . 

MIGUELSINHO . Pequeno rio elo E stado da Bahia, aff. do 
[tanhen'L inga. 

MIJA:OURA. Sel'l'a elo l!:s taclo ele Pernambuco, na ,com . ele 
G~,r a niluns. E' · em pal-te d e ~p icla el e vegetação. em outras co
be:r;ta de mattas virgens e cripueiras e em outras a inda com 

. plamtações ele milho, feiJão, mandioca, a lgodão, etc. 
MIJO !DA ONÇA. Sert·a do E sta ~lo ele P el·na mbuco, entre 

Conceição d a Pecli·a e Buique. 
MIJOLLO .. Serrote elo E sLaclo do Ceará, no mun. de Ipú_, á 

marge m elo Jatobá (DescripQão elo nmn. ele I11ú . Msc. da Bibl. 
Nac. 1.886.) 

MILAGRE. Corrego do EsLado ele Minas Geraes , banha o 
· mun. el e Ponte Nova e clesagua no ,ribs irão elo Qculo, atr. elo 
r ·io Casca (lnf. loc .). 

MILAGRES . Cidade e mun . elo Estado elo Cear á , n a com. 
. do geu nome, á mavgem di r. elo riacho elos Porcos, no valle elo 

, Cariri. Ot•ago N. S. elos Mil ag-res e diocese elo Cea rá . Em 
1840, o al'l. I ela Lei P rov . n. 214 ele 5 de se te mbro prece ittwu 
que a lll a triz de S . José da Missão Velha ficat·ia tt·a nsferida 
pa ra a capella ele Milagt·~ s, essa dispos ição fo i , porém, t•evo
gaela pela ele n . 230 de '12 ele. ja neiro ele 184·1. F oi elevada á . 
pa rochia pelo a.rt. l ela de n. 263 üe 3 el e dezembro ele 184.2 , á 
categor ia ele vil! a pelo a r t. I ela de u. 374 ele 17 ele agosto de 
1846 e 'á ele c idade pelo Dec . n. 3'1 de 25 de jul ho ele 1890. Li
müta-se com os muns . ele Missão Velha, Barbalha e J ardim, 
Seu ten·eno é mais ou menos mont>t nboso e mui ferb il; possue ' 
bons campos para cri a'cão ele gado . Tem uma Casa ele Caridade 

· fundàela pelo padre Ibi a pina em 1869 . Tem qua lro eschs . de 
ins t: prim . ,duas elas quaes et•eaclas pelas Leis Provs . ns. 3.24 
(i].e 9 de agos to ele '1844 e 925 ele 30 de julho de i 860. Sobre suas 
divi sas vide; Leis Provs, n. 2.2 de 3 de eleze mbl'O ele 1842, n. 374 

· de 17 de agosto ele 1'8'·16 (art. lll), n. 5.25 de 4 ele dezembro ele 
1850, t1 . 6q5 ele 29 ele sebembro de 185!, n. i . 192 de 14 de agosto 

· ele 1866 (art, Il), n . '1.'35.2 ele 29 ele outtlbro de iS70 e n. 2.074 
de 'i3 ele agosto de 1884 . Foi creada com . pelo D~c. n. 26 A ' 

· de 8 'de j ulho de 1890 e classificada ele 1" entrancia pelo Dec . 
n. 590 de 19 elo mesmo tr.ez e a nno. 

MILA.GRES. ~eque n a pov . elo Estado do Ma;ranhão, situa
ela 6. mar a-e m do Parnahyba , 17 kils . aba ixo elo podo ela Re
pM·tição , ~ pa base E. N .. E . clG morro elos Morce.gos . 

M'l'L~G.RES. P~v. do Estado àe P ernambuco, no mun . ' 
' de Olincla ; com nma esc h, pab l . ele · primeims · lettras, 
creacl a pelo !trt. I, § 1 ela Lei ProY. n . . 1:52\:) de 28 ele abl'll · 

· d e i:l81.. · 
. MILAGRES. At'l'aial elo Estado ele ,Pernambuco, no termo 
çlo Salgue iro. · 

MILAGRES . Log. do Estado ela .Bahüt, no mun . de. Brobas 
·~1e Macabubas . 

MILAGRES. R iacho elo Estado do Cead ., banha o mun. do 
.Pe l·ei r o e clesagLta no Thomé Vieira. 

M ILAGRES. C0l·rego elo Estado ele Minas Geraés. banha o 
. mun . cl~ . :Vfopte.s c ·la ros. e .cle;agua no ribeirão das Guaribas, 
;~df. elo r.io S .. Fra npisco . 
· 'MILÁ.GRES DO BR!ffiJ([) ·DA ·CRU.Z (N. S . dos\. •Parochia 
' do ES<tnd~ cto Pavah:rba do i'\orte . Vide Brejo da Cru: . 

MILH'Ã., Ri a,cho elo' Estado do R .. G._ elo Norte, ba,nha o 
. muu. de Ang,icos .e desa.gua. no rio Ceará-mi•rim . 
' M'I!LHQ,· Peque n-a ilh a ·ele f6rma. eircular ,no grupt'l q~e fi ea. . 
· a E1 da i]llu.clo Go;vernador, na bahia ele Guanabat~a;. 

M!I:LHOliT. Forte erguii!le junto á fortaleza das Cinco Pon
tas, dominando o ba irro elos A[o;ra~los, no Estaào ele Pernam
buco, E L' a tambem ulenominaelo Ho1·nc~·vegloe (FausLo ele Sottza) . 

MILHO VERDE. Parochia elo Estado ele Minas Qeraes , no 
mun. do Serro. Orago N . S . elos Prazet·es e diocese ele Dia
mantina. Fo i creacla parochia no logar S . Go nç·alo pela Lei 
Pt·ov. n . 830 ele H ele julho ele 18!õ7. Foi sua sécle tt·ans ferida 
para o a rl' a i a l elo Milho Verde pela ele n. 977 de 3 de .i unho ele 
1858, pat·a o ele S. Go nçalo pela ele 11. 1.408 ale 9 ele clezem.bro 
ele 1867, ele novo para o Milh o Verde pelo. ele n. L434 de 9 de 
Jtdho de 1863. Tem d uas eschs. publs . ele inst. prim . , Utll;a 
elas qcmes a do se:co feminino t'oi et•eada palo art. Il da Lei 
Prov . n . 2.064 ele 17 ~le elezem bt·o ele 1874 . Agencia elo covreio. 

MILHO VERMELHO . Ribeirão elo Estado ele S . Paulo , 
elesagua no Itapet inin ga quas i defronte el<t foz elo ribeirão ele 
J oão Fet·reira . 

MILHO VERMELHO. C6rt·ego do Éslado ele Goyaz, afl'. 
ula margam esq. elo rio S. ±:!arthoJ.omeu (Inf. loc.) 
. MIL ITÃO. ilba elo EstaclÓ ele Ma tto Gl'osso, 'no l'io Br.i

lhante. 

MILLEPORAS . São umas esp3cies ele algas que v~getam 
sob re os recifes e que contém uma porce ntagem de carbonato 
de cal. São g t·andes e duras como os coraes ele modo que, se
gu ndo o Dr , H ar th, pode-se deno~inal-as coraes vegetaes. 
Estas millepows appal'ecem nos rectfes, espeCtiiJmente quando 
es tes che,.am mais ou menos ao ni\·e l ·ela maré baixa. E m 
Pernamu~co dá-se a essas milleporas o n ome ele I tapitanga 
ou Gengibre, sendo o ul t im o nome em allusão á propriedad e 
qu e eibs te em ele queimar quando tocadas com a lio gua (ta m
bem queimam a mão como a physalia). Ha dive rsas especies ele 
m illeporas : Aoc~nthcost?"a!Cb, Po•·ites, Side?"CbSt?·reco, 11Iussa, etc . 

MIMOSO. Pov. elo Estado de P ern ambuco, no mun. de 
Bezel'J'OS. 

MIMOSO. Log . do l~staclo de Ma tto Grosso, no clist. de 
Santo Antonio elo Rio Abai:<:o, 

MIMOSO. Es tação da E . ele li' . Leopolrli na, no r a mal elo 
Carangola . Foi inaug urada em 29 de junho ele 1895 . . 

MIMOSO . Morro elo Estado de M!!J tto Gt·osso , á. margem esq . 
elo Cuyabá, abaixo do Aricá-miri m . Pet·tence ao systema çla 
mol'l·ada ele Melgaço . 

MIMOSO. Riacho elo Estado .ele Pernambuco, aff. elo L~io 
Uqa. 

MIMOSO. Carrego do Estado ele Goyaz, aff. do rio Piracan~ 
juba, que o é· do Col'!lmbá. 

MIMOSO. 'Comigo do Estado ele Goyaz, aff. da marg~m 
es!l. cl0 r io S. Barthol orneLL ([nf. loc.) 

;Ml;MOSO . Pantano formado pelos l agos de Xa corO!'é e 
Cuyabá-m i.r im, ent re os mon·os clo ' l<' r acle e do Mimqso , no 
Estai!lo do Ma~to Grosso (Bat·ão elo Melgaço) . 

MINA. Serra elo Estado elo Para hyba elo Nor te, no m un. 
d' Alagôa elo Monteiro . Diz'lm h Mel' nella g ra ndes jaz-idas àe 
crys ta l ele rocha . 

;MINA. Ilha elo Estado elo Rio de Janeiro, no ITII!Il . ele 
. Angra elos Reis . 

MINA, Littot•a l elo Sol im ões, comprehenclido entre as bocas 
do Au a ti.- paraná (1\.rauj o Amazonas). 

MINA . Furo elo Estado do P a rá, no mun . de Salin as. 
•MINA . Rio elo Estado ele S. Pattlo, percorre uma exta tisão 

ele cinco kils. e elesagua no braço de mat· qlle ele Sa11tos ~aLa 
B ~e t i oga. 

MIN~. Arroie elo Est:.tdo do · R, G. d o _Sul, elesaglla ? a 
margem cli r. do Guab~jú aos .31o 53' 3" ele lat . S . e 10° ·54' 

· 29" de long. O. do Rio de Jan eiL·o . 
.MliN A. Cachoeir<t ou antes correde ira no rio Trombetas; 

fi ca ent l'B as. cachoeiras denominadas .M amva e Ca~pacuro. 

MINACÚ_S. 'l'ribu seha9em do Es tado ele Matto Grosso, 
ha bita os a ffs. elo r'o Xingu , acima ela foz elo Ronuro (Paula 
Gaslro . RelOJt. elo Xingú . ) 

.MINA DE J'ED,RA. Log. do Estado ele Minas Gerae.s, na 
serra .elo Canclonga e ft•eg .. do ·Morvo de Gasp :~ r Soares . 

•, 
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MINADOR. Logs. do E~tado elas Alagôas, na Palmeira 
dos Inclios e San L'Anna do Ipanema. 

MINADOR. Rio do Es~aclo ele Santa Calhat•ina, no mun. 
do 'l'ubarão. · 

MINADOR DO NEGRÃO. L cg . elo Es~ado elas Alagôas, 
no mun. da Palmeil'a dos lndios. 

MINADOR SALGADO. Log. do Estado elas Aingôas, no 
mun. ele Tra ipú. 

MINADORSINHQ. Log . elo Estado elas Alagôas, no mun. 
da Pcllmei l'a dos Inclios. 

MINANDUBA. Furo que desag na na margem esq. do 
Amazonas junto da pov. ele ::let·pa on Itacoatiara (Cost<t Aze
vedo). No J\llc;ppu el os Sl's. Pm·ahybuna dos Reis e Pimenta 
Bueno es tá. r epres3ntado e.>se furo com o nome de Uayran
cluba. 

MINAS. Dist. po licia l crendo por Acto de 23 ele janeiro 
de 181:16 no l ug . P edra s G!'a ndes, mun. elo Tubarão e ,.;stado 
de Sa nta Catharina. 

MINAS. Ilh a elo Estado elo Amnzonas, no rio Madeira. 
P onta elo S. 6" 34' La t. S . (Araujo i\mazona3), 

MINAS. Rio elo E stado ele S. Paulo, nasce na serra do 
Cadeado, banha o m un. ele Cananéa e desagua no mar de 
Aririay a . 

MINAS. Rio elo Estado ele Santa Ca thal'ina, aff. elo Itajahy
assú pela margem direita . 

MrNAS DE OURO. Log·. elo E starl•l do Amazonas, na 
margem dir. do rio Machado, no Rio Made ira. 

MINAS DE S. JERONYMO . . E .. ele 1? . do E'llaclo elo R. 
G. do SLtl. T em ele ex tensão ·em consLruccão 40k.OQO: ele ex
·tensão com es tnclos app1·ovados (com r estr.icçjes) ·1,19''.0:.10; ele 
extensão estudada (ra mal) 3i 5l< .OOU: total app roxim ado564k.uOO. 
Go<·a ·o pt·olongamento ela g arantia ele 6% sobre o capital que for 
empregado ate o maximo de 30 :000$ pot· kil. na ex tensão ma
xima ele 200 kils. O ramal náo gosa ela garantia ele juros. E' 
concessionaria a companhia E. ele F. Minas de S. Jeronymo. 
Es·~a esLracl<t atr<tvess a os rio~ e a L·t·oi os Camaquan, Grande, 
Pinheit·o, S<t lso , C<tchot·ros , Velhaco, Leite , Luciana, i\iutuca, 
Divisa e va rios outros. 

MINAS DO CASTELLO. Po' . el o Estado do E. San~o, com 
uina ' pequena ~greja co nsagt·acla a N. 8. ela Conceição. Em 
1754 foi essa egreja erecLa em matriz e em '1771 despojada 
desse titulo, senclc• transfe rido o baptisterio pat'<l. a egrejP. de 
N. S. elo Amparo ela então villa de ltapemirim. 

MINAS DO RIO DE CONTAS. Cidade e m'lln. do Estado 
da Bahia, séde da com. elo sen n u me, banhada pelo rio Brumado 
O Sr. Gustavo Aclolpho de Mot•a.es, em sna 1\fernoria. cleso!·ip
tiva e estatist icc• ele; .-iquli.ZCu minei"Cul cl'» P>'IYV. deu B c•hicu, (l863) 
diz : « A villa elo Rio de Contas, cabeça ela com., é banhada 
pelo rio Bl'llmaclo e pelos c~rregC>s Gamb;). e Saca vem ; es Já si
tuada, e seu termo, em ·tel'!'e no quasi todo aurifero; é a mais 
hella e ap~azivel vi lia do nossrJ alto set·tilo elo S., r egu la1·mente 
edificacl", com s ua egreja ma\dz, ft· enle a frente á casa da 
camara, em um a gmnde pt·aça, da qual parte m tt·es largas ruas 
pa rallelas a um gnwcle campo , onde estcL situada, urna capella: 
o rio Bt·umado, vindo do N., ainda lh e ])l'esta uma 4n p;u·al
lela •banhttndo os quintaes elas casas i m:u·gem esc1., com fnn
dos para a praça; os clous corregos Gambít e Saca vem, ''indo 
n a clirecçii.o E. S ., marcam n •) -ten·tturlO ela vtlln. um perfe tto 
qu,acl r <tClo, tendo no ang-ulo fac ial N. um p~queno e lindo su
b:lrbio nts riba nceiras cl<t nHil'gern cltr. do :::;acavem, e no an
gulo S. uma ponte dH macleint, e em seg·nida ainda ~tmn. rua 
ctit·. e lat·ga, find ando por u'T':t chac:t r astn hn., segutndo-99 .'' 
estrra.cla para a Vdla Ve lha . b.1 s a topographta desta vtlla S l

tuadn. em uma linda planura sobr ~ o do1·so. ela ser ra dos get·aes 
do Rio de ·Contas. GO Jegna,s. O. desta. capttal e 20 ao S. elas 
Lavras Diama ntinas.» U Dt· . Fr:tncisco Vicente V~ttnnn.. na 
~ua .'11 emoric; sobre o Estado 'da B r.bhic• (1893) di~ sobre essa ci
dade o se.,.uinte: « Sit nacln sobre a margem esq. elo Bromaélo, 
em uma l~lanici e de geraes, compost.a ele bons. e solidos eài
ilcio9, casas ten·e;ts e sobraclos, catJdos e envtdraçados, for
mando sete runs, larga>, planas e longas, clous lat·gos, Capim a 
Sam'Annn.. e clLL~.s bonitas praças, a da matt·iz e Rosario. Na 
pt'aça da Matriz n.cha-se a eQ'reja parochial do SS. Sacramento. 
e ua do Rosario nm:.>. outra~ e'gt·eja do nome da pt•aça. Além 

désbas duas, ha mais uma capella ele Sant'Anna, no largo · cl()o 
seu nome, a inda em cons·trucçiio. Na mesma praça àa Matriz 
ha mais o bello e bem construido eclilic io do Conselho, e 
nella ta m bem tem lagar as feiras semanaes, que são boas. Ha 
cemiterio collocaCio em posição hygieniÇa sem capella e duas 
esch~. No r esto do mun. h :t mais as eschs. seguintes: uma nO· 
arraial da Furna, uma no da Serra e tres na Villa Velha. 0 '· 
commercio ela ciclacle, reduzido depois que declinou· a mine-· 
ração e teve logat· a baixa das amethystas, entretem r elaçõeS' 
com a carital, com au villas ela com •• com a elo Caeteté, o rio 
S. Fra ncisco e com os Estados ele Minas, S. Paulo, Goyaz e 
E. Santo. A industria particular da cidn.de consiste no traba
lho de todo~~ os me1aes , em o.fficinas ele ferreiro e ourives, cujoS· 
oflic~aes sao perLtos néstas ar~es. As melhores bridas, con
forme affit·ma o coronel Durval, ahi são feitas, as mais fin as 
obras de ouro e prata ahi se encontram, tudo feito a mão, sem. 
outro anxilio que o ela antiga ferramen ·ta. Seu ciima é sauclavel,. 
de• cendo a ~empera ~um muito durante as noites e manhãs. 
Dista 95 leguas da cap.ital elas quaes 31 a cavallo e o rest<>
por estrada de ferro. O mun. possue riquissimaJs minas ele ouro, 
ferro, crystal e pedras preciosas, sulfato de alumina, e abun
dantes salinas. O OLLro é da mell:tot· ']Ua lielacle e ele algumas. 
minas clelle tirat' :JJm-se nos tempos colorniaes centeuas de at•
rollas. Nesse tempo o rio ele Connas, diz ainda o citado escri
ptor, nadou em ouro de maclei·ra tal que parecem exageradas 
as arrobas ele que faliam os archivos ela camam e os proprios 
compromissos das irmandades. A moeda col't'ente era o ouro 
em pó ou em barra; senclo a oitava quasi que a unidaéle mo
netat·ia. Todas as conlas e!'am pagas e cobradas por oitavas. 
Ven úlia-se uma peça clH fazenda por tantas oitavns. Os com
promissos das irmandades marcavam tantas oitavas de salario 
ao vigario. que ·tambem recebia em oitava;; as espot··tulas pelos. 
actos de Rell minis te rio. Finalmente contam os velhos que nas. 
festa~ publicas, que alli se faziam pJmposamente elegiam um 
r ei e umn. rainha para solemnisar as actos, e naq cabeças de ' 
ambos clerrn.mavam cartuchos de o aro em pó. Fabrica-se ·no 
mnn. o assaca1·, as rapadtH'aS. a cactw.ça , pannos de aiO'odão 
freios, esporas, te n·amentas ele lavo ura, objectos de guro ~ 
pt·ata, telhas, tijollos, vasos ele barro, etc. I-Ia abunelancia de
agua potavel c de optima qualidade, comquan~o no tempo ela 
secca falte as vezes á lavo tu·a, e em mui los logal'es elo cen•tro 
onde não existem olhos d'agua, ou riachos até'para o uso dos 
moradores e animaes. Paulistas e mineiros pelos fins do XVIl 
seculo ftmclat·am ahi uma pov., onde entretanto já. tinham 
encontrado uma pequena pop. de ct·eot!los. Em virtude da 
descobel'ta do ouro ct•eou-se em 172-! um a viUa, qLLe a principio 
foi erecta uma legua rio acima no logar hoje conhecido pot•' 
Villa Velha, mule desde 17'15 tinham os paulistas formaclo
uml.} pov. Esta Villa Velha, tambem sit1mda á margem elo Bra
mado, está em posição mais alta que a cidade elo Rio ele Contas. 
para onde se desce por uma ladeira " ela qual se descortina. 
um grandioso espectaculo, a importan·te cachoeira elo Bromado· 
a se precipitar em atroadora queda pel a se!'ra abaixo desclo-. 
brando alvos lençóes ele ésptrma, que se des tacam ao longe na. 
verde folh age m ou na escut·a pedra da rocha. Do aJto ela sert·a 
avisla-se uma grande ex·tensào ele vet·cl es ]Jlantcies donde
apenas se destaca o pequeno morro da Villa Velha, dividido em. 
clous povoados : um n 0 a~to. em l'tlina;~, ,quasi abanelonn.do e 
outt·o "" baixa, no vallle do Bt·omaclo mais acertadamente 
preferido pela po~1 . Neste valle. que ci!'cunda n. Villa Velha é 
o tet'L'eno frn·tilis ~ imo com .> itios adornados de arvores fructi- · 
feras .• Vil! a V_elha .f<? i ct•ea'la vill; pel:J.. H.es. ele 3 ele JUlho 
d~ ·1880, mas nao fo1 Installacla. 1< o i. po1s, neste ponto sete 
ktls. ela act11:tl <: idade, onde Vasco Fcl'n<tncles Cesat· ele Me-· 
nezes fez ins~:tllar a vilh de N. S. do LiVl'amenlo ele Minas 
el o Rio de Contas e m 1724. l~rn 17,!2 tranferiu-fl o conde elas. 
Gnlvéas parn. o pon~o e m qne ltoje está a cidade, e nesta occa-· 
sião para ahi foi transfedda a ft·eg. de Santo Antonio elo Mabto· 
Grosso pot· Ol'dem do arcebispo D. José Botelho de Mattos, 
muda ua entã0 a invocação pal.'a a do SS. Sacramento d a,s Minas 
elo Rio de Contas. Em •1885 aRes. n. 2.544 da Assembléa prov. 
el'evou esta villa :í. categoria de cidade., Ot·ago ss·. Sacra-. 
mento e di oc9se a, r ,: hiepiscopn l ele S. Sal vaclor . Não consta a 
cla\fl. em que fo i creacla parochia. Villa em 1724. Cidade pela 
Lei Prov. n. 2.54! de 2il de agosto de 1885. I~' com. ele pl'i-· 
me ira entra,ncia (A c to de ~ ele Ago~to cle•l892.) O art. 2o da 
Lei Prov. n . 6 de 2 de m;no cl~ 183o .detet·minou que a com. 
elo Rio ele Contn ·s constasse das villas e Lermos elo Rio de 
Contas, l\:Iacahubas e Caeteté! o art. 50 da de n . ~24 ele t9-
cle maio de iS4U a•nnexou i com. do Ut·ubú o nmn. de Ma-
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·cahubas, e á do Rio ele Contas o da Vi ctoria ; 'o ar~. li da 
do n. 395 ele 28 de junho de 1850 annexou o mun. da Victoria 
á com . -ele Ilhéos ; a ele n. 5 L8 Lle 19 de abril el e 1855 consti
tuiu-a com os muns. do Rio de Contas e Santa Isabel do Pa
raguassú. e freg . ele iVIaracás ; e creou a com . ele Cae te té : e 
art. 2• cl <t de n . 809 ele H de junho de 1860, constituiu-a com 
os mun s . elo Rio ele ContaB . Lenç6es e Santa Isabel ; a ele 
n. 1.149 ele i8 ele abril ele ·1871 ti r ou-lhe os termos de Santa 

Isabel e Lençóes, e a nnexou- lh e o do Brejo Grande ; a ele 
n. 1.311 ele 28 de maio de 1873 tirou- lhe o term o do . Brejo 
Grande, Actual mente 1893 com pt·e he ncle o termo d o seu nome 
e os muns. elo Bom Jesu s do H.io de Contas . Agua Quente 
e Remeclios. T em duas eschs . publs . ele inst .prim. Agencia 
do cot·r eio. O mun. comprehe nde diversos povs ., pntt·e os qua
es os denominados : Futrna, Grava~:i , Cedt•o, e Boa Stmten ça. 
Sobre limi tes vicie: art. TI ela Lei P ro v. n. 169 ele 25 
de ma io ele 1842; Le i n. 2.389 ele 21. de junho de '1883 . 

MINAS DO SUL. Em sessão ele 3 ele agos to ele 1862 foi pre
sente á camar a el os deputados um projecto, ass ign aclo por 47 ele 
seus membros, e:evanclo á cnreg-oria ele pt·ov. , com a deno
minação ele prov . ele Min as elo S11l, o te t' l·itot·t·io ela prov .. ele 
Minas Ge nte~, comnrehe ndido entre as elo Rio de Jane1ro, 
S. Pa1llo e Goyaz, te;1clo por limites o rio Turvo ate sua con
tluenc ia, no rio Grande; es te aba ixo até (\~ contraverte11tes elo 
rio S. Francisco, a a lca nçat· a üorclilheira que divide as aguas 
do mesmo rio S . Ft•uncisco elas elo rio Para nahy ba ; e este 
abaixo desde sua nascen te na mesma cordi lhe ira até os l11nibes 
el a pro v. ele üoyaz. A cidade ela Campanha da Princeza 
seria a cap ita l ela nova pt·ov. , que daria Ire; senadores, seis 
deputados ge raes e :18 provinci aes . Es~e projecto nã o teve a n'cla
men·to a té a cla·ta pt·ese nte ('18\!5). 

MINAS GERAES (Estado ele). Limites .- Uonfina ao N . 
com o Estado ela Bah ia . ao S. com os de S . Paulo e Rio ele 
J a neiro, a E. co m os cb Bahia, Espil'ito Santo e Rio ele Ja
neiro, a O. com os do S. P a u lo, Goyaz e Nlatto Grosso . As 
divisas, onde a liás ha litíg ios sobre ·~erritol'io, conem, salvos 
os direi tos ou pretenções dlversas, pelas seg uintes linhas, con
fo rm e se lê no AtlcGs elo f1n uclo senador Canclido Mendes : « A 
f ron teim septe ntrional se ass ignala pelo th a lveg elos rio; Cal'i
nh anha, Verde Grande e Pequeno, serra das Almas, morro 
Croncliuba, Va llo Fundo e uma t·ecra :i. foz elo ri o Mosquito 
no Pardo, e ontt·a des te ponto a S . Sebastião do Salto Gt•ancle 
no ri o Jequitinhonha. A fronteira meridional comprehende o 

. espaço que vae elo morro elo Lopo á marg:e~ clir. elo rio Ca nôas 
no ponto onde faz ba rra o r10 ou rJ beJro Onça, por uma 
linha irregula r toca ndo nos seguintes pontos : Extl·ema, 
S. José de 'l'oledo, Espírito Santo, morro Pelado, Borda ela 
Matta , mort·o do Bahú, Montes Alegres , barra elo S. Matheus, 
corre.go elas Arêas, morro elo Car valh aes , Sellado e Palmeiras . 
Na fronteira orienta l ~emos os seguintes assig nala mentos: em 
S . P aulo o ·thalveg do rio Grande até á confluencia com o Pa
ranahy ba, o espi gão da MantiCJ.ue ira até o morro elo Lopo por 
uma linha interrompida : no H.io ele Jan eiro, o thalveg elos 
rios Pre~o, P a r a hybuna e Parahyba até á foz do Pirapitinga, e 
por este acima até entes tar com a sen·a ele Santo AnLonio, a lé 
encontrar o ri o Pomba onde o rio Santo Antonio faz barra, 
e dil suas nasce ntes e m clireitura á Cachoeira do Fundão ou 
Poço Fundo no t•io i\[miahé. e segu indo depois pelas se\'l'as 
do Gavião e Ba ta ta !, e pot· es ta até encontra r o rio Uarangola 
na cachoeira elos T ombos, e em clirecçilo ao norte, em de 
m anda ela margem di r. do r io ILabapoa na, ond e o rio Onça 
·tem a sua foz : no Espit·ito Santo o thalveg el o rio PreLo I, 

afl'. do Itaba,poana . corrego J equ itibá , riac ho José Pedt•o 2, 

e espigão do Guanclú , serra do Souza, e a sen-a elos Aymorés 
ou .das Esmeraldas, até á cachoeira de San ttt Clara e desse 
pontu até ::;, Sebastião do S<t l to Gt·a ncle no J eq uitinhonha, a 
serra dos Aymorés, na !'t•ontP. ira com a província ela Bil.hia . 
A fronteira occ idental se assig nala pelos l'ios Canôas, Para
nahyba e corrego ou ribeirão Jaca1·é e por es te a cima até 
encon1n1r as súras el e Anclrcquicé, Pilões, 'l'iririca , i\: r at·as e 
Par:\nan a té o celebrado 'Vão, seguindo p~lo rio Cari
nhanha. » . Superficie. - 574.855 kils. qs . Noticia historica. 
- Foram Sebastião Fernancl ~ ; Tourinho e Antonio Dias 
Adorno os pl'imeit-os colonos que penet1·aram no terri-

j o rio P16~0 c o me:mo aabapoaná. em 5113. Ol'igern . 

' O rio José Pedt•o con;c se' mente em te .1rrtol'io mineiro • . 

torio de Minas Geraes ; aquelle subio em 1573 o rio Doce 
e internando-se até o Jequiunhonha , trouxe ao r egressar no
ticias el e esmeraldas; o ultimo ell'ectuou, no governo ele Lou
ren ço ela Veiga, uma entrada e voltou p~lo J equiLinh0nha 
como 'l'ourltlh o, da ndo egualmente informações elas terras que 
percorreu. Estas viagen s e outras que a e lias seguiram-se, 
emprehendiclas por audazes ba ndeira ntes, puzer a rn a descoberto 
as riquezas ele tão abençoada região , dando Jogar a que se 
multipl icMse rn os bandos expl oradores e que se travassem 
lutas, al guma3 san grentas , como a que houve entre os pau
listas e os en)boabaa ou portugueze~. Creacla a cnpitania de 
S. Paulo e Minas , independente da do R io ele J a neiro , a ss im 
Minas conservou-se aLé 1720 e m que foi constituiela em capi
~a nia independente. Em_ 1189 foi Mina; testem unha elo esforço 
de muitos bt•az ileiros, altaclos a alguns portuguezes , em pro
clamar a inclepenclencia elo Brazil, instituind o- se o governo 
republicano . Infdizmente, mal planeada essa conspiração e 
sem e lementos pan~ um tr ium pho certo, foram o~ incli vicl uos 
que nella se envolveram, punidos com maior ou menor Se \·e
riclacle , cabendo as honr·as clu m artFiO a Joaquim José el a 
Silva Xavier, cuja r esponsabilidade intellectual era sem duvida 
so menos á ele muitos outros conjurado s. E m 1842, as mesmas 
causas do pronunciamento armado ele S. P a ulo r evolucionaram 
o partido liber a l mineiro, que após a lg11n s cov.:hates viu suas 
forças derrotadas em Saut:;r. Luzia a .20 ele agosto do mesmo 
ann o. De então para cá o Estado ele Minas tem per manecido 
em paz, empre<>ando saus hospita leiros filhos todos os es forco.s 
para que elle

0

possa a ttin gir aos gloriosos destinos que lhe 
es tão reservados . Aspe<:to. - «O vasto sólo da prov. de Minas 
cornprehencle duas r egiões d istinctas: á Mutta e o Campo, 
ex: tensa região montanhosa, comprehenclendo um grande pla
na lto inter ior ou Alto-Minas, sustentado pela ser r a ela Ma nti
queira. A Matta acha-se com pre hehdicla en tre a Mantiqueira 
ou ser ra Central e a serra do Mat·, e fórma, pat·a ass im dizer, 
o primeiro degrán do pla nalto de i\Iinas Compõe- se ele di
vet•,;as serras e ele innumeraveis cont1·afor~es, valles flnviaes de 
clivet·sas denominações e montes ele fôr ma mais ou menos conica, 
coberta de florestas virgens an tigamente, a mór parte das 
quaes , n as r egiões cultivadas, j á foi destruída peJo fogo; em 
<.:onformiclacle com o systema de l avoura lntroduz1clo Qelos 
primeiros colonos. e seg-uido hoJe e m a maiot· pa rte . O planalto 
superior 011 Alto- Minas compõe-se pela mai or pa rte ele campos ; 
vastas exten sões el e collinas e montes (vulgo morros), cobertos 
de r e'l va e p1·opdos para criação; com pequenas mattas espa 
lhadas, chamadas capões, corrupção do nome indigena que 
s ign ifica ilha. Os ribeiros que se ~ncontram em toda a parte, 
são margeaclos de a rvoredos, e offerecem, de um e out ro lado, 
extensos bt·ejos ou banhados . 'l'aes são os caracteristicos, 
acompanhados ele ex tensas sert·as e dos seus contrafortes, qúe 
dis~inguem os planaltos de ~yuruoca, Baepenely? S. Joã o 
cl'El-Rei, Lagôa Dourada e T alJ;as ; os J?lana l t~s a1nda supe
riot•es el e Ouro Branco, Ouro P re·to, Dmrnantlll a, e Montes 
Clat•os são mais peclr~gosos. Ao Orien te do curso pdncip(l.l do 
S . Fra ncisco e as suas vertentes , e elo encontro ela sarra da 
Ca nastra a te ao P n.r a nahyba, encontram-se vas~as regiões 
planas, e os celebres chapadões elo Prata e ela 1Jberaba . Os 
valles elos r ios qne, com Of> sens innum ero s confluentes, regam 
esta part e da pt·oy ., são acompanhados de ex tensos ma~tos. 
mas de ca ra cter b o ~nni co d iverso dos de se rra aba ix:o ou da 
ma tta 1 >>. Clima e salubriclacle .- " A. pt·ov. ele Minas Geraes, 
diz o Dr. Martins Costa, gosa ele clim as diversos e pot· isso apre
sent,L dltl'erenças em sna~ co ndições ele salubridade. O seu ter'
r i torio divide-se em qnalro regiões : mat ta ou serra -a ba ixo 
(serra da Mantiqueira) , c;1rupo 011 serra -acima, sertão (cha
Radas ou chnp~.dões) e margens elo S. Francisco . Segundo o 
::; 1•• Carlos C. Copsey, o clim a cln. p t·i~eir~ rell:ião é quente e 
hum ido : o ela segunda, corno S. J oao cl El - l-te1, Baepencly, 
Pouso Ale,.re Onro Preto. Diamantina, etc., temperado e saucla
vel ; o elo 

0 
se;·tão, apeza r ·ele variavel segundo a s ituação é não 

ob~tante saudavel; e o das margens do S . Francisco, nas pa rtes 
sujeitas ás inundações pal'ioclicas, é quente e 11~ sal u~re por c~ usa 
das febres paludosas . Nas povs. ele serra abatxo sao endernlCas 
nas mar,.ens dos rios as febres de fundo pal ustre, reves tindo 
typos diffet·e n~es e tomando muitas vezes o .c~racter per nicioso; 
as fórmas mats communs de febres permcwsas, em Ma r de 

t C. C. Cop~ey.- Breve tratado de geogropltia S'Jral do lmper'o do 
Brazil, es p ~ti ·tlmenle d:r. pro v , de i\! ir. as. 
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· 'Hespanha e em outras localidades dessa zona, sã0 as algidas, 
a.s pne.ttmollicas e as ne.vralgicas. As febres biliosas clima
tlCas stmples e gt·a ves, acompanhadas ás vezes de phenomenos 
hemorrhagicos, .a clysenteria, no fi.m da estaçã0 calmosa, as 
ife bres ·typhoicles, as affeccões agudas do appare lho respira torio, 
as lesões hepaticas e cardíacas ; a hypobem i á inter tropical e 
'lT,olestias intestinaes de origem verminosa são frequentes. Por 
diversas vezes teem havido pequenas epidemias de coquel11che, 
sarampi.iJo e varíola. El'll 1855 a chole1·a - morbus epidem ica 
appareceu no mnn. ele Mar c!~ 'Hespanha e no de S. Pattlo do 
Mut·iahé. Nas loca'lidades de serra acima e no sertão mani
festam-se as doenças de caracter infla•mmatorio, ata,cando 

· principalmente os orgãos respit·atorios, o t tt bo digestiv0 e os 
• ouvidos, bem cemo apparecem as erysipelas, o rhauma tismo e 
·casos ra ros de tuberculose pulmonar. As febres tiphoicles e 

palustres sãio pouco communs e benignas, mostrando- se estas, 
algumas vez:~ s, nos Jogares cobertos rle mattas e 11as 
margens ele alguns t'Í03, como se dá, por exemplo, no mun. 
elo Serro. As epidemias costumeiras são a coqueluche, o 
saram pão e a varíola. No valle do alto rio Doce, além rias 
moles~ i as agudas do apparel.ho r espit·atot·io, costumam so ft'1•er 
os habs., depois ela estação das chuvas, febres gastricas e 
biliosas, assim como febres iutermi,:.e n·tes, palustres s impl es 
e perniciosas. A hypohemia inter tropical tl agella muito os 
homens empregadbs em trabalhos ruraes. As margens do 
rio S. Francisco, como ele todos os seus confluente3. são 
doentias, principaimente nas barras ou foz ; e bem assim 
os Jogares n.cljacdn tes aos corregos e ribei t'õ~ s de vagal'Osas 
correntezas si1o fócos de febres palustt·es , que reYes tem 
com mnita fraqueucin. o caracter pernicioso. São tam bem 
muito frequentes nesta zona o rheumatismo em todas as 

· suas mantfestações, as n!fecções carclio-aot'ticas e as mo
lest ias elos apparelhos cligesl,ivo e re•piratorio . Notaon-se 
alguns casos de febres typhoides , ulc&rações cancerosas e ' es
corbuticas . As febl'es biliosas e a d•ysenteria são communs 
durante o verão. No C11rvellv ha muitos surdos-mudos, e se
g undo informa o pacll'e S. de Campos Rocha 1 , a maior 

· parte elos naturaes desse mun. soifr·e tal 011 c1ual defe i to no 
apparelho acustico . Ha tamb.em nessas regiões um a molestia 
endemica, a que seus babs. chamam mal de engasgo, o qual 
consiste, diz o Dr. A. Ildefonso Gomes, e m uma para lysia ela 
pharinge: « os qne padecem esta molestia não podem engolir 
os alimentos; cada bc;l o de comida é empurrado por a lguns 
goles de agua. »_ t"'o mos mo autor constou existir tambem essa 
doença nos serboes de Goyaz e Matto Grosso. Nada se sabe até 
o presente quanto á natul'eza dessa s ingular paralysia, nem 
quanto as suas causas e sym ptomatolog ia. O sarampão e a co
queluche apparecem ás vezes sob a fôrma epiclem ica, como 
s uccedeu nos annos de 1878 e f.~79, em que esta wltima mo
lestia reinou epidemicamente. A hypohemia intertrspica!. é 
frequente nos invid1toS pobres . Tratando ela prov. em geral, 
afftrmava em 1851 o Dr·. A. A. lldefonso Gomes que o maior 
fiagello ele Minas era a bonba, mas crê- se que hoje essa affir
mação · tão absoluta não pó de ser consiclet•ada como a fiel ex
pressão ela verdade ; sabe- se, entretanto, ~er esta moles tia 
muito commum entre os negros do mun. ele S. Paulo elo Mu
riahé, e subretudo na freg. de Tombos do Carangola . A mor
phéa é vulgal', especia lmen te ao sul da prov. A sypbilis e 
clivel·sas especies de molestias cutaneas são muito espalhadas. 
O bocio ou papo · (hypertrophia do corpo thyt·oide) não é tão 

· geral como em Goyaz, e encontra- se de preferencia ao longo 
ele a lgumas secções éla .sel'l'a do 'Espinbaç0. ô beri-beri appa~ 

· receu pela prim eira vez na pro v., diz o Sr . Dr. Fel i cio elos 
Santos 2, em 1.853 em Mariana ; em 1861, continua nclo em 

· Marianna, fez explosão no seminario do Caraça ; em 1871. 
manifes tou-se em Diamantina ; em 1872 desenvol-veu-se no 
arraial do Quartel, Inc1a i6. e S. João da Chapada. No mun. 
de S, Paulo do Muria'hé tem nesses ultimos. annos appareciclo 
igualmente casos desta molostia.» Orogra phia,- As ser t·as 
desse Estado ·pertencem Yts cadeias Ol'iental ou Mal'itima e 
Central ou ele Goyana, e ao chapadão de S . Francisco. que 
acha-se especialmente a ·o. clesbe rio, na parte occidental elos 

' Estados de Minas 'Geraes e Ba'hi·a. A cadeia Oriental ou Ma
L'itima acompanha a costa do i\:tl-a,ntico, a pequena distancia 

1 Memotia historica e topographica sobre o mun. do Curv?ile, 
<·pag. 1)!. · . · -

• O I eri-beri 11a 2>rov. de Minas Geraes pags. 5 e 6. 

do littoral, desde as pro!l:i•miàades 'do caJbo de S. li'toque até 
quasi •)S lim.ites mericHonaes ela Republica. As montanhas desse 
systema formam uma zona longa e comparativamente estreita, 
ele cerca de 12@ kils. na sua maio r largura nos Esbados ruo 
G. rlo Rio cle Janeiro, de quatt:o ou cinco vezes mais n0 sul 
de Minas, de 300 a 360 kiils. a E . do rio S . Francisco. Nos 
Estados do Paraná, S. Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo 
e no Sill. de J\lli11as Geraes, onde esta cadeia chega ao . sett 
maior rlesenvofvimento, ha duas divisões ~araHelas bem de
finidas: a serra do Mar e a sen•a ela Mantiqqeira, que se es
lenclem elo SO. para NE. Os pontos culminantes são : os picos 
elos Orgãos cleante ela bahia elo R io de Janeiro (2.232 ms.) na 
sel't'a do M:JJL' ; e o [ta ti aia (2. 7!1.2 ms), na serra ola Man
tiqueira, no angulo dos tres Estrados do Rio de /Janeiro, 
S. Paulo e Minas. Ao N . do parallelo do Rio de Janeiro, a
liuba culminante ela c:tcleia passa da serra ela Mantiqueira, 
que continú:1"na él irecção de NE., pa.ra um ra.mal que, sob o 
nome de serr.a do ill sp inhaço, encaminha-se para o N . ao longo 
ela margem oriental da bacia elo S. Fra-ncisco. Os pontos mais 
elevados desta serra sõo os picos de ltacolom i (L752 ms .) 
e Caraça (L955 ms.), proximo a Ouro Pre to, Pi edade (1.783 
ms .) junto a S•.bará e Itambé ('1.823 ms.) na regi ão. de 
Diamantina. As montanhas dessa cadeia ol'ien\al tornam-se 
mais baixas ao N. e ao S. dos Estados mencionados, e ao N . 
do S. l<'rancisco são represe11taclas por pequenas serras e cabeças 
i solados. A cadeia Central 0u Goyana occupa uma parte ao 
S. ele Goyaz, pa rte elo Estado de Minas a O. do S . Ji'rancisco, 
e junta-se á cadeia orientnl por uma lombada tt·ansvPrsa l. qne 
se estende para O. através elo S. ele Minas. Esta l<i>muacl!a 
transversal faz parte ela grande divisaria elas ag 11as do co n~i
nente, estendendo- se na clirecção EO., e á qual geralmente 
chamam serra elas Vertentes, deno min ação impropria, porque 
uma pa rte consideravel ·ela clivis ot·ia elas ag·uas não é precisa
mente mot:Lanhosa. tEsta cadeia consta pelo menos ele duas 
divisões distinclas: a das serras da Canastra e MaLta da Corda, 
que se estendem em dit·ec~ão gel·almente sept~nkional desde 
as cabeceiras elo S. Ft·ancisco até á margem mericl<ional ela 
barra do Puacatú; e a t.las montanhas do sul ele Goyaz. A pri
meira destaca-se da lombada já menciouaela que da serra ela 
Mantiqueil'a, estende- se através elo S. de Minas. Seu ponto 
cultmnante e a serra ela Canastra, onde nasce o S. Ft·ancisco, 
com a extensão de 1.2.32 ms, O chapadão elo S . Francisco 
acha-~e espec ialmente a O. deste rio, na parte occi/leutal de 
Minas e Bahia e eleva-se cerca ele 800 ms. 1 • São in num et·as 
as serras que pertencem ás duas primeiras carleias. Potamogra
phia. -Os pl'incipaes rios elo Estado são : O Grande que nasce no 
mono denominado Miranti'i:o, junto ao Itatiaya, no mun . de 
Ayuruoca e, depois ele ter percorrido cerca ele 120 kils. na cHrec-

' ção de NNE., muda ele rumo p<~ra ON®, o.té ·á confl.uencia com 
o Pa·ranahyba, que dahi por deante toma o nome de Paraná, Seus 
tribs. principaes são: pela mal'gem esq. o Ayuruoca, A.ngahy, Sa
pucahy Grande (que recebe o Sapucahy·mit·im, Machado, Nlozam
b@ e Verde) e o !"ardo reunido com o M:ogygttassú; e pela cl ir. 
o Mortes Gt·ande (que recebe o i\'lortes Pequeno, do Peixe, Caran
dahy, Elvas e Pirapetinga) \ Jacar é, Lambary, UberD:h:: e 
Verde. Além desses tribs. recebe a.mcla o Cap1va.ry, rtbetroes 
dos CavaUos, Extrema, Gt·and·e (estes clous elo mun . ele Passos) 
Vermelho, rios Piumhy, Santo Ignacw, Imbutaias, Tremeda.l, 
Cervo, Tres Barras, Agua Limpa, Palmeiras, S. Flraucisco, 
Engano, Burity, ~ag!l-~em (estes clous do mun. de Ubet·aba~, 
etc. Da bart·a elo rtbz1rao Verm elho até á cachoeira da Bocaina 
na extensão de cerca ele i87 kils·. está bem estudado esse rio e 
reconhecido que nell.e é ,praticave~ a navegação por pequenos 
barcos. «Por ter mais curso e mais volume de aglla, d iz Derby, 
o rio Grande é considerado por muitos geographos come a 
corrente pl'incipal do Paraná, recebendo o Paranahyba, aliás 
alto Paraná, como trib. Em qualc1uer systema hydrographico, 
porém, a est ructura geral da ·bacia tem mais importancia do 
que a extensão do curso e volume das aguas dos seus di versos 
canaes para se do terminar qual a corrente dominao be, ou qual 
deverá ser considerada como correnie principal. As.sim o Pa
raguay e o Mississipi são tomados como rios principaes dos seus 
reRpectivos systemas, posto que inferiol!es em ,extensão e volume, 

1 Derby. 
• E' margeado pelas estradas de Jenro 'Ce.ntrnl do Brazil e Oeste de 

Minás . Tem uma bellissima cascata que é transposta por esta ultima 
estrada sobre uma ponte de -fevro. 
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antes da ju.ncção, aos t1·ibs. Paraná. e Miss Lll' Í ; isto por que 
occupam o eixo de uma depressão entr e dous sys.temas oro<>ra
phtcos, feição es ta ca rac te l'i s tica das g randes bacias hy~lr i'J
g raphteas . Sanr(o a bacia elo Pa,raná umtt át·ea deprimida entre 
a l>eg ião monbanhosa da costa e a ele Goyaz. is;to é, um 
p lanalto entre montanhas , deve ee t· cons iderado como rio 
principa l o que melhot· co n·esponde á linha méd ia ou eixo 
deste pl ana lto . O Paranahyba, pelo menos até á foz do Co
r umbá, pr8enche esta condição n~uito melh or do que o 
1'10 Gra nde . Ac ima deste p3ntJ , a esco lh11. elo rio qu~ deve set• 
considel'aclo como a nrclacl eira cabece ira elo Paraná deve es tar 
entre Cor umbá , o S. Ma t·cos e o alto Paranahyba. Sem noticias 
ll1wts exactas sob t·e a e-eogra pb ia pbysicru e estruc ~ura ela parte 
supe rior da bacia, é dtfficil dizer a qual de>erá se r · dada a 
pralel'ear.1a. Dos tres, o que cor responde melhor ao rumo 
gera l d" bacia que da confiu enc ia do Paranahyba e rio Gl'ancle 
vai a1 é a g ra nde vclla abaixo das cachoeiras de Sete Quedas e 
aoSO . ,éoCoNmbá; o que se afas ta mais deste rumo é o 
Paranabyba; sendo para nota r que, nascendo muito mais 
para o S. elo que vem repreRentado nas cadas do Brazil , este 
no se assem elh a mais ao rio Grande, Tieté e ouúros Lribs. 
do l a do orieatal , do que geralmente se suppõe , ,. O Parana
hyua, nasce na serra ela Ma tta ela Corcla, no mttn . do -Ca L" mo 
el e P ,tran a hyba, e sepat·a Minas de Goyaz . R ecebe em Minas 
o Do11rados, das Vel has , 1'ij nco, além de outL"os. Toma o nome 
de Para ná depo iti ela juncç:lo com o rio Gra nde. O São 
Fra nci sco nasc~ n a serra da Ca nastra , forma.nclo ao sahit· 
da serra a cel ebre cascata ele S . Ft·a ncisco, geralmente 
conhec tela pelo nome ele Casca d' Anta, tem pouco mais de2 . \JOO 
luis . de curso e inte t·essa a c inco Estsados: Minas, Bahia , P er
namb uco, Sergip~ e Alagôas . Sua bacia é constituída por terras 
a ltas ou chapada s com alt itude média de 300 metros sobre o 
nivel do mar e ladeadas de serranias pouco elevadas que 
ltmtta m o va lle a E. e a O. Descendo das ·terras altas o r i o 
preci piLa-se em v a ri. os sal tos e cachoeir as, justamente n'a parte 
elo curso onde se ela a mudança brusca de direcção. deixando 
o r.nm o ele NE. pat·a tomar o ele SE . A c~choeira de Paulo 
Aflonso , com uma quécla tobal de 80 metros 1, divide o curso 
elo gr a nde rio em dtta.s ~ rande s secções : o alto e o baixo São 
Fr:mcisco . O ba ixo S. 1< rn.ncisco que é francamente navega;·el 
eerca de 238 k ils. , desde a foz até Piranhas, onde começa a 
E. ele F. Paul o Atfonso, pertHnce pelo clima e natureza das 
terras á zona elo liLtoral ; é a pa rte mais p ovoada e tambem 
aquella onde se acha a lavoura mais desenvolvida . De Pira
nhas a JDJtobá (128 kils .) o rio corre aper tado entre altas pene
dias, que o torn am intransitavel, e co rresponde áqnella po t·ção 
do curs0 n ão susceptivel de melhoramentos a que a E . de F. de 
Pattlo AJTonso set•ve de esk acla marginal. Do por to de J atobá , 
ao alto da cachoeira do Sobradinho ha cer ca de 428 kils .: é 
est:t a secção encachoeirada suscepbivel de melhoramentos e 
desde muito navegada por pequenas emba rcações s. Do alto 
da cachoe ira do Sobradinho á do P irapora ha cerca el e I .200 
kils . de rio clesimpecliclo e francamen te navegavel : é est::t a 
secção li vre do S. Francisco, que com os affs . que ahi v e em ter 
fórma uma axtensa rêele ele communicações interiot·es das mais 
notaveis do Braúl. 3 O S . Francisco é um rio mais largo do 
qne pt·ofunclo, sua largura média é de 1.000 mebros e a pt·ofun
elidacle, onde o lei lo não é obstruido por peelt·as ou bancos de 

1 A alturn dn quedtt do Niagnra niio excede de ~O metros. 
1 Nesta secção se con tam ceL·ca do 40 cachoeiras, a. maio r p:.trte das 

quues de. fac il accesso e outras que só constituem seri a obs taculo á 
navegnr, fi.o por bl.rcos, movid os d. va ra, tal como se p1·atica nesta 
pn.rte do rio . As mais pedgosas cachoeiras desta seccã.n são : as do 
Sob,·ndinbo e as do Váo; as pt•imeiras estão situarias cerca de 
40 kils. ac ima da cidade do Jul\zeit· o, em um canal na tu r ai que tem 
iO kil . de ex tensão i as segun.las formam uma série de pequenos 
Saltos na ex tensão de 10 l<ils. e constituem o mais seria embaraço á 
navegação nes ta pute do rio i estas cachoeiras fic :Lm 300 kils, nbai·xo 
das ào Sobrad inho. 

• A extensão em leguas da rede fluvial navegn.vel <l :. Baixo São 
Franci•co (da foz a Piranhas), 43 Ieguas i Alto S. Franctsco (Jatobã 
no Robradinhoh 77 i idem (Sobr:tdmbo n. Piro.p>ra), 2av; R io. rlas 
Velhas (a tr. do. dir.), 125; idem p 111·acatú (atf. da esq.), 60 i 1rtern 
Urucu1a {ll!f. da esq. ), 35 ; idem Carinhanha (aff. dtl. esq.), iS; ~dem 
Ver~e (llfl. da d1r.), 10 · idem Corr"nte (ai!'. dn esq.), 20 i 1dem 
CtJ·ande e seus atfs. (esq.),' iO~ · de t oda essa atu plissima rede fluvial 
CM'Acem de melhoramentos par~ se adapbr a um 11. nave~ação a vapor 
em qualquor epoca do anuo : no curso ao s Francisco 77 leguns; nos 
.afl's, i 7õ. (Th. Sampaio.) ' 

at·i!a , pouco excede de dons me ~ros. H~t por ·ex:cepção, pontos 
taes como no pot·to da ctda de do J uasetro oade a sonda áccusa. 
ele 7 a 10 metros ele fundo,· na Boa Vista 15; no Ibó, a parte 
ma i~ estt·ei ta do curso superior, ha profundidade de · mais de 
20 metros . O rio a,tlin.ge po~· vezes 3 .00'0 melros de laro-u.ra. 
total , incluindo ilhas e quasi sempre esta ex tra ordinaria l:~.r
gura co in r.ide com os si tios encachoeh·ados. Comó as rochas 
do sub- sólo jazem a pequena ptoEunclidade, apenas cobertas 
por um mn,n~o ele terreno argillo-silicoso de cerca de quatro. 
a oi·to mett·os ele espes;ura, o lei to d<> rio tem an tes t e nclencia 
para ganha v e m hiJl'gura do que em fundo . Silo numerosas as 
ilhas e ainda mais freq tten Les os bancos de arêa que as en
che n tes a:mu a.es modificam ou transporto.m incessantemente. 
As aguas cot·rem com vel ocidade moderada no rio desimpe
dido, tres a qu,tt.co kils. por hot•a ; nas ca choeiras, porém, 
ellas tomam. grande impeto e então são cpmmuns as ve loci
dades de otto a 11 luis . por hora, na epoca ela vas ante. 
O S. Francisco distingue-se principa lm ente pelo se u enor me 
vol ume d'all:ua , cerca de i.OOO metl'os cub icos por segundo, não 
obstante o racto muito nota vel ele não recclbe r affs . perenoes 
sinão em metade ela gt·aucle át·ea da saa uacia . A.s enchentes 
annuaes tem começo em principias de outubr o e , com vatias 
altet·nativas, se estendem até abri l ; dando- se o maximo entre 
fevere iro e março ; a estiagem attinge o so u uive i mais baüo 
em setembro . As grandes enchentes são raras e parecem subor
dinada s n uma marcha pariodica de 10 annos ; as enchentes 
communs levan tam o nivel do rio ele t t·es a oito metros, 
segundo o lo$'ar é estt·eito ou amplamente dotado de can aes ou 
braços. O c tima do Yalle do S. Francisco é quente e secco, 
mas não é tão doentio como geralmente se pensa . Salvo as 
fe bres palustres que reinam na época da vasante, pócle- se dizer 
que o clima é bom. A temper a tura média na região mais 
septentl'ional do va ll e é ele 27o centigrados; durante o d ia nos 
mezes de novemb:·o a feve l'ei t• o, o thermometro marca frequen
temente 36° á so mbr a e nos mezes mais fl'ios de maio a julho 
de>ce por vezes a 19o centigt•ados pela manhã antes de n'ascer 
do sol. A humidrude do ar é escas~a em gt:anrh parte do anno, 
o orvalho é raro ainda mesmo na zona mais p1·oxima do rio. 
A evaporação é copiosa ne~sa região e torna- se a tê excessiva 
nos mezes de novembro a fever eiro. As chuvas se r epa1·tem 
muito irregula rmente na á rea da bacia do rio ; na metade 
superior elo valle, em Minas, e na parte occiclental do tei·ri
torio da Bahia, as chuvas começam ortlinariamente em setem
bro e se alongam até fevereiro, atHngindo a q1mnti~ade .de 
chuva a nnua l a 1.637 millimetros em média ; na metade mfer10r 
do valle, porém, salvo a secção do baL'I:O de S . Francisco que 
participa do clima maritimo, as chttvas são tão escassas e 
irregulare3 que não attinge a quantidade ca,Lida á média 
annual ele 500 millimetros . Deste facto r esulta uma g rande 
di ve r sidade de aspecto nas duas metades da b:tcia e e:cplica a 
capacidade agri.cola elas dua~ zonas. Os ventos geraes ou a lizeos 
ele SE . dominam na. metade mais septen ~rional do v alie ; e 
como a região é aberta e sem montanhas elevadas os ventos 
sopram rijos e quasi que permanentemente. O clim a determina 
a paizagem e explica a proclucção, O valle, na parte superior , 
tem aspecto variado , u.ma boa vegetação com e:ctensas mattas 
e é ba:sLante productivo ; na metade infet·ior , isto é, ela foz do 
rio Grsncle para bail.:o, a partir do parallelo de Ho ele Lat . S. , 
o vali e é de aspecto mono tono, cober to ele uma vegetlção baixa 
e espinhen ta (catinga), o sólo pedregoso, as fontes escassas, os 
rios sem agua, porque nenhum r es is te aos ardoves do sol do 
estio. A producção agl'icola é ahi pobre, insafficiente e mui 
pouco variada. As terras quasi este t•eis, não pelos elementos 
consti~utivos do s6lo, mas por caus>ts meteorologicas, em vir
tude da inclemencia do céo, desesperam o agricultor, obrigado 
a plantar o mesmo pedaço de terra duas e mais vezes au tes de 
colher um min g trado pt·oducto que não basta ás necess idades 
mais rudimentares de uma fam ilia quasi sempre mw::erosa. 
Durante a ma ior parte do anno estas t erras assumem nm 
aspecto de incompar avel deselação : as arvores sem folhas 
parecem queimadas pelo fogo, e tudo feriece sob os ardores de 
um sol inclemente. As primeiras chuvas faze m, porém, verda
deil·os prodigios, e a terra fecundada cobre-se de galas e de 
todos os encantos de uma vegetação que parece brotar da noitr· 
para o dia . A transform ação é completa; não reconhece mais 
a r egião quem uma vez percorreu-a durante a época da secca: 
e desolação . T al é a exuberancia da vegatação e· ta l o vigor 
que a t erra ostenta por toda a parte. Todo o territorio do valle 
inferior, entre a cidade da Barra e o baixo S, Francisco, 
póde-sedizet·, é exclusivamenté pt·oprio para a criação do gado, 
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'porquanto a agricultura só vinga mtermitte. utemente e só nas 
marge ns do rio onde só be a inundação; e a inda assim, através 
de mvita;s alternativas, produzindo escassamente. A criação 
do gado é a industria mais prospera dentro do vallc. O com
mercio consiste em sal, fazendas, etc. , como ge nero de impor
taçã:o, entrando todo o sal por vi f• fluvial. O gado vaccum, 
couro e a lgodão sã o os pl'incipaes a rtigos ele expodação. A 
pop. pôde ser avaliada em cerca ele i.OJO,.OOO ele habs. pela 
mór parte d;~ ge nte ele côt·, oriunda do cruzamento elas 'tres 
raças : o bra nco, negt·o e o indio. predominando os mestiços 
de sangue inclio e negro 1 • Para este rio con ~ergem. as 
e3trad as de ferro Central do Braz!l, Oeste de Mtnas, Bahta e 
Recife ao S. Francisco. Recebe o S. Francisco em terl'itot·io 
mineiro os seguintes tribs. : pela esq. Ll Bambuhy, lnclay6., 
Borrachudo, Abaeté, Pa.racatú, Ul'tlcuia, Pardo, Peixe, Pan
deiros Peru -assú, Carinhanha; e pela c\ ir . o Par<Í. (que Tece be o 
Itapec~rica,Lambary e S. João), Paraopeba, Velhas, Jequitahy, 
Man"'ahy, Guaribas, Verde Grande, etc. O Paraca;tú tem por 
prim~ iras nascentes duas veredas que, partindo da sert·a São 
Braz, prolong-amen to ela sen·a da Marcella, reun·em-se na fa
zenda de S. Bt·az . Essas duas nas ca ntes chamam-se, a ela di r. 
Cannabráva, e a ela esq . r iacho do Cav~>.!lo. Da juncção dellas 
resu lta o Par:J.Catú que da h i até á foz r ecebe, pela di r., o 
Banabuyú, 'l'aboca, T amanduá, Prata, Verde, Troncos, Catin
ga Campo Gt'ande , Somninho, Somno Grande e Gamellúra; 
e pela esq . o Biboca, Santa Catharina, Escuro Gt·ande},corr ego 
Rico Boa Sorte, B1zerra, S. Peclt·o, Pre~o, ~an ·ta I herez'1, 
Sant~ Fê, além de outt•os. E' navegavel até o po1• uo do But·ity. 
O Urucuia afL elos mais importantes e de agua pura e cris·tal
lina, tem um volume de i65 mett·os cubicos por segundo, uma 
largttr<~ médi a. de 90 metros e é francamente navegavel em 
todas as estações, da foz até o arraia l rJ ,., seu nome. O Jetijuiti
nhona qne nasce na Pedra Redonda, 25 kils. mais o<t men0s 
da cidade do Set'L'o, at ravesa Minas e Bah ia. e desagua. no 
oceano com o n ome de Belmonte. Seus mais notaveis tl'ihs. 
são: pela margem esq. o Itacambirassú (que recebe o 'l'romba), 
Vaccaria, Salinas, ltinga, S. Pedro e S. Francisco; e pe.la 
clir. o Arassuaby (que nasce na serra do Gaviã,o e recebe o 
Preto, Itacaram by, Itamarandiba, Itanguá. S . João, Seriema, 
Fanado, Setubal e Gt·avatá), o Piauhy, S . João, Anta Podre, 
Bom Jardim, S. Miguel e Piabanha. Tem 900 kils. ele curso. 
O Pardo que nascé na Serra das Almas, n o ex·l;remo N~. elo 
Estado, r ecebe o Preto, Agua Fria, S. J oão e Mosqnito em 
um curso ele 360 kils . Deixa Minas e atraves sa a Bahia, onde 
desa o· ua no mar defronte de Cannavie iras. O Doce formado 
pelo "chopotó e PiL·anga, só tem o nome de Doce depois que 
recebe o ribe irão do Carmo. Atravessa Minas e E, Santo . 
Recebe em Minas pela margem dir. o Casca, Matipoó , Sacra
mento Grande. Cui eté, Ma nhuassú ; . e pela esq. o Pil'acicalb a 
(que recebe o Santa Barbara), Santo Antonto, Cot·ren tes, 
Suassub y Grande e Pequeno. · O Piranga nasce com o nome cle 
Piranguinha, pa com. de Bat·bacena, e t•ecebe, entre Nltr~s, 
os riós Palmital, Papagaio, Cat·.rapicho, Guarará, Agua S11.]a, 
Araçás, Lam im e P1mpetinga. O Parabyba do Su1 recebe ele 
Minas o Parahybuna (que recebe o Peixe, n a ponte elo Coelho, 
e o Pt· 'to) 2, o Angú, Pirapetin g:l., Pomba, (que n <J sce na 
serra do tc<l.pateiro e recebe o Pardo, Capivara, Monos, Coqu ei
ros, Samam<Ju;a e No vo) e o Muriahé (que l'ecebe o Cachoeira 
Aleg·re, Gavião, S. Paulo, Gamel le ira. Jacáré e Gloria) . 
O ~ucury recebe em Minas o Teclas os Santos, Urucú e Panpan. 
O elas Velhas trib. do S. Ft·ancisco, nasci! na sel'l'a do Capa
nema contt'aforte occidental da sel'ra de Antonio Perei'ra; 
corre 'encachoeit·a do por mais de 100 kila . até Saba;rá onde 
começa a •er navegavel. Recebe o Sabará, Macahub as, For
moso . Qtteh l'a. Anzol , Bicudo, 'l'aqtmrass(t, Jaboticatubas, Pa
ranná r eunido ao Si pó, Pardo , Curum atahy, P iedade e ouwos. 
O Verde, trib . do Sapucahy. recebe os t•ibeirões do Cal'mo e 
Lambary, além de outros . . Lagôas,--:- A Gra!1de no mun. ele 
Jaguary; a Santa no ele Santa Luzta; a dAgtm Preta nas 
margens elo riO Urupllc.a e a lgumas out t·as d.e menot· Impor
tancia. Riquezas mineraAs . São innumeras as rtquezas n11neraes 

' Engenheiro 'fheodoro Fernanda" Sa,mpaio. 
• O Parahybuna (de Para-hy-una. rio de aguas escuras) recebe no 

mun. de Juiz de Fóm pela uHHgeni·dit·. o João Nico, o da Feira, o da 
Cachoeil'inh::t., o elo Franklim, o da Gra-tidão, o da Liberdade e o dn 
Independencia ; e pela esq, o ribeirão dos Burros, o da Gramm~, o da 
'fn.pera, o do Assis e o dos l d.nhares. · 

desse Estado . Na uHima E x posição 111.incil·a e 'Metallnrg1:oa, 
ell e apt·esentou numerosas e intere5sautes amos tras das gL"anc\es 
e variadas riquezas de se u sub-sólo . Vejamos, - Na secção
Otwo- a hi apal'eceram bellissimas amos.tt·as ele mineraes das 
principaes jazidas, q11er elas a.ntigamente mineradas, quer das 
que s~ acham pt'esen·tem·mte em minet·ação, a saber: a) Veei
•·os de quartzo e qua1·tzitos auri(e•·os - J aziclas de Antonio 
Pereira, Barra, Borg·es, Capão, Canapato, Cananca , Cattas
Altas ele Noraega, Cat~a-Bmnca, Catta-Preta, CatHa, Ita Liai
assú, Juca Vieira, Morro S. Vicente, 'Papa-Farinha, Roça 
Gl'ancle, Saragoça , Santo Antonio elo Rio Acima, S. Bento, 
'l'inoco, V asa do, Vit·a-C~po s e Boa Esperança. b) fT eeiros de 
qua•·~zo c pyntes aunf'cms - J az idas de Cuyabá, Faria, 
D. Florisbella, Gabiroba. Gaia. Mot·ro de Sant'Anna Morro 
Velho, P.assagam, Pari, i{.a,pozÓs e Marzan-ão. c) Cam;bc1as de 
itabiritos CbW"iferos, schistos, a•·gilcbs c qu~•·tzitos atwife•·os 
Jazidas de Coc1.les, Itahira ele Ma tto Dentt·o e Maquiné. d) Allu
viões aUl"Ífc,·as - Depositas do Desembat·qtte, Dattas (Diam an
tina). -~1 ine•·ação do ouro, mine•· eo ' mate1·ias concent•·cbdCbS,JJro
ductos b•·u to se ·refinados : Minel'ações dos .veei ros e camadas -
Out·o-l?re·to, Go!d Nines of Bt·azil (Minas ela Passagem, Raposos, 
l~spirito S1>.nto e Borges), Saba rá, Gole! Mining Company (Minas 
de Papa -Farinha); St. J,.,hn-del- Rey Mining Company (Minas 
elo Morro Velho, Cuyabá, Ga ia e Gabiroba); Santa Barbara 
Goldlvlining- compauy (iVli11a elo Pari); Don Pedro Golcl Mining 
Company (Minas do Maquin é e do Mort·o ele Sant'Anna); So
cieté eles M<nes cl 'o r ele Fa:L'ia (Mina do Fari<t); Companh ia Au
rifer·a de Minas Geraes (Mina de D. Florisbella); Wmpreza ele 
Minet·açã.o do Caethé (Minas elo Cwl'L'apato, do Carvalho e do 
Arraial Velho); Companhia Brazileira ele Sal itl'aes, Tel'ras e 
Gonstrucções (Mina elo Vasaclo); Mina ela FaHnilia Penna (Santa 
Bat·bara). Na seccão - Ferl'o- via-se a seguinte excellente 
co llecção mineralogica de t•icjuiss imos mine.rios pt·opt·ios para a 
indusLl'ia sidenll'g ica: a) Oxido magn e·ti co ele fen·o - Mag nettito 
da Ser:a do Presídio de Saba l' á . b) Pel'Dxitlo de fe l'rO auhyell'o 
- Oligistt·o spec>Ibl' de. S. Julião ; oi igislro micacio d tt Serra 
elo Cacunela,de Ptta ngu t , ela Serl'a elo Cal'aça; de S . Jnli ão, dos 
Miranclinh~. , (Gel'Vasio), ele An to ni0 P ereit•a: itabi ritc com
pacto elo Pico ele Itabüa, elo Ganc\a~·eb; hemat'ita compacta da 
Catta-Branca , do Frazão, elo Gerv8.sio; Jacnlinga ele Ganda
r ela, elas Contendas, do Ger vasio, elo Congo-Socco, etc. c) Pe
r oxielo ele fel'L'O bydrataclo - Limonito, ele Antonio Pereira ; 
Can q- a de Our·o-Preto, do Gervasio, da Natividade , elas Con
tendas, elo Frazão, elo Ganclarela, etc. cl) Fel'rospathico - Si
clet'ose , do Morro Velho , - lndust•·ia siclertwgica - Ma terias 
primas e pt'oductos: Lo Usinas melallnl'gicas para a fabricação 
da fonte~ productos moldados- Usina Espera;nça; usina \Vi gg; 
usina ela Companhia Mecan ica Mitleil'a; usina Mecanica San
t eques. 2. ° Fabvicagã o elo ferro - Pelos methoclos elirectos. 
Methodo cata~ão - Usina União. Me~ho clo dos cadinhos - Fa
bricas da Natividade, elo Cont<1-historia, ele Felicio Corrêa, do 
Gama, ela Santa Cruz, do M<uchiné, elo Retiro, da Prata, do 
Ga.nda1·ela, de Bento Oliveira, ele Manoel José, da Ilha . Nota
va-se na secção destinada aos - D.iaman tes - a segnin·te 
in~et·e ssante collecção min~ralogica elas r ochas <liamantiferas 
e elos mineraes qu3 acompan'h <m o diamante: CG J•. A t·gilas 
diamantíferas . b) Sch isLos mi caceos decompostos dJamanti
feros. Jazida de S. João d :t Chapada ( Diamantina ). c) 
Qnartzitos micaceos decompos los diamanti!eros. Jazida de 
Grão-Mogol. cl) Cascalhos cliama utif'eros . - Leitos do Je
quHinho'~ha, do Itacambira;;~ú, j az idas ela Diwmantina; leitos do 
cort'ego el Agua-SupL, elo ri o Bagaaem, elo rio Uberaba, do rio 
Dout·aclo, elo rio Dout·adinho. e) Conglomemtos dia,mantiferos 
- Lel~os do Jequi tinh 011ha, elo rio Parclo, do ribeirão elo In
ferno: Jaúclas cl' Agua-Suj a, elo rio .Jequitahy, Sa;nto Antonio, 
Pat·aúna, rio elas P edras (Cipó). Min·eraes que compõem ocas
calho diamantil'ero. f) Mineração elo diamante. Mi11ereos e 
cascalh os . Proclucbos concentrados. Proelucto.s brutos e lapida
elos: Minerações do rio Jequitinhonha, do rio Pardo, cio ribeirão 
elo Inferno, de S. João ela Chapada , <l'Agua-Suja, ela Bagagem, 
elo rio Douraelinho, dó t•io Dourado, d 0 Garimpo clas Alagôas . 
Orname1l'tavam utilmente as paredes elas bres salas desti•nadas 
na gxposição á~ secções do OU'I''O, do fen·o e do diamante bem 
de.Jineada8 plant :~ s, magníficos desenl~os e lindíssimas visuas 
photo,.raph icas das principaea mmas e .pztdas, elos estabeleci
menbg,~ metalluNicus e das minerações . cliaman·ti'fel'a.S, bem 
como ,das ciclac\es

0 
e Jogares mais proxi mos <le taes explorações 

ou deuLro clu.s respectivas ·zonas, como Ouro-Preto, Sabat•á, 
Diamantina e outras. Na primeira das refeddas secções des
tacava-se grande e vistoso mappa geral do Estado ·cl.e M~nas, 
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·apresen ·tando as j az idas auríferas e outt•as ma Lerias mi neraes, 
as mi nas e i ncl ustt·ias metal lurg icas .- A 4" secção, destinada 
-a - Min eraes dive rsos - apresentava numerosas e interessantes 
amostras de : c•) JJ!langa,ne:; (jaz idas ele 'l'aquat· il , Gandar 'lla, 
Antonio Pere ira , S . Julião e Ouro-Pre to. b) chumbo (j <tz idas elo 
.A.bae1.é, Diamanti11a, Vas<tclo e J Jsé Alfonso) . c) flismutho e 
Cb?Uimonio (jaz idas da Passagem, Catta -Bt·anca, Mol'ro S . Vi
cente, Caeté e Furquim). d) Jlilerc !wio (Tripuhy) . e) Oc1·as (Ouro 
P reto, Antonio Pe reit·a, S. José cl • Tirade ntes. f} Argilas : 
Kaol in - (Habira do Campo, Morro Velho, Caeté, Fnwtal, 
T aquary, Sacramento, Barbacena, Ju iz ele Fóra e P enha Longa.) 
9) Ma1·mores : c;;~lcareos-(Gandat·e la, cujos m<:~rmot•es prim ava m· 
sobre todas gela admü·ave l var·ieclade e inexced ível belleza ; 
Natividade, 1< t•azão, l' aveint, S . Julião, Caranclahy, Bal'roso, 
Ser ea do Lan hoso, em Uberaba; Coroma ndel , Volta Grande e 
San ba Luzia). h) Pedra o la r - (Ouro-Preto, Ou t·o-Bt·anco, S. Cae
tano, Barbacena, Santa Luzia, Cattas-A.ltas , Santa Barbara, 
Co nceição elo Seno e Sel'l' o) . i) Amianto- (Taqnaral , em Out·o 
Preto ; Retiro , entre o asylo. ela Piedade e Santa Luz ia) . j) 
Lig-ni'to- (Gandal'ela e Fonseca). h) Graphi o : plombagina 
·(Itabit:a ele Ma tto Dentt·o, S . Mig uel do J ec1uitinh onha , em Aras
suahy; Conceição elo Serro e Santa Ba rbara ). l) Mica - S. P a nlo 
elo Mtll'iah é) . m) Sa liu·e - (D iamantina, Curvello, Sete Lagoas, 
L agôa Santa; em ge ra l , V alies elo Rio das Velhas e rio S. Fran 
·cisco). n ) Bal' i tina·- ('l'imbopeba) o) Pedras pl'eciosos e coradas 
- Peçanba : quartzo ; - Agua-Suja: a gatas;- Saramenha, Boa 
V ista, La gõa elo Neto, Fttndão, Morro ele Caxambú, Capão, J osé 
Co r reia (areedor es de Ouro- Preto): topazios; - Gl'ão- Mogol, 
Minas Novas e Arassuahy : Amethystes ; - le ito elo Pi a uhy', 
.A.rasstmby, Col'l'ego do U t·ubú, Gravatá e seus afrluentes : cymo
:phal'l'as; - At·assuaby e Santo Antonio ele Sal i nas : turmalinas . 
.P) A(l' uas minerraes, gazozas e thermaes - (Fontes ele Caxa mbú. 
LarniJa ry da Campanha, Po ços ele Caldas, Cambuquira e S. Lou
renço) . Co mo a ppenclice á exposição , ach<tva-se reunida uma 
collecção ele l eis, regu la mentos, estudos, documentos e obras 
concer nentes á i ndustl'ia mineira é me Lallurgica no E st ado,- e 
:r;to ce ntro dn 1a secção (our·o) e.r guia-se uma celu1nna dourada, 
fo r mada ele dtversos cttbos, cada um dos qnaes repre entava o 
v olume cot•respondente ela producçã0 elas minas de ouro, neste 
secu lo e até ago,.a , quando a exlracção da respectiva companh ia 
~tl empr·eza exploraclot·a excedia a uma tonelada. ffissa es tatist ica 
lncl icava a seguinte proclucção em ou t· o, obtida pelas companhias 
·que passamos a mencionar e no tempo que vai tambem indicado : 
Morro-Velho (ele 1834 a 1894, Cvlll interrupções) :·- 58 .334 ki logs. 
Gon.,.o-Socco (1.824 a 1856):- 12 .887 k ilogrammas. Passagem (de 
1863° a 1873 e de 188:1 a 1894): - 3.2.23 ki logrs. Par i (ele 
1862 a 1894):- 2.368 kilogrs . Catta- Branca (de 1810 a 1844) :-
1.181 kilogrs . 'rotal:- 78,003 ki logrs . ou 5,200 aJ•t•obas . Os 
.algarismos da indicada proclncção ele ou t·o em Mi nas Geraes , 
nos 70 annos decorr idos de 1824 a 1894, ass ign:ala.m a enorme 
de cadencia ela m ineração nesse Esta do . não pelo esgotamen·to do 
seu s ub- sólo a urifet·o, mas pelo abandono em que, por outras 
•causas, fo i cahindo esse ramo notavel ela inclustr ia extl'acttva, 
·ot·igem de rapiclo povoamento clesle Es tado, como aco nteceu 
tambem <Í. Aus tra lia e a uma extensa reg ião dos Es·tados- Uniclos 
da Amel'ica do Norte, e que no Mexico, Chile e outros pai1.es é 
:facto r ele pr imeira ordem na r iqueza publica . Conft·ontem-se os 
algal'ismos e ver- s'3- ba mai s detida mente qua nto, a es te r es
peJto, estamos dista nciados do ex ito obtido no periodo colonüü, 
e por processos rucli men·tares e g t·ossei ros, sem os machin ismos 
da inrlustl'ia model'lla , sem a dit·ecção scientiflca de especiali s
tas . J:?aclos auth ent icos, offtciaes, demons tram que de nzo (e já 
.anteriOr men te a esse an no era abundante a extracção do ouro 
em Minas Geraes) a 1820- exacta mente u m secu lo - foi de 
41,000 a t•robas Otl 615,000 ki logrs . a qua ntidade de our o extra
hlcla na Capitania Mineira , conforme os regist?"OS fiscaes pa?'r» o 
p cbgamento elo imposto r espectivo . E~se imposto, porém, et·a tão 
exagerado e vexaLor io que o contrabando - não obstante as leis 
cr ude lissimas do tempo e a v i,.ila ncia. dos agentes elo Governo 
- não pod ia deixar ele ser avu1t-adissimo . Por isso, atltoriclacles· 
COlll))le~entes avaliam 0m m ui to nmis a q ttanticlade elo oueo 
nesse per iodo extrah ido em Minas Geraes. Pe la es ti mativa do 
:professor Gorceix nito é ella i nCerior a 100,000 ar robas. o que 
pt·od uzi.r ia. pelo camb io actual ( 1894), cê rca de clovs milhões ele 
contos! Rel at ivamente aó diamante nã é me nos colossal a 
r iqueza extrn h~cla ele Mi nas Geraes n; quad ra co lonial. Começou 
ess~ ex tracção depois de 1728 e já em 1730 D. João V, po1· carta 
r égia de 8 de fe ver en·o , ao gover nado t· da capitanJa D . Lou renço 
de Al meida, decla rava os cliaman tes re,.alta da corôa, aclmit
t~nclo só mente que os extr a hissem mediante uma capitação, 
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ele 5) a principio e que, successivamen te a u<>mentada che
g-ou a 230$ an nuaes . Depois monopolisou o Ggverno a 'extra
cção elos diamantes, contratando- a pot• so mm as avul tadas 
adm in istrando os serv iços dia mantinos por stta pmpria conta 
regimen Cl ''e clm ou a té 1832, qua ndo a lei ele 25 ele outubl'o desse 
a nuo mandou eu'Lt-egar a extracção ú in dustria pa rticular medi
a nte cer·ta retribuição . Como dissemos, só depois ele 1728 prin
cipiou a exracção elos dütmr•nLes em Minas : entretanto, quat ro 
au110S apenas era m decorridos (•1732) e já uma remessa clelles 
para Portuga l importava no peso de 1,146 onças. No tempo dos 
contratadores, segundo affirma positivamente o Dr. G~ rbet· na 
sua memor·ieb ·sobee a província de Mi nas , havia annos· em que 
elles extl' ah iam 12.000 oitavas; - e o Barão de illchwege, no seu 
Plttto bru,sili~nsis, tendo ~' vis·ta documentos officiaes calcula a 
quantidade clus di amantes tirados em Minas Geraes ~m um pe
r iodo de 92 a o nos (1730 a 182.2) em 165.760 ~(oitavas cbsseve,·anclo 
q~bC OS_Olebncles~inamente_ tÍ1'Mlo~ importa.m, 1Jelo ???enos, em ÍgVcbl· 
quantulacle. Pode-se, f.lOts, avahar etl1330,00ll oitavas o producto 
elos chamantes extrahtclos no tempo colon ial. e só no cli stdcto 
diamantino, que tinha organisação espec iaiiss im a. contida no 
celebe t· rimo e ominoso li ·VJ"O clcb CCbpr» ve1 ·cle, 1e.,.is lação dra
con iana q ue era o terror ela população . Mas, fór~ do r eferido 
clistricto cliamanü no, e ao rp.tal se referem os calculas expostos, 
mesmo sem serviços contiuuos ou l' egulat·es, tambem apparece
t•am diarnan·tes, como em Grão i.\IIogol, no Serro Fl'io, e no rio 
Abaeté, oncle em '1796 foi achado um magniftco diamante com 
o peso de sete oitavas e tres quartos, que passou logo á pro
pt·iedade ela corôa po t• tugaeza (com o era ele lei) e que alguns 
escriptores errooeamen·te confundem com o diamante denomi
nado R ege11 te , achado ao sul ele Golconcla ; muil;o posterior-· 
mente (1853), foi achacto na Bagagem o famoso diamante Es
trella elo Sttl, ele 18 oitavas de peso, avali ado em alguns 
milhares de contos e que consta pertencer hoJe a um príncipe 
indi a no . Com excepção cles t't ultima j oia, o colossal ace rvo de 
tantas rictuezas - 100.000 arrobas de 0uro. 330.000 oitavas ele 
diamantes- sugou-o Portugal « a mett·opele madrasta , que 
nada saciava» como observa , em sua Histm·ia de .Po?·' tugr»l, o 
insuspeito e eminente escrip tor Sr. Oliveit•a MarLins;- caudal 
ele riqne~a com a qual , na conscienciosa aprec iação do mesmo 
illustt·e Jlistori a dor, «póde D. J oão TT . c!tw lc•rgas á sua, osten
tentcbçêiv f1"r»cl esoa e o mcwque;; de Pombcbl ?'econstnti,·, não só 
Lisboa ??te~s todo o 1·eino! »Eis, a largos traços, o que foi a Ca
pitania Mineüa no ponto de vista da extl' acçâo elo ouro e do 
diamante . Deante desses algar ismos , vercladeirametYte extt·aor
cUna rios, os resultados colhidos de 18.24 até hoje ernpallidecem 
a mesquinhados . Em ouro - apenas umas 7. 000 arrobas, adnüt- , 
tindo que as 5.200 extrahiclas pelas emprezas do Morl'O Vel ho, 
Gongo-Soco, P assagem, Pari e Catta Branca, se acldicione mais 
um terço r esulbante de outt·a.s e.:plot·ações em menor escala , 
em cliamunt es, pouco mais ou menos identica proporção rela
tivamente á enorme quantidade obtida no período colon ial , isto 
é, não mais ele 7 o;. . - A ma1or e melhor riqueza elo sub- sólo 
min eiro não attrahiu a cubiça elo governo da me·tropole, que 
deixou-a quasi intacta . Quasi in tacta ·tambem a lem conser 
vado, infelizmen le, a administ ração nacwnal autonoma . 

1 R iqueza enorme, no em tanto, que em muitas o extensas reo-iões 
do terri to rio miueiro, como alguem já observou melancolica
mente, dorm e somno profundo sob os pés da pobreza acot•dacla . 
Fallamos elo ferro, elemenbo pode1·oso da civilisação, impres
c icl ivel em todos os commettiment'1S industt·iaes e por i sso mesmo 
ele crescente impot·tancia e valor, mormenle em paiz como o 
nosso a iucla na pl'imeira phase de seu povoa mento, de sua viação, 
de suas fabri cas e consLr ncções . Quem pode d a, na defficiencia 
em que estamos ele explorações geologicas, determinat· - ap
proximada men te sequer - a importrncia. a massa. de seus 
vastíssimos deposi tos 1 Gerber a fllrma que el le se acha espar
gido «so bt·e t odo o ·terri 'tor io mineiro», e Gorceix ?'a fe rindo-se 
só mente a wna limitacli,<simc~ zona do Estc~do qMe p dcle est•tdcw , 
es t ima-l he a C[ ltanti cl ade em - ClNCOENTA BILIÕES DE 'l'ONE!.ADAS 
im nl!NERF> J Em diversas r·~giões, na pbrase do mesmo respei
tado geologo, as respectivas camaclrts fo1"mam v pó dos cami
?~hos , cbs ped?··as elas calçcbdas . ffi Om·o Preto acha- se exactamente . 
no cen tro de uma dessas regiões. Mu ito antes (1799) e s0bre o 
mesmo objecto, esct·pve ·> o distincto nat uralista Dr . José Vieira 
do Conto, em suas M émo,·ias sób?·e a capitania ele Minas. - «O · 
fer ro; metal tão uecessar io a todas as artes , a todos os offtcios , 
e ainda ás mesmas sciencias, mais precioso ao homem que o 
ou t·o e a pt·a ta, é o que a Providencia derra mou e n·tre nós co:n 
pl·odigalidade espantosa . E lle pot• toda a parte se nos mostra, 
cobrindo ele negro as nossas estradas, levantando -se muitas .. -.;! 



.. 

MIN -530- MIN 

vêzes em montes, e reflec·tindo sobre nós os r aioB elo sol com um 
brilho inoportuno. Não se i porqne fata lidade a1.é hoje não nos 
temos ba ixado para levantar da ~erra <>sLas riquezas, CJJ Ue e \la tão 
larga me nte nos offerece . PorquP. razão uma nação ele nece<si
dade mineira, como a nossa, h a de espera'" que Ih <> venha do 
fundo 'do nor~e, por um preço exo rbi t!J.:lte , n fet•t·o, afim ele poder 
traba lh::w em suas minas?. .. Quanto estas cousa's não elevem 
retardar, e ain •a quasi de todo impos~ ilitar, e exercido de 
muit 1s lavras !, O Llominio portngu ez , dissemos ac ima, deixou 
quasi intacta. es ta enormo e inca lculavel riqueza de Mi •l as-Ge
r aes . Mns a j ust iça reclama co ns1gnar-se aqu1 qne , lngo após a 
trans ferenc ia ·para o Rro de Janeiro da séde da monarcln a por
tugueza, o "Overno cogitou no assumpto e esclareciclamente ini
ciou proviel~ncias eill.cazes para o a p ,·oveitamento elo ferro no 
B~·a:il, prim e iro na Capitania Mineira, depois n a ele S. Pa 11 lo. 
Por carta régia de tO de outubro de 1808 foi commettida a.o 
illustrado n aturalista mineiro, Manoel l?el'feit·a da Camara 
Bibtencourt e Sá a <1uspiciosa ta refa de fundar um a fabrica de 
ferro na antiga com. de Seno Frio, e a. 5 ele abr· il do anno 
seg uinte . asse n·tava e lle a primeira pedra do reo;pec tivo (01"110 
alto (no atTaial elo mOI'l'O de Gaspar Soares). qur fornece11 ••nLre 
os annos ele 1815 a 1821, só para os trnba lhos ela extracção 
diamantina no arraial do 'l'ijuco ( actu>d cidade el a Diamantina) 
não me nos ele 4,0 6 arrobas el e ferro funcl1clo. A fab t•tca t •nh,c 
tres fornos, systema ca·talão. Em uovembt•o d~ 1811, tambem 
de ordem ré~ ia, o B tn·ão IJ:schewege den começo á constnwção 
da fa bt·ica elo Prata (clistric1o ele Cangonhas elo C:lm p o, mun. ele 
Ouro Preto), que principiou a tra ba lb ar ~m 17 ele elezem•bro ele 
1812 e ftcou in te irame nte concluicla em Junho de 1831, com
pond o-se f)e qna lro fornos, seg:mclo o sytitema. sueco . (A fabrica 
pa uli s ta s ituada em S. Jo ão de Yp:1nena, teve principio a 21 
de outubro ele 1818, sendo seu fnndaclor o coronel V:wnbagen, 
pa~, clo ill-tstre ~i:~toriaclo r bn;zilei~·o Visconde cle _F'orto Seguro.) 
Pnvada d a sàJb1a e ac11va dorecçao da benementa Cam a,ra, a 
fabr ica ele ferro do morro ele Gaspar Soares ( ambem conl1eciclo 
por mo~·ro do Pllar) foi clecabindo progressivam; nte, ::-té se 
extwgmt·em quas1 Lle todo . lde_ntJCa sorte coube a fabnc'!' ~e 
Congonhas, como áquella, pa clrao honroso de w ·tel ltge nte trn
ciativ.a governamental. Devidas exclus1vamen·~e ao esforr;o e 
recursos incl ivicluaes, foeam se esLa belece ndo entre Ouro-Preto 
e Diamanttna fabricas ele ferro , em geral ele peque •1as propor
ções, a tingindo ellas a cerca de 100. D~sse~ emprehend·imen.los 
induv iclnaes um ·tornou-se logn notavel, e é hoJe e~~abe'ecim~ nto 
importanti ~s imo: o que foi fundado pelo Sr. João A111oonio Mon
levade, em S . Migu el ele Pirac icaba, e é clocn•mento ele seu es
pir.ilto esclarecido e genio la borio.,o . U l timamente se vão assi
gnalando esfor·ços combinados e fecundos, que tencleru a et·guer 
sobre bases animadoras a indus'~ria aiderurgica em Minas 
Geraes, que lhe ollerece campo vas isoimo e aHameote com
pensador, como talvez em ne nhum paiz do mun lo se acha. 
D.esses esforços, credores de encomios e animaçã ' e que tanto 
concnrrem para .impulsien ar 1odas as autras indus.trias, vão 
aurgwdo em prezas e associações a caminho de lisonge1r<> fuburo, 
entr•e as quaes devemos me r: cionar as Usina · - E.'pe?"Cb?lça, 
W~gq, e União Nlechanica .!Yfinei•·a . estabelecidas corn pode
rosos machinismos e elementos de prosperidaclo. Alguns ele 
seus procluctos figurar:1m, como <:>S de outras fabrtcas, na 
recente Esposição 1\áineira M etall~wgica ele Ouro-Pt·Ato. apre
ciMles e louvacles por competentes . Possa r(t es~es exemplos 
se11 i1nitac~os e, na fecunda reviviscencia ela ernulvçâ0, 
r~dicar-se e desenvol ver-s" en t t·e n6R a indusbria siclenwgic:a, 
ao,bJ o amparo dos governos e legisladores esclateci•·ll!>s, 
co,nscios do fl rture opulentíssimo que eJJ a I•OS pt·emette I 
A,gric.11ltura, indtJs t:_ia e criação .- C .ltiva em grande escala 
caJé, ft1mo, algoelao, canna ele assu.car e cereaes . Ce1a em 
grande quantidade• gado v<lccum, suwo e la nlg.,eo, com qu.e 
abas1.ece o mercado do Rio de J" neit·o. A i11dustri a fab1•1l 
começa a pro,pet·ar no Est:tdo, on.de j á e.~ istem mon adas ~o ais 
d!l 19 (abricas pel os systemas amenca no e roglez A. fn ~r 1 caçao de 
queijos. imitando os que impot·tamo~ ela Europa, va J··se desen
vo!v'e nclo wor taj modo que é de crer. clentt·o em bt·eve, . e.s;e 
producto seja importado do eltra ngen·o .em q.ua nttrla I~ mst
gniJicante. Com e.ffeito, ~,,Jém dos queijos, co11hecido~ p •l a 
denonrinação de - que ij o,s rle !Yfi naR -, começ,, o >11ercacto 
do Ri" ele Janeiro a ser aba~·tecido pot• mago ilicos qlle i!jns 
den<'lr.ninados- do Rie Verde e da Man,tiqneir" -. ::;enclo 
es,tes ul·timos muit0 snper ior·es aos. tilo Reino . A fabricação 
d0 vinho é imp,ortante, sendo todo COI>Sumido nos munq, qu•• 
O fabrieam e não cheaa11d0 a producção pura a gra ode JilrO• 
cura 'Iene ha. As. uva~ cultivu.clas são de cli:fferntes espeeies, 

porém a an1el'icana ou a Isabella é a que existe em maior 
escala . 'l'oclos os inclustriaes cleelicaclos á cultura ela uva são 
contes tes em affirmar que o terreno feuug inoso intermeado ele 
peclrag ulhn é " mais pt·oprio para a stta culbnr:1 e n elle <t vide· 
se dPsen vol ve com excellen·te resultado e não é a tacada po.r· 
ll).olest ia a l g-uma. Existem a inda no Esta::lo muitas fa,bdcas de 
·tecidos, ele chapéos, ele ce1·vej ·1., rumo e tc., disting uindo-se ea t.r e 
as ele ceeveja e tecidos as que funcciona m na cidade de Juiz 
de Fóra. Agnas nüneraes.- Tem o ffistado de ~1ina s s oberbas. 
aguas mineraes em Cachamhú, Conletlclas, S. Lourenço, 
Lamba r y , Ca mbuqu j,ra e e m mui ~os outros p•J n'tos elo Estado. 
São mais peocueaclas por milhares ele doe.ntes as elo Cacbam bú, 
Lambary e Cambuquira. FetTo-v ias. - I-Ia actualmente (1893) 
no te!'l'itori o mim eiro 2.li32,779 kils,. rle es teadas ele f•' l't'O em 
trafe. go, a sab 1·: Es1 rarlas F ederaes. E. F. Ce n t.ral (a té Saba,-á),, 
370,277 kils ; Ramal el e Omo Prebo, '12.446; E . F. Minas e .Rio 
(parte mineira; H7.000 ; E. F. Mttza mbil~ho , 56.500; E. F . 
Mogyana (a'té Uberaba), 102.000; ill. 1<' . Mogyana (r .1mal de 
Caldas), 18.000; es tn>·daR fi sca lisada~ pelo governo de Min as : 
E. LI' . Leopolclioa . 84'2. ·156; ffi. F. elo Sap ncahy, 119,400 ; E. F. 
Oes te de Min as, 614.000 ; E. F. Bahia e Minas, 91.000. I-Ia; 
a l6n1 cli s Lo el e estradas C()Otractaclas pelo govPrno de Minas, 
80 l. 577 kils . em consUrucção; 1.763.197, lül s. cstuclados; 6,693-
ki! s . concr•clidos e a inda por estudar. Assim leva-se a som.ma 
·teLal elas linh as ele co11eessãio mineil"a, segundo os contra tos em 
vigo r 10.87.0,330 kils. A respons a-bilidade do Estado pe~osj 'l ros 
garantid,•s áq e mp1·ezas de viação qne go~am desse favor, re
fe,-e-se ao cap1 ta l o.pp,-oxtmaclo ele ·120 .000:000$. Fl!la nças.
f\ receita em 1893 foi ele 25 .423,:269<1>507 e a despezlt ele 
16 .638:77-1$815. Pop.- Calcula- se e m 4 .000.000 ele b abs. 
Instruc ção .-- ; t s~tperior é dada na Esch, de Pharmac ia de 
Ouro Preto, creada ])lela Le i n. 140 de 4 ele abri I ele 1839 e 
composta ele dou> curs 'IS: 11m de pharm <J;ce utico e outro de 
bacharel em scie ncias n:1tut·aes e phaemaceut icas , senclo o pri
meiro do ~res séries com se te cadeit•as e o seguncio de mais uma 
série com duas cadeiras; a secuncla?"i'a é da da no Gymnasie 
.\Jineiro , composto de internato e extern•ato, fl.mccionan.do este 
na caplt;d e aGJUd le na c idade de Baebacena e mode.Jaclo pelo· 
Gymnasio Naciona l; a prima1·ia era dada em 1892 em "!8~.0 
escl1olas. Possue ainda o Estarlo oito Eschs. Norm aes, que 
funcclon;~m nas B"g 11intes cidades: Sabará, S. Jeão de l!;l-Rei, 
Di a.m a.nti na, Campanha, Montes-Clal'Os, Uberaba, Parncalú e
Ü,Iro Pt·eto; e clivel'M'S collegios e eschs . part. taes como o 
co llegio Min eiro e o Lycêo ele Ar~es e Officios, ambos na 
capital, o Semina rio de l\'hrianna, o Collegio elas Lrmana. 
ele carirla rle na mesma cicl•1cle, o Seminario de Diaman.tina, 
o Coll ··gio Cat·aça, o Asylo. ele S . Luiz e m Caeté, o Asy·lQ· 
ele Orphàoa em Barbacena e diversos 0u1ros . A 10 de dezembro 
de '1892 f'oi inaug11 racl a uma faculdade liv,re ele clieeito .. 
Divisão jllclici a t"ia.- A .Relaçãocle Om·o Preto foi cv .. ,cJ:a 
pela Lei n. 2342 ele 6 de agos to de I8i3. Em 1893 o 
Estado rle Minas dividia-se em 1t5 coms. Governador elo Es
tado .-Dr • .lilias Fot·tes. Constituição ele 15 ele j11nho de 189:1. 
R Pp•·es•,•ntHção Fedet·al.- Dà 3 sen.<udores e 37 deputados . 
Capita l .-Ouro Pt·eLo, ant ig" Villa Rica, sttuacla, n~ e11Costa 
ele dons con trafortes da serr~. ele Ouro Pt•e t0, a 1.160 metros. 
ac ima do uiv el d ó m a e, banb.nda pdo ribeirão do F Lli:LÍl e a 
pGucos kils. elas verte ntes Gil!l rio das Velbas ; ele aspec to tl'is~ 
ton iJo, freq11en tement~ eoherúa ele nevoe iros, li g·ada á. E . de 
F. c~ntra.· l do Brazil pelo eamal de ÜLU'O Preto. A ctdacle 
occup<t os valles Gle tres pequenos regatos que, reunicloR ao ri
beil·ão ~h l~unU, constituem o ribeirãe elo Garmo: divide-s em 
d'llas fl·&guezias, a de 011ro Prete e a de Antonio ID ias,, limi
tadas pela ~r&ç;t da l 1· clependencia, onde se acham o pa1&ci'1 de 
(!overno, q ·1 e t em o a~peete iile um'~> Feutalezil. a cadêa, I'J:\le é 
n esse gene•ro 0 m<JJior eddicio cl0 Brazi~, a casa da. cama•·a mn-· 
nicipaL a eepar l içào de obrHs publicas ~em casa P"rtteula,t•) e· 
um jardim, ne qual ei-gu~-se uma columna 1 em meo Mia ele· 
'1'i•ràelen Le s, erec la, cluranLe a aclm i n istração elo O r. Joaq•üm 
Sald•nJ:la 1\loa,t·inho. Tem uma beHa matriz, cujo interit'lf é 
impnne11te, ;ob!'esahindo o tecte, f,. r,m a. to ele polygonos syme
lrica,meo te dispostos, e ne qu aJ~ acham-se re pl'es tm~aGl<us es. 
f'actt>S ela Elscri1ptura ; a eg~ ··ja elo li:armr_>,, notavel por:sua ID I'na
me ll tação ~ altllt'a, a do Rosario em lot·ma G!e elltpse; a ele· 
S. Fr .. nciscJD, ele A~sis, ~le arnp las pruporç0es e· ela mais or1-

~ A pedrn. dess:~. co,IUiun~ serviu de pelourinb.o em 11ue e URill amar
rados e açoi tados pub.licau.ente, os conddlllnados. 



MIN - 531 - MliN 

g iual arcb iLectura . Em Ouro Pr~ to enco ntr;.tm·se a inda os 
seguintes ed ifi cios his toricos : a casa elos contos, onde fo i preso 
e as.sass inado o poeta Claudio Manoel ela Costa ; a wsa elos 
au·vtclores , onde mor ou Gonzaga, hoje repartição ela poli cia ; a 
casa que fo i de Mar íl ia de Dircêo , a té ha pouco tempo propl'ie
d ade do bar ão ele Ou ro Bt• tt nco ; a casa de Claudio Ma D.oel d it 
Co~ ~a onde se mos tra a inda o balcão h istor ico, Joga r de t·e
Untao dos Inco nfi dentes ; o locnl da casa ele Ti raden tes, na 
rua de ste nome 1 , e a casa. e itl que mot·o u o es tacli ·ta Vasco n
cellos. Possue a inda as escolas de Min as e ele P hat·mac ia , a 
F aculdade Li vre ele Direi to, inaug urada a 10 de clezemb t·o ele 
1892, Lyceu Mineiro, assem bl éa toa m ara dos dep utados e se
nado), qua t·te l do corpo policia Lhesoura r ia, etc . Suas r uas são 
enl l <!-d eit·a e de en l'aclo nh oaccesso . Alem da pt·,tça ela l ·lclepe n
elencJa, tem a el o Rosa rio com nrn a egreja desta in vocação, um 
cru zei ro e um ch af<triz encimaclo por uma cruz. A 1 de de
zembro ele 1888 começo u nessa ciclarle o ser viço pr ovisorio de 
Uma co mpa nhia ele bon cl;; . ·r em '10 .000 habs . Ahi 11a. cent m 
Bernar do de Vasconcellos , Bernar do Gttimarii:es (nasceu a 25 
ele agosto el e 1827 e mot•t·e u a 10 de março ele ·188·1) e os vis
condes elo Sert·o F l'io (H de março de 1820) e ele Out·o Pt·e to . 
Ctd acles pr incipaes . - Auaeté . - Alfenas, asse nte sobre um p la
teau ele lerr a rôxa que I rod uz ext rao t· cl i n a l'i <~tne n te café. 
Ar ass ttahy. na margem dit· . elo r io ele seu nome. a 18 kil s . 
ela foz, a NE. ela cidade ele Min as Novas.- .~ragtHu;y .-Araxá, 
com ce lebres aguas mineraes. - Ayurnoca, nas abas occ iclen
taes ele uma ra mi ficação da serm ela Ma nt iqueira e nas fl'a l
das dase t·ra do Pa paga io, que fi ca ao S. - Bambnby, n ·l. ma t·
g~m d 11· . do r 10 do seu nome. - Barbacena, graciosamente 
Situada em um p la nalto, en Lre d it as collin as (Monte Mat'I O e 
Cruz elas Almas), prox ima da sert·a ela Man tiqueira , a 1.'l78 
me tr~s ac im a elo, nnd elo mar (na mcttri z) ou a 1.135. (na 
estnçao), li gada. a Cidade do Rio ele J a nei ro pela E . ele F . 
Cen tt·al elo BrazJ l com diversas e<q·ejas en tre a s qunes a Ma
triz: Boa Mol'te, Rosa t•io e S . Ft·a~c isco'; hosp ita l ele caridade, 
a casa ele saude c]g nom inada Sanatori o, nite leo coloni a l Ro
d r igo St lva, etc. - Baepencly, celebt·o por seu fumo e Sitas 
a~u.a~ . -Baga;;-em , na mat'.'"~m esq . , ~l o r io do se:t nome, nas 
CltYis."s c~ m Goyaz - Boa v\sta elo lrameela l á mat·gem esq . 
do r to 1 rem.eda l, ern ter t•eno pla no.- Bom fim.- Bll m SI te
cesso, a 1 ktl. ela marge m esq . elo P i ra pi ti nga, aff. el o rio 
elas Moetes, em uma col lina , el ista nle ce rca ele 13 kils . da 
m~rgem cl ir . do l'i o Grande, ser vida pela E. ele F . Oes te de 
Mm as. - Cabo Vei·ele .- Caete outr'ora VillaNov::t. ela .Ra inha 
eclificaela em uma bai x:l. toda cercada de morros , com mX: 

. tem~lo r iquiss.im o 2
.- Ca ldas, nas p;·oxim ~cla cles elo Es tado 

de S. Paa lo, JUilto á ser ra do J\Jaran hao. - Campan ha em u ma 
col lina pouco elevacla , c idade decade nte, atravessada' pela E . 
de F . Muzamb inho com exce'llente cl ima. - Cil. mpo Be llo.
Ca ra ngola. - Ca r mo elo R io Claro, nas fra ldas ela serra ela 'l'ol'
men ta. - Carmo elo Puanallyba .- Catao·uazes an ti O'o arr a ial do 
Meia Pataca.- Cb ristina, antigo al'l' a ial ele cu:ngud~tts, banh ada 
pelo r w Lam bar y, em tet· t•eno al ~·um ta nto accicle ntado com 
lavoura ele ftuno e cereaes . - CotJce ição .- Curvello, cti~ta n te 
36 ~ tis , el a mar gem e~q. elo rio Santo Anton io, com um a popu
l açao supe t· ior a 3.000 habs. E' uma cielacle prnspet·a, cen~ ro a l 
go~oetro de prim eira ordem, com u ma importante faln· ica ele 
tectdos , a ela Cachoei t•a, si tuada a 6 ki ls . ela cidade .- Di·l 
ma nttnfl , na encosta ele uma mo ntanha, com riquí ssimas 
a guas, na Lat . ele 18° H ' 3'' , a 1. 131 m. acima elo nivel elo 
m ar i . impor ta nte pelo co mmet·cio q ue ma ntem com a cidade 
do R.to ele Ja nell'O, se ndo o out·o, os cl ia mentes, e bri lha ntes 
quas1. que a sua pr tnc ipa1 expor tação pa ra fó ra elo Estado; 
t em la lJ.ricas de ce: veJ:t , ciga rros , calçado, lapidação, ferro e 
~e :.ec1d.os de a ig:odao, sobr esa lnn elo e ntre estas a s ituada no 

eu ber1, a 19 ldls . ela ct ela cl e. · E' séele ele um bispado, ele 
um a com . e ela aclmin ist l' ação dos ·ten·enos dia ma nt inos . 
Conta o Gymna sio elo No l'te e um es tabelecimento pua a l ie
n apos .- E nt ra Rios, situ ada á marge m clir. elo r io Bl'om aclo 
e_ a esq, elo Camap ua n, quv reunem-se a t t·es kil s. ela povoa
·cao; te m d t1 as igt·ej as e 8 . 500 habs.- Fo t• miga .- Grão-Mago!. 
- ltab ira .- Itapeceri ca, a ntiga Ta ma nduá.- Juiz de Fóra , 

1 Nessa rua ha tn 1a fo nte com a se~>'u inte insc l'Í pçii:o : 
ls g u~ p l1 t;t ~Vnl gens; , pleno 
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Sectll'l ut s1 t1 s non fncl t i!le si tis. 
2 Piz11· ro e Ayl'es do Oazal esct·e,•e-n Cahytê que si n-nilicn mat to 

bravo ou bosque. ' " 

ba nhada pPlo Para hybunà, com urna estação da E . ele F .• 
Ce ntt·al elo Bt•az il, pei·cor rida pot• bonds, com elenoantes ha bi
tações, importa nte Forum , u ma Academia de go mm er cio e 
uma hospedar ia ele i mmi grantes . E ' cl ell a que parte a E . de 
F . elo P iau. F ica a 21o 45' 36" de La·t . S . e 40o 49' de L o. n.g . 
O. ri o Rio de lanei ro . - Ja nuari a , á margem esq . do rio São 
F rancisco. - Leo pold i na , a n tiga rn en te F eijão Cr(t, na base 
da sen·a do se u no me. no fundo ela bacia que forma m a se t'l'e 
e dous !llOI'l'OS la t t•aes, qu e lhe dão um aspecto alpes tre a 
va ri ado . - Lima Dua l' te, a n•iga vi l l a elo Rio elo Peixe, ba nhada 
pe lo rio cle·;te nome .- Mar ele Respanh a , anti go a n ·aia l elo 
Kagado, a 475 m . ac im a do nivei elo mar , ba nhada pei;;J 
ribeirão S. João .- Mar ianna, antiga villa do Carmo banhada 
pelo t·ibei rão deste nome , areada cid ade episcopal em -1745 por 
D J oão V . , que deu-lhe o nom~ ele sua consorte ; é sede de 
de um bi spado . - Minas' Novas.- Mo n Les Clar os . - Oliveira , 
ba nh ada pe o r io Maraca nã .- Ou ro F in o.- Pará . an tiga villa 
do Patafufo. - Paracatú .- Pessa nb a, banhada pelo Suasstthy 
Peq ueno . - P ita nguy, a nt i ~a Vlll a Nova elo In fan te, pertü do 
rt o Pará .- Pont Nova, a margem dir . do ri o Pi ran"'a .
P om ba, á mal'gem esq. do rio do seu nome, em unu~ en
costa elevacla, - Quehz, ligaria á Cap ital F eder al pela E . ele 
F . Ce n trai elo Brazil. - Sabará, a travess:J.da p los r ios elas 
Velhas e Sabará, com lavo ura de canna e cet•eaes, i nd tls tria 
ext rac t i v;~ ele otu·o . Tem um thea tl'o, nove egt·ejas , se ndo pt•in
cipaes a m atl'i z, C;n·m o e S . F ranc isco ; casa de caridade, 
fu nclaclit pelo coronel Abreu, hospital de Lazat•os, faur ica de 
fi ação e ou ,·i vesat·i a , e lins 2 .0')0 haus. - Sacr<:tm ento .- Sert•o. 
banhada pelo rio Lucas , aiT. elo Guanbães .- Sali nas. - San tá 
Barbara . ban lHtda pelo r io elo seu nome, com impo rtante 
criação de g;Ldo. -- ::>ant;t L uz ia, á margem d ir. do l'io das 
Ve lhas. - S. João cl'ill l· Rei, nas fraldas ela serra do Lenheiro, 
at ra \' essada pelo carrego deste nome, a pouco ma is de clo •Js 
k ii ;; . elo ri o elas Mor tes , muito conmercial, ligada á li;. ele F. 
Ce ntra l elo Brazil e p0r ta nto á Capital Federa l pe la E. de F . 
Oeste ele Minas, com excall ente clim a. - Tiraclentes, decadente , 
ba nhada pelo t·io das Mortes. at1·avessacla pe!tt E. ele 1~ . o~ste ele 
Minas, bet·ço de Conce ição Vell so .- Sa nt'A nna de Ferl'os . 
S . J oão Nepomuc •no.- S . José cl'A iém P a rabyl>a .- Sete L a 
gõas , com 2 .000 ha bs ., assim denomina da das lagôas do 
Paul ino, Ca bha ri na , Jose Fel ix, Boa Vista, C rcaclt nho, João 
Bap tisba ou elo Matacluut·o e da Chacara, as duas pl'im eii'as 
no oe ntro ela c idade e as out l' as circumclanclo·a poeticamente . 
- T heopbilo O!iton i, á ma1·gem do ri o Todos os Sa tHos .. - Tres 
Pontas. - Tu rvo, na encosta da serra de Santo An lonw, ba
nh ada pelo 'l' ll r\'O Pequeno. - Tres Corações .- Ubá. - Ube
raba (Ybet·<Ib, agna que brilh a) .- Visconde do R io Branco, 
antiga Villa do Pl'es idio.- Varg inh a . - Viçosa . - S. Dom in
gos elo P rata . - Bocaynva, a n tigamente J equitahy. - Jacn hy, 
berço elo marqu ' z de P a raná , (n. a H ele ja nei ro de 1801 e 
m. a 3 a de setembro ele 1856) - Pa tos.- Abre Campo , banha d-a 
pe lo ri o Sant'A nna, a .IT. elo Ma tipoó .- Al to Rio Doce . - Al 
v imno po lis, ant . ft·eg . de Paulo Mo reira. - Cambuhy .- Carmo 
ela Bagage m. - P .t! myt·a, ant. freg . ele João Gomes .-- Pa lmas, 
a n t . frag . ele Capiva ra .- Mo nte San to.- P rados.- Ca ratinga . 
- F ruc ttd . - San ta R ita do Sapuca hy. - San ta Ri ta ele Cas
~ia .- S. Joã0 Baptis ta. - Ubet·abi nba.- Vi lias principaes: 
Co roma nele l. - I nela i á. - Peclt·a Bra nca.- Sant' Anna dos Ale
gres .- Santo Anl >nio de Am pat·o . - S . Manoel , an t . São 
S~ bas t i ão ela Maha.- S~ nt'An n a ele Conten das . - Vl l ia Nova 
ele Lima, a nt . ft·eg. ele Congonhas elo Sabará .- Guarará . - Re
l ac.ão dos cida dãos q11e tem go\' et· n.nclo Min as Geraes , cle~de 1808: 
Pedro Mari a Xavier ele Atbaide e Mello (depois ba rão ele Con
cleix:a), gover mtelo r e capitão-general , desde 1804. D. r;: r an cisco 
ele ,~ ss i s Masca.t·a nh as . Nomeado por C . .R . de 10 ele Junho de 
1809 - P osse em janeiro ele 18 10 e desde 181'1 conde da P a- lma. 
D. Ma noel de .P ot·tugal e Castro. Posse a 7 ele abl'i l ele 18!4 . 
Governo de s·1cceõsão (Alva rá de 12 ele clezembt·o de 1770), An 
.tonio José Dua i· te el e Araujo Goncl in (ouvidor), J oão Çar los Xa
vier da Si lva F et'l'ão (b ri::racleit•o ) - P osse a 23 de Ja neH·o ele 
18'17. D. Ma noe1 de Por tuga l e Cast ro, fi nda a I icença volta ao 
rro vet·no em 23 ele a bl'i l ele 18 17. Govern o provisional : presi
dente D. ~bnoel ele Por tuf!'a l e Cas tro, govern ador e capi tão- ' 
ge nero l, J osé 'l'Pixeira ela l<' om eca Vasco ncell os (desembarga
dor), v iC<!·pres idente : Theoto:lio Alvares ele Oliveira Ma ciel 
(do utor); F ra nc tsco L0pes ele Abreu ( tenente- coronel); José 
Bento Soares (capitão-mó r); Ma noe l Ig nacio ele Mello e Souza 
(clesernba t·gatlor); José Ferre ira P acheco (coronel) ; J oaquim 
José Lop?s Mendes R ibeit·o, secreta.rio; Anto ilio Thomaz de F i
gueit·edo Ne res (coron el); José Bento Leite Ferreira de Mello 
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(brigadeiro) . Eleito em 20 e empossado em 21. de se tem bro de 
'i 82i. Em 1822 continuou o mesmo gove rno, menos o presi
dente e o vice-presidente , subsbit:lidos pot· Antonio Thoma7. de 
Figueiredo Neves e Theoton io Ahes ele Oliveira Maciel , Em 
15 de JUlho de 1822 compunha-se a j tln ta pt·ov isoria elo pt·esi
dedte D. Manoel ele Portugal e Castro, Francisco Pe t·eira de 
San ta Apollon ia, Cus toclio José Dias Romualdo, José Monteiro 
de B~ rt•os e Luiz Maria da Silva Pinto, secretario. De outubro 
de 1822 em diante passou a pt'es iclencia a F L"a ncisco Pel'eit'a ele 
Santa Apollonia. José Teixeira ela l~onseca e Vasconcellos (de 
12 de outubro em diante bal'ão de Caethé), 1° preaidenle. No
meado por C. T. ele 25 de no vembro ele 1823 - Posse a 29 de 
fevereil'o de 1824. Theotonio Ah·es ele Olivei ra Maciel, C. elo 
governo (na fót·ma da lei ele 20 de ~utubl'o ele 1823) - P~sse a 
2 de maio ele ·1826 . Franc1sco Ptlrell'a de Santa Apollonta, C. 
do goverDo (na fót·ma ela lei el e 20 ele outubt·o ele 1823) - Posse 
a 30 ele maio de 1826. Bn rão ele Caethé (ele volta elo Se nado), 
nomeado a 12 ele outubro de 1826 visconde de .Caethé . Nomeado 
em 25 ele novembt·o ele 1823 - Posse a 4 ele otüubro ele 1826 . 

·Francisco Pere ira ele Santa Apollonia (2" ve ~), C. do gover no 
(na fôrma ela lei de 20 ele outubt·o ele 18.23)- Posse a 10 ele JD a rço 
ele 1827 . João José Lopes Mendes Ribeit·o, 2° pt·esiclente., Idem 
em 13 ele agos ~ o ele 1827- Posse a 18 ele dezembro ele 1827. 
Francisco Pereira. ele Santa Apollonia (3k vez), C. do go vel'no 
(na fórma da lei de 20. de outubro de 18.23) - Pos se a 18 de 
abr il ele 18.28. João Jose Lopes Mendes RtbeH·o (ele volta da Ca
mal'a) . Nomeado em 1~ de agos to ele 1827- Posse a .19 ele se
tembro ele 1828. F ranc1sco Peret ra de Santa Apolloma (4" vez) 
C. elo govel'Do (na fôrma ela lei ele 20 de outubt·o de 1823) -
Posse a 1() de ma io ele 1829. João José Lopes Mendes Ribeit·o, 
2• pres idente (ele volta ela Cama~·a) . Nomeado em 13 ele agosto 
de 1827 - Posse a 13 de outubro ele '1 820 . José Manoel de Al
meida, go pr ~ siclenle. Idem em 20 ele jaJLeÍL'O de 1830- I osse 
a 22 ele abril ele 1830. MaDoel Antonio Galvão (bacharel), 4° 
presidente. Iclern em 9 ele dezembt•o el e 1830 - P osse a 3 ele 
fevereiro ele 1831. l\Iatloel Ign acw ele Mello e Som'"' (desembar
gador), 5o pt· s iclente. Idem em 10 ele al)l·il de 1831- P osse a 22 
deabril de 1831. Be1·n arclo Per e tra ele Vasconcellos, C. do go
verno (n a fôrma eh\ lei ele 1823)- Posse a 23 ele j an eiro_ ele 183~ . 
Manoel lgnacio ele Mello e Souza (clesemba t·gaelo i'), ::JO pres t
clenle reassume o ,.overno. Idem em 10 ele abl'il ele 1831. -
Possa' a 21 ele fever~ iro de 1.833. Bernardo Pereira ele Vascon
cellos (bacharel), C. elo govet·no em Barbacena e S. João d'El
Rei (2a vez) . Posse ::t 22 el" março ele 1833 . Manoel Soares elo 
Couto, C. elo gove r no na Captt<d- Posse a '16 ele abril ele 1833. 
Manoel Ignaci o ele Mello c Souza (clesembarg.aclol'), em S. ~oão 
d'El- Rei, até 23 de mato-Posse a 22 ele ma to de 1833 . J ose de 
Araujo H.ibeit·o (bacha rel). 6° presidente. Idem a '1 ele junho ele 
1833-Posse a 4 de julho de Hi33 . An·tonio Paulino Limpo ele 
Abreu (bacbat·el), 7° pt'esidente. Idem em 2 ele outubro ele 1833 
-Posse a 5 ele novembro ele 1833 . João Baptista de F ig tte iredo, 
C. elo governo (na fôrma ela l ei ele 1823)- Posse a 31 ele março 
ele 1834. Antonio Paulino L impo de Abt·e u (ele volba da Assem· 
bléa) - Posse a 2 ele dezembro ele 1834 . Bern ar do P el'eira ele 
Vasconcellos, Go vice-presidente - Posse a 5 de abri l ele 1835 . 
Manoel I gnacio de Mello e Souza (desembargador), 2o vice- pre
sidente - Posse a 8 de maio ele 1835. Jos t'i F e li ciano Pinto 
Coelho da Cunha, 8° presidente . Nomeado em 18 de a br il de 
1835- Posse a 10 de junho de '1835. Ma noel Dias ele 'fo ledo, 9o 
presidente. Idem em 17 de se tem bro ele 183"i- Possa a 19 ele de
zembro ele 1835 . Antonio ela Costa Pinto (bacharel), vice-pre· 
siden·te- Posse a 19 ele abri l de 1836 . Antonio ela Cos ta· Pinto 
(bacharel), 10° presidente. No meado em 12 de selem bro ele 1836 
- P osse a 2 ele outubro ele 1.836 . José Cesario ele Miranda Ri
beiro (desembargador), 1'1° pt·esiclente . Idem em 7 ele outubt·o ele 
1837- Posoe a 13 ele novembr o ele '1837 . Bernardo .Iftctntho da 
Ve iga , 12° presidente . Idem e 1n~6 ele .feve l'eiro de 1838 - Posse 
o. 21 de março ele 1838 . Sebasttao Barreto Peretra Prnto (ma
r echal), 13° p residente. Idem em 29 de .J ulho de 18<10 - Posse 
a 22 ele a"'osto ele 1840. Manoel Machado Nun es (bacharel ), 
140 presicl~nte . Idem em 1 de abril ele 184"1- Posse a 7 ele ju
nho ele '18·H. José Lopes ela Sil va Viaona (bachat·e l), 15° p!'e
sidente. Idem em :1 9 ele junho de 1.84'1 - Posse a 16 ele jtllh c ele 
1841. Cat'los Carneiro ele Cam pos (doutor), 1G0 presiclenLe . 
Idem em 4 ele novembro ele 184 1 - Posse a 15 ele janeiro 
de 1842 . Herculano Fet•t·e ira P~ nna, vice- presidente. Idem 
em 3 de dezembro de 184 l - P csse a 18 ele abr il de 1842 . 
Bernardo Jacintho da Veiga, 17° presidente (2a vez) . Nomeado 
em 25 de abl'il ele 1842 - Posse a 18 de maio ele 1842. Ft·an
cisco José de Souza Soares ele Andréa (general), 18° presiden te. 

Idem em 20 ele feve re iro de 1.8<13 - Posse a 23 ele março de · 
·!843. João Paulo dos Santos Bal'l'e·to (geneml), 19" presidente·. 
Idem em 28 de maio de 18,!4 - Possa a. 1. d~ j ulho ele '1844 . 
Qui ntili ano José ela Silva (bacharel), vice - pr esiclent.e. lrlem em 
30 ele novembro el e 18•U - Posse a 16 ele dezembro de '1844 -
Quint ilian o J o sê ela Si I v a (bacharel), 20o pr esidente. Idem em 
13 de setembro ele '1 845 - Posse a 1 ele outubro ele 1845. José· 
Pedro Dias de Carvalho, vice- presidente . Idem em 29 ele se
tembro de 1847- Posse a 29 ele dezembro ele 1847. José P edro 
Dias de Carva lho, 21° pr es idente . Idem em 17 de fevereiro ele· 
18,18 - Posse a 14 ele ma rço ele 1848 . Manoel José Gomes Re
bello Horta (bacharel ), 4° vice -presidente. Idem em 22 ele 
outubt·o ele 1844 - Posse a 10 ele ab ri l ele 1848. Bet'll ardino 
José ele Queil'oga (bacharel ), 3o vice-pres idente . Idem em 22 
ele outubt'o ele 1844- Posse a 11 de ma io ele 18-18 . Bernardino 
José ele Queit·oga, 22o presidente . Idem em 2 ele junho el e 18·1S. 
-Posse a 22 cle jnDho ele 18'18 . José Ilde fonso de Sou za R amos 
(bachar el ), 23o pre>iden te . Idem em 5 ele out11 bro ele 1848 -
Posse a 4 ele novembro ele '1848. F 1·ancisco Diogo P ereira de · 
Vasconcellos (bachare l) , 1° v ice-presidente. Idem em H de 
dezembro ele 1848 - Posse a 22 ele j aneit•o de 1849. Barão de 
Sabará (Ma noel Antonio Pacheco), vice - pres idente- Posse a. 
28 ele janeiro de 1.849 . Alexandre Joaquim de Siqueira (bacha
rel), 24 ° presidente . Idem em 11 ele Ja nei ro ele 1850 - Posse a 
1 ele mar <;o ele 1850. Romualclo José Montei ro ele Barros (co•· 
r onel), 4° vice-presidente. Idem em H de dezembro de 1848-
(pot· morte elo pt·esiclente) - Posse a 1.4 ele junho de 1850. 
José Ricardo de Sá Rego (bacha t·el) , 25o p l'esiclente. Nomeado 
em ·n el e junbo de 1850- Posse a 17 ele julho ele 1850 . Luiz 
Antonio Barbosa (bacbarel ), vice-presidente. Idem em 17 de 
fevereiro de 1851- Posse a 4 de ab ri l elo 1851. Lui ~ Antonio
Bar bosa (bach~ rel), 26• pl·esidente . Idem a 22 el e dezemuro c\6 
1851 - Posse a 13 de Janei ro ele 1852. José Lopes ela Silva 
ViaDDa (bacharel ), 1° vice-presidente. Idem em 2 ele abt·il ele· 
1852 - Posse a 19 de maio ele 1.852 . Luiz A nbonio Barbosa (ba-· 
charel), de vol ta da Camal'a. Idem em 22 ele dezembro de 
'1851 - Posse a 2<1 de setembro ele 1852 . José Lopes ela Sil va. 
Vianna, 1° vice-presidente (2a vez) . Idem em 2 ele ab ril de 
1852 - Posse a 19 ele ab l'il ele 1853 . F l'a ncisco Diogo P ere ira. 
ele Vasco ncellos (bacharel ), 27° presidente . Id em em 6 ele. julho· 
ele 1853 - Posse a 22 de outubro de 1853 . José Lopes cl <\ Silva 
Via nna, 1o vice-pres idente (3a vez) . Idem em 2 de abr il de · 
'1 852 - Posse a 1 ele ma io ele 1854. Francisco Diogc Pereit·a. 
el e Vasconcell os, reassumiu o governo . Idem em 6 ele julh<> 
ele 1853 - P osse a 6 ele novembro de 1854 . Het·cula no F el'l'e ira 
Penna , 28° presiden te . Idem em 12 ele novembro ele 1855 -
Posse a 2 de levereit•o ele 1856. Antonio Felippe de Araujo· 
(conego), vice-pl'esiclen te. Idem em 1.7 ele clezem bro ele 1855-
Po.;se a 10 ele jnuho el e 1856. Joaquim De lJino Ribe il'o ela Luz . 
(bacharel) , 511 · vice- presidente . Posse a 1 ele junbo de 18:J7_ 
Car los Carnei r o ele Campos (doutor) , 29o presidente . Nomeado · 
em26 de setembro ele 1857 - Posse a 12 ele novembro el e 1857 . 
Joaquim Deli:i.n o Ribei ro ela Lu r. (bacha rel), 1o vice-pl'es iclen~e · 
(2a wz). Posse a 1. ele ma io ele 1859 . Carlos Carne il'O ele Campos 
(dou·tor), ele volta elo Senado . P osse a 2-1 de setembro ele '1 859,~ 
Manoel 'reixeira de Sou7.a, 2° vice-pt·esiclen te. Posse a 22 de· 
a bril ele 1860 . Joaqnim Del fino Ribeiro ela Luz (bac harel), i o 
vice- pres idente (3" vez). Posse a 3 ele maJO ele 1860 . Vicente 
Pi r es ela Motta (doutor), 30° pres telen te. Nomeado em 25 de
abr il ele 1860 - Posse a 13 ele junho ele 18.60 . Manoel Te ixe i1•a 
ele Souza (senador), 2° Yice-pl'es idetrte (2" vez) . Posse a 2 de 
onLubro de 1861. Jo sé Ben·to ela Cnn·ha Fi" ueiredo (clontor) 
3 l 0 p1·es id en te . Nomc::telo em 14 ele se tem bt·o "ele i 86t - Posse ~ 
25 ele outubro ele 1861, Joaquim Cam illo Teixeira ele Mello 
(coronel), 3° vice-pres ide n te. Posse a 17 de maio ele 1862. José
Joaquim F ern andes 'l'orres (senador), to vice-pre siden te . Posse 
a 3 ele novembro ele 1862 . Franc isco D iogo Pe t·ei t·a de Vas
concellos , 32° pres iden te. Nomeado em 18 ele out ubt·o ele 1862· 
-Posse a 30 ele novemb t·o ele 1862 . Manoel Teixeira ele Souza, 
2o vice- pt·esiclen l,e (2" vez). Posse a 27 ele fevere iro de 1863. 
José Joaquin' Fernandes Torres (senado r) , 1° vice-presiden te 
(2" vez) . Pesse a 11 ele mat·ço de 1863 . J oão Chrispin ia no 
Soal'es (conselhe iro), 33° preside n te . N0meaclo em 31 ele março · 
ele 1.863 - Posse a 4 el e jtlll ho ele 1863 . Fidelis ele Ancl t'ade 
Botelho, 4o vice-pres iden I e . Idem em 3 ele feve re il'O de 1864 - 
Posse a 2 ele abl'i l ele 1864. Ped1·o ele Alcantarn. Ce l'queira 
Le ite (desembargador) . Idem em 16 de j ulho de 1864 - Posse 
a 26 ele setembro ele 1864. Joaquim Salda nh a Mar inho (bacha• · 
rel) 35" presidan te. Idem em 18 de novembr o ele 1865 - Posse 
a '18 ele dezembro ele 1865 . J oaquim J osé ele Sant' Anna (cunego),. 
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vice-presidente. Posse a 24 ele março ele 1866. Joaquim Salda
nha Mal'inho. volta ao exercicio. Posse a 18 ele outubro de 
1866 . Elias Pinto ele Ca r valho (bacharel), 2° vice-presidente . 
Nomeado em 6 ele j tmho ele 1867- Posse a 1 de j t!lho de 1867, 
José ela Costa Machado e Souza (bacharel), 36° presidente. 
Nomeado em 29 ele selembt·o ele i867 - Posse a 24 de outubro 
ele 1867. Manoel Teh:eira de Souza, 1° vice-pt·esiclente. Idem 
em 25 de julho de 1868- Posse a 1 de agosto de 1868 . Domin
gos ele Andrade Figueira (bacharel), 37• pres idente . Idem em 
22 de julbo de 1868 - Posse a 25 ele agosto de 1868. José Maria 
Cot•rêa dP. Sit e Benevides (bacharel), 38• pres ide nte . Idem em 
24 ele abril ele 1869 ...,... Posse a 'i '! ele maio ele i 869 . Manoel 
Teixei ra ele So t1za (senador, 1" vice-pt·es iclen·te. Idem em 
25 ele julho de 18tl8- Posse a i6 de maio de i870 . Agos
tinho José Ferreira Brelas, 5o vice-pres idente. Idem , em 29 
de março de 1870 - Posse a 26" de maio ele 1870 . Antonio 
Luiz Affonso de Carvalho (bacharel), 39• pr~sidente . Idem 
em i2 de outubro de i 870 - Posse a 27 de OLLtubt·o ele 1870. 
Francisco Leite ela Costa Belém (bacharel), 2° vice -preside nte. 
Nomeado em 15 de abril de 187:1 - Posse a 27 ele ab ril de :l87i. 
J oaquim Pires i\!achaclo Portella (bachat•e l), 40° pt•esiclente . 
Idem em 5 ele outub t·o de i871- Posse a 8 ele novembro de 
1871. Ft·ancisco Leite da Costa ·Belém (bacharel), 2o vice-presi
cleote (2" vez). Idem em -15 ele abril ele 187i-P oss~ a 20 ele abril 
ele 1872. Joaquim Flol'iano de Godoy (dou~o t· ) , 41° pt·esidente . 
Idem em 27 ele maio ele :1.872 - Posse a :Li ele j ulho ele 1872. 
Francisco Leite ela Costa Belém (bacharel), 20 vice-pl'esiclente 
(:3• vez) - Posse a 16 de janeiro de i873. Venancio José d'01i
veira Lisboa (bachat·el), 42° p1·es idente . Nomeado em 4 de ja 
neiro ele 1873- P osse a de mat·ço ele '1873. Francisco Leite da 
Costa Belém (bacharel), 2° vice-presidente (4• vez)- Posse a 
27 de maio de i874. João Antonio de Araujo Freitas Hent•iques 
(bacharel), <13° peesiclente . Idem em 18 ele setemb t•o ele 1874 -
Posse a 26 de outubro de i 874. Francisco Leite ela Costa Belém 
(bacharel), 2" vice-presidente (5a vez)- Posse a 6 ele março ele 
i875. Ped ro Vicente ele Azevedo (bacha l'el ), 440 presidente. 
Nomeado em 27 ele fevereiL·o ele i 875 - Posse a 22 ele março ele 
i 875. Barão de Carna rgos (senado r Manoel Teixeira ele Souza), 
1° vice-presicleu~e . Idem em 25 ele junho de 1868 - Posse a 25 
de Jeve··eiro de 1876. Barão da Vi lli1 ela Barra (Dr. F rancisco 
Bon ifo.c io ele Abreu), <15° presidente. Idem em 12 ele janei t·o ele 
1876- Posse a 10 ele março de 1876. Barão rle Camargos (Ma
noel Teixeira de Souza), i" vice-presidente (2• vez)- Posse a 
i de dezembt·o de i87ô . João Capistrano Bandeira ele Mell o 
(conselheiro) , 46° presidente . Idem em 13 de dezem bro de 1876 
-Posse a 24 de janeiro de 1877. Elias P into de Car valho (ba
cha~·el) i• vice-presidente (2" vez). Idem em 30 de ja neiro da 
1878 -' Posse a H ele fevereiro ele 1878 . F t·ancisco ele Paula de 
SHveira Lobo (bacharel, se nador), 47° presidente . Ielem em 16 
ele abril ele 1878 - Posse a 6 ele março de 1878 . Joaquim J osé 
ele SanL'Annu (conego). 2o vice-·presiclen ~e (2a vez). Idem em 
16 de abril ele 1878 - Posse a 8 de novembro ele 1878. lVIanoel 
José Gomes Rabello Horta (bachat·el), 4.3• pt·es iclente . íclem em 
i9 ele novembro de '1878 - P osse a 5 ele janeiro de 1879 . J oa
quim José Sunt'Anna (conego), 2" vice- pres idente (3a vez). Idem 
19 ele novem bro ele 1878 - Posse a 26 ele dezembro de i879. 
Graciliano A risticles elo Prado Pimentel (boccharel). 49° presi
dente . Idem em 24 de dezembr o ele 1879 - Posse a 22 de ja
neiro ele 1880 . Joaquim José ele Sant'Anna (conego), 3° vic2-
presiclenLe (4• vez) .--Posse u 24 ele ab ril ele 1880. José Franctsco 
Netto (bacharel), vice-presiclen te. Nomeado em 18 ele dezembro 
de 1880 - Pos ~e a 30 de dezembro ele 18 ~0. J oão Flot·entino 
Meira ele ·Vasconcellos (bacha,·e l), 50 o presidente . Idem em '26 
de fuvere iro de ·1881 - Posse a 5 ele maio ele 1881. Joaquim José 
de Sant'Anna (conego), 2o vice-pt•esidente (5• vez) . Posse a 1.2 
ele clezembt•o ele '1882. Theophilo Carlos Benedicto Ottoni (ba 
charel), 51" presidente . Nomeado em 28 ele janeiro _de 1882-
Posse a 3 L de março ele 188'2. Hemique ele i\hgalhaes Salles, 
vice-presidente. Idem em 28 de outubro ele 1882 - .Posde a 2g_de 
dezem bt·o de 1883 . Antouio Gonçalves Chaves (oachar el), o2° 
presidente . Idem em 10 de feve reit·o ele 1883. - Posse a 7 ele 
marçc, ele 1883. Carlos Honorio Benedicto 0Liom (bacharel, vwe
presiclente. Idem em 20 de feve reiro ele 1884 - Posse a 22 de 
maio de 188-J,. José AnLonio Alves ele Brito (desembargador), 
vice-presiclen ue. Idem em 24 ele maio de i884 - Posse a 28 de 
·maio de i88.J, . Antonio Gonçalves Chaves, reassumiu o exerc ício. 
Idem e.m iO ele fever eiro ele 1883 - Posse a 8 de junho ele 18~4. 
Olegarw Herculano ele Aquino e Castro (dese mbargador), o3° 
presirl enLe . Nomeado em 9 de ao-osto ele 188~ - Posse a 4 de 
setem bro de '1884 . José Antonio Alves ele Brito (desembargador), 

vice-presidente (2" vez) . Idem em 24 de maio de i 884 - Poese 
a i3 de ab l"il ele 1885 . Antonio 1'eixeira de Souza Magalh ães 
(bacharel) , vice-presidente. Idem em 30 de agos~o de 1885-
Posse a 2 de setembt·o de i885 . Manoel do Nascimento Machado 
Portella (conselhei ro), 5i0 presiden te . Idem em 12 de setembro 
de i885 - Posse a 'L9 de outubro de 1885 . Anto nio T eixeira de 
Souza Magalhães fbachat·el), vice-presidente (2" vez) . Idem em 
30 de agosto de i885 - Posse a 13 ele a bril de 1886. Francisco 
ele Faria Lemos (desemba rgador), 55° presidente . Idem em 20 
de mat·ço ele 1886- Posse a 10 de maio de i886 . Antonio Tei
xeira de Souza Magalhães (bacharel), vice-presiclen te \3" vez). 
Idem em 30 de agosto ele i835 - Posse a 8 ele jLmho de 1886. 
Ft·ancisco ele Faria Lemos (desembargador), reassumiu o exer
cício . Idem em 20 ele março ele 1.886 - Posse a '14 cl junho de 
1SS6. Atttonio Teixeit·a de Souza Magalh ães (bacbarel), vice
pres idente (4a vez). Idem em 30 de agosto de 1f85 - Posse a 1 
de janeiro ele i887. Cados Augusto de Oliveira Figueiredo (ba· 
charet), 56° presidente . Idem em 24 de dezembro éle 188õ
Posse a 4 de feve reiro ele 1887. Antonio Teixeira ele Souza 
Magalhães (bacharel), vice.pres iclente (5" vez) . Idem em 30 de 
agosto ele 1885 - Posse a 9 ele julho ele 1887. Luiz Eu genio 
Horta Barbo;a (bacharel), 57° p res idente. Idem em 6 de agos to 
de 1887 . - Posse a 20 ele agosto de 1887. Anton io Teixeira de 
Souza Magalh ães (bachat·el), vice-presidente (6a vez). Idem em 
30 ele agosto de 1885 - Pos~e a i de j ulho ele 1888. Antonio 
Gonçal veo Fert·e ira (bacharel), 58 ° pres idente . Iclem em 24 ele 
novembro de 1888 - Posse a 7 de dezembro de 1888 . Bat·ão de 
Cama t·gos (An to nio T eixeü a ele Souza Magalhães), vice-presi
dente. Idem em 3 ele agosto ele i885 - Poss~< a 29 de abril ele 
1889. Joaquim José de Sant'Anna (conselheiro), i 0 vice-presi
dente (5" vez) . Idem em 15 ele junho ele 1889- Posse a i8 ele 
junho ele 1889 . Barão ele I bi~ur una (Dr. João Baptista dos 
Santos), 59° pt•esiclente . Idem em '15 ele iunho ele 1889 - Posse 
a 28 de junho de i889. Em jul ho ale i889 t'oi· elevado a Visconde 
ele Ibiturunà . Dt• . José Cesario ele F a ria Alvim eleito gover
nador em 15 ele no "em bro ele 1891; passou a administração ao 
vtce-presiclente Dr. Eclnarclo Ernesto ela Gama Cerque ira em 9 de 
fevereit·o de 1892 e este em 14 de Julho do mesmo anuo , pas
sou-a ao Dr . Afl"onso Augusto Morei ra P en na, elúto ~residente 
em 30 de maio ele 189.2. Dt•. Cbrispim Jacc1ues Bias 11 ot·tes que 
tomou posse a 7 ele setem bt·o de 1894. CONSTI'rurçlo DO EST ADO 
Em nome de DetLS T odo Pode t·oso - Nós os Representat)tes 
elo povo mineiro, no Congresso Constituinte do Estado. decre
tamos e pt·omulg-a mos esta Const ituição, pela qual o Estado 
Federado de Minas Geraes ot·g-anisa- se como parte integrante 
da Repubhca dos Estados Untclos do Brazil : - Titu lo I
Da organisação elo Estado . - Art. 1.o O Estado Federado 
de Min as Geraes orgamisa-se, pelas disposições ela presente 
Cons tituição, corno parte integrante da Repu blica dos Estados 
Unidos elo Brazil. Arl. 2. 0 Os limites d,> seu territorio são 
os mesmos da antiga Província de Minas Geraes, se m pre
juízo elas altet·ações que possam soffrer nos termos do art . 40 
da Constituição Fede t· al. Art . 3. 0 A Constituição garante aos 
brazileit·os e estt·angeit·os a inviolabil!clacle ele todos os direi
·tos concemen tes á liberdade, á segur~.nça e á pr opriedade. 
nos termos seguintes ela Cons ti tuição Federal: § 1. 0 Todos 
são iguaes perante a lei. O Estado não admitte pri vi legios ele 
nascimento, desconhece fó ros de nobreza, ti~tüos nobil iarch i
cos e de conselho , bem como ot·elens honorificas e todas as 
suas regal ias, ex tinctos pela Const itutção fedet•al. § 2 .o Nin
guem pôde ser obt·i gaclo a fazet· ou deixar de fazer a lguma 
co usa sinão em vi t•tucle ele lei. § 3. o To elos os in di vicluos e 
confissões religiosas podem exercer pttblica e livremente o seu 
culto, associa ndo-se p:t ra esse fim e adquiri ndo bens, obser
vadas as dispos ições elo direito commnm. § 4 . 0 O Estado s6 
reconhece o casamento civil, cuja celebração ser[L gr atuita . 
§ 5 . 0 Os cem i te rios terão caracte r secul ar e serão adminis·tra
dos peh a u toriLlacle municipal, ficando livre a todos os cultos 
religiosos a pratica dos r espectivos ritos em relação aos seus 
cren tes, desde que não oJJe nclam a moral publica e as l e1s . 
§ 6 . o O ensi no peiruario ser á gratuito e .o partic"';llar exercido 
li vremente . § 7. 0 Nenhum cul to ou egraJ a gozara de subven
ção official, nem terá r elaçõ"s ele dependencia ou alliança com 
o o-overno cls Estado . § 8 ° A todos é licito associa rem- se e 
re~tnirem-se livremente e sem a rm as, não podençlo intervir a 
polici a, si não par<l" manter a ordem publ ica. § 9. 0 E' permit
Liclo a quem quer que seja representar, mediante petição, aos 
poderes publicos, cle nunc·iar abusos das autoridades e pr omo
ver a responsabilidade elos culpados . § 10. Em tempo ele paz, 
qualquer pócle entrar no territorio elo Estado ou delle sahir, 
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com a sua fortuna e bens , quaP..do e como lhe convier , inde
pendende de passapol'te . § 11. A casa é o asylo in vio lavel do 
ind ividuo, nin guem póde ahi penet ra r de no ite- sem conse n
t imento do mot·ador, s1não para acudir a v ic trm ~ s ele crimes 
ou desas tres, o em ele dia, Rinã.o no o casos e pela fôrma pres
c~iptas na lei . § i2. IJ:m qu \ lquet• assump to, é lLVL"e a ma ni
festação de pensamento pela imprensa ou pela tribuna sPm 
dependencia de censu ra , respondendo catla umyelos abusos 
que com me·t_tet: nos casos e pela foema que a l ~ t determtn ar . 
Não é pernnti.Jdo o anonymato . § 13. A' excepc;.ao el e fl agrante 
delic to , a. prisão não pode rá ter logar sin ão depois ela pro
nuncia do i ndi ciado, salvos os casos determ ina dos em lei e 
mediante or dem escrip ta ela auto dcl acle competente . § 14. Nin
guem poderá ser conservado em pd são sem cu lpa fo,· ma da, 
·salvas as excepções e;;p~cificadas em lei ; nem levado a pt·isão 
ou n ella detido, s i p!'estar fi a nça iclonea, nos casos em que a 
lei acln:ittir . § 15. Ninguem se rá sentenciado sinão pela all 
to ridade competen 1e , em virtu de ele le i ante rior e n a fórm <~. 
por ella presceipta . § 16 . Aos accusaclos se assegura eá na l ei 
a mais plena defesa com todos os r ecut·sos e meios essenciaes 
a e li a , desde a nota ele culpa en.tregue em 24 h oras ao preso 
e ass ignacla p •la autorida de corn peten.te com os nom es elo ac
cusaclot· e elas tes temunh as . § 17. E' gara nti do o direi to ele 
propl'ieclacle, em tucla pLnitucle. sulv o o cuso ele des" propria
ção p or util idade e nec ss 1cl~. cle publicas, mecli a n·te peev ta Jn
clemnisação . As 1n iuas per te nce m aos peoprtetat'l iJS elo só lo, 
salva as limitações que fo t·em estabelecidas por lei, a hem da 
exploração deste ramo ele i ndustria. § 18. E' invi ul avel o s i
gillo ela cou espoilclencia. § 19. Nenhuma pena pa~sará ele 
pessoa elo delinquente. § 20 . Dar-se-b a o hrkbeas- co,·p~t s se mpre 
que o individ uo sotfrer ou se ach M em immin en te peri go 
de sofl't·er violencia on coacção por illegaliclacle ou ahuso do 
pod~r . § 21. A' excepção das cansas que, por sua n aLure z;~, 
pertencem a jui zes especia es, não h ><vel'a for o pri vi leo- iado. 
§ 22. E' garantido o livre excecicio ele qua lcl''e l' pt· oll ssáo 
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m<>terla l , in tellectital e ind ustrial. § 23. Os in ve11ios in clus
triaes pertencerão aos au tores, aos quaes lica l' á garantido po r 
lei pririleg io tempo,·arill, ou s~rá coucecl iclo yelo Congeesso um 
premio razoa ,el, qnanclo haJa con vem enc ta. de vulga l'Jsa r ~ 
invento . § 24. Aos autores ele obraR l rtLr. ra n as e arttstwas e 
garantido o clireHo exc lus i vo ele r eprocluzil- as pe la imprensa 
ou por qualquee outro processo mec·m tco. Os hercle 1ros elos 
autores gozarão úesse clirei~o pelo tempo q11e a l ei de termin a r. 
§ 25 . A lei assegurará tambem a propriedade das ma rcas de 
fab ricas. § 26. Pot• mot ivo ele crença ou ele fu ncção r elig iosit , 
11enhum cida:lão brazileit·o poderá ser privado de seus d irei
tos civis e politicos, nem ex imi r - se elo cumpri.mento ele qual
quer cle,·er civico. § 27 . Nenhum imposto de qualquer na tu
r eza poderá ser cobt·aclo si •1 ão em vi rtude ele uma le i que o 
autor iee . § 28 . E' mantida a inst it uição do J IU'Y· § 29 . 
Os cargos publicas civis , ou m ilitares, são acce~s i ve is a ·todos 
os brazileiros, observadas as condições de capac1clacle especial 
que a lei e"tal.uir , sendo por~ m, vedadas as accu rnulações re
munet·aclas .§ 30.A lei não te1·á atreito retroactivo. Art.4.° F ica 
abolida a juri sdicção adm inistrat iva cont~nc i osa . Art . 5 ." A 
especificação dos d ire itos e elas garan~ias expresso'\ na Cons~i
ttüção não exc1ue os d ema is resu ltan tes ela orga ni sação po1i
tica que el la es tabelece e dos prin cípios que co nsagra . Ar !. . 6° 
São or gãos da sobe rania elo povo o Poder Legis la\,l vo, o Exe
·CUtiw e o Jmliciario, h armonicos e inde pendentes eu·tt·e s i. 
Art. 7 . 0 As clespezas elo Estado serão pag-as pelas renda~ que 
não ün·em por esta Const i tu ição destinadas ás municipalicla
des, guar daclas as restricções ela Cons titui ção F edera l. A. t·t. s.o 
O Estado inst itue o governo a utonom o e lí vre elos m unicípio> 
em tudo quanto r espeita a r, seu peculia r interesse, no~ ·tet·mos 
prescriptos por esta Constituição . Secção I - Do Podet' Le~s 
l at ivo - Capitulo I - Di spos ições gerJes. - Art. 9. 0 O lJO
der Legisla~i vo é clelegaclo a um Co ngressso, com a san cção elo 
presidente elo Estado. Par agrapho UnJCo. O Congresso cam
põe-se de cl ttas Camaras : a elo.> Deputados e a dos Senadoras 
ou Senado. Art . 10. Sal vo os casos indicados na Cos ntitu ição . 
em que houver· fusão de Camaras, os clous ramos elo Congresso 
fnnccio naeão separadamente, mas ao mesmo tempo, n a capita l 
elo Estado . P aragrapho unico . Poderão, porém, funccionar em 
outro l0gn r, preceden do deliber ação do Congl'esso ou convoca
ção motivada do presidente do Estaclo, approvada po" aquelle 
no acto de reunie- se . Art. 11. O Congresso reunir- se-ha no 
?-ia 21. ele abril ele cada a no o, s i a l el não designar outro di a 
mclepenclente de convoca ção ; funccionará durante tres mezes 
a datar da sua abertura, podendo ser p rorogaclo, adiado ou 

convocado ex.traorcHnariamente. P a-ragrapho unico. Só ao 
Congresso compe·te clelilbe rar sobre a prorogação e a di amento 
ele s uas sessões . Art. 12 . As sessões do Congeesso serão pu
h'licas , sal "'O si o contrario for deliber ado po t· maioria el os 
voto s presentes. Todos os ac~os e di scussões set·ão regular
meu te pnbli.cados pela imprensa, exceptos os actos praticados 
e rus disc ussões havidas em sessões secr etas. si assim fo r deli
berado. Art . f3. O Congresso só clelibel'ará estando presen te 
maioria a bsoluta ele seus membl'OS; n o regimento de cada 
um a das Ca rnaras inclicar-se-ha, porém o num ero inclispensavel 
par a a abertul'a elas sessões e di scussões das ma terias ela ordem 
elo dia. Art . 14. Co mpete pr iva tiva mente a cada um a das cama
ras, indepenclen te ele sancção , ver i fica r e t·eco nhecer os po le t·as 
ele se us mem '.Jros , el ege i' suas mesas , organisa t· seus reg imen
tos, n omear os empregados ele suas secre tari as , marcar seus 
vencim entos e .. r egn lar o sel'viço ~J e sua policia i o terna . A r t. 15. 
Cada um a elas ca maras provera tam bem em se11 regimento 
qua nto ao modo de s ua commuoicação com o presidente, pu
blicações elos seus trabalhos, solemniclacl e da aber tura e en
cer!'amantn das sessões e qua nto ao mais que for concet·nente 
ao r egimento i n l.e rno , respe itadas as disposições clesba Co n
s titui ção . P arageaph o unico . Os reg im entos inte1·nos serão llr
ga ni sac1os respeitadas as seguintes regr as: Nenhum projec to 
da l ei ou r esolução pod er á en~r at· em discussão sem que l8nha 
s ido dado par a o1·dem do dia, pelo menos, vinte qu a tro boeas 
a n tes ; Cada projecto de le i on de r esolu ção passará, pelo me
nos , por tres discussões ; De um a a outra disc ussão n ãio po
derá h aver intet·,,a l!o menor ele vi nte e q 'la tro horas ; O pro• 
jecto ele lei elo orç 'l.men to terá s~mpee preferencia n a discussão 
e não poderá conter disposição a lgum a estra nha á receita_ e 
clespeza do E otaclo . Art. 16. Os depu·tados e sen adores sao . 
iuvi olave is por sllas opiniões, palavras e vo tos no exercicio elo 
man c1a to. Art. i7. Os deputados e senadores , desde que t ive
r em r ecebido clipl0m a até a no va e'lcição, não poderão soJl'per iffi
posi ção de qualque r penalidcl , se t· processados crim inalmente, 
nem presos sem prévia licença de sua .cama r a , sa lvo caso de 
flag l' a ncia em cl'im e ina liançavel. Neste caso, leva,clo o processo 
até á peonunc ia exc lusi va, a a uto ridade pt·ocessb nte r erne bte l' á 
os a utos á ca;mara respecti va pa ra resolver sobre a peocedencia 
ela acc11sação, si o accusado não op~a r pelo julgamen·to imme 
cliato . § Un ico . S i a camara decla ra r que não procede a 
accusação, em tempo a lg um será ell a renovada.- Ar! .. -18. Os 
mem bros elo Congr esso, quando tomarem assen to, contrah irão, 
em sessão publiea , o compromisso de bem cumprit· os seus 
deve res ou prestarão j uramen to. - Ar-t . 19. li> urante as sessões, 
receberão os se nadores e os deputados um subsidio pecn niario 
igua l e ajuda de cus·to qu0 serão fumdos pelo Co ngresso, no 
fim de cada l egis la tut•a para a segni ate .- § Uni co . O exc t·cicio 
rl o mandato dLn'ante as prorogativas não será rett·ibuido.
Art . 20. Nenhum membro do Co11geesso , a datar elo dia ele 
sua eleição , poderá celebrar con teactos com o poder execulivo 
F edera l ou do Estado, n em delles receber commissões ou em 
pregos r emunerados , nem ser presidente ou fa zer par be ele 
cl irectoria de bancos , companh ias ou emp~·e zas que gosem de 
favores da União ou elo EsUa cl o. A.que1le que o fizer ren uncia, 
ipso ( cba l o, o ma ndato. - Art. 21. A mudança ele dom icilio ou 
ele t·es idencia pal'a fóra elo Estado importa renuncia elo man
dato. - Art. 22. O manda to não será imperab i v o. - § 1. 0 Os 
mem bt·os da Congresso poderão r en unciar o ma ndato em 
qualquer ·tempo.-§ 2 . 0 0_ fLtnCCiOna rio publi co que for eleito 
membro elo Congresso e nao tomar assento clentl'n el e 30 cl1-as, 
co n~a clos ela abertuea da sessão orclina:l'ia contin11anclo no 
exerci cio elo seu empreg·o, r eputa-se t er renu~ciado o mancla·t,' 
procedendo -se á eleiçãe par a s ua s ut-stituição . - Capi'tulo I L
Da Ca mara dos Deputados. - Art. 23. A camat·a dos depu
tados compor- >e- ha ele cid adãos eleitos pelo povo mii neii·o por 
voto clil'ecto.-§ Lo O nomero de deputados será fi xado por 
le i em pL'oporção que não excederá de um pa ra se tenta mil 
hab itantes, n em elo maximo de qu arenta e oito; si, porém , á 
vi sta el o rece nseame nto, se verifica r que deve ser augme11'tac!o, 
õ Congresso res olve rá a r espeito . - § 2. 0 para es te fim mandará 
o govepno proceder ao receoseamento ela população elo Estado, 
o qu a l ser á r evisto clecennalmente .- Art. 24. (!) mancla~o de 
deputado dur ará quatro aunes .- Art . 25. E' priva tiva da 
camara elos d eputados a inic iati-va: - I. Sobre impostos ; II. 
Fixação ele forç a pt~blica ; III: Discussão das propostas fei tas 
pel o poder execu tivo ; IV. Acltamento e prorogação elas sessões 
Legislati vas . E' la mbem_ ele sua privativa attribuiçãe deciarar 
procerl ente a accusaçao contra o presidente ele Estado. nos 
t ermos do a rt . 58 desta Constiruição,- Capitulo III.- Do Se-
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nado. - Art. 26. O senatlo compor- se- ha de cldadãos eleitos 
:(l~l? _povo mineiro, por voto directo, com as condições de ele-
gtbllidacle determina •-la no ad. 96. - § Unico. O tlltm.et·o 
de senaclores se rá fixado por lei em proporção que não exceda 
de um para cento e quar enta m il hal.\i\an tes, nem do maximo 
de vinte e quatl'o: si, porém , á vista elo recenseamento,, se 
verificar que eleve ser augmentarlo, o Congl'esso resolvet·a a 
respe tto. - Ar e 27. O mandato ele senadol' du ra rá oi(o annos, 
sendo o possoal do senado renovado pela metade qualrienual
mente. - Al't. 28 . O sena,clor ele ito em . subst ituição de atitt·o, 
servirá só mente o tempo que fa ltar pat·a expirar o mandato 
elo snbstituido, - Ar t. 29 . Compete ao senado ju lgar o p l'esi.
dente elo Estado e dema is fu ·tccionar ios des ign ·tdos na Const i
tUição, nos c t• imes de responsabil idade - § 1.° Como tl'ibunal 
de jnstiça, o senado não poderá impôr ou~ras penas que não 
Sejam as de suspensão e demissão do em prego, cum dec laração 
de 1nhabilidacle para se rvi r qualq uel' outt·o ott sem esta, com
m inadas em lei anterior.- § 2. 0 illsta competenc ia , que só será 
exerc ida po t· p t·ovoc:Jção de q lteb:a ou denunc la, não excluirá 
a dos tl'ibnnaes pera nte os quaes devem os ditos funccion a res 
respondel', nos tet•mos desta ConsLi~n içiio § 3 . 0 Não proferirá 
sentença conclemnator ia sinão pelos voto~ de clous tet·ços elos 
membt·os presentes . § 4. o A. ot·clem do pt·ocesso será regttla,[a po t· 
lei. - Ca.pitulo IV.- Das a'tl'ibnições elo Congresso. - Ar t. ::lO. 
Compete pl'ivat ivamente ao Gong1·esso: 1.• Fazer leis, i n te rpre
ta l-as,sttspendel-as e revoga i- as; 2. 0 Ot·çat· e fixar, a tlnualmente, 
a receita e despeza do illstado e tomar as .;antas de cada exer
cic·io financeiro; 3 .• Regu lar a an·r caclação e cl istr ib tição elas 
rendas do Estado P, quando eõta se refet•it· a despezas de c<: 
nacter local, pl'ec.isal'á obter, pelo menos, os votos ele do_us 
tet;ços dos memb t·os p~·ese ntes em uma das duas camat·as; 4 . 0 

Fixat· annualmente a fo rça publica ; 5 . • Legis la r sobre o 
- ensino sec undar ia e superiot·, que será livre em todos os graos; 
6 . 0 Sob;·e a divida pttblica, clecret,tnclo os me ios par a a sua 
amo l' tis<tçiilo aunua l, j ·tros e pagamento~ ; 7 . o Sobl'e a organ i• 
sação juclicia r ia e OL'de m do pt·ocesso de competencia do Estado; 
8. o Sobre camaras mun icipaes, nos termos elos a t·tigos 75 a 80; 
9. 0 Sobrá te t• t·as e m inas per te ncentes ao Estado; 10. Sobt·e 
desapropr iação, media nte prévia indemtlisrução , po r necas3i-lacle 

-OU ut ilidade elo Estado; t L Sobre obras publicas, estt·adas, 
vias- fet•t•eas, canaes e navegação de r ios, que não estejam 
swbordittrudos á rudm inistr ação feclel'a l ou mttn ic ipal ; 12. Sobl'e 
casas de l_'lr isão, •rabal ho , cor t·ecção e seus regi~ens, perten
centes ao illstado ; 13 Sobre soccot·ros publ icas e casas de cal'i
daele, excepto as pe t·t.encentes ás municipalidades_; 14 Sob re _o 
es tabelec im•.nt o àe co~on t as, catechese e ctvtltsaçao dos !llClt 

genas; 15. Sobt·e correios e te legraphos elo illsLado, nos tr-:rtn?S 
da Constituição Facle t' a l; 'lfi. Sobre bancos, sa lvo a restrtcçao 
estabelecida pela Const iL uição Federal ; 17. Sobre o esta bele
ci!men lo de peculio legal em benefic io elos funccionarios do 
Es tado; 18. A,utol'is-ar o p l'es idente a contrahir emprestimos e 
faze r otttras opel'a.ções de credito; 19. Auc torisat' e approva r 
aj1us tes e convenções com outt·os Estados nos termos do a r t . 65 
da Constituição Federal; 2) . Decretar a alienação dos bet~s elo 
Estado ; 21. Decretar a dtvisão po li üca . JUdiciaria e admw is
trativa do Estado e muclatt~a de sua capital pua o lagar que 
mais convier; 22 . Ct·ea t· e suppri r empregos J!lnblicos e da r-llies 
a~tribuiçõe s; 23. Fix:ar os venc imentos elos fnucctonal'los pu
bl icos e clete1·minar o subs idio e ajuda de cnsto dos membt·os 
do 9 ongresso; 2-L Acceitar as l'enuncias e excusas elo pl'es ide?te 
e vtce- pl'e!iclente; 25. Le~ i s la r snbt·e os meios ele faze t· ell'ect1va 
a. l'espensab iliclaele elos fLt llccionari0S encar regados ela a r re
cadação. das re11das do Estado; 26. Concedet• ou negar l icenc_a 
ao p l'esiden te P"-L'a re.tir::tJ r-se do E:s tado por ma is de oito dias; 
2.7 . Pt•omo\•e t"nO Estadoo desenvol vimento daedllcação .publica, 
da agl'icu ltura, da incl.lstl'ia, do cummet·cio, da immigeação e 
das ar tes; 28. Org!l<nlsar o codigo flor es ta l e r ttra l; 29. Annullar 
as posturas e dec~sões das cama ras mu urcipaes nos casos elo a.t·t. 7_~ 
n. . 7, §§ 1 .• •. 2.•, e3 . 0 .des ta Const it ~t~ição ; 30. Decretar a orgarn
&açâio da mi l ic ia civlca e p t·ece it"s d isc ipli nal'eS a qne fica_s nje i_ta; 
31. Peutloar e comm utat." as penas Lrn.pos t ·ts aos fu nccwnanos 
do Estado, por cri mes ele responsabiLidade ; 32_. Concede r , po r 
tera p0 hm i bado, pt•tvi legio a in ventores, apel'feiçoaclm:es ep_: t
meicos lntJ•I)r[uc tores de ind tsb t'i as novas, sal v as as a ttr l bm2oes 
d o govet·no fecleu<\l ; 33 _ Pt·or• ga1· e adia r as s ttas sessoes ; 
34. Cassar es paàeres elo pres 1d1m te ou vice -pres idente do Es 
taiiJie, nos casns de i!neapacidacla physi:ca ott mora l, plenamP. rrte 
pr0vacla e uec0n.h , c ida por do11s terços elos membros pt·esentes; 
35. Regu lav as condições, e 0 pt•ocesso de ele-ição para. os 
CaJ;gos elo Es tado. ; 36 ., Apurar a elei.ção de presidente e v1ce-

p t·es i dent~. Al't. 3L Comyete tambe_m ao Congrasso : f. o Velar 
na guarda da Constttu tçao e das lets ; 2. o Pt"ovidencia r sobre 
~odas as 1:ecessuiades de cat•actE!_l' estadoal, 3.o Reclamar a 
r,nter~e nça_o do G.wet·no ela Unta o nus casos do art . 6• da 
Const ttll tçao Feclera l ;_ 4. 0 No'?ear commis:;ões que examinem 
o estado das r epat• ttçoe> publ1cas e pt·ocecl tm a inquet·ito sobre 
nep:<>cios d - inleres ~e publico; 5. 0 Legislat· sobre instl'tteção 
pt'llllart a ; 6 . ° Convocar, pelos pt'e'iidentcs das duas camaras ou 
seus Sttb<titutos l >.gaes, se>sóes ext.raorrl inat•i vs , qttanclo as 
ci rcumstancias o ex:igi t•em; 7. 0 D·q· posse ao pl'esiclente e vice
presiclen e tlo illstado. Ar t. 32. m· VeLlado ao Congt' <! SSO dele"ar 
ao pres idenr.e . do illstaclo o e x:e rcicio ele qua lquet· da' attri
bu ições que pot· esta Constituição lhe competem. Art . 33. 
Q11anclo h ou vet· co~ vocaç_ão extra•)rcli n ·tria do Congt·esso, este 
ele preferd n~:ta d {ltbet·ara sobt·~ o assllm 'HO q·te tivel' motivado 
a cottvocaçao. At· t. 3±. A legtslatul·a dura rá quatro annos 
ter minando a pr imei ra em 3'1 ele dezembro ele '189-L Art. 35: 
As deli baraçõ -•s do Cong t·esso. ·tomaclag de acco rclo com o 
ar_t. 30, n . 3! , inclep~u~em ele- sanc•.'ã -·. - Capit ·lio V - Das 
lets, d_ect"etos e rewl_uçoe; - A l' r_. 36. Sa l vas as excepções do 
»rt. 2<:>, todos os p··ojectos de le t pode t•ão ter o ri o-em it1dis
ti nctamente na Oa ma ra ou Senado,_ pot• in_iciativa cYe qnalquPl' 
de seus mem lJJ•os . At·.t . 37 . O _proJ.ecto de lei adaptado em 
uma das Cam:tras sera s •bmett tdo a out ra e es ta, si o appt·o
var, enviai-o-ba ao president e, q te acqtti~sce ndo o sanccionará 
e promulg;u·á . Art. 3S . Si o pres id en ,e. po t·ém,j Jlgal-o incou
stituciomtl 011 contral'io aos i nta t·esses do l!:s tado, oppor-lihe -ha 
o se tt veto dent t''' de dez dias 11 e i~, a con tal' daq uelle em 
qLte o tiver receb irlo, devolvendo-o, nes te mesmo prazo, ao 
pt·es tdente elo Congt·e>so, com os mo ti vos da recu~a . § 1. o o 
projec to e os mot ivos da recu<a sel'ào publicados na fo lha 
offic ta l clentt•o elo mesmo prazo, si o Congl'ess.J já estivel' 
e n~e rl'a t]O , illm _qu~ J quet' dos Ci'l.~OS, O silencio "elo presidente, 
alem do clecend·t?, 1mpot't>~ a sancção . § 2 . • O projecto _não 
sanccLOnaclo St:ra submetttdo a tlln <.t discussão e votação no 
Cong resso, e sendo arlopbaclo pot· elot1s tet·ços dos membros 
presdn ·es, vo l tani. ao pres id ·nte p t.t'>l se t· pt•omulgaclo como 
lei. Nesta discussão o projecbo poderá se t· mod ificado no sen
tido cl·~ algumas otl todas as t• azões, allegadas pelo presidente 
na sua mensagem . Ar t. 39 . A sancção e promulgação pelo 
p reside nte do l~s t.a do t·rão as seg•tint es fó r mulas: 1."' «0 povo 
do E;tado de Minas Geraes, pur setB t' · pt•esentant~s, cle.; t•etou 
e eu, em selt nome, sa tlcc-ieno a seguinte lei . » 2." «O povo 
do Estado de i\IL nas - Get·a ·s, por seus represe ntante, l'esol v eu 
e eu, em seu nome, sancciona o segttinte decre-te.~ 3. 0 «O 
povo elo tl:s 1ado de Minas GH·aes, por seus •·ept•esen·tantes, de
et•etou e e·1 pt·omulgo a seguinte le i ou àec reto. ,. Art. 40. A 
promulgação pe[ ,, pres idente dó C >Jln- ,•es•o 1erá as seguintes 

I form ulas: -t.a «O povo do t~stado de tVIinas-Get·aes, por seus 
represe n tantes, dect·eto tl e eu promt1lgo a segLlinte lei. ,. 2.a 
«O povo elo l~starlo ele Minas G~ t· aes, pot• seus t•epresentantes. 
t·esolveu e e11 Pt'Omulgo o segnlllte clecreLO ., Ar t. 4'1. Nenhum 
pt·ojecto podet·á set· sancc i,oaclo ou pt·omu lgado sómente -em 
parte. Art. 4.2. Os projectod r ·jeita•.lus ou nã J app,·ovados 
nos ter mos do a r t. 3t!, § 2°, n,ã ,, po lerão ser renovados na 
mesma sessão . Art. 43 . O ['lt'oside tlte fat"á promt1lgat· e pu
bllcal'. dent.l'o ele dez dias uteis, as le i' que sancci0n<tr. 
Quando não o faça neste pr.tzo o presidente do Congt·esso 
promulgad. a lei na fól'ma prescdpla no art. 40 . At·t. 44 . 
Cada uma das Cam • t•as é obl'ig~ la a se pronunciar, até a 
s ssão seguinte, sobl'e os project s rem · t,ttclos pala outra ca
mara, ou pelo podet• ex:ecutivo. Art . ~5. O pt·ujecto de lei de 
uma Camal'a, em~udaclo p• la outra volvet·á á primeira, q !l ~, 
acce itanclo as em•ndas, envia i-o -ba ao t'e'lidente com as modi
ficaçõe.; feit.as . § 1. 0 N .. ca•o contt·a r to. volverá o p t'OJecto 
á Camar <\ r ev isot·a , onde só se coasidet•at·ão co nfirmadas 
as aftet•ações. si obtiverem dous t2rç .. s cl s vot-os presentes 
e, nesta hypnthese , vu lve rá á camara inic tadora, que só po
derá rejeitar as mo · ificaçõ-s tam bem por dous ·terços dos 
'vo tos pt-:-sen tes. § 2.• Com as ;tlterações ou sr;nn el lasl na 
mesma bypoth _se do pa ragt·,, rho aut.cl t't Ot', sera o prOJecto 
sujeito á sancçáo . Capit11lo ,VI-_ u": fusão das Cama ras 
Art . 46. As Camar us só funccwnal'ao J mtamente nos segtnn tes 
casos : L• Abe t·tu t·a e ence t•ram,n t ' das se.q.;;ÕeR; 2. 0 Posse 
ao presid >nte e vice- pres idente ; _ :3 .° Conhecimento das re
nuucias e escusa;; Elesses fu lCC·lNttat• t >S ; 4.• Nos cases do 
ar t. 30, a. 21, ulli ma p·tr te , n. 34. al't_- JS, ~- 2o, e a'rt . 9~, 
§§ 1. 0 e 2•. Ar t. 47 . O Co ngresso se ·a pt·estt:hd.o pelo pt•es t
den t~ do Senado e, tta fa lta des te, pelo presidente da Camara . 
Secção II - Do Poder Ex:ecuti vo - Capitulo I- Do pt·esi.de nts 
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~vice-presidente - Ar\. 48. O Poder Executivo é confiado a 
um cidadão, com o titulo de presidente do Es~ado de Min:J.s
G<3raes. Al't. 4\l. Na falta ou impedim ento do presi·lente, 
exercer á o gover no o vice-presidente, eleito s imultaneamente 
com aquelle e pelo mesmo pel"iodo. 1.o Na falta ou impedi
meu to deste serão chamados á substituição successi vam·~n te, 
o presidente do Senado, o presidente da Camara, e na falLa 
ou impedimento destes, os respectivos vice-presidentes na 
mesma ordem. § 2 . 0 Dando-se vaga rle presidente ou vice
presidente, fa!Lan clo mais de um anuo para findar o pe-
1'iodo preside ncial , far-se-ba nova eleição e o eleito serVlrá 
até o üm do mesmo pel"iodo. No caso ele faltar menos ele um 
auno preencherá o resto do tempo o substituto legal. Art. 50 . 
O perioclo presidencial durará quatro annos, não podendo 
o presidente seL" 1·eeleito e nem eleito vice-prcsiclen~e para 
o periorlo seguinte . Paragrapho uni co. Igual incompatil)i!iclade 
prevalece par:J. o cidadão qLJ,e exercer o governo no ultime 
anuo presidencial. Art . 51. O presidente deixará o exercic i.o 
de suas funcções no mes mo d ia em que expirar o perioclo 
pL·esidencial, succeclenclo-lhe o reMm-e leito e, na falta ou 
impedimento deste, o substituto legal nos termos do art. 49 . 
Pamgl'apho unico . O primeiro pedodo presidencial terminará 
no dia 7 ele setembro de 189±. Art. 52 . O presidente e 
vice-presidenie, no acto da posse, pronLmciarão pet·a n·te o 
Congresso , ou na falta

1 
pel'ante o Tribunal da Relação, a 

seguinte affiL·mação ou JUramento: « Prometto, sob m1oha pa
lavra de honra (ou juro por Deus), cumpriL' e fazer cumprir 
a Constituição e le is ela União e des ~e Estado, clesempenh2nclo 
com lealdade as ftmcções elo cargo de presiden·te (ou v ice-pre
siden ~e) do Estado de Minas-Geraes.» Art . 53. O pt•asidente 
1·esidirá na capital do Estaclo e não poclerá retirar-se elo terri
torio deste, por mais de oito dias, sem licença elo Congresso, 
sob pena de perda do caL·go .- Art. 54. O presidente percebe
rá um subsidio fixado pelo Congresso no período p1·esiclencial 
antecedente e que não poderá ser alterado durante a sna admi
nistração.- Art. 55 . O cidadão eleito presidente elo Estado não 
poderá orcupar cargo algum federal, de nomeação ou de eleição . 
- Art. 56 . O vice-presidente, quando não est iver no exerc ício 
do cargo, poderá desempenhar o mandato ele deputado ou se 
nador . P erdel-o-ha, por~m, desde que exerça as funcções execu
tivas por mais ele seis mezes. Capitulo II - Das attribuições 
do poder executivo. - Art. 57. Compete ao presidente : 1. 0 Sanc
cionar, promulgar e fazer publicar as lei~ e resoluções elo Con
gt·esso, expedindo decretos, instrucções e r egula mentos para 
sua fiel execução; 2.o NomeaL·, snapender e demittir os func
cionarios do Estado, na fórma das leis; 3 . 0 Distl"ibuir, admi
nistrar e m r>bilisar a força publica elo Estado, na fórma elas 
leis; 4. o Indultar e commu tu as penas impos~as aos réos de 
crimes communs, sujeit.os á j ur isclicção do matado; 5.o Enviat· 
ao Congresso, no dia da abertura de cada sessão legislat iva, 
uma mensage m em que dará conta elos negocias elo Estado,_ e 
indi.carú as pL·ov iclencias legisl:c·tivas reclamadas pelo se rv1ço 
publico; G.o Convocar extraordinariamente o Congresso; 7.o 
Nomear os magis trados, nafórrna determinada na lei ; 8. 0 Pro
ver os cargos ela milícia c i vica, decretar sua mobilisação e. das 
forças mun icipaes, no caso de grave perturbação ela ordem pu· 
blica, dando conta ao Congresso do seu procedimento; 9 . o Ce
l ebrar com ouLros Estados aj ustes e convenções sem caracter po
litico ad re{erenctv.m do Collgt·esso, ou mediante alttorisação legis
lativa; "10 . Requisi"tar a intervenção do Govet·no Fed•n·al, para o 
restabelecimento ela ordem e ü-anqni lliclade publicas, dando a o 
Congresso conhecimento elos mo ti vos de·terminantes do seu pro
cedimento ; 11. Repres ~ntar o Estado nas s uas. relações offi
ciaes com o governo ela União e com os elos outros Estados ; 12. 
Enviar á camara dos deputados pr opostas de leis devidamente 
motivadas , sendo as elo orçamento e fh:fl.ção ele forçn.s, dentro 
ele oito dias, contados claquelle em que for aberta a sessão d o 
Congresso ; 13. Manclat· proceder· á eleição ·elos membros do Con
gresso nos termos ela lei ; H. Determina!' e superintender a 
appticaçãn elas rendas cleslinaclas pelo Congresso aos dive rsos 
serviços ela publica adminis tração : 15. Decidir os confl ictos ele 
jul'isdicção administrativa, salvas as excepções estabelecidas 
nesta ConstiLuição; 16. Con trahir emprestimos e fazer outras 
operações de credito ele conformidade com a lei. Capitulo IH
Da. responsabilidade do pres idente. - Art. 58. O presidente do 
Estado de Minas Geraes será subme~tido a processo e jttlga
m~uto nos crimes de responsabilidade perante o seoado, e nos 
crtmes commus perante a Relação , clepols de declarada pl'oce
deJ?-te a accusação pela camara elos deputados. Paragra pho 
umco . Decretada procedente a accusação, üca o presidente sus-

p nso ele suas fLmcções.- Art. 5:J. Constituem crirrles ele r esa 
ponsabiliclacle os actos que attentarem contL·a : 1 . o A existenci
pol itica elo Estado; 2.o A ConstiLtlicão e as leis; 3.o O l ivr e 
exet·c icio dos pocleres politicos; 4 .o O goso e exe L•cicio dos di
reitos inclivicluaes e pJ!iticos ; 5. o A. segu rança e tranquillidacle 
elo Estado; 6.o A probidade ela admi ni sl.ra~\ã.o e do gove rno; 
7 . 0 A gttaJ•da e" emprego legal elos dinhei ros publicas. Capi
tulo IV -Dos secL·e ta rios ele mstaclo . - Art. 60. O presiden te 
será auxi liado pelos secretarias de Estado, que lhe3 eubscre
verão os actos e pl·es icliL·ão as r spectivas secretarias. - Para 
grapho unico. Estas não excederão ele quatro e serão ot·gani 
saclas por lei. - Art. 6 1. . Os sec L"eta rios ele "illstado não poderão 
accumular outro em prego on fuo.cção publica , nem ser elet tos 
presidente on vice-lH'esiclente, clepLltaclo OLl senador. § L 0 Só se 
corresponclerão pessoalmente com o Congresso quando c1nviclaclos 
pa-ra darem, no recinto ele qualquer da~ camaras, esclareci
mentos sobre assumptos pertencentes ás snas repartições. Ex
ce pto este caso , as suas corumunicacões serão leitas por escri
pto, ou em conlúerrcias com as comm issães elas camaras. § 2.o 
Dirigit·ão annua. lmente rela·torios ao pL"es idente que os fat•á 
imprim ir, e rem ette l'á com a sua mensagem, pa ra seeem distri
buídos pelos membros elo Congresso. § 3. 0 Não s<io r esponsa
saveis perante o CongL"esso ou perante os tribunaes, pelos 
conselhos dados ao presidente elo Estado. § •!. 0 Respondem, 
porém, quanto aos seus actos, pelos crimes qualificados em lei. 
§ 5. o Nos CL"imes c 1m muos seL"ão p rocessados e j Ltlgaclos 
pelo Tl'ibunal da Relação ; e _n os ele re3ponsabil idacle pela au
toridade competente pa,ra o Julgamen·to elo presidente elo Es
tado .- Art. 62. São requisitos par a no1neação de secretario 
ele estado : 1. o Estar na posse dos direitos poli ticos ; 2 ·o Ser 
domiciliado no Estado eles ele LL"es ao nos, pelo menos, antes ela 
nomeação.- Secção III .- Do Poder Judicial'io . - AJ;t. 63 . 
O pode L· judiciario será exeL"ciclo: I. Por um Wibunal superior 
com a denominação de R elação, séde na capital e jurisclicção 
em tocloo Estado .- li. Por juize~ ele clit·eito, sub~titutos e ju
rados , nas comarcas. - III. Por JUizes ele paz e leitos em cada 
clistricto.- Art . 64 . Os jLtizes ela Rela.ção, qne continuarão a 
ter a clenominaçãf) tle clesembm:gaclores, e os ·cle di reito, serão 
vitalícios e só pot· se 11·tença ou nos casos de incapacidade phy
swa ou moral, aver1guarlos mecliante prc.cesso, .percle1·ão seus. 
cargos .- Art. 65 . Os juizes substitu tos e os de paz servirão 
o tempo marcado na lei e não poderão ser clestituidos, sinão 
em virtude de sentença. Art. 66 . I-hvet·á na Relação um 
procuracloL" geral, que será clesignaclo pelo gove1·no dentre os 
membros desse t ribunal , e em cada com. um promotot• ele 
justiça .- Art . 67 . Uma lei especial fará a divisão j ndiciaria 
do Estado, e r egulará li. constituição ela magistratUL'a, elo mi
nisterio publico, o numero dos jLLizes, os requis itos de suas 
nomeações, os casos ele accesso, os vencimen·tos , a organisação 
elo jury, a competencia, a oL"elem elo pl"Ocesso criminal e civil, 
observando as r egras seguintes: I. A divisão jucliciaria coinci
dirá, quanto poss ível , com a divisão m unicipal e será subordi
nada á organ isa~ão judicial'ia .. - li. Te1·ão preferencia como 
limites das circumscl"ipções jLtcliciarias os aociclentes naturaes 
elo tert·Hno , como serras, rios, vales ou li nhas recLas imagina
rias, lio-aodo os pontos topographicos demaEca.clos .. - Ill. Os 
títulos :le propriedade particular nunca poclerao serv1r ele base 
para limites.- IV. S6mente os duutores e bachareis em di reito 
poderão ser no::n eaclos pa ra os cargos de juizes ele direito e 
substitutos, cl~ve nclo sel' prefer tclos para as nomeações de pro
mo~ores ele. JUSt iça .-.'!. A nomeação elos juizes ele diL·eito 
sera precech cla ele nov1c1ado e ele concnrsf), e a dos substi
tutos de noviciado. - VI. A qLtali ücação dos jm·a clos ser á de 
exc}usiv~ competencia ela a utoridade jucliciaria.- VII. O jury 
sers. o .JUizo commLtm para o Julgamento dos r éos de crimes 
sujeitos á jurisclicção do I!JsLaclo, sal v as as excepções feitas na 
ConsLituição .- VIII. Os jm·aclos conhecerão do facto e os juizes 
applicarão o direito .- lX Os j1lizes de direi"to não pocle L•ão 
ser removidos si não em alo·um elos seguintes casos : I. De o 
r P- quet•em; n. De <1CCesso ; fii. De JJebellião, sedição ou gt·ave 
perturbação da ordem publica, cabendo á Relação resolver 
sobre a conveniencia ela .remoção, em processo que será regu
lado pot· -l ei . - X. O accesso será regulado por atl"tiguiclade e 
meL·ecimenLo . Para es te eiTeHo as coms. serão cl ciSS ificaclas 
em entrancias. - XI. Haverá do is gráos ele jurisrlicçiio. 
XII. As auclie ucias dos jLLi zes e sessões ou confereu'cias dos 
tl'ibunaes ele j tLstiça, serão publicas, excep to nos caaos decla
rados em lei.- XIII. As funcções elos juizes vi talíci os serão 
puramente jucliciarias, não lh es sendo Ücito exercer ou tras ele 
natureza diversa, nem aconselhar ou dH.r parecer sobre ma-
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te1;ias da competencia elo pocle1· executivo.- XIV . E' proh ibicla 
a concessão elo cartas vital ícias ele advogado. - Art. ·6.3. Nas 
oau~as cíveis serão permiLticlos juizes ubitt·os. nomeados por 
accordo e iniciat iva das partes ; e, suas decisões serão ex 
ecutadas sem recu rso, si as pat· ;es concord~trem em excluil-o.
At·t. 69. Os j ui zes serão CL'imin a l e civi lmente r ponsaveis 
Pelos ·cl'imes e ert·os ele officio que comme·tterem,- Art. 70. 
O podet• judic iario não cumpr irá Bctos, •leci, ões e reg.,Jamentos 
do governo, ou deliberações elas camaras municipaes, mani
fest,tmente cont1·arios á Cons tituição e ás leis. - ·tr t . · 71. 
A R.elação elegerá annualmente dentre ôellS me.mbros o seu 
Pre~iclente e vice-pres id e nt~ e dará regul a men·to á sua secre
tal' La. competindo ao presidente a nomeação e dP.rn issão elos 
empt·egaclos desta. - Art . 72. Serão julg".clos e processados 
per~tnt d a Rehtção os juizes ele direito nos crimes comtnuns e ele 
responsabilidade; perante os juizes ele direito, os substitutos, 
PL'O!Uotores, ve reaclot·es, juiz de paz e demais funcc ional'ios 
da j tlstiça, nos ele re~ponsabiliclad e .- Paragrapho unico. 
Os .deputados, senadores e desemba rgadores, serão processados 
e JLL1gaclos, nos crim es que comme tbe t·em, por um tribunal 
com p·Jsto ele tt•es senadores e tres clepttlados, e !~ i tos pelas 
respec. i vas camaras no começo ele cada l egisla tura, e tres 
desembargadores eleitos pelo 'fl'ibunal ela Relação na mesm:t 
occasião .- Art. 73. P oclel'á ser instHniclo, quauclo convier á 
administração ela JLl SLiça , o ju1·y civil, e cr eaclo um Lribun al 
de revisão inc umbido ele uni formisar ::. jul'ispruclencia e rever 
os julgamentos nos casos ele expt·es.;a violação ela lei. O nu
ll1et•o ele seus memb t·es não excederá ele ci t1CO. - Titulo II. 
Dos · rnutlicip ios .- AL't. 74 . O te, l'!'itorio elo Estado, para sua 
administJ•ação, será div idido em municíp ios e dist rictos, sem 
J.lrejuizo ele outras divisqes que as co nveniencias pnbli cas acon
se luarem .- Ar t. 75. Um :t lei especial regulará a orga nisaçã0 
dos_ municipios, resp.eitadas as bases seguintes .: I. \. popu
l~çao ele. cacla munwlplo, q11e for creado, não será infel'iot· a 
•.mte m.ll habs. I I. A aclm inistl'ação mun',c ipal , inteiramente 
~1vre e Independe nte, em t udo qttanLo r~espeita ao seu pectLliar 
lnt~resse, será exercida em cada m Llllicipio por um conselho 
eletto pelo povo, com a denominação de Camara Mun icipal. 
lii . O numero ele Yet·eadores de vill as e cidades não será infe· 
rior a 7, e nem superior a 15. IV. O orçamento municipal, 
q11.e. será annuo e votado em época prefixada, a pol icia local, 
a ~h visão clistrictal , a ct·eação de empt·egos mu nicipaes, a inst. 
:pnm , e profissional, a desapropriação por necessidade ou utili 
dade elo m un, e a a lienação de seus bens, nos casos e pela 
fô rma determinada em lei, são objecto de fivre clelibe t·ação 
das camaras munir.ipaes, sem clepenclencia de approvação de 
qualquer outro poder, gua rdadas as r estricções feitas nesta 
Constituição . V. O exercício das fnncções de membros elas 
oamaras mun icipaes cl uJ·ará tres annos, podendo os cidadãos 
eleitos renunciar o mandato em qualq tter tampo. VI O gove rno 
elo Estado não poderá inbervit· em negocios peculiares do muni
cípio, sinão no caso ele parturbação da. onlem publica. VI I. 
As deliberações , cl ecis ões ou quaesquer outt·os actos elas camaras 
municipaes só poderão se t· annullaclos : 1. 0 Quando forem 
manif~stamente contra:t·ios á Const i1uição e as leis; 2 .0 Quando 
attentatol'ios elos direitos de outuos municípios; 3 . o Nos casos 
d? art . 77, paragrapho un ico . SubmetLiclos estes. aqt?s ao con.~e
cimento elo Con gt·esso, eleve este, em sua pr1ITI P11'a reu ntao, 
:pronunciae-se annulanclo - os ou não. O sil encio import'' appro
vfiação. VIII. Reunidas as duas camaras em Congres so, anles de 

ndar a primeira sessão legis la ti va , fa rão a discriminação das 
rdenclas municipaes ela do Estado, o que for vot:J. ,I o f«rá parte 
. esta Cons Lituição. IX . A publica~'iio pela imprensa, onde a 
houver, oa por eclitaes na sécle e clistrictos, é cond ição ele obri · 
gatorieclacle e execução elas postums, orçamenros e tabeJl as de 
lmposLos das municipalidades. Igua l publ icidade eleve pre
ceder á arrema·tação ele obras ou serviços municipae~, e só 
depois poderão ser ftlitos por aclministt•ação. X . Sel'ào publi
~!1iclos trimestralmen te os balance tes e. no principio de cada 
auno, o balanço ela recei ta e clas peza el a camara, ficando li vre 
~os municipes obterem do secreta ri o i nfor mnções e cer:iclões, 
lndepeucle nte de cl 'spac llo. XI. As cama.ras municipaes nos 
termos da lei p t·estariio auxilio uma ás outras e todas ao 
gove1·no elo Estado, podendo ass,Jciar-se para o e11tabelee:mento 
de <J .<alquer instiLui ção ou empt·ehendimento c!~ ntJ!Jdacle 
commum. XH. 0 .> municípios não podet·ão ct•ear 1mpostos. ~e 
tt:a ns1to pelo seu tet·ri to rio sobt·e procluc~os ele outros mulllCl
PlOS. Xlf. As cama~as municipaes não poderão corrdUJnar pe.n~s 
ele mats ele cem mtl ré ts ele multa e quinze clms ele pnsao 
podencl•> esta ser comm utada em multa correspondente. XIV. 
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O município que for augmentado ou creado com territori 0 des
membrado de out ro, ser á responsavet pot· uma quota parte das 
dividas ou ohrigaçõe8, Já existentes, do município prejudicado 
com o desmemb ramento. lJ;sta responsabilidade será 'determi
nada por a rbitras nomeados pelos dous municípios, os quaes 
ter ão em vista as rend as a rrecadadas no territorio desmem
bl'ado. X V. Poderão ser discriminadas as flmcções delibera
tivas e exPcutivas . XVI. A~ camaras municipaes não poderão 
conceder privilegias por praso supel'ior a 25 annos .- Art . 76. 
E' ela. exrlusi v(l. competencia elas municipalidades decreta r e 
an·ecaclat· os impostos sobre immoveis r 11raes e uroa:1os e de 
inciLlStl'ias e pl'of:issões . Paragr~pho unico. A's municipali
clacles é facultado ct·eat· novas fontes de t•enclas; g uarrl adas as 
d isposições desta Const.it.ui ção. - Ar t. 77. O ju lgamento das 
con Las d<ts camar as mun icipaes e dos conselhos districtaes será 
feito pot• um a assembléa, que lei orclinaria regulará, da qua l 
fa rão parte os ve J·eaclores, membt·os elos conselhos distl'iclaes 
e igua[ nu'!let·o ele cidadãos res identes :10 município, e que 
pagarem maior somma ele impostos mnnicipaes, convocaaos 
pslo pt·esiclenle ela camara . Paragraphu 11nico . A esta assembléa 
compe•e conhecer das reclam ações sobre leis e deci>ões das 
camaras municipaes , sendo apresentadas pelo menos, por cin
eoe nta nmnicipes contribuin tes, encam inhando- as, com efl'eito 
suspe nsivo ou ;;em elle, conforme entender, ao Con~;p-esso elo Es
tado para es te resolver nos termos do art. 75, n. viL Arl. 78. 
As c.tmants municipaes reverão de commum accordo, as divisa;: 
de seus actuaes m1.uücipios, c ~lbendo ao Congresso decidir as 
qtteslões que fo r~m SI!ScitaJas. Par agraph o unico. A popu
lação minina, par a os ac tuaes mllnicipios, será ele de~ mil 
habitantes. - Art. 79. Em seus orçaotentos as camaras muni
cipaes consignarão os fundos necessar ios ·para amortisação e 
Jnros elos emprestimos que contrahit•em. Paragrapho unico. 
Não serão contt·ahiclos novos empt·e> Limos, quando o encargo 
elos exis tP ntes consum ir a quarta parte ela renda munic ipal. 
Art. 80 . O Congre so ou o governe, em suas leis ou regula
mentos, n ão pode L' á one l'a r as camaras mun icipaes, com cles
p ~ zas cld qualq uet· ordem, sem decretar f11n dos. ou abl'ir , desde 
Joao verba para esse fim, 'fitul o III.- Do reg imen eleitoral : 
A~t.' 81. O voto nas ele ições ele membros do Cong t·esso, de 
pt•esiclente e vice- presidente do Estado, ele membros das ca
maras mnnicipaes e ele juizes ele paz, sel'á ç!ado era e leição na 
fórma cles La Constittuição e lei r egulamentar. Art . 82. Te rão 
voto nas· e le ições de membr os elo Congresso, de presidente e 
vice-pt·esidente, de memb,·o:; das camaras municipaes e de 
jui zes de paz, os ciclaclãos maiores ele 2i annos. que souberem 
l er e escrever . Paragrapho nnico. Serão tambem alistados, si 
o requererem, em q tta lificação esp cia l, para as eleições mnni
cipaes, os estrangeiros maiores ele 2i annos , que souberem 
ler e escrever, sendo contribuintes. e tendo mais de dous annos 
de res idenr.ia no municípi o. Art. 83 . São excluídos de votar 
nas eleições elo Estado ; I. Os mendigos; I! . Os analphabetos; 
lU. As p1·aças ele pret, e~ceptuaclos os al nmnos das escolas 
militares ele ensino 8uperwr ; IV. Os religios0s de ordellS 
monasticas . compan hi as, congregações ou commun idades ele 
qualquer denominação, suje itos ao voto ele obecliencia, reg ra 
ou es ta t to, que importe a renuncJa ela liberdade individual . 
Ar t. 8•1. São elegh·eís todos os qu~ podem ser eleitor~s, sal vas 
as r estricções e~tab~lecidas nesta Constituição e n a lei regula
mental'. Art. 85. Nenhum ele itor pocler :i. a listar-se sinão no 
dis Lricto ele seu domici lio, tendo ne lle , pelo menos, se is mezes 
ele resiclencia. antes ela qualiOca.ção; e só nos co llegios desse 
clistricto ser -lhe- \,a permi tt1clll volat·. P aragrapb o unico. Em 
todo> as éleições o voto será secreto, clevenrlo ellas ter logat• 
em dias lixados por lei ou pela autoridade competente . Art.86 . 
Nenhum eleitor se rá pt·eso um mez antes e i 5 dias depois 
ela eleição, salvo o ca o de fiagran Le delicto. Art. 87. No caso 
ele vaga por morte ou por q'mlquer outro motivo em cargo ele 
nomeação popular, se pP0ceclerá á e leição elo novo fuacciona
rio, quando e .como pCJ r lei forrl etet::ninado. Art. 88. ~ei es
pecial r egula ra o modo da qual1ficaçao, o processo e as 111com
patibilirlacles eleiloraes. Capitulo I. Da elei ção dos membros 
do Congl'esso . Art. 89, A eleição para membros elo Congresso 
mineiro far-se-ha sim ultan~amente em todo o Es tado. Art. 90. 
Nioguem poderá. ser deputado e senador ao mesmo tempo, nem 
accu mul ar os cargos de membros elo Congresso rio Es.tado e elo 
Federal. Art. 9l. São conc!Lções de elegibilidade para ó Coq
gr esso : I. Estar na posse elos direitos políticos; II . . Ter a 
eclacle, domicilio e resicl~ncta exis iclos nesta Constitu ição; 
IH. A qualidade de ctcladao braz!len·o nos termos des ta Con
st ituição e salva a disposição dJ a rt. 69, n° . 4 da ConstiLnição 
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Federal. Capitulo li. Da eleição de deputadoR. Ari . 92 . Para 
a eleição de depu~aclos s.erá o territorio elo l~staclo div idido 
~m circu mscripções e lei toraes, comprehende ndo população tão 
Jgualmenle num erica. qnanto possivel. Art. 93 . A eleição de 
deput<Ldos se fará por estas c i rcums~ripções e gara ntida a t•epre
sentação da minori a, nos te rmcs da lei ele itoral. Art .. 94. 
São condições de elegibilid ade para a camarn d os depu
tados : 1. A edade de 2 t annos com pletos ; li. O domicilio e 
resiclencia no Estado ao tempo da ele ição, e desde tres annos 
antes: III. O tempo de dois a nnos ele cidadão brazil eiro. 
Capitulo I! I - Da eleição el o• senadores. Art . 95. A eleição 
de senadores sení. fe ita por Estado, garan·tída a rep1·esentação 
da minoria, nos te rmos ela lei elei toral. Art . 96 . São condi 
ções ele elegibilid ade para o senado: I. A edade de 35 annos 
completos; li . O domicilio e resid•·ncia no Estado an te mpo 
da e leição e desde seis :tnnos; III. O ~empo de quatro annos 
de cidadãu .l;raz iletro . Capitu lo IV - Da eleição de presidente 
e vice-pres idente . Ar~ . 97 . O pres idente e vice·pres idenle do 
Estado set·ão e lei tos por snffr D gio d i recto e maioda abso luta 
de votos. § 1°, A .e leição terá lagar no dia 7 de ma t·ço elo ultim o 
anno presidencial, pt·ocedendo-se , na cap ita l, á apuracão elos 
vo tos r ecebidos n os col!egios e lei'to raes. O Congresso far á á 
apuração na sua. pr imeira sessão, observando a disposição 
do a rt. 14. § 2o, S i nenhum dos votado~ houver a lcançado• 
maioria absolu ta, o Congresso e legerá, por maioria de votos 
presentes, um dentre os que tive rPm a lcançado as duas 
votações ma is e lev ~.clas na eleição direct.a. Em caso de em
po:te, con,qide rar-se-ha ele ito o mais velho . § ao, O processo 
da eleição e da a put·açâo ser á regulado por le i o rdinaria . 
Art . 98. São condições de elegibilidade para os cargos de 
presidente e vice-presiclel\·~e: I. Ser brazileiro nato, ou filho 
de eidadão brazileit·o, s i houver nasc ido em paiz estrangei ro; 
Il. Estar na posse dos clit•eiLoR no li~icos: HI. T er mais de 
trinta e cinco a nno3 de edade ; IV. ·ser domicil iado e reside n·te 
no Estado durante os sr is ann os que precederem a ele ição , 
excepto Bi a ausencia, nunca ma ior de clous a nn cs , ·tiver sido 
mo~ivacla por serv iço publi co Federal 011 do Esta do . Art. 99 . 
São inelegíveis para os cargos ele presidente e vice-pres idente, 
os parentes cnn sangui neos e affins, nos :to e 2o gTáos, elo pt·e
siden le e vice-presidente , que se ach a r em exercício no mo
mento da eleição, ou que o tenha deixado até se is mezes 
antes . CapiLulo V - Da ele ição das ca.marae ntuntcipaes 
Art. 100. Os membros elas camaras mnnicipaes serão eleitos 
na f6rma prescripta nos a. r~s. St e 82, § unico, ca iJenclo a 
cada districto, eleger um, pelo menos. Art. 101. São con
diçõPs ele elegibilidade para ns camarns municipaes: I . A 
edacle de 21 annos completos; I I. Saber ler e escreve r; III. Si 
brazileiro. ter dons an nos ele dom ic il io e residenci a no mu
nicípio; IV. Si estl'angeiro, quatro a nnoe de dom ici li o e resi
dencia, a lém ela condição de set· contr ibuinte elo cofl'e muni 
cipal. Cap itulo V I- Da ele ição dos juizes de paz - .~ rt. 102. 
As eleições dos juizes de paz serão feitas na IÓ!'In a dos arts. 81 
e 82, ·Ia parte. A1• t. :103. São condições cl~ elegibiliclnde para 
o -cargo de jui z de paz : I. A posse dos direitoa poli ticos; !f. 
Saber ler e ePct·ever: JII A ecl~ de ele 2 l a nn os : IV. O domi
cilio e resiclen cia no ' diPtri cto ao tempo da ele içao des de dous 
annos antes . Titulo IV- Disposições geraes - At·~ . :104. Fi
cam aboltdas as apose ntações, quaesquer que sejam os Ca1·gos, 
empregos ou com missões. Paragrapbo uni co . B' gar jinLida a 
reforma para os otftciaes e praças, que se inutilisarem no ser
viço do J<;staclo . A1·t . 105 . g• veda da a concessno ele pensões. 
Art. 106. Uma lei or clinaria crear á e or ga nisará o peculio 
legal, em beneficio dos funccionarios do l!;stado, serp que ela 
mantença desta insti~uição resulte on1 ts para os cofres publi
cas. Art. i07. E' expressamente prohibicla a concessão e venda 
de lo~erias uo Es ·~ado. Art . 108. E' garantida a diviCÜL pu
bl ica . Art. '109 . Crear-se-ha, quando for conven iente, um 
tribunal para liquidar as co ntas ele r eceita e clespeza elo ills~aclo 
e CDI,Jhecer ela sua legalidade, antes de serem presentes ao 
Congresso. § 1. o Es ~ e ll'ibun a l será composto de tres roem bros, 
um nom eado pela camara, outt·o pelo senado e o terceit•o pelo 
pres ide nte elo illstaclo . § 2 . o Suas funcções serão regttladas pot• 
lei . Art . 110. São nullos os actos da a uto ri dade civil- s in
gular ou col!ec·tiva - _praticaclos em presonça, ou pO L' solic i ta
ção ela força publica ott ele uma reunião secl icio•tt. Art. :IH. 
Continua1·ão em vigor as leis ela União e do Estado, emquanto 
não forem revogadas, salvo s i forem explí cita ou implicita
mente contrarias ao systema ele governo es~abe l eciclo pela 
Constituição Federal e aos principias nella e nesta consa
grados . Art . 1:12. Decretada por leis orclinarias a nova clivi-

são políti ca, mun icipal e judiciaria, n ão poderá ser ·alterada. 
ainão no termo de cada decennio . Art. 113. Das actuaes co
marcas serão conservadas t odas aquellas que, pela população 
ou importancia elo foro, ou extensão elo terriUorio, forem con-. 
Yenietltes á adminis~ração da jnB~iç a. Art. :l:lt! . Quando não 
ho tlVer sid decretada a lei do orçamento, vigot•ará por mais 
dous mez a do e:xercicio ante rior, res trictamente na par~e . 
r~Ja~i v a á rece ita e clespeza ot·dinarias . Si o Congresso não· 
es ~i vet• reunido para votar . a lei , se rá co nvocada immedi<:~
tam ente sessão ex traorcl inaria para esse fim. Art. :li5. O ct-· 
dadão invesüdo das funcções el e um dos tt•es poclet·es não poderá 
exercer as de outro. At·~. H6 . Os funccionarios publicas , aO· 
tomarem posse , se com prometterão , sob ·l·urame nto 0 11 affirmação. 
a dese mpenhar leal. e hont·amente os c everes ele seus c<Lrgos . 
Al't. 117. A lei ele organisação de inst.rucção publica estabele
cerá : L o A obrig<Ltorieclacle do a prendizado, em condições 
convenien tes; 2.o Preferencia elos cltplomados pelas escolas nol'
maes, par a a invest.idnra no mag is terio; 3. 0 Ins~imição do fundo
esco lar; 4.o Fisca lisação elo Es tado, quanto a es t«belecimen tos 
particulat•es de ensino, sómen~e no que diz respeito à hyg ie ne,. 
moralida de e e•ta ti q·tica. ArL :118. Pet·de t·á set~ emprego o. 
func ciona rio publico que, clirec ta ou indirecta mente, por si Oll 

como represente de outro, fizer contrac to com o governo do l~s -· 
tado, ou fôr presiden te ou dil·ec~ot· de bancos, companh ias ou. 
em prezas que gozem do favor elo Estado. Art . 1:19. As liceuçna 
remun eracla.s não poderão ser concecliclas por prazo exceden te· 
de um anno e só cla rão direito á percepção ela metade do s.. 
vencimentos aos funccionat'i~>s que as obth·erem , precede ndo. 
prova de molest ia . Art . 120. Er.. caso ele calarniclacle publ ica,. 
o Estado prestará auxí li os aos municípios que cs requisttaL·em •. 
Art. 121. A Cons~ituição pode'l·á ser r eformada por inic iat iva. 
elo Congresso ou das camaras m unicipaes. § L ° Considerar-· 
se-ha proposta a reforma, quando, sendo apresentada: pur uma .. 
terça p:l.l'te, pelo menos, dos membros ele qua lquer elas camaras
clo Congresso, for accei~a. em tres di scussões, por clous terço~ 
dos votos presentes, em uma e ou·tra camara, ou quando for · 
solicitada , em dous annos consec1.r~ ivo s, pe la maioria das ca
maras municipaes elo Es~aclo . § 2. 0 E ssa proposta clar-se - ha. 
por approvada, s'i no anuo seguinte for adap tada , mecliante
tres discussões, por maioria de clous terços /elos votos nas. 
duas camaras elo Congresso . § 3. 0 A propos~a approvada será . 
publicada com assignatura rl os presidentes e secretarias das 
duas camaras e incorporada á Co ns~i tuição como parte in~e
grante de li a . Art. 1.22 . E' declarado de fes t<t do Estado o 
dta 15 ele junho . Disposições transitorias - Art. 1. 0 Promul-
gada es ta Constitui ção, o Congresso eleger á em seguida por 
maiol'ia absolu ta de vo·tos , na primeira vo·tação, e, si nenhum . 
ca ndi da to a obtiver, por maioria relat iva na. segunda, o· 
presidente e o vice- presidente elo Estado ele Minas Geraes . 
§ :[. o Esta e leição sel'!Í. fe ita em clous escrutínios dis~inctos. 
para o preside nte e vice- pr esidente r especti vamen·te, rece
bendo-se e apn r ando-se em primeiro l ogar as cedulas para. 
presidente e pt·ocecl enclo- se em seguida do mesmo moào para 
vice-presidente . § 2 . o O presidente e vice-pres iclen~e , ele i tos . 
na fórm a deste artigo, occ uparão a presidencia e a vice
presidencia elo .Estado, durante o p~·imeiro pel'io~lo presidencial. 
§ 3. 0 Para esta ele içãt• não havera Jncompat tblllclades. § 4 .o
Concl uida ella ·, o Congresso dará por term inad a a sua missãO· 
co nsti tuinte, e separando-se em (;amara e Senado, encetará.. 
o exercicio de suas funcções orclinar ias no prim eiro dia u~il. 
Art. 2 . 0 No pri meiro anno ela primeira le"'is la tura ao co
meçat· seus trab tt l h os, descrim inal'á. o Se nacl';, a metade ele- . 
seu.s membros, cujo mandato ha ele cessar no termo elo pri
me~ro quatn en m o. Paragrapbo unico. Esta descriminação se· 
fara po t· sor~eio: L o Para esse fim se collocarão em uma. 
urn a ceclltlas perfeitamen~e iguaes e fechadas , corresponclen~es. 
ao numero de $enaclores e contendo cada uma del\as um 
nome. 2 . o Ser ão excluídos no fim do quatriennio os senado!·es
indicados nas doze primeil·as cedulas , que for em extrahiclas. 
Ar~. 3. o O numero de depu~ados e senadores, marcado par a. 
o prim eiro Congresso , subsistirá emquanto não for alterado .. 
por lei, nos termos elos arts .. 23 e 26 des ta Constituição . 
Art. 4 . o Nas pri'm e.i t·as nomeações para organisação ela ma
gis tra tura estadual só será observada a formalidade elo no
viciado, ua fôrma que fô r determinada em lei, na qua l se· 
indicarão tambem os termos em qu e serão a proYeitados, 
quando convier ao. se!· vi~o _p ubhco. os magistrados que actual
men te exercerem JUrtsdJC~ao no Estado . Pat·agl·ap ho unico: 
Antes ele publicada esta let, o pt·es iden te poclet•á provet• as vagas. 
quase derem na magistratura do Estado, n a fónna da legislação.-



MIN -539- MIN 

ilm vigor. Art. 5 . o Na primeira sessão legisla tiva, o Con
~esso deverá faz~ r as seguintes leis : sobre orga ni saçiio mu
nt!Jipal e juclic.iari a , ins trucção publi ca, regimen elritoral, 
pec11lio legal dos fnn ccional'Íos publicas elo Estado, respon
sa bilidade do prPsidente, organisação das sec re~arias de E s 
ta.do, terra s pub licas e reg irnen •,ributat·io. Art. 6.• A dispo
~ tção do paragrapho un ieo elo art . 19, quanto ao subsid io, não 
e appli ca,,·e l á primeira sessão da primeir,t l eg islatura. An . 7: 0 

Os actos dos guYernadores, que fun cc ionaram como delegados 
d~ Governo P r ovisur io, conserva rão intei ra va lidade emquanto 
na.o forem annu lla dos pelo Congresso. Art . s .o Si occorrer 
alg uma vaga cl~ deputa do a ntes de finda a prime ir a l egis
latu ra, a e le ição pam suppril-a se t·{t feita por Estado. A~· t . 9. 0 

O preside nte elo I~ s taclo marcará o s ubs id io e <•jucla de cus ta 
dos membr os do Coog;t·esso na primeira legis la tura . Art. 10. 
Os actuacs empregados apose n tados qne acceitat·e m commissões 
ou euopregos rernunet·ados do governo elo ~studo ou el a Uni ão , 
i,lerderã:o , ipso ('acbo, todas as vantage ns da aposen t:tdoria. 
Art. H . Serão clelinidos em lei os casos restrictos em que po
derão ser concedidos pt·ivileg ios ind nstri a(;ls , ou quaesquer 
outros, pelo governo elo Estado e camaras munic~paes . Pat·a
gr a pho un ico. Salvo o d1sposto neR ta Con•tlt llJÇao e na. Fe .. 
dera!, emq1tan to não f'ot· p rv m 'l lgada essa lei não poderá ser 
concedido, dell tt·o elo ERtado, priv ilegio deq •11l.lquer n ·ttureza. 
Art. 12. O su bs idio do prim eiro pres idente do Es tado, será 
de dons contos mensaes . tend o a lém disto, para as clestJezas 
do primeiro es tabelecime nto, se is co ntos ele um <t só vez . 
Art. 13. E' decretada a mud ança da ca pita l elo Estado pa t•a 
um local q ue , offerecendo os precisas cOlld içõe; hygienicas, •e 
preste á conskucção de uma a: r a nde c idade . § 1. 0 l~ 11 ce tada 
a primeira sessão ordinal'in, t·e~llliclas as dmts camaras em 
Congresso , este delermin a r{t quaes os pontos (],Ue devam ser 
~s tudaclo s e .bem assim nom ea t·á, ou r eq uisita r a do pres idente 
do ~staJo a nomeação de um a ou ma is commissões de pt·o· 
fi ss10naes, . ele modo que es tudos comp le t.os sobre os po nt os in
dtcados sepm presentes ao Co ng resso no prim eiro dia de sua 
segunda S•·ssão ordinaria . § 2 . o Na mesma sessão, em que o 
Cong resso determinar quaes os pon tos a. iJS Ludar, votará uma 
vel'iJa suffi.Clente pa ra esses tra ba lhos o estudos . § 3. 0 Durante 
a segunda sessão ordinaria , re un idas as duas cama ras em 
Congresso, es te, á v ista dos estudos , determinará o ponto 
para onde se fa rá a mudança e essa l ei t'ará pa 1·te da pre
sente Constitu ição. § 4.o Na mesma occasião o Congresso r egu
lará o modo de se el'l'ect ual'· a construcçiio dos ecl ifi.cios 
publicas e decreta r á os meios finance iros, e providencias no
cessa rias, maucanclo um prazo fa ta l pa r a realização du 
mudança . Mandamos, porta nto, a todas as autoridades a 
quem o conhecimen to e execução desta Co nstitui ção perten· 
cerem, que a executem e façam execut81r e observar fiel e 
juteira mente como ne ll a se contém Publique-se e cumpt·a-se 
em todo o territo rio do Estado de Minas Ge raes. Sala das 
'sessões do Congr esso Co uslituinle Mi neiro na cidade ele Ouro 
Preto, em quinze de junho de mil oitocP.ntos e noventa e um, 
'terceiro ela Rep ublica. 

MINAS NOVAS. Cidade e mun. elo Estado ele Minas Ge
raes, sécle ela comarca. do seu nome; aos 17° 9' 24" ele Lat. S.; 
na conl:luencia do r ibeiro Bo m Successo com o Fanado, que 
pouco adi a nte cl esagna no Arassnahy ; li gada a Theophilo 
Ottoni por um a es trada cortada pelo rio Setubi nha , a Sttcuriú 
f.>Or uma outra cortada pe lo ri o Capivary, a Arassu:thy por 
uma outca cor tada pe los rios Grnvatá e Se~uba l, que passa pelo 
art•a ial da Chapada, e a Grão Mogo l pot• uma. outrll. cortada 
pel ?s rios F a nado e Bom Succes<;o . Ot·ago S . Pedro elo Fanado 
e cltocese de Diamantina. F oi ftmdaela em 1727 pot· Sebast ião 
do Leme Prado com os pn.ulistas que o acompanhara m, emi
grados do rio Manso, onde se achavam est<1be l ectdo~, pot· causa 
de uma grave epidemia que a lli g t·asaava, como soe acon tece1· 
nas margens de nossos rios p ·•ucQ habitadas. Em 2 de ontnbro 
de 1730 foi-lhe co nferid o o ·t itulo ele villa de N. S . elo Bom 
Succe<;so ele Minas Novas elo Fanado por Vasco Fern andes Cezar 
cl~ Menezes, 4° vice-rei elo B razi l, que r esid iu na Bahia . Ern 
1,34. tendo-se encon·h·aelo d iamantes em a lg t1ns corr egos do 
seu .cl.i~ tr . foi prohib icla a expl or ação de suas iavr.as , mesmo as 
a ul'lferas, e esta belecera m- se 10 registros e m eldie rentes lJonbos 
para. o.bsta1· o se u ex t.ra.vio; mas só começou a haver a llt uma 
a~m1~1 st.ração r;,~?~lar em 1757 , qua ndo foi nn.nexada u.o dJst . 
cltamantlnO elo I l.Juco . Nesse anno o Dec . de 10 de ma10 des
membrou a villa de Minas Novas corn se11 distr . , ela capi ta nia 
da Bahia, a que antes pertencia', e uniu-a á cum. do Serro 

·Frio para ficar s ~? .. a juriscl icção a clmiu ist t·ati ,•a do in te lldente 
de dw ma nles do ltJUCO. O Almanak ele Minas (1865) t raz a se
gninte.:wtlcla a resperto de Mtn as Novas : «Foi em 1727 que 
Sebasttao Leme elo Prado , acomp<111haclo ele uma porção ele pau
lista.s, deixou tts reg i õe~ el o Rio Manso , e pl'ocurando o Aras
suahy e o Ilamar a ndyba foi tel' ao Fanado, e ahi em um ribeirão, 
que ne ll': faz bart· "-~ descobr iram boa quantidade de ouro, e por 
essa razao denonun ar arn o - Bom 8uccesso . Outros bandei
ristas descendo pelas ma rgens do dito ri búrão alli se encon
traram em j Ltnho desse an no, e r econ hecendo a abuu dancia do 
ouro, correl'am a pa r ticipar a Braz Este1·es, qLte por doente fi 
cartt no Rio Ma nso . Sebast ião !::avia pr omett iel o a D. L ourenço 
de Almeida dar-lhe o man ifesto das descobertas, que fizesse , 
mas enco ntl'a ndo-se em direcção elo Itacambi ra com a bandeira 
ele Francisco Dias elo Praclc e Domingos Di as elo Prado, em maio 
de i728, e• t"·s.persnad i~am-no de fazer esse manife,to ao gover-
1Hl.clor da Balua, ~ concorreu pat·a essa concot·cla ta o acb ar - se 
e ntão, e po r ordem do a rceb ispo da Bah ia o Dr. Mi"ue l Hono
t•a to em visit a por t:tguell es se t· tões. Pos tas as cous<ts"neste pé e 
pclnctplan clo a affitur gente pa t·a os descobe r tos elo Bom Sue
cesse e F a nado , não tardou muito a flot·esce t· uma viao1·osa e 
rica pov., e a fazer ·se um ·teatp lo q11e foi dedicado aS~ Pedro. 
Vasco Fet·nandes Cesar de Menezes g·overn ava a Bahia., e sc iente 
dos novos descobertos tm tou de assegurar-se clelles e nomeou o 
col'on el Pedro Leo lino Mariz pam commandante e r ege nte elo 
novo estado, a Domin g"s Dias elo P t·aelo e seu irmão, F t·a ncisco 
Dias, de u patentes ele m:trechal · cle campo, e a Sebast ião Leme 
a prov isão de governador-rnór elas ter 1·as e aguas mineraes. 
Ficou ass im fi rmada a possessão da Bahia. Para commodidade 
dos povos mandou aquelle governador creat· uma casa de fun
d ição , o que teve logar em '1730 e durou at~ 2 de agos Lo de i735, 
em que es tabe lecida a capitação pelo vice- rei Gomes F reire de 
And rade, em I'Jnude do Dec. ele 28 ele janeit·o ele 1736, e 
carta r eg ia de 3 1 d u mesm o m~z foi estabelecida alli uma in·· 
te ncle ncia. Ant~r i ormente Belchior elos Re is e i\fel lo, h omem 
poderoso, se oftereceu a ct•e!t r um:t co mpanhia ele dragões a 
sua custa, não só para ma nter a paz, como para eviLar o 
co ntr a bando, o que acce ito, f<1i elle nomeado ~argen to mór, 
e effect ivam ente l e,·antou a dita co mpa nhia, pt:~ssando-lhe a 
primeira revisla em 8 de deze mbro ele 1729. J á então por tal 
fó t'LD<t se augmentr<va a p op . e riqueza elo nascente povoado, 
que o Vice-Rei ju lgou conveniente eleva i-o á categoria de 
villa, o que teve Jogar em 2 ele outubro ele 1730, ficando a per
tencer na parte po l1 tica e civi l á ouvidoria do Sen·o elo F o·io, 
e m consequencia ela Provi são do conselho ul~ramarino de 4 de 
fe,•e reiro ele 1730. Foi o Dr. Antonio Ferreit· r, elo Valle ouvjclor 
do Sert·o qu~m fez a di visão elas novas terras elo m u-n. e que 
clen. posse a suas n ovas j 11stiças , distribuindo-as como l he fo r a 
ordenado.. Des,:e essa época até 1742 permaneceu o no vo mttn. 
bem que subordin ado á Bahia. pres ~a nclo obedie ncia no c ivil 110 
ouvidot· do Serro; mas ct·e~. cla a com . da J acobina foi - lh e 
anexado o termo de Miuas Novas elo Fanado, o qtte ele t ·•l ma
neira desagradou o povo , que foi 1;1l'çoso, attenclendo suas justas 
queixas, faze r baixa t· o Dec . ele 10 ele maio de 1757 , que com 
pleta me nie elesa nexol t esLe mun. elos clominios da Bah ia , pa·ra 
inwl'poral-o a o de Mmas Ge raes. E na Yerclade em o maior 
vexame obrigal-o a ir busear jnsliça d'ah i a 150 leguas ele mattos 
e desertos . SiiSCi tou -Ee questão por nã,o ser ex.plicito o Dec . de 
10 ele mai o ele 17~7 a respeit o da.;; ten·as, isto é, se fi ca,·am 
v1ertence nelo á Ba bi a , ou á Minas Geraes. e necessario foi qne 

llela reso luçii.o rég ia ele 26 de agos to de 176Gse firmasse a i nt~ l 
igenci<t elo dito Dec ., Ji"ando todo o terreno e .iu r is cl icção civil 

f' pol itictt p·lt'a Minas Ge raes , e a eccl~ siastica para a Bahi ::. 
Por .'\ lva1'á ele 22 de janeiriJ de 1810 foi c reaclo o ioga r el e J•uz 
de F or a com a lçada no civel, Cl'ime e orphãos. A sua camara 
compun ha- •e elos me;;mos fuocciona1· ios q tte fot· am dados as 
demais e(liliclacles . Ex istia 110 t·erm o ela villn. um a com panlna 
ele ordenanças ele bt·ancos , cl11 ns de pardos, uma ele pretos, out t·a 
de caçado l'as e duas de milicia no3. Sua an tiga di visão er a n. 
seguinte : Ao N. terminaYa com a Bahia: ao oriente com 
gra ndes ser tões povoados de gentio : ao S . co m as coms. ele 
Sabar á e Vi !la R ica; e ao occ.iclente rom a mesma com . de 
Sabará pelos rios el e S. Frnncisco e 1aarte do das Velhas. Em 
1760 co ntava 22.000 a lmas. Compr~ h endia. sr. u termo 11 arl'aiaes 
a sa ber: [. o Chapada, 2 . • Aa:ua-Suj a . 3 . 0 Sucu ryú. 4. 0 S . Do
min gos, 5.• Rio P<~ t·do, 6.o Pied'lde, 7 . 0 S. J oão B<tptisLa, 8. o 
P enh a , 9.o N. S. das Mercêz elo Arassuahy, t O Itacambira e 
11 Se t•rinh a, hoje Grão- Mogô r. A freg. d<t v il! ~ t inh n. mais 
qua tl'o a rraiaes: 1,0 Piedade, 2 . 0 S. Jcli.o, 3 . • Penba, e 4. 0 Mer
cez elo Arass tmhy, e dividia- se ao N. com a Chapada e Agua-Suja 

;., 
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ao S. com a Villa do Príncipe, a O. com a da Itacambira e a . 
L. com a matta geral. Hoje estas divisas estão essenc ialmente 
alteradas. Seu clima é quente e secco e por isso seu terreno 
necessita de refl'esco: é banhado por diver·sos rios, cot'l'egos e 
ribeirões. Dá bem, a lém dos cereaes, o a lgodão , a canna e a 
batata. Saint Hilail'e tratando de beU ·tenitorio assím o clis·tri
buiu. «Esta zo?Ub pôdia ser divídidu, segLtncla sua vegetação 
natUt·al e elevação ele suas diffe t·entes pal'tes, em quatro r egiões 
'bem clesiguaes e distinctas. No Ol'iente áquella das maLtas se es
tende sob t·e a fronteira, do Sud-Oeste ao Nol'deste; depois desta 
vem a elos C<tl'l'asq uenhos, que é mnito elevada, e onde o frio se 
faz sentir nos mezes ele ju~bo e julho ; Jogo a dos Cati~gas 
muito mais qnente e propt•ta pal'a a cultut·a do algocloe1ro ; 
está situada nas margens elo Arassuahy e J equitinhonl1a; prir.
cip1lmeote a região dos cam po;; , talvez mais quente ainda, es tá 
entre as margens deste ultimo L'io e o S . Francisco, é muito 
propda p ;n·a a cl'iação ele gado. e faz parte elo immenso valle 
que se chama Sel'táo». Seus habits. l10je sa ·occupam mais da 
agricalt:tra e maito pouco da min eraçãf1 ; o comme t•cio tem sof
fcJclo bas~ante poL' f::tlta ele vias de comm:wicação. O tet·reno é 
em grandtl parte montanhoso, bem que tenha não pequenas 
platücies . A mór pal'te elo tol'l'itot·i o é cobe•·to ele grandes flo
restas, onde se encontram secular"s macleims de lei. Nas mattas 
do Mucury, existe muito Pán Brazil e a Faia. Ha grande 
criação .ele gado vacum ; prospera bem o cavallar, muar 
e laniget·o. O algodão sobre tado produz prodig iosamente, 
e sna longa e macia seda é mui apl'eciada nos gmncles 
m el'caclos ela Eurupa . Infelizmente não apoareceu clelte 
P.arcella alguma na ultima expo-;içã o univer sal ele L!Jnclres».
l'eve Minas Novas · o tit :do de cidade pol' Lei Prov . n.163 
ele 9 ele março de 18i0. No Relato,·io que, em 10 ele fevereiro de 
185l, apre~entou ao pl'esiclente d a Ba[lia o capitão elo curpo ele 
engenh ·ít·os I. V. Pedtlt·neiras, chefe ela commissão ele explo
l'ação elos l'ios M:.,cn•·y e Jequilinhnnh a , lê -se á pag. 23 o se 
guinte - « Minas Novas foi o pon to para onrle se consentt•a
ram a mót· part~ elos pri meit'?s bancleiranles que, por aqu' lle 
lado ela provinc1a, anelara m a cata elo ouro e el as cryso letas, 
por isso mesmo qtle aquelle m '· tal pl'ecioso rnostt·ou-se ali de 
proveito9a exp loração . l:'.rospet'OLl algum temp1> a té chega~· á 
catego1·ia ele cidade, ele qqe gt~sa, mas as descobertas elos cita
mantas do Sincorá e o já p uco successo talvez que ,,ffe~echm 
as exhauridas minas elo Fanado são causas da cleca clencLa, qtte 
seu estado actnal denuncia. Sua pop. intl'a-murns apenas to
cará a 3.000 a lmas, isto é, menol' elo que a que póde con;pol'
tar o nnmet·o ele seus eclifici•>s, o que é sem duvida urna Justa 
expressão elo clecresciment•o elo seu con:tmercio. Pouco tem qne 
fazer o camponez em uma povoação, onde não encontra merca
do para os productos d e sua lavoura, e não mais numerosos 
são os mel'caclores que quei t·am acceitar, em troca de suas fa
zendas objectos que elles não podem tra nsportar aos seus Cl'e
clores em salisração aos se.us compromissos»-·. Seu mun. era, 
em 1.895, constituiclo pelas pal'ochias ela cidade, de N. S. d 't 
Graça ela Capellinha, ele Sa.uta Cruz ela Chapacl:JJ, de N. S. da 
Go~ceição t.lo Sucul'iú, d e N. S . ela Piedade, ele N. S. ela Con
ceição ele Agua Limpa e ele S . José ele A~ua Boa, e do pov. elo 
Senhor elo Bom Fim ele Urupuca. Como termo foi incorporada 
á com. do Arassnahy pzla Lei Prov. n. 2 082 ele 21 ele clezem
cle 187J. e á elo Jeqnitinh,.,oha pelo >lrt. II, § IX rla rle n. 2.273 
de 8 d<> j u lho ele 1876. Foi cla s,i[icada. cnm. rle 1a <> ntr P"" 
Acto rl" 22 rl e revere iro de 'l892 . iJ;m 1878, a L e i "Prov. 
n. 2.415 de 28 de 011tuh••o autorisou a conce$sáo úe um pl'i.vile
gio intra ·•sm iss ivel para conqtruc1•ão. nso e gozo de ttme es
t1·acla de fert'o economica, de Philadelphia ás ü cvisas de Minas 
e Bahia e m clirecção ao P" l'to rle C . .H'iJ.vellaR; garn.ntinclo-se ao 
concessional'lo a preferencia cln pl'Olnng,tmen to d l'\ssa estrada 
até á cidade do Set·ro, e ele dous r amaes: um do ponto ma1s 
conveniente da linha centr d ao Arass11nhy, ott a qualque t· 
ponto ela margP. m elo Jequit i nhonha, que for j ttlgaclo IUi!.iS con
veniente. e outro de Philade lphw. a ll!hnas Novas. 11;s~a r.strada 
foi cont t·actada com o Dr. Miguel ele 'l'eive e Argo llo . Ostra
balhos de exploração começal'am no dia 7 ele outubt•o de 1880, 
segui ncl!J· Re Jogo a constr tcçiio de modo que ficaram promptos 
e foram entregues ao tril.fego 142 kils., dons annos depois que 
tiveram começo os trahalhos pre l imi nares, sendo inaugurados 
até a serr·t elos Aymol'és, na~ divis ·1 s elos clo tts Estados, _a 
9 ele novembro de 1882. Até l88'3 achavam-se em constrncçao 
30 kils., dns quaes 10 estavam pr omptos para o trafeg·o, 
faltando 290 a té ao pon·to termina l. Em breve, P•Jis o mun. de 
Minas Novas, clesp~rtaclo pelo sibillo ela l ocomol iva, enviará ao 
e~tL"angeiro pelo porto de Caravellas os productos ele s ua in-

dustl'ia, que devem ele se r muitos. O mun . é rega elo por diver
sos rio .> , en tl'e os quaes o Arassuahy, Fanaclo , Capivary, Co· 
caes e Suctlriú. Nelle ficam os povs . denominados: Sut·uhy, 
Peixe Crú, Caiçara e o•.Ltl'os. Tem cliver<"as eschs. publs . ·de 
inst. prim., duas elas qnaes cl'eadas pelo ar t. I! I ela Lei Pi·ov. 
t•s.2 .765 ele 13 ele setem bro ele 188 ! e 2. 163 de 19 de novembro 
ele 1875 . Agencia elo Correio. So bre sua~ divisas vide: Lei 
Pro v. n. 2. 486 ele 9 ele novembro de 1878, art. 1II ela de 
n. 2.6l9 ele 4 ele novembro ele iSSO, e n. 2 .826 de 24 ele outubro 
de 1c81. 

MINAS VELHAS. São assim denominados diversos pe~ 
;~,ueno~ morros existentes no mun. ele G ua;r a tuba e Estado elo 
I arana (h f. loc.). _ 

MINEIRA. Se1·ra elo Estado ele ' Goyaz, no município ele 
Arraias . Dá origem a di ve r sos rios' que vão desaguar no 
Palma . 

MINEIRINHO. Ribeil'ão elo Estado de S. Paulo, banha o 
mun. ele S. Carlos elo Pinhal e clesagua no Jacaré-pepira- assú. 

MINEIRO. L0gs . elo Estado das Alagi'las, ern Sant:> :\.n
lonio ela Bo~ Vista, S . Mig-ue l elos Campos e Anadia. 

MINEIRO . Log. elo U:stado ela Bahia, no mun. ela Gamé-' 
Jeir.• elo Asstu·uá (In r. loc. ). 

MINEIRO. Log. elo Estado elo Rio ele J aneiro, no mun. 
ele Campos . Ha ou houve ahi uma esch . su bve ncionada . 

MINEIRO. Riacho elo E~tado do Ceará, banha o mun. elo 
Quixará e clesagua no rio Cuihú. 

MINEIRO . Arroio elo Estado do R. G. elo Sul, aff. elo rio 
Ul'11guay. 

MINEIROS. Bairro na freg. ele Santo Antonio da Boi 
Vista, no E ot<.tclo ele São Paulo, banhado pelo ribeirão clô 
Passo 'Fundo . · 

MINEIROS. Bairro elo mun. elos Dous Cot·reg-os, no Estado 
ele S. Paulo, com um a esch. pnbl. mix-ta, et·eacla pela Lei 
Prov. n. 7:1. ele 2 de abril de 1883. ' Foi elevado á clist. pelo 
JJec n. 121 de 17 ele janeiro ele 1891. 

MINEIROS. Bait·ro elo mttn. do E. Santo ela Bôa Vüta, no 
Estado ele S. Paulo. com urna esch . creacla pela Lei n. 378 de 
4 ele setembro ele 1895. 

MINEIROS . Estação da Companhia Paulista de Vias Fer
reas e Fl11viaes, no ramal elo J ahú, ua secção do Rio Cüwo, 
ent re as es tações de Dous Conegos é Banharão. 

MINEIROS (Praia dos). No Distl'ícto Federal, entre a 
ponta ele S. Bento ou elo Arsenal de Marinha e a pi·aia do 
Peixe. 

MINEIROS. MorL'O elo Estado ele Mimts Geraes, na freg. 
ele Santa Riba do Jacutin ga . 

MINGÂO . Log. no termo ele Guarapuava elo Estado do· 
Paraná. 

MINGÁO. Rio elo Es·taclo do Pat·aní•, aff. ela margem 
clir. do Ig .assú . · 

MINGÁO. Conego rlo Estado rle Minas Geraes, ba11ha a 
cidade elo 'rarvo e desagLta no rio Gl'anele. 

MINGOTE. L og . elo Estado do Rio ele Janeiro na fl'eg. 
de Maca hú . ' 

MINGÚ Pov elo Elsb•rln ele Minas Get•aes no clist . de 
Lençóes e mun. ele Boa Vista elo Tremedal. ' 

MINGÚ. Ribeirão do l~stado do Rio ele Janeil'o, na freg. 
ela cidade elo PMahyba elo Sul. 

MINGÚ. Rio elo Estado ele Minas Geraes, no mun. de 
Boa Vista elo Tt·ernedal. Per.t,e nce á bac ia elo rio Ve t·cle, aff. 
do S. Ft·ancisco (ln f. lo c. ). 

' MINHOCAL. Habitação de Mariqnita, o principa.l rios. in-· 
dios Puds, e si tuada u;, s :JJbas ela c.ot•dill'H·ira d0 Tunife1. 
uas margens el_o ribeil'ão S. Lu iz, tl'ih. clll r io Preto. A.hi 
f•;udou- "e a alde ia . cnja capella teve por orago S. Luiz B~. l
trão e cujas alfaias foram doadas pelo imperador D . Pe
rlr·• I. Prospel'aiHlo i!. n<.ls(:ente aldeia, e erguendo-se em sua 
circumsvisinhança es tabelecimen tos ugricolas creou-se abi a 
capella ele S. Vicente Fl'rer, elevada successivamente a cul."ato 
e a freg . e cujo nom e prevalece u sobre o da povoação dos 
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indios, que nella veio a ficar encravada ; no Estado do Rio de 
Janeiro . 

MINHOCAL. Pov. elo Estado de Minas Geraes, no mun. 
do P<trá. 

MINHOCÃO. Corrego do Estado de Minas Geraes, afL da 
margem dir. do rio elas Velhas. 

MINHOCAS. Bairro elo Estado de S. Paulo, na freg. elo 
Braz e mun. ela C a pita!. 

MINHOCAS. Bait'1'0 elo mun. ele Boca i na e Estado ele 
S. Paulo ; com uma esc h . publ. creada pela Lei n. 373 de 3 
ele setembro de 1895. 

MINHOCAS. Em uma nolicia sobt•e o mun. ele Valença, 
do .i!]staelo eln Rio ele Jan,eit·o, diz o Sr. Dr. Alfredo ela Luz: 
« I-Ia no mun . ele Va!ença duas sel'l·as notaveis : a elo rio Bo
nito e a elas Cruzes ou elas Minhocas. Esta ullima, q11e p 1Ssa 
encostada á cidade ele Valença, vem ela freg. do Amparo ela 
Barra Mansa e di vide-se em dous ramos que, logo depois de 
sepanuem-se, tomam uma eli1"ecçã0 pat·a!lela, ele SO. para NE. 
O ramo mais pl'oximo elo rio Pa•·ahyba e que passa junto ele 
Valença tem os nomes ele serra das Cruzes, elas Minhocas , 
das Aboboras, e junc to mesm0 de Valença o de Sert'a Velha . 
O outro ramo tem o nome de serra elas Cobl'as e passa a meia 
legua ele Valença>>. 

MINHOCAS. Rio elo Estado do Rio ele Janeil' D, rega o 
mun. elo Pil'ahy e elesagua na mal'gem esq uel'da elo Pal'ahyba 
Att·avessa a est t• ada qtte communica a l't·eg. de N . S. das 
Dores com a ele Piedade de lpiabas. Nasce da serra elo seu 
nome. 

MINHOCAS . Corrego do Estado ele S. Paulo, no mun. ela 
Bocaina. 

MINHOCAS. Ribe irão elo Estado elo Rio ele Ja.neil'o, re"'a a 
pov. da Vargem Alegr e e vae desagual' no Parahyba do Sul. 

MINHOCAS. Carrego elo Estado ele Minas Get·aes, a.ff. do 
rio Kagado, que o é elo Pamhybuna ; na E. ele F. União 
Mineira. · 

MINHOTO . Log. elo Estado elo R.G. do Norte, na parte da 
costa desse Estado comprehenclida entre a pov. de Caiça•·a e 
a ponta do Tubarão, a E. S. E. e dist<J,nte seis milhas dessa 
ponta. Tem dous mor•·os ele areia mu1to baixos . 

MINUANO, s . m. (R. G. elo S.) vento do sucloéste, secco e 
fl'igidissimo, que se manifesta no inverno depois de chuvas. 
Etym. Pt·ovém e~e vir do lado que habitavam os selvagens Mi
nuanos, hoje elêttnctos. 

MINUANO. At·roio do Estado do R. G. do Sul ; clesagua 
na mal'gem dit·. do Guabejú aos 31o 481 de lat. S. e 10° 56'9" 
de loog . O. elo Rio ele hneit·o. Outros o mencionam como 
aff. da margem oriental elo rio J aguarão-Ghico. 

MINUANOS. Nação incligena que outr'ora habitava as 
margens septemtrionaes e occiclentaes das lagôas elos, Patos 
e Mirim, e que, quando os portuguezes c~meçat·am a estabe
lecet"-se no Estado. fol'arn occupar as dos nos Batovy, Caceq uy 
e Vaccacahy e boje e!'l'am pela Ser•·a Gera l. l!;t"am t' es ,luto~, 
francos e babeis no m:tneJO de a.rco e das flechas, qne constl
tuiam suas arm~.s ; m"nta•·am perfeitamente a cavallo e 
tinham um a linguagem agl'aclavel. 

MIPIBÚ . Cidade e mttn, elo Estado rlo R. G . elo Norte, 
sêde ela com. elo sen nome, cet•ca de 54 kils. da capital elo 
Estado ; e·m uma vasta plcmicie. l~' regada pelos rios Mipibú e 
Urucará. O clima ê salnb t"e e· agradavel. Cultu~·a de canna de 
assucal' e algodão em escala considerave~. A Le1 Prov. _ n. 682 
de 8 ele agosto de 1873 an~orisou o prestdente ela entao pro
víncia a contrac~ar uma E. de F., a partir da capital do Es
tado á villa de Nova-Cruz, passando pelos valles do Capi6, ela 
cidade ele Mipibú ; asqim como outra da mesma ctdade. aos 
sertõe~dASer irl6ou Maioridade. PnrDec. n . 6.614de4rleJulho 
de ·1877 foram approvaclos os estatutns da co mpanhia da E. de 
F. do Na til! a Nova-Ct·uz devidamente organtsaela em Lon
dres, autol'isanclo-a a fun~ciunar no Brazil. A Lei Prov. _n . 77,1 
de 9_ de dezembro de Hi76 autorisou o presidente da entao pro
vtnc~a a promover a fundação de um engenho central no ~un. 
da c1dade de Mipibú, garantindo os jul'ns 7 °/0 aos cnp1ta;-? 
ernpl'egados. n.ão excedendo de 20 annos Orago. Sant' Anna. ~01 
oreada paroch1a em 5 de março de 1 i72. O A! vara ele 3 de 

julho de i788 deu-lhe os fóros de villa e fl·e<>, com á denomi
nayão ele villa d~ S. José de Mipibú e fl'eg."' ele Sant'Anna. A 
Le1 Pl'ov. n. 12:J ele 10 de outubro ele 1845 elevou-a a cate<>o
·ria de-cidade. Tem tt·es cacletras pub~ .• sendo duas pa 1·~ 0 
sexo marculino P. um a para o sexo feminino, Cl'eadas pela L ei 
de 15 ele otrtubt·o de 1827, acto elo exti ·1cto conselho pl'esiden
cial ele 25 ele junho ele 183:3 e art. 96 do ragulamento n. 28 cl e 
7 ele clezemi.Jl'o ele 1872. Possue egualmente 11ma cadeira de 
lat im e outl'a de francez . E' com. de segtmrla entl'. cread a 
pela Lei Prov.n.307 ele 26 de julho de 1855 eclassiôcacla pelos 
Decs . J;tS. 2 .305 de 20 ele novembl'o ele i855 e 4.971 de 29 ele 
maio ele l8J2. Em 1883 era consLituic.la pelos termos de 
iVIipibú e Papary e mun. de At·ez. Sobre s uas divisas vide Lei 
Prov. n. 119 de 9 ele novembro de 1844 . Comprehende o pov. 
Larangeil'as . 

MIPIBÚ. Rio do Estado elo R. G. do Norte. tt·ib . da lagoa 
Papat·y . ]!;'atravessado pela ferro-via de Nata l a Nova Cruz. 

MIRA. Sel't'a elo Estado ele Minas Geraes, entre Rio Preto e 
Ayuruoca. Della nasce o l'io Bananal. 

MIRA. Lago elo Estado do Amazonas, desagua no pat'aná
mirim elo Jary, a JJ. da mugem clH·. do Purús (Dr. S. Coutinho.) 

MIRACAIA. Ponta no Estado do Pal'á, na ilha ela Atalaia 
e mun. de Salinas. 

MIRACAOEIRA. Paraná-mirim elo Estado do Amazonas, 
no ellst. do Cat'eiro e mun. ela Capital. 

MIRACEMA. (Santo Antonio elo) Log . com um a das esta
çõ ·s da E. de F. de Santo Antonio de Padua, uo Estado elo 
Rio ele Janeiro . !\. estação foi inaugul'ada a 'LO el~ agos~o elo 
1883 . Agencia ele correio. Denominava-se antigamente Santo 
Antonio dos Brotos. Miracema quet· dizer p!iu. que brota em 
tupy m•.clerno. A actua I l\iiracêma chamou·se muito tempo 
Santo Aotonio elos Bro tos porqtte é tnLdiçã'l col'!'ent , que um 
estei ele baraúna, empl'egado na e lificação da matriz, se co
bl•it•a depois ele vistosos t•el.l n tões . Pl'ev::decendo-se desta 
origem, o D•·. Ferreit•a da Luz pt·ocurou u••urluzir em linguagem 
tupy a pht•a,;e páu. q~te b1·ot!h pot· 1l1ir!hc~mu de yby,·a, páu, ma
deit·a e cema brotar, nascer. Esta Ptymologta, em tupy elo 
norte' é pet·fetta; em tupy elo sul, porem seria Ybyn"or;m, do 
ybyra, equivalente de mira, páu, e ce>n qtte é o ~nesmo verbe 
intransitivo cemct. E' pois, uma simples questao de ortho
graphia. 

MIRADOR. Villa e mun. elo Estado elo Maranhão, na com. 
do seu nome, ex-termo da de Pastos Bons, á margpm di r. do rio 
Itapecurú. Orago S. Bento e diocese elo Mat·anbão, O art . i 0 da 
Lei Prov. n. 3·6 de 30 de.Junh' ele :1855 elevou - a á villa trans
ferindo para ella a séde do tet"mo de Pastos Bons, ficando ex
tincta a vill a deste nome. A de n . 575 de 11 de Jnlho de 1860, 
no art. I, revogou o deu. 386, na paete que extinguio a villa 
ele Pastos Bons, e no art . li ele,•ou á villa a pov. elo MiPaclor. 
O ar t . IH ela de n. 625 ele 27 de setembt·o de 1861 rebaixoü-a 
de villa; o a •·t I do de n. 898 ele H ele j ttlho ele '1870 ext inguiG 
a vi lla de Pastos Bons e elevott á villa <L pov. elo Hil'aclol'. p11.ra 
onde foram t •·a nsferidas as sédes do mu n. e da fl'eg. ; a ele n. 
1.176de'i7de j ·mho ele 1878 ct·eotl a ft·eg. de S . 8ento elo Mi
rador, com séde na villa cloMirarlor; >trle n . 1.206de9cle março 
elevou á vil la S. Betltú de PaoLos Boas COIISe c·vaudu li uo n1i.
raclor. Tem c! nas escbs. pubs. i e in t. pl'im . . _gen cia do cor
reio, Uma estl'ada liga-a a Caxias. Sobt•e suas rl.evisas vide Leis 
Provs. ns. 1.'176 de '17 de jnnbo de 1378. -1.206 ele 9 ele março de 
1880, 1. 255 ele ÇJ rle maio de 1SS2. Foi elevada á comarca pela 
Lei Pt·ov . n. i .376 de 1i ele mrüo cl~ 1386 e classificada de i• en
t 1·ancia pelo Oec. n. i87 de 29 de Janeit·o ele 1890. 

MIRADOR. Log. do Estado elo Mat·anhão, no mun. do 
Miritiba. 
· MIRADOR. Log. do Estado de Pet·nambuco, no mun. do 

Bom Jardim. 
MIRADOR. Rio rlo E~tado elo Cea rá, ban.ha o mun. de 

Ipueit•as e desagun no Jatobá. 
MIRADOR. Rincho do Estado do R. G. do Norte, nas 

divisas do mun. de Porto Aleg,·à e p.t·oximo da lagôa das 
Boiadas. 

MIRADOURO. Ilh a elo Estado Bahia, no mun. de Chique
Chique. Nella fica o pov. do mesmo nome com uma cape !la cll\ 
in vocação ele San t' Anna. 
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MIRAGUAYA. Povoação no 2° dist. do termo de Santo 
Antonio da Patrulha, no Esta.do do R. G . do Swl. A Lei 
Pro v, n. 514 de i;l de novcmbvo de 1862 creou alt.i uma 
escola. 

MIRAHYTEUA. 'Igarapé do E.;tado elo Pará, desagua no 
rio Capitn, pela margem dir. entl'e qs igarapés Tatucúa e 
lnhangapy. 

MIRANDA. Villa e mun. do Estado de Mat.to Grosso, 
termo da com. do seu nome, a meio kil. da margem dir. do 
rio Mit·anda, aos 20°14' d~ Lat. S. e 13°43' de Long. O. do 
Rio de Janeiro (Lloycl). Orago N . S. do Carmo e ·dwcese de 
Cuyabú: Foi creada parochi a pela Lei Pro v. de ~6~ de agosto 
de 1835, villa pela de n . i de 30 de ma10 de 185t, extlllcta 
pela de n. 5 ele 11 ele novembro ele 1869, res ta urada pela de 
n. 7 de 7 de outubro de ~871. E' com. de primeira entr. 
creada pela Lei Prov. n. 9 de 30. de junho de 1876 e classifi
cada pelo Dec . n. 6.993 de 10 de agosto de 1878. L<'oi antiga
mente tlm presidia a que Francisco Rodrigues do Prado impoz o 
nome elo gove rnador . Agencia. do cot•reio . Nos Apontamentos 
pam o Dicc. Cborogr . da Pro v. de Mat.to Grosso, diz o B . de 
Melgaço: «. M.iranda. Situada sobre a margem dir., a me1o 
kil. do rio do me smo nom e, na Lat. de 20°14' e Long. de 
58•24'16" O. de Paris {i3"8' O. doPãode Aasucar) . Na explo
ração que fez em n76 João Lemo do Prado exam ino11 um logar 
situado na margem esquerda, um pouco a ba1xo d~ foz do :_J
beirão da Salobra; e por ser este. local sobrancerro a tnundaçao 
periodica, e outras cit·cumstancJas, J_nlgou- o convemente para 
um estabelecimento, a que de autemao poz o nome de Albu
querque (iVIondego foi o nome dado J.DOr João de Leme). ER_te 
projecto não teve seguimertto; mas em H97, have ndo uo·tic1a 
de 'qrre os Hespanhóes do Pa raguay se apresentavam para vir 
estabelecer- se ' na visinhança elo rio, mandou o governadot• 
Caetano Pinto . de Mirancl<t Montenegro fundar um pt·esidio 
no logat· onde existe actualmente a villa. Fez-se áhi umn. 
estacada, que foi depois sul:·stüuida por fortLficação de terra 
socada, de pequenas dimensões e que nunca teve grande im 
porLancia. Em torno dessn. fortificação viet·am estabelecer-se 
moradot·es e foi a povoação ~amando incremento... Em 1865 
foi a villa invadida pelos paraguayos, que só a evacuaram no 
anno seguin1e . Os h abitantes do districlo de Miranda occupam
se particulamente na lavoura e criação de gado. Em 1864, 
existiam nelle as se"uintes aldeias de mdies semi- civilisados: do 
Ma,qro, junto á v'illa, do Gapão, Aldeia Grande, .a,ideia da 
Cachoeira, Naxedaxe e Ipegue, a E. em uma d1sta nc1a de meta 
legua. a 5· \eguas, Uagaxe, a ESE., Lalima, umas 6 leguas ao S.; 
e o11tra Lalima 7 l eguas a 0., na margem esquet·da do rio. 
Estavam quasi desertas as do Ponadigo, 6 l~guas a SE. e 
Lauiá, 7 legnas, quasi na mesma direcção . Contavam ess~s 
aldeias 1.500 a 1.800 almas ... Algumas pessoas teer:n attt'l 
buido a Miranda uma importancia estrategica, que nao tem. 
Ainda em 1858 o govern_? projectou fazer alli u;na .praça mi
litar, o que felizment~ nao s·e e:i:ecutou,_pots t.e~ta s tdo serv1ço 
perdido. O lagar nao offerece cond1çoes nuhtares para tal 
estabelecimento. Demais, é pouco sadio, cercado, como está, 
de baixadas, que a cbuva inunda. E' falto de agua polavel, 
usando-se das de cacimbas, pois a do rio é salobra. As communi
cações dimctas c, m a fronteira do Paraguay são difficilimas 
na j'S~ação chuvosa.» <A 1.20 kils. da foz do rio (Miranda), 
diz o Dr . Severiano da Fonseca, em stla. Viagem ao ?"edo•· do 
Brazil, está a villa do mesmo nome, no local da antiga 
Santiagq d~ Xerez 1 , fundada em 1580 pelo bes pnnhol; Ruy 
Dias de Melgarejo,, e destrnida e m 1.673 pelos paulist!ls. e 
guaycurú~ (em 1626 _segnndo RJCardo Franco) .. Seus vesbJ~IOB 
ainda encontrou Joao Leme do Pt·ado, quando, em 1176, 
de ordem de Luiz de Albuquerque, foi reconhecer o rio, 
e ao q na l impoz o nome de Mondcgo, que gozou por algum 
tempo e como tal vem cons ignr,.do na maior parle das _Cartas. 
Os naturaes quaF.i que desconhecem essa denommaçao, ser-· 
vindo-se sempre da de ~Mirancla ou Mboteteiy, nome por que 
nos primeiros ~empos da capitania foi mais conhecido, mas 
que tambem tem DP-rdido muito na popularidade. Os hesp,anhóes 
chamaram -o tambem A•·auiani e Gua,chté. A?'O?"anhy chama
lhe o Sr. barão de Melgaço no sett Roteiro de nave,qação do 
Paraguay desde S . Lnwcnço até o Paraná. ,\. denominação de 

1 E•tá demons tt•ado o contrario disso hoje. Vitle Xe1·c;:. (A. 
Moreira Piuto.) 

Miranda foi dada, em lisonja a Caetano Pinto, 6° capitão
general, ao reduclo que este mandou ahi erguer em i7\J7, 
quadrado, com um ridente em cada fac~, fechado por uma 
trincheira de terra socada entre duas estacadas, éom uma 
pequena banqueta e sett fosso (Lniz cl' Alincourt). Foi seu J?ri
meiro commandan te o ajudante Prado, que com·mandou Coim
bra... os Paraguayos tomaram-a a 12 de janeiro de 1.865 e 
abandonaram-a a 24 de fevereit·o ... " A vtll<t ele Miranda , 
edificada de palh a> e ·telha, em terreno sensivelmente plano, 
por causa das enchentes do rio ·e elos vantanos que a 
rodeiam, não é muito sauclavel, mas, não é completamen·te 
doentia, como se tem aJ.Dregoado. Niio obstante pt·estarem-se 
as suas ten·as á maior pat·te elas lavouras do nosso paiz, ella 
pouco produz, principalmente pela inclolencia dos m01·adores. 
Seu clima, em geral muito quente, apresei1ta t r ansições 
bruscas, uma elas causas mais freqnentes elas molestias do 
logar. A inS't r . prim. e o culto, fracamente represenlaGI.os, 
podam explicat· a moral ft·agil e a fal~a de amor aotrabalbo 
na mencionada villa. A vida commercial, tlio avtclamente 
procumda e acceita por causa da sua detestavel ~sura, 
pareceu- me o faGto mais importnnte e digno ele mençao do 
referido Jogar.»(~. Pitanga. Diario da viagem de .Tutc•hy a 
Jltliranda). 0 Dr. S . ela Fonsecn assim a descreve em seu 
Dicc. ci't. (Villa.) Si·tuada aos 20o 141 S. e i <Jo 7' O,. , na 
distancia de. meio kil . da margem dir. do rio do mesmo 
nome e a 1.20 kils. da sua foz. Teve seus começos em 1797 
em um presidia que o capiulo-general Caetano Pinto mandou 
ahi estabelecer, no prajJrio lecal onde existira a primeira. 
pov. ele Santiago de Xerez, fttnclada err. 1580 p~ lo bespamhol 
Ruy Dias de Melgarejo, e que fóra desLt·uiela em_ meiacles do 
seculo 17 1 pelos aventureiros pa'Ultst.as aux tltaclos pelos 
Guaycurús. Seus ves~igios, principalmen·te lm1oell'OS e. lara~ 
aeu·as foram abi encon-trados em 1776 pe lo explorador Joao 
Leme,' que entt•e'tanto achou preferivel para um pt•esicl io . uma 
pal'agem, na outra margem, logo abaixo da confittencta. do 
rio t>alobr~, <li qual clen om•im>U Albuquerque. O pl'eSJdlO 
consistia em um redncno gu<ld rado, com um radente em cada 
f«ce, fechado •por uma trincheira de terra socada entre duas 
estacadas, com banqueta e fosso. Deu m otivo a esse estrube
lecimento o ter o governador noticia de que os hespanhó~s, 
commanclados por um coronel Espinclola, andavam em correnas 
no dist. apri; ionanclo índios . Erigida em freg . de N. ~· d~ 
Carmo ele l\1i'randa por Lei de 26 de agosto ele 183::>, fo1 
elevada á villa em 30 de maio de 1857 e inaugurada em 20 de 
janeiro de 1859. Abandonadn, pelos seus moracl.ores_ em 4 
de janei•ro de 1865, ao saberem da approx1maçao dos 
paraguayos, estes della apossaram- se em 12 cio mesm? mez, 
abandonando-a em 24 de fever eiro completrumenle al'rUtnada, 
sendo novamente restaura.da em 7 de maio dE: 1873. A pop. da 
villa. orça por umas 4.500 almas. Dista de Nioac (coloui.a) 
2itJ kils. a NO.» 

MIRkNDA. Log . do Estado das Alagôas, em S. Miguel dos 
Campos. 

MI:ij.ANDA. Pov. do Estado ele Sergipe, no termo da Ca':' 
pella, com uma esc h, publ . de ensino mtxto, creacla pela Let 
Prov. n. 1.288de 17 de abl'il de ~88 :L 

MIRANDA . Log . do Esta,do de S. Paulo, no mun. do Pa
rahybuna. 

MIRANDA (Colonia Mil i tu ele). Fundada por ordem 
presidencial de 1 de novembro ele 1859 no alto de uma coliina, 
á mar~tem dir. do ri!Je ,rão da Prata no delta que a lli forma 
com o 'rio Miranda ao~ 21o 40' '1.511 s: e 12" 43' 5411 O . Teve seu 
começo em 1860 ~0m a ida éle um pequeno destacam~nto 
militar. com o alferes refot·mado Manoel Simões e de tnnta 
e um colonos. Ficava a 210 kils. SE. da villa. á 420 da foz 
d_o rio no Paragt1ay e â 80 kils. SSO .. de Nioflc . Destruic!_a 
pel os paraguayos em 18155, foi reorgan1sada em 1872. D1spoe 
de vastos campos de cl'iação, regados pot' muttos regatos ele 
excel tente agua. 

MIRANlD,ã. Morro. no muu. de Prurwnaguá, do Estado do 
Pwran::í., no Imbocuhy (Inf. loc.). 

L iô73 se"undo Azara, de i620 a i610 segunrl n Luiz L. Don<ingues 
( Jlist . .Ar,q::ntina), 1626 segundo Constancio ( Ilist. do B1·a::it), io tS 
segundo ?\1elgaço . 
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MIRANDA. Ilha no Alto Paraná, entre a foz do rio Pardo 
e a do Ivinheima. E' abundante de grandes arvoredos, cuja 
·qualidade não se presta bem para combustível. 

MIRANDA. Rio do Estado ·de Santa Catharina, desagua 
defronte da ilha de José Dias. 

MIRANDA. Rio elo l~stado de Ma tto Grosso, nasce da cor
~lilheira elo Amambahy, att·avessa o Estado na direcção N. e 
depois NO. até desagua1• na margem esq . do Paraguay, cerca 
de 30 kils. abaixo da foz do 'l'aquary, e na Lat. S. de '19° 25', 
segundo Azara. O sargento -m ór ele engenhei r os Ricardo Franco 
d1z: "Cinco legnas abaixo da foz do Taquari entra pela mesma 
margem no Paraguay o Embote tiú. hoje Mondego, navegado 
an tigamente pelos mesmos comboyos de S. Paulo, os quaes en
trando pelo rio Anhanclai-uaçu , braço mel'idional do Pardo, 
com mais catara.tas e maior vat·aclouro, passavam as ca nôas 
para o EmboteUU., pelo qual entravam no Paraguay. Na margem 
do N. do Mondego, 20 leguas acima d~ sua foz, fundal'am os 
hespanhoes a cidade de Xerez, que os paulistas totalmente des
trui..am pelos annos de 16.26, e cujos vestígios ainda foram 
observados pelo cnpltão João Leme elo Prado, que em 1776 foi 
1'econbecer aqnelle rio. Dez leguas acima deste iogar, e nas 
serras, 'J.Lte formam a parle superiot· do Embotetiú , ha tradição 
que existem ricas minas.» O Dr. Severiano da Fo nseca tra
trando desse rio diz: O Miranda, Mboteteyn dos indígenas é 
um elos nossos rios que mais nomes tem. Algumas nações 
chamavam- o Guararapó, os exploradores ele Luiz de Vascon
cellos, que o percorreram em 1776 (João Leme do Prado, o 
mesmn que explorou em 1772 a serra elos Parecis entre o forte 
do Príncipe e os Arraiaes), bap·tisaram-o pot· Mondego, em 
lisonja ao rio patrio daquelle governador, no nome pot· que 
actua lmente é mais conhecido, chl'ismou-o por iclentico motivo 
o commanclanle elo r educto (Francisco Rocll'igues elo Prado, 
depois commanclante de Coimbra) , que o outr o governador 
Cae tano Pinto ele Miranda Montenegro ahi mandou estabelecer 
em 1797; é ainda chamado Mareco, Gnachiy e Aranhahy 
(Gu achié e Araniani traz Dugraty na sua Re]J. del Pantguay), 
sendo, porém, o primeiro desses tres nomes mais positivamente 
empregado p ·ua designar um dos dous grandes braços em que 
o rio se divide . Delle são con fluentes os rios e ribeirões das 
V eôlhas, Atoleit·o, Prata, Formoso, Santo Antônio, Feio, Des
barrancado, Nioac, Laudijá, Cahy e Claro; começa a avultar 
da conlluencia do primeit·o, indo sua navegação a'té a For
quilha ou foz do Nioac_. sen~o seu cur~o de pouco mais ou 
menos ele 300 kils. Depo1s da loz elo Aqllldauana recebe amda 
dous tl'ibs. que são o Vermelho e o Capivary. Lança suas 
a,.uas tambem por duas boccas no Paraguay .» «O rio Miranda 
o~cle ~stá a vi lia deste nome, que é ele grande importancia para 
a p.olicia das nossas fronteiras com o Para9uay, visitado r~
"'ll•larmente, diz o Dr. Pimenta Bueno, clara lambam vtda as 
~olonias militares, estabelecidas nesta zona. Possuímos muitas 
fazendas de criação nesses campos que lhe são adjacentes. e 
riquíssimas mattas de 4e rva matte, que devem ser apro 
veitadas». Recebe á esq . os ribeirões e rios : Gnarclmha, 
Penateque , Mutum, Coqueiro&, Formoso, Guaycury, S. Pedro, 
Divisa, PirapuLangas, Onças e Salobro; e á du·. o elo Velho, 
Atoleiro da Cova Estiva, Desbarrancado, NLDac, Mat•Ja elo 
Carmo, Bul'i ty, T~quaral, Aquidauana, Negrinho, Vermelho e 
Capiva1·y. 

MIRANDA. Enseada no li ttoral do Estado elo Parahybá do 
Norte. Set·ve de abrigo aos navios do commercio e .nella podem 
ancora.r. E' tambem denominada Papa-Terral (Relat. H. B. 
Rohan. 1858). 

MIRANDAS. Pov. do Estado ele Minas Geraes, no mun. 
de Inhauma, anh. Santo Anto nio elo Monte. 

MIRANDELLA. Antiga villa e pat.·ochia do Estado ela 
Bahia. O a rt. I da Lei Pl'ov. n. 51 de 21 ele março de 1837 
e:o<: tinguiu a vil! a, incorpot·ando o seu territorio á do_ Pombal; 
e o art. I da Lei n. 185 de 12 de abril de 1843 extmguw a freg. 
que era vul<>armente denominada Sacco dos Morcegos, e fe l-a 
passar como "'capella. a fazer parte ela pa:ochia de Santa Thereza 
do Pombal. Tem uma esch. publ. ele Inst. prun. creada pela 
Lei Prov. n. L 910 de 28 ele JUlho de 1879. 

MIRANDINHA. Log. do Es tado de Minas Geraes, na ft·eg. 
de N. S. da Conceição ele Camargos do mun. de Mal'lanna. 

MIRANHA. Nação indigona do Solimões, no rio J apurá, 
e da qual provem a pop. ele Caiç:.ra. E' antropophaga e c!Js
·tingue-se em olhar defeituosamente, pelo emprego que para 

isso fazem de artificio (Araujo Amazonas). "Tribu selvagem 
que hab1ta o terrttot•Jo que.ae este?-de do rio CaynaJJi, a, ~eis 
d1as de YJag.em do. Apapcr1s, até a cachoeira de Maracanan 
Coara, que e a ultima, occupando a margem clir. e segundo 
~!guns praticas do afL C~ena ni em deante, pela ~a;gem esq. 
Sao antropophagos e cltstJnguem-sa pelo olhar defeituoso em-
pregando u artiticio para isso.» (Ext. ). ' 

MIRANTE. Lllg. elo Estado ela Bahia, no mun. dos 
Me iras. 

MIRANTE. Bairro do mun. ele Mogy-mirim, no Estado de 
S. Paulo, com eschola. 

MIRARY. Ilha do Estado do Amazonas, no rio Madeira. 
MIRATINY. Furo do Estado do Amazonas, no rio Juruá. 
MIRA-VALE. Se1•rota no termo do Muriahé do Estado de 

Minag Geraes. 

MIRI. Segunda cachoeira do · rio Apaporis, no Estado do 
Amazonas. 

MIRICHY-MIRY. Log . na com. elo TeJ1'é, do Estado elo 
Amazonas, no rio Juruá. 

MIRIM, ad.i· vocabulo tupy significando pequeno, e de que 
nos servimos para distinguir certos productos menores que· 
outros. Os maiores clistinguimol-os pelo adjectivo guass1~: 
Arassú-mirim, Arassá·g1tassú, Tamanduá-mú·~m/ Tamanduá
gaassú. 

MIRIM. Logs. do Estado elas Alagôas, em Muricy, Pioca, 
Matriz elo Camaragibe e Mundahú-mirim. 

MIRIM. Dist. elo termo ela· Laguna; no Estado ele Santa 
Catharina. 

MIRIM. Riacho do Estado elo Ceará; corre ao poente elo 
dist. de S. Ben to d'Amontacla. 

MIRIM. Rio do Estado do Rio de Janeiro ; desagua no 
littoral entre a foz dos rios Taquary e Cão Morto (iVloucbez, 
Carta da Bahia de Paraty). 

MIRINDEUA. Igat·apé do Estado elo Pará, aff. do Juru
pateua; no mun. da Capital. 

MIRINDUBA. Log. elo Estado elo Ceará, ao N. elo elist. ele 
S. Bento d' Amontada. 

MIRINDUBA. Rio do Estado do Pará, na ilha MaraJÓ, 
entre SoUt·a a o cabo Magoary. Sua foz fica a 30' 1211 de Lat. S. 
e 5o i9' 47" de Long. Occ. do Rio de Janeiro. 

MIRINGABAS. Log. elo Estado de Pernambuco, no termo 
da Victoria. 

MIRINGUAVA. Log. elo Estado do Paraná, no termo de 
S. José dos Pinhaes . 

MIRINGUAVA. Rio do Estado do Paraná. RecebJJ o 
Miringuava-mirim. 

MIRINS. Ribeirão do Estado de :Minas Geraes. E' um elos 
formadores do rio elas Antas, trib. elo rio do Peixe, nff . do 
Mogy-guassú. E ' tambem denominado Ribeirão da Torre. 

MIRINZAL, s. m . (Mcwc~nhão) matagal composto esP.e
cialmente da planta chamada Mirim. 1 Etym. ~~ vocabulG 
oriundo da lingua tupi. 

MIRINZAL. Log. elo Estado elo Maranhão, no mun. de 
Miri'tiba. 

MIRINZAL. Log. no mun. ele Icatú elo Estado do Maranhão .. 
MTRIPIRANA. Igarapé do Estado do Amazenas,, aff. da 

margem esq. do rio Pachllli;y trib. do Negro; entre os rgarapés 
Tarihyratanga e Mataurata. 

MIRIRI. llio do Estado do Parabyba do Norte, ba~h~ o 
· mun. ele Mamanguape e desagua no Oceano. Vital. ~e Ohvena 
descrevendo-o, em seu Rote1ro, d1z : " Nasce o M1nry ?11 Me
riripe, no Jogar denominado Albuquerque, drst. da Vllla de 
Monte-mór, com um curso de perto de 10 leguas: Tem, porém, 
mais algum volume d'agna de quatro · l:gu~.s distante da foz, 
porque a recebe de d1versas vertentes ah1 existentes, ~epors do 
que para cima é e!le muito raso. Sua barra, que tera de 30 a 
35 metros de l a rgura, é guarnecida de coroas, seccos e pedras 
baixas, depois da qual se enco ntra de 22 a n~vé P":lmos até 
0 Genipapeiro, duas leguas acima, sendo clepo1s mais secco. 
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As barcaças que o feequentarn sobem até este Jogar sempee no 
collo do preamar, paea poderem passar a barra, onde h a 
sempre arrebentação. Exporta assucar, alguma lã e madeira,. 

MTRITEUA. Igarapé do Estado elo P ará, no mun. de San
tarém Novo. 

MIRITI. P arochia do Estado do R io de J aneiro, n,o 
Jogar Pavnna do mun. de Ig•taRsú . Üril.go S . João Baptista 
e diocese do Rio de Janeiro. !!'oi incorpo rada anterioemente ao 
te.rmo da cidade de Nyterõi pelo art. I da Lei Pl'ov. n . 40 <le 
7 de maio ele 1836, r eincol'porada ao mun. de Ignassú pelo 
art. IV da de n . 57 ele 10 de dezembro elo mesmo anuo . 
Sobre sua tundaçiio tliz Munsenhoe Pizarro : «S. João de 
Miriti. Noutra capPl la do titu lo eleS, João Baptis ta, fundada 
pelos moradores de Tl'airapon~ta, erigiu o mesmo prelado Lou
reiro, a 22 de janeiro de 16'15, a tet·ceira freg ., que o so
bredito Alvará ele 10 de fever eiro de 1647 appl'O. ou mandando 
creal-a de natureza coll ativa, e as Sll f\S coevas de Irajá, Cas
sarebú, e de Guaxind iba . Per maneceu a nova matriz no 
Jogar da sua origem até depois do anuo de 1660, em que, 
construiu-se de pedea e ca l outr o Templo em sitio mais cha
gado ao rio Miritii para a lli se mudou a pia baptismal, e ficou 
substituindo o tit u o de F reg. ele S. João de MiL" i ti ao de S. João 
de Tr:tiraponga da sua pdmeira denominação. Arruinadas as 
paredes da capella mór, serv iu interina mente de f L"eg. a 
Capella de N. S. ela Conce ição, s i ta no porto, desde 1708 
até 1747, no qual, empenhando o m issionario seçul at· padre 
Angelo de SiqueiL"a o favor excessivo do povo, co nseguiu a 
reedificação do Templo, e a nova constmcção da sachris tia e 
consistorio, dentt·o de 20 dias do mez de junho, não constando 
aliás, que para a obL"a da capeila mór, mandada arre·nataL" 
por conta da Fazenda Real, como determinou a Ordem de 24 
de abril ele 1738, concoL"r~sse a mesma Fazenda com a menor 
despeza . .. Foi pL"im~ i •·o par ocho aprese ntaria o pad1·e B>tsil io 
Velluso; segundo o padre Ma theus J acques Maciel. .. Tem por 
:filiaes as capellas: :I" a de S. Matheus fundada por João 
Alvares Pereira em 1637; 2a de N . S . da Conceição, levan 
tada por João Cor rêa Xirnenes, a ntes de 1708, no Porto , da 
freg. para onde passou a pia baptis mal até se concluir a 
r eed ificação ela matriz em 1747: 3• de N. S . da Cs nce ição de 
Serapuhy, qne deveu sna origem ao padre Bartholomeu dos 
Seralins, mas com o titulo de N. S. do Livramento ; 4a de 
N. S. d'Ajuda, constru ída pelo capitão Luiz de Barcellos 
Machado, filho do capitão José de Barcellos Machado, Padro~ 
eira do convento dos padres capuchos de Cabo Frio, como disse 
o Sanctuari.o Ma l'ianno; mas, segundo a infoL"mação do vigario 
Jacintho José ele Sá Freire, dada em visita em 1794. f01 seu 
fundador Thomé Corrêa de Sá p~ l os annos além ele 1700 ; 5" 
de N. S . do Bom Successo, erigida na Covanca por Manoel 
Soares em 1728 » . Tem duas eschs. pu bls. de inst. pri m., 
uma das quaes, CL'eada pela Portaria de 3 de abril de 1856. 
Possue muiLos engenhos de cann a e algumas olarias. Nella 
ficam os lagares denominados: Pavuna, Ilhota, Porto elo Bento, 
Covanca, Estiva, Engenho Velho e Monte Lindo. r 

MIRITI. Uma elas estações ela E . de F. elo Nor·te, no 
Estado do Rio de Janeiro. 

MIRITI. Vide lJ!Iar-çal de Lima. 
MIRITI. Jl ba do Estado do Amazonas, no rio Madeira. 

Tem 1.500 bt·aças. (Relat. so bre o rio M.acleir-a pelo Dt•. S . 
Coutinho. 1861). 

MIRITI. L~go do Estado do Amazonas, na margem esq . do 
rio Solimões, acima da foz do l'ÍO Negro, e entre os lagos Cal
lado e Manacapu~ú . 

MIRITI. Igarapé do Estado elo Amazonas, ali. da margem 
esq . do rio Padauit·y, trib. do Negro . Sua foz fica proxima 
da dos igarapés Umassali e Pirera . 

MIRITI. Ignrapé do Estado do Amazonas, aff. da margem 
dir. do rio Mara ry, tr ib . çlo Padauiry, e es te do Negro. l!'ica 
proximo da foz dos igarapés Taboca e Cae·te tú.. 

MIRITI. Rio que serve de divisa entre o Districto Federal 
e o mun. ele Iguassú, pertencente ao Estado do Rio de J &n eiro. 
Desagua na bahi<t de Nylet·õi de[ronte da ilha Sarava tá e 
entre a: foz dos 1·ios Sara]:Juhy e Iraj á . Recebe en tre outros o 
Pavuna. E' atravessado pela estrada de ferro do Norte. 

MIRITI. Lago do Es Lado do Amazonas, a tres kils . da 
margem do rio Mftcleira. Communica com o t'io Uruapiará. 

MIRITI. Lago do Estado do Amazon(l.s, na villa de Maua
capurú. 

MIRITIBA. Villa e mun. do Estado do Maranh ão, na 
com. do Ica tú . Na margem dir . do rio Preá , cerca de 1.2 kils. 
distante da barra do Veado, q11e é a sua foz, houv\3 uma pov. 
denominada S. José do Preá. Abi foi creada uma freg . pelo 
a rt. I § VIH da Lei P1•ov. n. 13 de 8 ele maio de 1835. Foi ele vada 
á categ-oria de vi l la pot· Lei Pl'Dv. n. 543 de 30 .de julho ele 1859. 
Tem apenas a freg. de S. José do Preá e compreli nde os po7S. 
Cassó, Ilha Gt·ancle, At·eLnha, Alegria, Frec)leüas e Santo Ama ro, 
a lém de_outros. F oi in~orporada á com. ·do.Icatú pela Lei Prov . 
n. 1.22::> de H de ma10 de 1882. 'l'.em es.cbs. publs. de inst . 
pr ;m., duas das quaes et·eadas pela~ •. Leis Prova. ns . 218 de 
28 ele agosto de 1846 e 66 'l de 6 de julho de :1.86:3. Agencia do 
correio. Sobre suas divisas vicie Lei Prov. n . 641 de 17 de 
junho de 1863-e ar t. II da de n. 822 ele 8 ele julho de 1867 . 
Seu mun. é regado pelos rios Ma rJary, Pre:i,, Esprgão, Ribeira, 
Bt·andttra, iVIa r.:t ano, l'lom Gos to, além de outros. São-lhe ele
pendentes as ilhas Sant'Anninha, Veado, Mucuna ndiba, Car
nahttbeiras , Grande, do Gato, Cotias, Carapirá e d ive rsas 
outras. Lavou ra de canna ele a ssncar, manclioca, algodão , 
milf,o , at·roz e feij ão. Criação de gado. A pop. ela freg . póde 
ser calculada em pouco mais ele 5>000 almas. 

MIRITIBA. Morro do Estado de Pernambuco, a E. do 
Pau d'Albo . E' bastante ele vado, av is tando-se do seu cimo, 
com um oculo de a lcance , as embarcações s urtas no porto do 
R ecife. 

MIRITI-PARANÁ. Rio do Estado do Amazonas, ali'. do 
Uaranatuba, que com o Aman a-paraná., constitue o Maué-assú. 

MIRITI- PITANGA. Segundo dist r. ela villa ele Acará, 
da qual dista 1136 kils. ; no Estado do Pará. Ahi existe o a l
deamento da mesma denominação que se compõe de uns cem 
indios da trib 1 'l'n ryuara, se nclo' 54 homens e 46 mulheres 
que vivi am qu as i que só da caça. Gt·aças aos esforços elo di~ 
rector, co meçou desde 1880 a.::11 ltura do ta baco mandioca 
arroz, feijão e algodão . F azem canôas. ' ' 

MIRITI-PITANGA . Rio elo Estado elo Pará no mun. do 
Acará; junta-se com o rio des te nome. Recebe' pela margem 
elir. o Ipitinga, Toré, Ipitinga de Baixo, }O"ar apé- assú e p~la 
esq . o Caruara, Sapucaia e outros. 

0 

MIRITI-PUCÚ. F uro no mnn. ele Abaeté elo Els·tado do 
Pará. 

MIRITIZAL. Iga t·apé do Estado do Amazonas, atravessa 
a ilha Gr ande da iVlamaloca, que fica no rio Japurá trib. da 
margem esq . do So limões . ' 

MIRITITUIA. Po ,·, do Estado do Maranhão na freg. de 
S. José do Lagar elos Indios. ' 

MIRUCA YA. Ilha do Estado ela Bahia, entre a ilha de 
Itapa l'ica e o continente. T ambem é denominada ilha. dos 
Ratos . 

MIRUEIRA. Si·tio elo Es ta do de P ernambuco, pertencente 
á. extinc'ta congregação dos padres de S. Fhilippe Nery . Em 10 
de fevereiro ela 18S'l o ministerio da fazenda autoriso u ao pre~ 
sidente d aquella então prov. a arrenda t· esse si tio, não devendo 
o prazo ser maior de 9 annos , nos termos ela Lei de 12 ele ou
tubeo de 183j, visto como na fórma da Lei de 9 de dezembro 
de 1830 é propri~ na.cional. Esse sitio es tá á cltsposição da 
Santa Casa de !vh sen cordt a do R ecife , que não póde a forai-o. 

MIRUEIRA. R io do Estado ele P ernambuco , no mim. ele 
Oltnda. 

MISERIA. Lagôa do Estado do Maranhão, na ft·eg. do 
Burity e mun. elo Bt·ejo. · 

MISERIA. Mot·ro do Es tado de Santa Catharina, no mun. 
de Araranguá. 

MTSERICORDIA. Vill a e mun. do Estado do Parahyl.Ja 
d'o Norte , na com. do Piancó, a 642 klls. ela caplta]. 
Orago N. S. da Misericordia. Foi et•eada par ochia 
pelo art. I da Lei Prov. n. 5 de H de j r lho de 1860 · 
elevada á cate9:oria ele vil la pelo a rt. I da de n. '104 d H d~ 
dezembro de 11:163; insr allada em 9 de janeiro d e 1865 · in
corporada á com, do Piancó pela Lei Prov. n. 250 de '9 de 
outubro de 1866 e Lei n. 8 de 15 de dezembro de 1892. Tem 
duas esc'hs . publs. dé inst. prim. Agencia do correio. Seu ter~ 
ritorio é banhado pelo rio Piancó e por varias afis. deste . 

28.342 
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'Sobre suas divisas vide, en tre outras. as Leis Pt· ovs . ns. 5 de 
i1 de julho de 1860 (art. II), 104 de H de dezembro de 1863 
(a rt. li) , 108 de H, de dez ~ mbt·o de ·1863, 222 ele l'1 de ou
tubro de 186i, 309 de 7 de dezembro de 1868, 727 de 8 de outubro 
de 188'1. A villa fi ca á margtlm esq . do rio t;'ia ncó, sob re uma 
planície . 'l'em mall'iz, casa ela camat•a e um cemitel'io com 
um a egreja do Corá.çao ele i\!Ia ria . Lavmu·a ele can na ele as
:sducar, fumo, algodão e cereaes . Cri:.Lção de gado . 'l'em a pov. 

e S. Boaventura. 

d 
MISERICORDIA. Log. elo ~s tado das Alagôas, no mun. 

e. Anaelia . 
MISERICORDIA. Pov. do Estado ela Bahia, na !lha ele 

Itapal'ica, a O. 
MISERICORDIA (Aldêa de N. S. da) . A.1deamento de 

·Guan ás fundad o junto aos mnt·ros de Albuqtterque pelo frade 
capuchinho ft·. José .Ma rüt Macerata, bi >po nomeado pot• Dec . 
de :29 de agosto de 1f'2J, que ch Agou a tomat• posse, em 27 ele 
ma to rle 182! , mas pass~ tt pelo dAsgosto cle ser-lhe cas ~ada a 
·nomeação por não tet·-se naturalisado; no Estado ele M:1tto 
· G1· ns~o . 

MISERICORDIA . Collina na c idade de Ube raba elo Estado 
·de Mi:1as Geraes, proxima ás co llit1 as denominadas Estados 
Unidos e Barro Pt•eto. 

MISERICORDIA. Ilha elo Estado ela B ~thia, no mun. ele 
Be:monte . . 

MISERICORDIA. Rio elo l!;staelo ele S. Paulo, nasce na 
varzea ele Santo Amaro, banha o mun. ele Santos e desagua 
no braço ele mar· ela Bertioga . 

MISERICORDIA. l=tio elo Estado de Minas Geraes, aff. elo 
Quebra-Anzol, q11e o é do !'io das Velhas e este do rio Pat·ana
•hyba. Nasce na serra da P ra tinha e recebe o Santa Thet·eza 
·e o cort"ego do Qui lom l1o. Banha o al't'aia l de S. Pedro ele 
.Alcantat•a elo te l'luo elo Araxá. 

MISERICORDIA. Cacho ira no Tapa,joz entre as elo Canal 
do Infer no e S. Florencio. Ahi desce o rio encach oeirado entt·e 
pare~lõe s, e lar go ape nas ele 50 a 60m, cheio de roclamoinhos, 
r•eboJos e com grande correnteza. E' continuação da do Canal 
•do Inferno, vindo o rio desde quasi 1.2 kils. encanado entre 
a l'tos bat•ra ncos. Tem clous ca naes, á dit·. e á esq. Seu 
nome foi dado pelo furriel i\!lanoel Gomes elos Santos , que 
~or ah i anelou em exploração em 1804. En tre ella e a de 
S . Florencio ficam umas cachoeiras, indicadas polo explo
rador Castro e Ft•ança na sua exploração de 1812, mas não 
·baptisadas. 

MISERICORDIA. A segunda cachoeira do rio Madeira , 
·entre a cle~t · nome e a elo Ríbeirão. Nas enchentes é ele tra
vessia pel'igosa p~la gean cle força que ahi tomam as aguas, e 
fortes rebojos, ao passarem sobre duas g t'3 neles Iages, que de 
ainbas as mat•gens se exuenclem kiangularmenie até quasi 
meio rio. 

MISSÃO. Pov. elo Estado da Bahia, nas abas ela serra da 
Saude cerca de 10 kils. rlistaute da cidade elo Senhor do Bom 
Fim ('Vill a Nova da Rainha). Ainda encontram-se ahi as rui nas 
de um grande co twetlto e eg t·eja começaclo, mas não acabado, 
pelos jesui tas em 1721. · 

MISSÃO : Riacho do Estndo de Minas Geraes, aff. elo rio 
S. Francisco., ~a ~ivisa ela parochia de i\lorrfnhos . 

MISSÃO. 'cachoe ira no t•io S. Ft•ancisoo, aba~xo do Joazei
ro, perto da.üh a elo , Pontal. Atravessa diagonalmente o rio. 

MISSÃO DE S. FRANCISCO. No t·io Madeira e ~staclo 
do Amazonas. A Lei Pro v. n. 686 de 2 ele jnuhó de '1885 ele
V?u- a á categoria de [t•eg . com a elenomin'aqão de S . Ft·an
Cisco elo Rio Madei ra , deve ndo o se tl terrttono compt·ehender 
os clists. policiaes da~ Tres Casas , Machado, Abelh as e· Santo 
Antonio. 

MISSÃO DO SAHY. A~· t•aial do Estado da Bahia, na 'com . . 
do Senhor do Bom ·Fim (Vi lla . Nova da R~ inh<J.) ; com um<_~. 
esc h. pnbl , ele inst. prim., ct·eada pela Let Pro v. n · 2.260 
de Ç) üe agosto de 'i88L 

MISSÃO DOS CAiBOCLOS. Pov . do Estado ela Bahia, no 
mun . de San~!Anna , clos Brejos. 

:rviiSSÃO ''NPVA .. Peq1feno pov. elo · E.~tad,o, elo Ceará, no 
valle elo Canrt, t~o "l}lll:· de B!lt'~alha. it. Fot para onde, em 
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1725, passat•am-se os inclios Carit•is em consequencia da grande 
secca ele 3 annos, que tez seccat• as aguas de Missão Velha, 
Tem uma esch. publ, de inst. primaria . ' 

MISSÃO VELHA. Villa e mun. do Estado elo Ceará 
termo da com . elo C rato, no e~ tenso vnlle elo Ca"t'iri. O te1-~ 
reno de se u muu. é ao S. mon Lanhoso ~ela serra elo Aral'ipe 
uo centt•o é plano e r egado por diver aas correntes; ao N. car~ 
rasqttento e pedregoso. No primeiro plantnm canna e café, no 
seg tmdo canna e no terceiro criam bastante "'ado seus habs. 
As di versas correntes, que descem todas das f l'alclas ela serra 
elo At·al'ipe, formam o rio Salgadõ, que ahi faz uma cachoeit·a 
cle gt• a nde elevação. O mm·t·o Dourado, qué fica no tet·reno 
secco é aurífero e já foi explorado em meiados do seculo pas
sado po.t:' uma comp,a nhta cl-1 minas . A egt· ja matriz tem a 
m•·ocaçao el e s. J oge e depende da diocese elo Cear á. Foi uma 
ant:ga m is~ão de inclios, que êm 1725, pot· causa de uma grande · 
secca , passar a:.m- se pa~·a outro Jogar denominada 111issão Nova •. 
« Por Pt•ovtsao elo Btspo D. Fr. Luiz ele Santa 'l'hereza de 
20 de fevereiro de H47, foi mandac\0 diviclit• o curato elo ic6 
~ po~· Provi~ão elo '?' isitaelot• Manoel Machado Fre ire. ele 28 d~ 
Janei ro de 1748, fot desmembrado o Car iri-No:vo e elevado a 
cnrato a moviv~ l c0m a invocação de N. S . da Luz , serv indo 
de matr iz a capella de N. S. ela Piedade de Missão Velha. 
Por Pt•ovisào do Bispo O. F rancisco Vicent,e ele Aranha de 
3 ele maio de 1760, fo[ atllorisada á fundação da nova m~tri z 
de S . José, que ficou no loga t· da a n tiga capella de S . José 
(Pompeu) » . A Lei Pt•ov . 'n. 21-1 ele 5 de setembro de 1840 
transferiu para a capei la de Mi lagres, com esta denomi na~ão 
a ~uatl'iz ele S. José da Missão Velh a ; es~ a dispo sição , porém, 
fu1 revogada pela Let Prov. n. 230 de '12 de pt neit·o ele 1841. 
Foi e levada á categor ia de villa pelo art. I ela Lei Pt•ov. n. 
1. '120 ele 8 de novembt·o ele 18M; incorporada á com. ela Bar
ba lha pe lo a rt. I, § li da ele n. L 492 ele 16 de dezembro ele 
1872 ;. r ei nco rpor acl<t á do C rato pela de n . L 814 de 22 de ja
netro ele 1879. Sobre suas d ivisas vide: Lei Prc.v. n. 521 de 
4 de d~zembt·o de 1850; n. 1947 de 2ô ele agos to ele 1881 · 
n. 2.074 ele 13 de agosto de 188·L Tem duas escbs. pnbls. d~ 
rnst. pruu ., uma elas quaes foi creaela pela Lei Pro v. n. 493 
ele 16 ele agoc; to ele '1849. Possue uma Casa de Cal'ielade. Agen
cia elo correio, creaela em 1837. · 
~ISSIONEIRO , s . m . (R. G. do S.) indigena ou hab. das 

ant1gas missões jesuiLicas . 
MISSÕES. DlsL do termo da Januaria, no Estado de 1\!Ii

na.s Ge: aes. Orago S. João. Tem uma escl;l. publ. · ele inst.. 
pL'Imar1a . 

MISSÕES. Antigo curato da parochia de Morrinhos do 
ter mo .de Uberaba , supprimido pelo ar~. 17 da Lei n .• 247 ele 
20 de JUlho ele 1843, que revogou o § 14 do art. I da Lei 
Prov. n. 216 . Elevado á parochia pelo § 6 art . ·I da Lei 
n. 471 de 1 ele junho de ·1850, qne lhe deu a denominação de 
S. Francisco ele Sales. Fica no Estado de Matto Grosso. 

MISSY. Rio elo Estado do C.Ja l'á, nasce no morro do ~ell 
nome e desagua na margem clir . do Araca.ty-assú. 

MITRA. Ponto elevado ela serra André Lope.s, no mun. de ' 
Xiriri ca e Estado de S. Paulo. ' 

MIUÁ. Ponta na margem el ir. elo Solirnões, na foz do Teff4 
e Estado elo Amazonas. · 

MIUÁ. Ilha do Estado elo Amazonas, no mun. de Codaja,z.~ ·i· 

. MIUÁ. Lago do Estado do Amazonas, elesagua na margem· 
esq. elo rio Solimões, ac ima ele Codajaz. No tempo das cheias 
ha mais acima, no So imões, um a entrada para esse lago. 

MIU:Á.. Rio do Est:tdo do Amazonas ; clesagua na margem 
esq. do rio Negro, pl'oximo a uma cachoeira que existe n~ 
porto da· pov . de S. Bet•narclo ele Camanáo. ~· abnnclante de 
sa lsa e ant igamente era habitado pelo gen tio Demacuris. 

MIUHY. Riacho do Estado elo Ama2:onas; de•agua na. 
margem esq. do rio Içá entre os riachos Lacuhi e Upi (Araujo . 
Amazonas) . 

MIXIRA. Serrote no te e mo e freg. de Soure, no Cauhipe; 
é secco e pech•egoso ; no Estado do Ceará. 

MOCAITÁ. Log. elo Estado elas Alagôas·, em · Pot·to de 
Pedras . 

MOCAITÁ. Rio elo Estado do Piauhy, aff. do r io deste 
nome. Atravessa a lagôa de Nazar·eth. 
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MOCAITÁ. Rio do Estado das Alagõas ; nasce acima do 
engenho Canôa e depois de 12 kils. de curso desagua no Man· 
guaba pela margem dir. defronte de Perto Calvo. Recebe o 
Macaquinho. 

MOCAJUBA. Cidade e mun. do Estaclo do P ará. na com. 
do .Cametá, à margem clir . do l'io Tocantins, em uma b~ ll a 
explanada, que todavia declina logo para terrenos baixos e 
alagadiços do lado ol'ientn.l ; além dos quaes ha campos para 
ct·iaç:ão de ga 'o vaccum. Orago N. S. ela Conceição e diocese 
do Pará. Foi creada parocilia no logat· Maxi pela Lei Pt·ov. 
n. 228 ele 20 de dezembro ele 1853; e transferida para o tet•reno 
offerecido pelo cidadão João Machado da :Silva. no lol?ar Nfo
cc~.iztba pela ele n. 271 de 16 de outubro de 1854 . Foi elevada á 
categot•ia de villa pela ele n . 707 ele 5 de abril de 1872 ; in stal
.lada em 7 ele janeiro ele 1873. A pop. do mun. é avaliada em 
7.000 habs. Exporta cacáo, borracha e casta nhas. Comprehende 
o povoado lcatú. Agencia do cotTeio e duas eschs. Sobre suas 
divisas vide Lei Prov. n. 456 ele 22 ele outubro ele 1864 : n. 987 
ele 12 de abl'il de 1880; n. 1.094 de 6 de novembro de 1882. Os 
vapore5 da l~mpreza ele navegação do Tocantins tocam nessa 
cidnde . Foi elevada. á cidade pela Lei n. 324 de 6 de julho ele 
1895. O mún. 6 banhado pelos rios Tocantins, 'l'auareé, 
Sant'Anna, Angapi.JÓ, Jacarecaia , Vizeu e Tatuoca e 'tem as 
i lhas SanL' Aun:t, Angapijó, Jacarecaia, Tauareé e Cameleão 
todas lJabitadas e cultivadas. 

MOCAJUBA. Rio do Estado do Pará; desagna no mat· e 
separa o mun. ele Cmuçá elo ele S. Caetano ele Odivelas. 

MOCAJUTUBA. Log . na parochia do Mosqueiro do Es tado 
do Pat·á. A L•ü Pl'ov. n. 842 de 19 de abril ele 1875 creou ahi 
uma esch. publ. de inst. prim. 

MOCAJUTUBA. Log. do Estado elo Pará, no muu. d:t 
Vigia, sobre o rio 'l'upinamb<l; com uma esch publ. · 

MOCAJUTUBA. Log. elo Estado do Maranhão, no mun. do 
Paço, com duas eschs. publs. de inst. prim., creadas pelas 
Leis Provs. ns. '1.028 de 12 de julho de 1873 e 1.330 de 2 ele 
maio de 1884. 

MOCAJUTUBA. Rio do Estado do Parú. afJ'. do rio ele Bein -
flca. Alguns e<cre vem Macajatuba. · 

MOÇAMBIQUE. Ribeirão do Estado' elo Rio de Janeit·o, no 
mun. de S. Jorro Mat·cos. Vai pat•a. o ribeirão das Lages. 

MOÇAMBIQUE. Ribeirão do Estado de S. Paulo, aff. elo 
Ribeil'a do lguape. Tem 27,7 kils. de extensão sul5t·e 6,m6 de 
largura. Corre entre os muns. de Xiririca e Api ahy . 
' MOCANGUÊS. Silo assim denominadas duas ilhas situadas 
ao · N. elo mort·o ela Armação na bahia de Guanabara. Uma é 
gt'ancle e outra menor. A primeira foi comprada pelo governo 
em 1860 a José Joaquim Teixeil'a, para alli estabelecet· uma 
morto na, onde entram :tnnualmen te de25 a 30 na v los para con
certar. A ultima , isto é a m , nor, tem um importante trapiche, 
e, segundo reza a tradição, foi junto a ella que casualmente 
afogou-se o chel'e Tcmiminó, Martim Affonso Arat•ig:boia, em fins 
elo seculo XVI, depois ele ter prAstaelo im,mensos serviços à fun 
dação da nossa cidade. Foram celebr es na revolta naval de 1893. 

MOÇAS. Set•ra qne divide o mun. da Alagôa do Monteiro, 
no ~stado do P<.Lrabyba elo Norte, ela com. ela Pesqueira no 
Estado de Pemambuco. ' 

MOÇAS. Ilha no Districto Federal, na enseada de S. Chris
tovão; situada entt·e a ponta da Chichorra e a praia dos La
?~aros. E' separada da ilha dos Melões por um pequeno canal que, 
por occasião da vasan te, mostra seu fundo lodoso. Fica defronte 
da praia Formosa. E' denominada tambem Cortume e Cães. 

MOÇAS. Ilhn do mun. de Angra dos Reis e .Es·tado elo Rio 
de Janeiro. 

MOÇAS. Corrego do Estado do Rio de Janeiro, no mun. de 
Saquarema, desagua no rio d' Arêa, mais tarde Bacachá. E' 
tam·bem denominado das Meninas 

MOÇAS. Riacho do Estado do Rio de Janeiro; desagua na 
bgôa de At·aruama na Ponte dos Leites. 

MOÇAS VELHAS. Estação da E. de F. de Bagé a Uru
A'Uayana, no Estado do R. G. do Sul, entt•e as .estações de 
S. G.lbriel e Cacequy, a 105m4 de altura. 

M:OCH;A. Antigo nome da cidade de Oeiraa, elevada á villa 
em 30 de Julho de 17i2 e á cidade a 19 de junho de 1761. Foi 

esse nome sulBtitui.clo pelo actual - Oeiras - , em 13 ele no-· 
vemlJro de ' 1762 por Joao Pet·eira Caldas, nomeado pl'imeit•o· 
governador da capitania elo Pianhy (sepa.mcla adminis trat.i v a- .. 
mente do Maranhão em 20 de julho de 175S) por Pa\ente. de 2'1 
de agosto de 1758. 

MOCHA. Riacho do Estado elo Piauhy. banha Oeiras e clesa
gua na margem esq'. do Canindé, nma legua abaixo dtt cidade 
de Oeiras. Recebe o riacho do Negt·o. Tem duas leguas ele 
curw. · 

MOCHAFONGO (Pico). A O. da ilh a da Vicloria, no pri
meiro cordão ele set·ras parallelo ao mar; no Estado elo E. 
Santo. 

MOCHILA. Log. no mLul. ela Feit•a de San L' Anna ; no Es
·taclo ela Bahia, a clous ou tres kils. cl aquella cidade. «Diz o 
jornal dessa localidade, no seu nume1·o ele 9 ele abril ele t SS4, 
que em um riacho distante apenas meio kil. ela Mochila, encon- 
traram-se di.vet·sas l<;l ttras gravadas em um la geclo gneissico, 
situado á margem do mesmo riacho. Logo depois, a mesm a 
peaso<t dirigiu-se com o dito r apazi to e verificou qne havia de 
facto divr.rsas le ttras gravadas, em clit'8Cção S. a N. De accordo· 
com as regras estabetecidRs pelo mílthodo elo Dr. G. Cnpus, 
dirigia-se ao Jogar com nm negocialite desta cidade munido de 
escov<t e folha.q de papel, mas deixando de levar cê!'a e azeite 
para tirar perfeitamente o lettt·eiro. A expel'iencia falhou pela 
pouca espessura elo papel em que Jlcaram gravadas apenas tres 
Jeetras que apt'ese nta.vam cinco a seis centímetros de al't ul'a . . 
No doming-o, 6 do corrente, foram mais pessoas ao Jogar e fez -se 
uma nova descobel'la, encon~rando-se a algt1mas braças ele dis-1 

tancia pal'a· léste uma outra in scripção n'um ponto mais elevado 
do la"edo, seguindo quasi a mesma direcçiio, nns ele modo mais 
oblíquo, contendo caractet·es differentes em ponto maior : 10 a 
12 cenLimebros . O lagedo é ainda ele pedra ela mesma natureza. 
As pessoas cpte fizeram esta segLwcla clescobet·ta foram os
Srs. João Alves Moreira, Cesat· Ribe!ro de Cerq·teira e o aca
demico Evaristo Bacellar. O pl'imeiro des tes senhores n.fft rma· 
ainda Ler encontrado n'ontro ponto ft·onteiro á primeira inscri
pção uma pedt•a marcada com clous entelhamen tos em lü t·ma ele 
cruz, facto qtte ni'io pôde set· observado pelos mais em razão de
est8.r a cho ver e ser muito cetTaclo o logar por arbustos esp i
nhosos. S"ntimos bastante não posSllit· esta typogl'aphia typos 
que possam reproduzir fielm ente os caracteres ela refel'ida 
1nscripção que nos foi exibida pelo Sr. Cesar, desenhador ha
biltssimo, e revela um my> ter i o q ualq net·; pois es3a descnberLa. 
escapotl a té hoje pela disposição elo Jogar, accessivel só mente aos 
caçttclores e oul.l'as pessoas .inelifl'et•etHes a investigações desta 
naturer.a. O primeiro descobridot· apropriou-se dr~ vma lage. 
mais alta de onde começava a inscripção e a fez depositai' em 
casa elo Sr. João de Oltveira Tol't'es, onde pôde ser vista. ills.ta 
pedra contém tam bem algmnas l'ettras e foi retirada com todo 
cuidado afim de não prejudicar a parte elo lettreiro inserida 
nella. Chamamns a attenção do publico illuslt'adopara es\e local' 
que, desconh ecido a té hoje, ·tornar-se-ha de ag01·a por cltan.te· 
talvez notavel por esta s ingul aridade archeologica. Cumpre es
pec ialisar que os caracteres siio extravag'l.n tes e represen·tam 
signaes quasi equivalentes a algnns que Jttlio Verne exiuio no .. 
seu romance Ao cent•·o da te,·•·a e Sir .John Lubbock no sett 
livt•o a O••i.qcm da ci·t;ilisação. E para dar a cada um o que
é seu, elevemo>· accrescentar que o achado ele que [se trata 
pertence quasi exclu~ivamente ao Sr. Christovão Barreto e ca-
pitão 'l'argino Macedo » •.. .•• , .•.•••.••...•.••••.•••.. , ...... . 
O riacho chamado da Mochila corre em plano bastante incli
na~o e é ladeado por um fundo de arêa cheio de limo negt·o 
mlllto secco e duro ne verão e alagadiço nas estações pluviosas,. 
a despetto do declive mais ou menos rapirlo. A ven-etação neste 
solo cumpõe-so ele arbustos acacias varias b,·o.,;'eliaceas e de , 
uma prestimosa menispcnnacea- Abutua, ou Parreira-bt·avá 
(Coculus platyphylla Saint-Hilaire, Abuta rufe.<ceus, conforme 
Aublet). A raiz desta planta é aconselhada pat·a a digpepsia,, 
febres intermittentes e asthenticas; assim como nas obstrucções 
das vísceras abdominaes. No planalto ha diversas my•·taccas 
e uma vc>•benaaea,, alecrim da especie denominada por M·.,r ~ius 
- Lantana- mic,•ophylla. Cresce tambem a !li uma como sy- · 
nantherea rasteira, folhas pinnatifidas, crespas, olorosas e · 
glábras, a qnabum doa companheiro~. C. Barreto, humoristica-· 
mente quiz ap·pellidar- Artemisia Cwsa?·ca., por ter sido arre
cadada pelo Sr. C_esario R,ibei~o. Uzam:na como tempet·o, no 
campo. O acadeauco Sr. Evar1sto, respHJganelo no campo da 
r.oologia, ollerece'u áquelle u·m insecto sem metamorphose, das
alado, feio como U11J. lobo, tegnmento muito coriaceo, meiO"· 
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·hymenoptet·o. meio arachnideo, ao qual os ca mponezes c~ão o 
nome de sel'I'Cb - maclci?'Cb, e reservou modes ta mente pa ra SI um 

·•enot·me annelido conhecido por gongolo . O animalejo, s~n·a
mad~i?'Cb , r e.colhido a um a caixa ele phosphoro~, carcer e da ocaa
sião, o nele h a via só •nentc dous pa litos tnfia ma veis, COL't'csp0 nc~eu 
bem a este qitaJi,fica livo, t·oenclo os pattsiuhos co m a mawr 
alacl'i rlaele, rl eixando-os reduzid0 a fino pó de sel't'a no espaço 
de uma n oite antes de se t· tt·ansfel'iclo 1t um vidt·o c1>ntenrJo 
camphora clHis·ktlisacln e set•vio qu ando muitr. pa 1·a mar~lJM 
a paci encia elos na tura listas in he1•ba que se accommoclai·am a 

' lima classificação r asoave l pentnle a sc iencia class ica e lat tnt
: san.te, por out t·a n::ttur a l. A fin a l pa t·ece qt:e o hybric~o bru·tlllho 
tera ele set' chl'ismaclo pot· Sphynx oh vcwta: em deferenc1:1 ao 
Sr. <?Iive ira., nosso d ig no co mpanheit:o , cu,!? so brenor!lep6de, 
em hngua de sabia, set· deturpado asstm. E essa a op1mao de 
ttn1 dos nossos a migos, q tte ás vezes se d1gna conversa r com 
L.in ne u e Blumenbach, \l' ''ande phrenologo, e o naturalis ta que 
fez elo h amem ~'m se?" a. pa.rte ». 

MOCHIT O. Serra do E>Laclo de Pernambttco, no mun. do 
Altinho, p1·ox:inut ela serra elo Urucú. 

MOCHOÁ (Pico). A O. ela ilha Victori a , no primeiro cordão 
· de se rt'a s para i leio ao mal'; no ~stado do E. Santo . 

MOCÓ. Bairro elo E,taclo elo Amazonas, no m ttn. da capi tal. 

MOCÓ. Log . Jo Estado das Alagoas , no mun, de San t' .·'l.nna 
qo Ipanema . 
· MOCÓ, Nome ele uma fonte existe n te na cidade ele Ma náos, 

capital elo Es tado do Amawnas. Da odgem ao igar a pé elo 
omesmo nome. Segundo a explot· ação a q ue se pwcedeu pela 

- directol'ia ele obras publicas elo Estado, essa fonte esLá s ituada 
a N. E. ela ciclacle ; na a ltm·a ele 2•11 ,i::i2 ac im a ela soleira da 
porta principal da matriz ela Co nce içã c . A agua desse ma
IIancial oito e cl~. melhot· quJ.lida cle, ne m o seu vo lume sufficien te 

·para um abastec im ento t·egu htr. 

MOCO . Igat·apé elo Estado elo Amazonas, Rtmvessa a cidade 
de Manaos e desag un no igarapé cln Cac hoeirinha. 

MOCÓ . Rio ~rib. ela mat·gem clir. el o Japu _rá, aff. do Solimões , 
ll O E~taelo do Amazonas. T e m suas nascentes nas cabece it•as elo 
Ton a ntins , atravessa o sitio Luciano , fôrma o lngo de ag ua 
p.reta de Mopa r y e v u i desag uar no Paraná-mirim de Mocó-mirim. 

·MOCO. Riacho do Ehtado elo Cead., aff. elo rio S. Gonçalo, 
que vai desaguat• no Oceano. 

MOCÓ. Riacho rlo Estado ~a Bahia,_ b~nha o mun. do Bom 
F.rm e elesag1tu no Gt'llnga , aft . elo Ca.r1aca . 

MOCÓ . Rio do l!]stado ele i\Iinas Ge t• aes , aff . da margem esq. 
do t•io Pouso Alto, tt-ib. do Par a un a (Tnf. loc .). 

MOCOCA. Cicl'tcle e mun. elo Estndo el e S. Paulo, nacom . 
de se a nome, ::t327,7 kils. clu capital, 42 ele Caconde e ele Ca
ji!.l'ú, 88,8 ele Casa Beanca e 50 de S. Simão, li gaclu a Jacu~y , 

· (Minas) por uma e> tra cla cortncla pelo t'IO Ca nô:ts. _O l'ago ~· :Se
i bastião e diocese ele S. Paulo. Co m a clenommaçuo de S. Se
bastião ela l3ôa Vista foi creacla parochia do mun. ele Casa 
Branca pela Lei P ro v. n. 15 ele 5 ele a bt·il ele 1856 e elevada á 

•cate"'oria ele villa pela de n . 29 de 2t de março de 1871. Cidade 
com" o nome ele Macaca pelu ele n. 20 ele 8 de abri l ele 1875~ 
Qult1tra de café , fumo e cer eaes. Criução de gado. Sua po~. e 

· calculada em 5 a 6. 000 hub.>. T em eschs . publs. ele inst. pl'lm. 
SÇ>bre suas divisas vicie: Lei Prov. n. 38 ele 25 de ab ril ele 
1:!!57; ele 15 de a bril de 1868 ; n. 39 ele 6 ele abt•il.cle 1872 ; n. 70 
de 14 de abril de 1880; n . 5 ele 6 de de feve reiro de 1885. Com
preheudeo bairro de N. S. ela Lllzclas Canôas. Ao N. e O. é 
o -ten·itol'io geralmen le ·plano, formando extensos cumpos com 
à lguns capões ele mattas ; a E. e S. e todo montan}wso e co?erto 
ele expessas floresta>. A unica sel'l'a, qtte possue,_ eu clu Botada, 
que limita o mun. com o ele Cajurú, Entre os nos que sulcam 
seu terl'itorio, nol::un'-se 0 Parlío, Canôas, Boiada, GmrJ;upé, 
Prata, Macaca e Lino, 

MOCOCA. Rio elo E.staclo ele S. Paulo, na estrada de Cara
guatataba e mun. deste nome. Encontra-se tambem e~;c ripto 
Mocooca. 

MOCOCA . Cort'e<>o do Estudo de J\Iinas Ge1·aes, utr. do Ri
beirão., que o é do t:'io das MoL·tes. 
. MOÇJÓ-:~URIM~ ~t·a_po de qnat1·o ilhas _situadas no rio 
:Japttt'a, tr1b. elo Sohmoes , Ficam entre as Ilhas dr1 Ca llado, 
Matery e .Map:try . 

MOCÓ- MIRIM (Pa rana-mirim) . Braço do rio Japurá qae 
contorna a parte n~el'idional da ilha Granel e Mapa ry . Recebe as 
aguas do rto Moco-. • 

MOCOÕES. Dist. creado no termo da Cachoeira e Estado do 
P a ra pela Porta ria d e 2 de setembro de 11575. 

MOCOÕES . Rio elo Estado ~o Pará, na ilha Mar a.Jó. 
Vem elos ii'Ionclongos com o Cururu e engt·ossa o rLO Anajaz. 

MOCOROCA. Serra do Estado elo Maranhão, no mun. 
do Vianna. 

MOCORORÊ. Pov. elo Estado da Bah ia , no mun . elo Capim 
Gr osso. 

MOCÓS. P o,·. elo Estudo de P ema mbuco, peL"to dn vi !la ele 
'l'im bauba. 

MOCÓS. Log. elo Estado da Bahia, 110 mun. de Lenç6es. 

MOCÓS. Serra do Estado de P ernambuco. no mun . de 
Gravatá . · 

MOCÓS . R iacho elo Estado de P ernambuco, banha o mun . 
de Car uan't e desa gna no rio Ipojuca . · 

MOCOSINHO. Pov. do Estado de Pernam buco, na freg . rle 
'l'imb~uba: com u.m a esch. mixta, ct·eada pela L ei PrO\'. 
n . 1.963 de 3 1 ele elezembt•o ele :1888, 

MOCOTÓ. Log . elo termo de Uber a ba no Estado ele Minas 
Gemes. 

MOCOTÓ . Rio elo Estado elo Rio ele h ne iro, a ll'. do rio 
Imbe . 

MOCUJÓ. R i~ do Est.nclo ela Bahia, a.ll'. du mat•gem esq. d·o 
Jaguaripe . Recebe o Chorú. 

MOCUJUBIM . . Pequeno rio elo Es tado elo Par :i, banha o 
mun. ele B t·eves e clesagua no Jaba rú . 'l'ambem escreve m 
11lCúcujubim . 

MOCUNAN . Grande salto formado pelo rio Ul'llg-nay, 
pouco a baixo ela burra do Pepit·y- guassü. 

MOCUSTÚ. Se rt•á do Estado de Pernambuco, na com . de 
Flot·es. T em se is kils. el e ex tensii:o e tres de lurgura (M. C. 
Honorato) . 

MODESTINHO. Carrego do Estado de Goyaz, afl'. da 
margem dit· . elo ribeirão ·Jacobina, trib. do rio Corumbá. 
(Inf. l oc . ). , 

MG>EDA. Antigo dist .' clu fl'eg . de Itabira do Campo, no 
Estado de Minas Gera<:>s ; inc6t·porado á pat·ochia da Piedade 
elo Paraopeba pela Lei Pt•ov . n. 472 de :H ele maio de 1850, 
r ei nco rpor ada á de ltabi1·u do Campo pelo a t·t. II da de 
n . 1.190 de 23 ele julho ele 1864 e á da Piedade do P a raopeba 
pelo ar t. UI clu de n. i. 707 ele 4 de outn l)L·o ele i 870. Orago 
S. Caeta.no . Sobt•e Sitas dh·isas vide Lei Prov. n. 2 .7·14 .cle 
30 ele no·:embt•o de 1880. Essa pov . recebeu o nome elo ce lebre 
et•ime que se pe1·petr ott na serra q tle domina. sua zooa . Elm 
i73ll organisou-se no Rio de J <\neit•o uma as~ociação com 
o fim ele furtar-se ao pagame nto ele 5 '0/0 do ou ro . que 
por dema is vexava a pop.; fizeram os socios seguir agentes 
para todas as partes, e, descoberta a serra de que fallumoa, 
es ta.be leceram a fabrica c começat·am o trabalho , que se 
tornou tão aperfeiçoado' que diflicilmente podia set• conhecida 
a 'fraude. Em uma matta secular e medonha, que se e ncontt•a 
no fund o ela serm, estabeleceu Ignacio de :Sou:m Fcneira 
a fundição e cunho das moedas, cnm o padri'io adaptado 
para as de min as : Po: muito t empo foi ig norada ~ exis · 
tencia dessa machma mfernal, que pondo em pert go as 
for tunas particulares, ameaçava i ntimamente a elo Estado. 
Fina lmente descoberta a fal sificação da moeda e barras pelo 
:vice-rei na Cõrte, este recommendou ao governo de M1n~s 
que a brisse tambem abi devassa, e nella compareceram Joao 
Ferreira dos S:tntos ·e João du Costa Villas Boas e decla
r ura m quanto a resJ?e ito sa biam, que nij.o eru pouco, pois 
pelo que se collige tmham pat·te e conheciam os trabalhos 
que no citado sitio se faziam . Então o Otividot• ele Sabará. 
Diogo Cotrim da Silva officiou ao genera~ e este, disponclo 
as causas, sitiou a serru e pre11clen o pr incipa l comm issal'io 
da socied'acle. dito Ignacio e todos os seus cumplices' e 
e mpregad"Os, 'entre os quaes mais se distinguia Manoel Fran
cisco abridor elos cunhas, homem de uma habihdacle ra-ra, 
~ qll~ sentenciado e julgado em 1731 subiu ao cada.false1 e 
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pagou ali i .seu crime deixando infame uma memol'ia, que 
poclta ser otrtra, si tivesse trilhado o camiaho ela honra, 
co:no elle mesmo recotlheceu na carta que, dizem, dirigira a 
seus filhos. A rede de processos estendeu- se, e tal foi a com
plicação e tantas as execuções qu"' a Capita nia horrorisou-se; 
em conssq 1,1 encia do qua a Ct>rt~ nomeou os desembargadores 
B1·az do Valle e Francisco Pereira da Costa para virem 
d~vassa r e conhecer dos exc:essçs; aqualleo magistrados occupan
do -se de sua tarefa processaram logo o Ou vi dor de Ouro 
Preto, S(lbastião de Souza Machado. Esta facto que bastante 
perturbou a tranquill iclade publica não foi o unico dessa 
ordem; mais tarde elle se reproduziu em Cattas Altas. Fo1 · 
assim que a serra ficou com a denominação de Serra da 
Moeda, e ha ·tt·adicção de que no sitio em que exist ia a 
fabrica f0i gTa nde a quantidade de moeda e ouro entet·ndo. 

MOEDA. Serra do Estado da Minas Geraes, eatre o rio 
Paraopaba e Out•o Preto. E' um galho da Mantiqueira. 

MOEDA. Ribeit·ão do Estado de Minas Garaes, nasce na 
serra do se u nome e desagua no rio . Grande, no mun. do 
Prata, 

MOEDA. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, aff. do rio 
S. Francisco . 

MOEDA. Ribeirão do Eatl;ldo de Minas Geraes, nasce 
na sert·a elo seu nome e desagua na mat·gem di r. do rio 
Paraop9ba. 

MOEINON. Nação indigena do Estado do Amazonas, nfl rio 
Jap:ná (Araujo Amazonas). 

MOELA. Ilha do Estado de S. Panlo, fóra da ·hahia de Santos 
a SE. da ponl~ do Monduba. O pharol c1ue ahi existe, fica a 
24° 3' 6" ele lat. S. e 3° 9' de Jong O. do Rio de Janeiro: é cato
ptrico ; de l ltZ fixa; alcança 271' 1.00 .. ; foi aceso a 15 de de
zembro de 1.862. Foi essa ilha dada por carta de data a Gonçalo 
Nunes Chaves pelo capitão-m6r Diogo Pinto do Rego, a 27 rl e 
dezembro de 1631. 

MOENDA. Log. no mun. de S. João da Barra do Estado do 
Rio de J aneiro. 

MOENDAS. Log. do Estado de ~ergipe, no mun. do Bu
quim, 

MOENDAS. Morro do Estado do Rio de Janeiro, no muu. 
do Rio Bonito. 

MOFINO, Riacho do Es~ado das Alagôas, desagua · no 
S. Fra'ncisco proximo de Piranhas. <Pouco abaixo do r iacho 
MO.fino, diz o engenheiro Halfeld, p,assa-se eu tre as peclras dos 
l:!ous Irmãos, duas das quaes fica!Il encostadas á margem dir. 
e uma á esq uercla ». 

MOFUNDO. Log. na freg. da Luz, termo do Pâo d' Al'ho·; 
no Estado de Pernambuco. Exista ahi uma vertente d'agua tão 
aalgada que se não pôde tocar (M. C. Honorato). 

' MOGEIR,O DE BAIXO. Log. no termo do Ingá do Esta.do 
do Para hyba d o Norte, ao nascente; cqm uma esph. pub\. de 
inst. prim., cre\).da p~la L9i Pro v. n . . 2-!0 de 29 de setembro 
de 1856. 

MOGEIRO DE CIMA. Pov . do Estaào do Parabyba do 
Nol'te, no term0 do Ingâ, ao nascen·tre, c0m um julgado da paz, 
creado pela Lei Pro v. n. 569 de 30 de setembro de 1874. 

MOGY. Serra do Éstaclo de S, Paulo, no mun. de Santos. 
E' uma elas ramificaçõe> ela cordilheira Mudlima (Inf. loc.). 

MOGY. J1i' assim denominada uma. elas bocas do rio Itape-
curú; no 'Estado do Mat•anhão . · 

MOGY. Rio d0 EsLado de S. Paulo, no mun. ele Santos; 
nasce na serra G~ral e desagua no lagama1• do Caneú. Tambem 
o. denominam Piassagoet"a . 

MOGY. Carrego do EsLado de Goyaz, af):'. da margem esq. do 
Ced1·on, trib. do rio Corumbá (Inf. loc.). · 

:rvi:OGYANA. E . . de F. 'cto Estl}do de S. Paulo. Em 1894 
1jnha uma extensão de 808 kils,, sendo: Campin!IS a Ribeirão 
Pc~Jto 3l8 kils.; Ribeirão PL"elo a Jagua1·a (limile do El~~ad0 de 
Minas) 186 kih .. , Ramal do Amparo .(Jaguan a Monte-Aleg~e 
48 ki ls.); Ramal do E. Santo do Pinhal (Mogy-guassú a E. Sante 
do Pinha! 37 kils.); Ra.mal da Penha (Mogy-mirim a Eleuterio 
47 kjLs.); Ramal .de Caldas (Casca.vel ' até o alto da serra do 
Caldas, limite com o Estado de Minas 59 kjls .) ; todos com a bi-

to la de 1m,OO; Ramal do Rio Pardo (Casa Bl'anca a Canôas• 
72 kils.); Ramal de Silveiras (Amparo a Serra Negra 41 kil:l.): 
t0dos da bitola de om, 60 . Do trabalho Viação Ferrea do Bra:ttl,. 
e»:trahimos .os segtlin téo dados a l'espeito de>sa estrada: "Hrs· 
TO RICO. Em 21 de março de 1872, pol' Lei Pro v. n. 18, f vi conce·· 
di da garao Lia de juros ao capital de 3.000:000$, necessario á 
construcção da estt•J.da de Campinas até Mogy- mil'im, e ra mal 
do .Amparo. O Dec . n. 5.137 ele 13 de novembro ele 1872 approvoll 
os ~slatutos da companhia, qne organisou-se na prov. 11m 19 
ele JUlho de 1873 a pt·ov. celebrotl o conul'acto da consLrucç:lo; 
a 28 de ag.osto começaram os ·tl'aba lhos; a 3 àe maio de 1875 
inaugurou-se o trafego até J ,lguary, e a 5 de novembro até 
Mogy- mil'im. Em 20 de março ele 1875 foi concedida garantia de 
JUros ao cap!lal addtctonal de 2.5QO:OOO$, destin ado ao prolon· 
gamen to para Casa Bmnca. A 14 de abril desse mesmo a nno 
foi contractado o t·efel'iclo prolon"amento, que inau.,.urou o tra
fego em 1 de janeiro de 1878 . Em 13 ele setembr~ de i 377 o 
governo prov. celebt·ou contracto com a companhia, p~rm i ttinclo
que se fund issem os interesses das duas estt·adas. ()ampinas a 
Mogy-mirim e l'tlogy-mirim a Casa Branca. 11m 8 de j t~ho 
contract.ou-se a linha de S. Sim ã.o e R ibeirão Preto, cujos 
trabalhos t iveram principio em i de janeiro de 188'1, e foi 
inaugurada a t7 ele agosto de •l832 até S. Simão, e a 24 ele no
vembr.o de 1883 até B.ibairão Preto. O conlracto para a con
a tt·ucção do ramal da Penha, é ele 9 ele novembro de 1881. 
Adiante, ao teata~·-se elo Prolongamento, o leitor encontra1·á 
novos dados htstortcos. TRAÇADO.. A linha pat·Le de Campinas e, 
atravessando os vallas do Attba ta, Jagt.tary, Camanclocaia, etc., 
em ·ter11eno accidentado a ponto de exigir um tunnel, chega a 
Mogy-mirim. D'ahi, pelos valles do Mogy-guassú, Orissanga; 
R10 das Pedras, Itupeva, Jaguar,v- mil'im, etc . , desenvolve-se 
por terrenos quasi de nivel, até Casa Branca. Segue depois o 
valle do rio Pardo e attinge a S, Simão ; pelo mesmo valle 
pl'osegue até encontrar Ribeirão Preto, seu actual ponto 
de parada. O ramal elo Amparo parte ela estação àe Jaguary 
e, pelo valle desse nome, desenvolve-se até passar-se para o do
C.al:_landocai~, que p~rcorre até á cidade do Amparo. - Con-· 
d1ço~s technJCas da hnha, etc. : bllola, um metro ; declivi- · 
dade maxtma, 2,5 %; raio minim·o das curvas 100m · tri- · 
lhos typo Vignole - ferro, peso por metro corrente 20 ÚD"s. • · 
D.orme~tes, madeiras do paiz, dimensões, 1m,8xOm,18xOm~i3: 
d1stancta entre centros, om,75 a Om,80; largura da plataforma 
3m,4, a 4m e a 4m5; movimentos de terras, de Campinas a 
Ca~a Branca, e no ramal Q.o Amparo, 5m3,550 por meliro cor
rente. - Obras dé arte:- A estrada conta grande numero 
de boe~ros e pontilhões, e as seguintes pontes, ~>lém de outras 
pouco Importantes .: Ponte do Atibaia, com 62m de çompri-· 
manto, tendo quatvo vã0s àe Hm,3(i) e um de 8m,30-, peg0l}S 
e encontros de pedra - superstructura de madeira ; é do 
systema 'rown. Do Jaguary, com 54m de comprimento, tem 
quatro vãos de Hm,40 - pegões e encontros de pedra --. SU•· 
perstructura de madeira, systema Tow n. Do Camandocaia, 
com 3,2m, de vão, é de madeira. Do J.\ology-Guassú, com 10m 
de comprimento, tem tres vãos de 18m,50 - um arcn de ao
cesso de 6m - encont.ros e pegões de pedra - su perstructura 
ele madeira, syetema How~. Do Jaguary-Mil'im, com 32m de 
comprimento - pegões e encontros de pedra - supet·structura 
de ma,deira. Viaducto de Cantagallo, em curva ele 120m, com 
vã0 tota l de 60m; tem ci"oco vãos de 1.2m cada um - altur·a 
ma.xim::: 18m - os encontros e bases dos pilares ' são de pe
d,ra ; pllal'es e superstructura, de ferro. No ramal elo Am
pat·o, entre os valles Jaguary e Camaudocaia, existe um 
tunnel de 110m de extensiio, revestido com alvenarh, de pe-
dra ... . ..............•.... . . .•.... . ..•..... . •.... . • .. .. . . •..• 
Estações : Campinas no kil. ·o, Anhumas no fO, Tanquinho 
no 20, . Jaguary no 35, Ressaca no 54, Mogy-Mit·im no 76, 
Mogy- Guassú no 85. Mrutto -Secco no 117, Caldas no 134, Casa 
Branca !1.73 Aterradinho no • . . Lage no .•. Corrego Fundo 
no . .. S . Simão no 265, Cravinhos uo 297, Ribeirã.o P1•eto no 
321. Ramal do Amparo : Pedreira no kil. 45, Cuqueiros no 
55, A.mparo 1 no 66. Ramal da Penha • . Penha no ldl. 96, 
Custo da esb rada -0 tr,echb de Campinas a Casa Branca, e 
ramal do Amparo, custaram 5.000:000·~. :A: l inha ele S. Simã.". 
- 86k532m,60 - , cus·tou 1.483:839~09'2, e o ramal ela Penha-

t O ramal de Amparo começa em Jaguary, ki l. 35. 
• O ramul da Penha comeca em Mog.r-mirim, li:il. '16. 
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20k080m -, 288:410~279. A linha elo Ribeirão Prelo - 57 kls. 
cons "a-me, que attingiu a 1.000:000$. Não ha duvida ·que a 
Mog_vana é, de Lo das as E. de F. (de bitola de 1m) do Bt•azil, 
a qne .m a is economicamente ·tem s ido construiela. Prolonga
mento- Em virtude ela lei ge ral n. 3. i39 ele 21 de outubro de 
1882, a companhia con\t•actou com o govern1 imperial a c'on
s~ruc~ão, uso e custeio do pl'Oiongamento da linha elo R ibei
rao Preto á margem do rio Grande. com u.m rama l p~ra 
Caldas, recebendo grtrantia de juros ele 6 % sobre o capital 
maxuno de 7 .000:000. , conceJida por decreto n. 8.888 de 17 
de fevereiro de 1883. Linha elo Rio Grande- Ribeit•ão Preto a 
Fra~ca, e de Ft·a nca a Jaguará, em Jirecçã~ a Uberaba : Ex
tensao t·lta l i93k5J.4m ; Declividade maxima 3% ; raio mini mo 
das curvas 101m,280 ; re lação entre as declividades. patama
l'es 50k 34m, dec lives 142k680m; relação en-tre os al inham entos, 
tangentes 1'10k5<J7m, cnrvH.s 82k967m . Ramal do Poço de Cal
das - E:d?. nsão to La! 77k08 pn ; Decl ividade maxima 3 % ; 
raLo mini mo elas cu t· va~ 82m,06; relação entre as declividades, 
patamat•es 26k690m declividades 501<390m : re lação entre os 
alinbamen'tos, tangentes 351<469m, curvas ·41k61im. Detalhes 
relativos a todo o prolong;tmento : dormentes, madeira elo 
Pntz, dimen sões 2m,OxOm,1SXOm,15 ; trilhos, typo Vignole 
aço Bess 3mer, pMo por metro corrento 1Ç)kes,5. Por Dec. 
n. 9.155 de 13 de fevereiro de 1884 foram approvaclos os estu
d0s para Jaguara, bem como os clu ramal. A' vista dos orça
men tal apresentados, o capital gara ntido foi fixado nos 
7-.000 :000$. 4 construcção começou em 10 de março cl ~ 1834 .» 
A renda l1 qntda dessa es lrada desde i874 até i884 foi o seguinte: 

AN'NOS 

i875 (cinco mezes) . . . . . . . . .. , . , . . . . ... , , .. ....... . 

~:i· O":H.·: : ·.-:;-:::.:;. / .:::.:: •• 
1881. .. .. ...... ..... . .. .. . .......... . . . ... . .. . .... . 
1882 .. ... .. ..... . .. ... ... .. ....... . . . . . ............ . 
1883 ....... . . ... .. .. .... . ...... . .. .... ... .. ... ..... . 
iSSr,., . ............ . .... . ........... . : .. . ... . .... .. . 
18:i5 (10 semestre) .. .. .. . .. . ............ ~ .. ~ .. :. ·~ ... 

RENIJA 

21:912~92B 
169: 733$970 
238:41 9Po'889 
438:862 -gg 
469:205 029 
424:5 ;2:$325 
524 : 632 3761 
63):897$454 
577:577$372 
657: 661~318 
3H:oi77$70ó 

A 10 de .outubro de i884 fÓi assignaclo o contracto com a 
companhia E. de F . Mogyana para co.nstrucção de uma estrada 
de· ferro, que do ronto terminal, na margsm dir. do rio 
Grande, da mesma estrada, vá tet• ao ponto mais conveniente 
da margem esq. ·do rio Paranahyba·. AJustaram -se differentes 
condições entre as quaes as segui ntes: 1. o Privi legio intran 
smi~'sivel para a construcção, uso e goso de uma es trada de 
fêrro ele bitola estrúta, que, partindo do ponto t erminal da · 
E . de F. Mogyana, na margem dir. do r io Grande, vá ter ao 
ponto mais conveniente da margem esq . do rio Paranabyba, 
pas-sando pela cidade de Uberaba . O tempo do privilegio ser~ 
de 50 annos, contados da da ta em qne for entregue ao trafego 
toda a l inha. 2.o Garantia ele juros de sete por cento ao anuo 
sobro o capital macx'irno de cinco mil contos de réis durante 
·t~inta annos. 3 . 0 Privilegio de uma zoria de 30 kils. para 
cada lado do ~b:o ela estrada sem p~·ejuizo de zona já concedida. 
A determmaça o desta zona será fetta · como estabelece o Dec. 
n. 7.957 de 2\1 de dezembro de 1880 . Estatuio ainda o refe 
rido con tracto as seguint~s presct·ipções, que devem ser obset·
vadas na construcção da est rada : 1,0 As curvas devem ter -o 
~aior raio poss.ivel. O ra io mínimo sará de 100 met ros.' As 
dtr~gidas em sentidos contrarias deverão ser s~ paradas por 
Uma tangente de 19 metros, pelo menos 2. 0 A clecltv td_ade m!l
X_lma da linha .sera tres por cento. _3.• A estr~da sera de vta 
Slnge la, tendo, porém os desvios e lt nbas a uxdrares _que fore;:n 
n~cessarias para o movimento dos trens.3.• a d tstaneta entre a> 
faces inberna.s elos úrilhos s~rá ele um metro. O prolongamento 
do E. ele P. Mot<yana terá com o ramal para Caldas 
270k600m, qu~ estão em adiantada construcção. · 

MOGY DAS CRUZE S. Cidade e inuu . · do Estado de São 
I.'a~,tlo, séde .da com. do seu nome. Orago Sant.' Anna. e diocese de 
S . . Paulo. E%a cidade é ass im cl!'lscri.ptapor Azevedo Marques : 
< Pov. situada aENJJ:. da capital. Em tempos remotos deno-
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minara- se Boygy. Ultimamente a covrupçâo da lmo- ua a 
muel~u pa~a. MG>gy . Consta que no adro da primeira ~greja. 
matr iZ ext:;ttram plantaclos tres cruze1ros e dahi resultou 
aquella qu a lificação de Mogy das Cruzes. A pov . eslá assen
t ada a 23° 3 3' 30" de lat. e 33i 0 43' 35" ele long. da ilha do 
Ferro, em uma lomba (plateau) fvrmada p3los valles dos rios 
Tietê ao N. , do l'ibeirão charnado de Cima ao S. e do lpiranga 
a O. Abi fundou Braz Cub::t s uma fazenda de cultura por 
achar -se o terreno compr hen lido em uma grande s ~smaria 
que ohte,·e em 1560, a qual com eçava em baixo da serra , em 
t er r i tol'io p ' r,tencente ao m•m. de Santos. De então em diante 
foram-se ' alli aggiomemndo moradores immig1·ados da villa 
de S. Paulo, et)tt·e elles Braz Cardoso, natut·al rle Portugal, e 
sua mulher Fra ncisca ela Costa, de S. Paulo, aos quees se deu 
pl'incipalmen te o incremento da pov., qu ~ foi elevada a vi !la a 
3 de setembro ele 1611. pelo capitão-mór Gaspar Coqueiro . 
A seguinte. certidã o extrahida do masso 4• de Prop1·ios Na
cionaes ext stent.es no cartorio da Thesoural'ia de Fazenda, 
confirma a primeira parte do que acabamcs de dizer: - Cer
tifico eu Man oel H:oclrigues de Alvarenga . tabellião do p:.tblico 
ne~ ia vtlla de Sant'Anna das Cruzes de Mogy-mirim, em como 
é verdade que no car tor io desta vi lia está o f oral e a fundação 
clella, e q tle foi fundada pot· uma provisão elo Sr . D . Luiz de 
Sonza, se u govarnado :·, e o capitã o-mór Gaspar Coqueiro, le
vantou pelourinho, aos tres di as do mez de setembro de 1611, 
havendo 10 anuas que na dita terra estavam moradores, e no 
dia, mez e anno que se levantou lhe assignalou por limit ~ a 
paragem chamada Embiacica, q11e é uma lagoa que fica na 
fazenda dos reverendos padt·es de N. S. elo Carmo, a qual foi 
de Lopo Dias, e ela, b;tnda do mar outra tanta term e do Para
hyb~ outra tania, e para o sertão outro tanto, o qual tet·mo foi 
dado com consentimento elas comarcas das villas de S. Paulo 
Santos e S. Vicente: e o dito capitão-mót• logo no dito dia 
constituiLt ofliciaes e justiças para . r eger e governar a villa. 
E por ser mandado passei o presente pelos otliciaes ela camara 
aos tres d ias de outubro ele 1762.- Manoel Rodrigues de Al
varenga. Foi e· eváda á cidade por Lei Pro v. n , 5 de 13 de 
março de. 1855. No co!tleço da pov_, como s ~ ,,ê do 3° livro de 
reg istro de sesmar ia eústente no cartorio da Thesouraria 
deste Estado, o nome desta localidade era o de Sant' Anna de 
Boygy- mirim. A cidade encet·ra cinco praças, a saber: da 
matr iz, da cadea, do Carmo, do -Bom Jesus e do Ro~ario; os 
templos são : egl'eja matl'l<~, do Rosario, do Garm<>, Ordem 
'JJerçei r a deste , e Bom J,esus. Nas abas da pov. e:x;istem :a 
egreJa de N. S . do Soccorro e a ermida de San-ta Cruz. 0 edi
ficio ela Camara Municipal, o melhor de toda a· com· .. compre~ 
b~nde a cadea publica e a sala do jury. Dista ·daJ capital 50 
krls. ; de Jacnrehy 38,8; . de S. José do Parahyti nga 44,4; de 
Santa Isabel 27,'1; de AruJá e de Itaquaquecetuba 22,2 . Cu1ti~ 
v a-se no mun. café , canna de assucar. algodão e fabrica-se 
vinho. A pop .. da cidade orça por 2.500 a lmas e a de todo o 
mun .• é de 11.460. ,.,., Tem sete eschs. publs. de instr . prim. 
E' com. de 3a entr. creada pela Lei Prov, n. 29 de f O de 
abri l de 1874 e classificada pelos Decrs. ns . 5.631 de i6 de 
maio do mesmo anuo e 467 de 7 de junho de 1890 . Seu mun. 
éra constituiclo pelas. f rega. doa cidade, ele ltaquaqueeeluba, de 
Guararema e de AruJá, e pelos bairros denominados ltapety, do 
Salto, Ptedacle do Baruel, Ponte Grande, Rio Acima, Santa 
Cruz do Campo Grande, a lém de outros. Sobre limites vide, 
entre outras1 as Leis Provs. de 28 de feverei ro de i844, de !4 
de fevereiro de 1845, de 19 de fevereiro de 1846. àe 28 ele março 
de _1865 (n. 30) ,- de 18 de julho de 1867 (n . ·23) . E' o mun. 
ma ts ou menos cercado .ele monta,nhas, den·tre as quaes desta
ca-se, ao S., com ramificações para E., a serra do Mat•, 
Tem m uitas mattas e lindos caiTIIpos ele cr iar ; destes torna-se 
notava!, pela sua extensão e belleza, o campo de Santo Angelo, 
a 13 ki ls . da. c•iclade. • Das montanhas c;,ne cercam o ·mun . a 
maisimpJrtante é a sert·ado Mar, ao S. e E . , em ·distancia 
variavel entt·e 18 e 30 kils. da pov. Destacam-se tambem a'S 
montanhas denominada:s Itapety, .Va rzea Gra nde, Alegre e 
outras menos cQnSideraveis . E' o ter rito rio regado por t!li
var~os r ios, entre oR quaes o 'l'ietó, o Parahyba, .o Jund.iahy , o. 
Taiassupeba, o Pal'ahiYtinga, _o. Gua.yó, além de muitos ribei-. 
rões e corregos. Diz-se que· o territot·io é auriofero, .em alguns 
lagares, notando•se a conhecida lavra elo B<~ruel, já muito 
explorad<\ e hoje abonçlonada. Descobriu-se uma imp:>rtante 
mina de fe rro, que apresenta vestígios de ter sido explprada 
em tempos muito remotos . ApoY • . a:cha-s.e situada a ENE. da 
capital do Estado, em :uma chapada formada pelos valias do rio 
Tieté, ribeirões de Cima e do Ipiranga . As ruas são quasL 
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todas rectas e d~ h rgura reg-ulat•. As casas são bem acabadas, 
hav~ndo grande q uanücl:J.cle de sobrados vistosos e hem con
slrt~ldos. !::ieus principaes edificios são: a egreja matt·iz1 grande 
e VIstosa ; a do Rosario. a da Ot·dem 'fevceira do Gat• •n o, o 
convento de N . S. do Carmo, a e~ reja cl~ S. Benedicto , a 
cape !la ele N . S. do SoccrHTI), o ecliflcio .da Socierlacle Bene fi
cente Mogyana, que serve ele asy lo a indigentes, a estação ela 
E. de F., o passeio publico, um bom cem i te rio munici pal e 
outro ela ordem T et·ceira do Carmo , urn pequeno theatro pat·
ticu lar, etc. A casa da intenclenc ra municipal, ecli fi cio vistoso 
e bem acabado, acha- se colloca·lo em logal' a pt•azive l. A pop. 
da ~arochia da cidade é ele 13.000 habs . A canna ele as; ucar 
e a principal cultura agrícola do mtm ., e de lla útbl'ica m os 
lavt•adores aguardente, que é vendida n<t ca pita1 e em oatras 
loca lidades do Estado. I-la mais da 25 annos os agricu ltores, 
animados pelo p reço do algodão, cul tiva ram-n 'o em gl'ande 
escala, sendo então ab11ndante a pt·oducç:J.o desse gene l'O; com 
a baixa, porém, desse pl'oclacto, foi a bandonada a cu ltut·a. 
A plantação do cate 6 feita. em pequena escala, sendo poucos 
os fazendeiros que a e lla dedicam-se exclusivamente. Nos ter
renos mais proxi mos da cidade tem-$e desenvol vido a venicul
·tura, apt·ese ntanclo mag níficos resu ltn dos. Gra nde sedt o 
futuro do mun. si, co nverQ" iodo parn elle a cot·rent.e irnmigra
tor ia, for devidamente tit;-\isada a excell encia elas te1·ras pal'a 
a cu l LUt':J. da ·vinha . Os lavrado l'es que habitam em ·terreno 
f6ra daR vertentes elo Parahyba, dedicam -se ao plantio do 
milho, fei jão, arroz, ma11dioca e batatas, abastecendo o mer
cado da c'idade e vendendo taes productos para a cap ita l e 
Santos . As madeiras ele. constt"Ucção são hoje uma das fontes 
principaes de renda . As mtütas que se estendem, acompa
nhando a serra elo Mar, desde a estação elo R io G~ande . da 
Jerro via in gleza, a té ás divisas ele S .. Jose do Parabytin"'<J., 
começaram a se r exploradas por seus propt•ieLarios, logo após 
o trafego da E. de F. de S. Pau io ao Rio ele Jan .. it·o, e desde 
então tem sido sem in te n·upçi1o exportada e vendida a ma
cleil'a na capit~l e out ras cidades . O mrtn. não é propriamente 
criador. A e'pecie de gado q I! e mais abunda é a bovina, mas 
não chega para o consumo . Augusto E. Zaluar, no seu l·ivr o 
Pel'i.Ql'Í·nação pele~ Prov . de S. Paulo, dJZ : <<Nas tres Jeg uas 
que decorrem de J acarehy á cidade ele Mogy das Cruzes o 
viandan te apenas encontra de curioso uma pobre e acanhada 
povoação, a que dão o nome de aldea da Escada. Contam 
que existira aqui no11tro tempo um aldeamento de indios, e 
que de uma singular s upet·stição. destes ge ntios ficara o nome 
a.o logar ; pois costumavam elles collocar 11m a escada ao pé 
das sepulturas , para ass im . facilitarem a subida ás almas dos 
finados. Não gara nti mos a veracidade da ·tJ,adicção, porque 
nos parece absurda; mas conta mol-a como nos foi transmit
ticla, e, visto não have l'mos encontrado cousa algumaescl'ipta 
ácerca· deste loga l'ejo, entendemos dever conservar reli~ iosa· 
mente as memorias elo povo, que sempre tem o seu cunuo de 
poetica originalidade. No alto do cabeça em qne está assen
tada esta desolada alcleot a exis te um convento ele cons trucção 
rustica e aspecto ve tusto, que pertence á confraria cltt ordem 
Terceira elo Carmo. Algumas casas , quasi t odas ellas de 
apparencia misera ve l, pois são pela maior parte cobel'tas de 
sapé, clous ou. Ires pousos que mais convidam a sa hit· do que 
a entrar, e alguns ranchos nos limites extr P.mos d!L povoação, 
completam o conJuncto descriptivo do local. Abi nos demo-. 
r tLmos alguns minutos para descançat• e examinar o pouco que 
tem que vel', e segu imos depois pa ra Mog-y das Cruzes ... 
Mogy das Cruzes é. corno a velha cidade de Taubaté, sombt·ia, 
triste e pesacla . Niio tão ac tiva e pupulosa como esta, e mais 
vesl usta, faz no enla n,to ]em bt·al-a por essa especie de atmos
phe ra monastica ·que se resp ira em n"~ssas antigas p3voações , 
e imprime a quasi todas ellas um cunho de singular tristeza. 
.Mogy das Cruzes é todavia mnito anterior em fundação a 1'au
baté, pois foi um dos primeiros nucleos form:~.doij de serra 
actma pelos missional'ios que acompanharão os pl'imeiros 
descobridores . A pro:.:imidade em que se ac ha da capitál é 
sem duvida urna das causas de sua decadencia, pois lhe ab
so rve esta toda a sua autonomia . E' um s i.ngttlar phenomeno 
o que se clá para com certos nltcleos do in terior na proxi mi
dai:le dos· grandes c~ntros t O · seu p t·oximo con tacto , longe d e 
ser um bem, ent'raquec& e es teril.isa os elementos de progres1o 
local nestas povoações de s uburbio que ni:.o só definham pela 
falta dos capitaes que se deslocam no emprego ele tran sacções 
de interesse mais immediato. como pela escaRs~z de bl'aços, 
que encontra m melhores salarios nos pontos de maior activi
dade. A pop. cl~ste mun. eleve orçar, segundo nos informam 

entre 23 a 2ci . OOO a lmas. A sua maiot• cultut•a 6 a elo cafê , q1ie-.. 
nos dizem ter t tdo ultima mente a l"tlm descnvohim ento, e os·
ge nero~ a limentil:ios que produz chegam para seu cons nmo, e 
não sabemos mesm o se expot·ta para a capital a lg ms, visw que 
ta nto a can na como o algocliio e a :Jguat·de nte procura:n sah ida 
naquelle mercttclo ou no gmnde ce n tl'O da cur te, pa ra onde 
desce m os gene ros ele ex p,ot·taçiio em bestas muares até {~ 
cidade ele San tos ou á vi ll a de S. ~ei:Ja s tião. As ind ustt•ias 
locaes são em mttito diminuto llllme t'O, apc7.a r desta ser um a. 
elas mais a ntigas povoa,ções do no1•te ela pt'OI'. e muito conh e
cida pelo setL tl'afego e labor, e afamttda pela importante fabri
cação tle manttfacturas de lã . 'l'n.lvez que si us f<tzendeiros 
deste nntn . se dedicassem com mais ac ti viclade ao culti vo do 
a lgo cl i1o , para o qtt'l nos parece são os seus te t·t·enos ele excel 
lente nntul'aza, a lcançassem r esu ltnclos mais satisfacborios que
na · c ul~ura do -cafe, poi s esse genero tem hoje abe t· tos quasi 
todos os mercados elo mundo, e está destinado a sa lvar pot· 
ventura um eli:t a lavoura tão decadente do pa iz . A plantação· 
elo a lgodão é pois, a nosso ver, a tenta tiva mais efficaz de que 
tem ele la nçat· mão os lav l' aclores elo nor te ela p1·ov. ele São· 
Paulo, se bzm comprehenderem S3US intet·esses e quizerem res
tam·at· os se us mun s . cht clecaclencia que os ameaç~ .. Eis ago ra. 
o que nos const:J. ácet·ca ela f'unclaçli.O de Mogy das Cruzes . 
A primei ra f1tzencla que. exist itl nesta ptu·te ela capitan i:t de 
S . Vicen te foi es tabelecida por B1·az Cubas, funclaclol' da vill a
de Santos e stlbs titu to elo clonata.t·io Martim Atfonso cl<3 Souza. 
illm 1611 fui clecorilcla esta pov. com o titulo de villa. is to é, cin
coenta a nnos depois elo primeil'o estabelecimento agl'icola clu q ue 
faltamos , podendo pot• aq ui ava l'i a r-se qual seria e ubet•dade 
do terreno e as co ndicões ci :J. localidade ! Com esta infor
mação concorda o que ciiz P edro 'l'arrues, quando se t•efel'e n a. 
s ua 111emor"ia so b1•e cb Ocbpitc~nia de S . Vicente q11e : «Já es tava 
ereda qnanclo em iG24 foi repellida della a condessa ele Vi
mi ciro, clonatari a ; foi seu capitão povoador em HiOO Bl'ar- Car
doso, natural de Me são l~t·io e caeaclo em S. Paulo. » A·egl'ej a. 
ma tl'i z de i\1ogy dHs Crttzes é dedicada a N. S . ~an t' Anna. 
Alem desta, t em mais tl'e! egrejas , uma ela invocaçã.o do Bom 
Jes us, outl'a é um convento ele Carmelitas, e a ultima pertence 
á irmandade de Ordem T erceil'a elo Carmo . Apenas nos 
de moram os clous dias ne;ta cicht.de. e potlcas rela,ções abi 
fizemos a lém da família elo Sl'. ajuda n te Almeida. e. Mell o, em 
cuja casa es tive mos hospedado, e onde fomos tl'ataclos corn a. .
delicadeza e bondade com que a hi se rece bem todos os viaj~.ntes · . 
P arece1·am-nos , pol'ém , agractave is os moradores da cidade, e 
se ntimos niio tel' podido apl'eciat· ele ma is perlo <J. S lta convi
vencia. A cidade ele Mogy fica. si tnada a nma legu a de distan
cia ela margem esq. elo rio 'l'iete; O P ,tl' ahy,ba já no~ não. 
acompa nhará a.!l;ol' a, poj s nos a handonott em cam.inho, e, 
clescre1•endo a sua grande curva, vo ltou de novo a pass I L' Juntêr 
de sua origem, até estender-se depois, fot•mando caprichosas 
ondulações, pot· esses t·icos e opulentos campos que fet·tilisa.. 
com s uas aguas, nã o só por todo o norte desta pro v., como 
pel!J. maiot• parte da do Rio de Janei·ro, a té a sna. foz em São 
João da Barra. Conr~sso que não foi sem um intimo senti-. 
mento de tl'isteza que vi afasta l'-se de minha vista, como u·m 
companheiro amigo que se <J.usenta no meio da jorn ada, a. 
rapida correnteza e as pittorescas e vartadas ma 1·ge ns do 
poetico rio Parahyba ! O coração hum a no acostum a-se com 
tanta facilidade á presen1'a de cer tos objec to~ e:del'ÍOl"es que o 
rodeiam, a inda mesmo os mais triviaes e communs, que nio 
p6de, no m_?mento ele perd~l-os, esquivar-se á influencia de
uma sensaçao dolorosa . Ass1m aconteceo commigo afastando
me de; te r10 magestostJ, rasgado pela nattu·eztt no seio da. 
terl'a como uma a rtel'ia de viela, e que estavamos acoslttmados., 
a ver . qtras i todos os dias chegO. L' cómnosco a o pouso onde. 
pernortavamos, 0 11 a seguir-nos pela beira das estt·adas n o. 
curso de tão longas digressões Mas a natureza americana é" 
prediga em seus mana nciaes de luz e de agua. Os dous ~? la
mentos que fecu11dam a c1•eação foram clerra maclos profttsa
mente pelots mãos da Providencia no seio ' ' irgem da sua terra. 
pt•edilec ta. Os antigos chamava m elementos a. terra e ao fogo~ 
a syn these o a analyse chimica a inda nio haviam demon strado 
a decomposição atomistica dos co rpos, que a sciencio. moderna. 
nos revelou mais tarde ; porém essa designação et· a realmen t(} 
gt•andiosa, porque ·tão ampla é a influencia que es tes dous 
agentes exercem no globo, que lhes não põde nega r :t supre
macia d.t origem, do verbo créallor, da forçR vital e latente 
com que fecundam todos o~ seres do unive t·ao . Dei:tou-nos o
Pat•áhyba; mas est<J.rttos agora ern ft·ente do "' randioso l'io 'l'ieté, 
ao quat os indigenas dos set•tõe.~ de s." Paulo chamavam 
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An hemby . Não cuideis que é menos formidavel o seu curso 
·que o el o seu rival, ou menos imponentes e agradaveis as suas 
margens. Desde sua origem, na serra ele Paranapiacaba e 
Cuba~ão , entre S. Sebastião e San·tos , descreve elle uma curva 
de 160 Jeguas até se incorporat· ao Paranú com o C[nal se 
confu nde tres l eguas adian te ela ca<!hoeit•a Um·ubn-Ponga. 
O se11 leito tort uoso, fundo e clesegual, ot·a se rasga pot· entre 
enormes ~·ochedos de g rani to, ot·a lavra pelo centr o elas mais 
lu"X nosas campino.s e florestas, que. r i nterrompido pe las gigan
tescas peneclias q11e se l evantam agres t~ s no meio da cort,enteza 
r1uer pelas iluas deliciosas e perfumadas que rompem do lu me 
dagua como encantados jardins, em cujas palmeit·as solitarias 
se onve as aves selvagens entoar es tranho ;; e mysteriosos 
ean Los ·! accrescen ta nclo-se ;t is to as numerosas e soberbas 
cachoeiras que interc. ptam a sua navegação,' ofr'et·ecenrlo aos 
olhos e no esp irito os mais bellos, en can~adores e i11descriptiveis 
espectaculos! As margens elo rio Parabyba mais proximas do 
centt•os povoados estiio quasi por to.da a pal'te ostentando o 
viço da cultura e elo trabalho humano·: po.rém o 'l'ieLé , mais 
.selvagem e liVl'e, corre por entre as maÚas bravias e rompe os 
penhascos secu lar es com toda a magestade de S8U a rrojo 
primittvo ! E' um altivo e inclom avel gigante elas aguas .. · " · 

MOGY-GUASSÚ. Vil1.a e mun, elo Estado ele S. Paulo, 
termo da com. de Mogy-mirim. Orago N. S. ela Conce ição e 
clwcese ele S. Paulo. Sobre e lla diz Azevedo Marques: « Pov. 
s ituada entre NNO. e N. ela cap ., á margem esq. elo rio elo 
lllesmo nome, em tet•ritorio OLltr 'ot•a pertencente ao mun. de 
Juncli 1.hy. Segund o <~ tradição data sua origem elo ·meiado do 
seculo XVll em deante, em que os exploradores de ouro, in
te t·nando-se pelos set•Lões de O. e N. da villa ele S. Paulo, 
assentavam em certos p0ntos os seus aba rracamentos e faziam 
plantações de cereaes para conti nuarem a del'l·ota. Cons ta mais 
q!le es t<t pov. já era parochia em 1740 e teve asse nto em lagar 
chverso, isto é, na Cachoeira ele Cima, onde constru irem os 
p;:imeiros h Hbs. um a capella á margem elo rio perto ela mes
ma Cachoeit·a, o ahi pel'lnaneceu cerca el e 10 annos. mudan
do-se depoi s para o lagar em que hoje se acha, por ser alli o 
ponto ele passagem para Cuyabá. A lém ela egrej a matri7. t em 
:l. ·capella ele N. S. el o Rosttrio e <105 casa~ habit:J,das. A. uma 
bgua pouco mais 0 11 menos desta pov., na estntcln. para a 
Franca, encontmm-se campos realengos propt·ios para a cria
ção ele "'"do e a nim aes ca;vallares, e ahi rn esmo produz expon
taneam~n te a i pecacuanha, a Ja lapa e mui tas plantas medici
lUtes . Esta pov. dista ela cap . 150 kils. e dos pontos ele divisa 
Jila ra a~ l ocroliclades com que limita, a saber: par.a 0 E. Santo 
do Pinhal 13,8; para a villa de Casa Branca no rio .Jag-ua t•y 
4'1,4; para a villa dP- Pirassununga 50 . Da cidade de Mogy
mirim dista apenas 5,5 ktls. A pop. é orçada em 4.176 almas. 
Os hab•. empregam-se pela maior parte na cultura do café, 
:1lgodão, canua de assucar, fumo, cereaes; bem como na fabri· 
cação de queijos e na criação de go.do vaccum e cavallar '' · 
Foi creacla villa pela Lei Prov. n. 16 de 9 ele abl'il ele 1877. 
Tem agencin elo co rreio e eschs . publs. ele inst . prim. Sobre 
suas divisas vide, entt•e ou tras. ns Leis Provs. n. 49 ele 14 ele 
julho ele 1860 e n . 25 de 22 ele março de 1870. De N. a E. é 
o mun. um tanto montanhoso e coberto ele mattas e cafesaes; 
a O. é gera lm ente plano, componrfo-se de campos e mattas; 
:~o S. notam-se a.lternatlvamentl!l bosques e campos em terreno 
Qnelulaclo. O territorio é regado pelos rws M:ogy-guassú, Ja
guary-mirim, Itupeva, Orissanga, a lém de outl'os. A villa dista 
1-98 kils. ela cap. do E stado, 9 ele Mogy-mirim, 33 do E. Santo 
do Pinhal, 16 de ltapyra, 52 do Patrocinio das Araras e 59 de 
S . João ela Boa Vis ta. O rr.un. é servido pela m. ue F. Mo
gyana. No livro A P1·ov1:ncia, ele S . Pa,ulo (18S8) encontra-se 
a seguinte descripção desse mun. :-Divisas : Ao N. conl'ina 
este mun. com os do E. Santo elo Pinhal e S. João ela Boa 
Vista, correndo as divisas paios ribei rões dos l?orcos, Itupéva, 
an·tiga es trada d<t. Franca, e rio Jaguary ; ao S. com os mun s. 
de Pirassun11nga e N. S. do Patrocimo das Araras~ a E. , com 
o da P311ha do Rio do Peixe, p elo rio Mogy-guassu até a foz 
<lo ribeirão dos P orcos. (Vide Lei Prov. de 22 de mRrço de 
1870).-Aspecto geral: De N. a E. é este mun. un; ta nto mon
tanhoso e coberto ele mattas e ca fesaes; a O. e geralmen te 
Plano e se compõe de campos e· mattas .; ao S. notam-s~ al:
tern a tivam<mte bosques e ca mpos em terreno on dulad? .-Ilhas . 
.A. H:. ex istem no rio Mogy-guassú quatro pequenas. Ilhas, qu: 
ser1·em de abrigo a pescado1·es· e onde fot·mam-se dtvers_as CO!
r~deir!ls.- Rios e lagOas : O ter1·üorio é regado por diversos 
1'1os elos q.uaes o mais importa nte é o Mogy-gLtassu, segumdo-
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se - lh e o Jaguary-mirim, ot·Jgmario dos mon tes occiclentaes da 
i\Iantiqueira, o Hupéva e o ribei rão Orissanga . O Ja~·uary
mirim é a11'. do Mogy-guassú, no qual se lançn, depois d~ rece 
ber no mum. o r i l;leirão Orissangn, e ou tros menos importa ntes. 
O Itupént desemboca no rio Mogy·~uass(t. Ex istem no m un. 
oito l agóas notaveis que são : a dos t'atos, Santa Cruz, F und a 
Cup i, Maracanã, Pequü·a, Ge raldo e Portão, além ele outras ê:J.; 
somenos importancia.- Salubridade: E' gera l me nte sa lubre; 
mas, ás margens elos rios dão- se casos de febres intermitten
tas, após a estação chuvosa.- Mineraes: Os mais communs 
siLo a pedra el e constl'uccão e o barro ele ola ria. Consta a exis
t encia de ou ro nas margens elo Mogy-g·uassú. no logat• deno
minado Lavl'inhas .- Historia: A pov. foi fundada, segundo 
consta a tradição, no meiaclo do sec ulo X VII por el>ploradore s 
de ouro que, internanclo-se pelos se t·tões ele S . Paulo, ahi as 
se ntaram abal'l'acamen tos, como ponto intermedio, e Jizeram 
plantações ele cereaes para abasteci mento das bam clci?·as . Ta m
bem é ela Lracliç iio que o pov. já era parochia em 1740 e acha
va-se es ta belecido em lagar clivet•so do actual, proximo da Ca
choeira ele Cima, ond8 erigiu-se uma pPq 11 eno. capel la sob a 
invocaç.ão de N . S . da Conceição, mudando- se 10 annos de pois 
para o lagar em que se acha. A Lei Prov. n. 16 ·de 9 de abril 
de 1877 elevou-a á categoria ele Yilla .- Topographia: Está a 
villa situada á margem esq. do rio Mogy-guassú, a NNO . da 
cap. da prov., em terri to r io outr 'ot·a pertencente ao inun de 
Jundiaby. Urna parte da pov. occ •1pa Jogares bi\ixos, e outra 
·tel'l'enos elevados . Suas ruas são r egubres. calçadas a maca
dam, com passeios bem constmid os. A i Iluminação é feita a 
kerosene por 21 combustores . São ter reas as casas, h avendo 
a lgumas assobradaclas . Seus principaes edificios sfi.o: a egre,ia 
matriz, recantemente reeclificada, a egre,Ja ele N. S . do Rosa
rio, em máo estado, a cadeia e a cnsa da camara, que fun ccw
nam em proprio p t·oy . , e o cemiterio. Sobt·e o rio Mogy-guassú 
ha um<t .boa ponLe de madeira.- P opnlação: Conta o mun. 
4.768 habs.- Agr icunura e pecual'ia: Sii.o fe t·teis as terras do 
mun. e nellas cultivam-se café, a lgodito, ca nna de assucar, 
f umo e cereaes . O princ ipa l prod ucLo, porém, é o café, de que 
faz .se annualmente regulat· exprrtação. Empregam-se tamb:m 
o3 l avradores na c l'iação ele gado vacc!lm e ca>allar, ass tm 
como na fabricação de q•1eijo>.- Comme t·cio. e inclustr ia : O 
COJllHiet•ciO tem alguma acti Vitlade ; a inclustl'la poUCO desen
volvida. A Yilla conta diversos es.tabelec un e•ltos commerctaes 
rn ~is ou menos ifuportantes e machinas ele . ben~ficiat· cafê 
muito bem montadas. - In st rucção : Em 1880 funccw na.Yam no 
mun. duas eschs. publs.· pt·ims., sendo uma para cada sexo. 
Na elo ~e:.::o masculino achavam-se mMriculados e eram fre
quentes 3S alumnos : na elo sexo femi nino achavam-se matt'i
culadas 29 a lumnas; elas quaes er<Lm freq :1entes 22 . Exis\ia 
vaga uma oadeit•a para o sexo masculino. Cada esch. corres
pende 3. 1. 587 habs. - Divisllo ecclesia s tica: O mun . constitue 
uma só paroohiiJI.- Curiosidades nat11raes: SiLo de lindíssimo 
aspecto as cachoeiras do rio Mogy-guassü denominadas -de 
Cim11. ele Baixo e Hnparnssú.- Dista es~n. villo. : da cap. · (la 
pro v.' 198 kils .. da cidade ele i\logy-mirim \.!, do E . Santo do 
Pinhal 33, da Penha do Rio d o Peixe 16, do Patrocínio das 
Arat•as 52, de S . Joã.o da Boa \'is\a 5\l. - Viação : O m un . é 
se t·viclo pela. E. ce F. Mogyana, cr11e tem no territorio uma 
elegante e bem constl'Uida estaç.iio . Conta mai s nma estrada 
de rod;,gem para o E . San to do Pinhal e a es trada gel·al que 
vae :í. Fra nca, Minas Geraes e Goyaz. 

MOGY-GUASSÚ. Uma das estações da E . de Ferro Mo
gyana ; no Estado de S. Paulo, entre Mogy-mirim e M.atto 
Secco, no kil. 85. 

MOGY-GUASSÚ. Rio do Estado de S. P&u lo. Descre
vendo-o, diz o St·. Machado de Oliveira: « Rio consider avel, 
aff. ela mat·g-em esq. do rio Grande OLt Para ná . Nasce ~o 
campo dos Ciganos e é form ado de varias Yertentes n? terr~
torio de Camandocaia, tomando o nome ele Mogy·Guassu clepots 
da sua. co ntluencia com o Jaguary-mirim. Se u curso ~ ele ~O 
a 100 leguas ou 560 kils., pouco mais on menos, na d1recçao 
aera l de SE.' para NO., rece bendo como afl's. os rios S. Paulo, 
~Joay-mirim 'l'ucuva It.a qui , Taquarantan, Hupeva, .Ja)!ua
ry-':nirim, (d~s PedraR)' 1 , Pardo e Gambá, os _ribeirões (Ra~cho 
Queimado, Claro, _do. Melo), Ingaze tros, Ca noas. Dou~. lrmao~, 
(um da margem dtrett:l. e ou tro da esquerda}, Bom l' 1rn, Qm. 

t o que vai ,entre parenthesis pertence ao au tor do ]) ice. 
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lombo, Pantano, (Bebedouro, Bonito, Quilombo, Roque , Des
caroçR.dol'), Garça Beanca, .-\guapé, Mel, Piauhy, .(htadroba, 
(Laeanja Azeda, San la Rola), CassonL1nga, e 03 coeregos B"r
reit:o, Perobas e Tipera. Depoio de baahat· a pov. qne dello 
deetva o nome peecoel'e o Mogy-g11assú. a O. os terl'itor ios de 
S . J oão do lüo Claro, Beota~, Limeirit, Piracicaba, Pieassu
nunga e Beth lem do Descalvado, e a 8: . os de S. Simão , 
Ft•anca, Batataes, C~sa Branca e outros. Em sett c ·u·so encon
tl'am-se o Salto de Pi'I"Y'IUS1tmtnga, as cachoe iL"as do mesmo 
nome e de S. Barth· lomett, e ag conecleü-as da 011ça, Quebt•a
Deio, Bl'ltmado, 'fi L"aca tinga, Sucm·y, .\. gudo, PL"aiflha, !!'igue ira , 
Nossa Senhora, Funil, R oq ue, Sete Taipav<:Ls, Itupeva, Tapa
pua i, Con·ego Rico, Cordão, Boa-Vista e illscaeamttça. No es
paço de 20 a 25 leguas ou Hi;l a 133,8 kils. ex istem neste rio 
antes elas confinencias dos ribei L"Ões Bom Fim e Piauhy, os 
chamados e c ele bras pan tanaes, no decul"SO elos quaes faz o rio 
150 voltas ou cit·c ttlos em todas :J.S dit·ecções, r ecebendo alg ms 
dos alis . . \. dirllcção elo Mogy - guassú e qLta~i em toda sua 
-extensão pa t·a lldt com a cordill:ieü·a ele A ra raquara; as mar
gens são elevadas em g rande pat·te ela exte nsão, e as terras 
ad,iacentes fertiligsimas e propl"ias pa!'a a criação tle gado 
vaccum e cavallat•; mas, na vasante das agu"s, as suas im
mediações torn am-se in sali 1bres pelo appa t'ecimento ele 6ebt•es 
intermitentes. i)}ste rio e muito piscoso; nelle abu11clam os dou
r ados, pit·acanjubas, pacíts, piabas, pira:"Jitin~:J.s, t11baranas, 
corimbatás , chambarés, sahycangas, alamba(ys, cascudos , 
rnanclyjub:ts, eLe. e tc.» «0 Mogy-gnassú, diz o St· . Azevedo 
Marques, tem nas immecliações da pov. do mesmo nome duas 
cachoeiras, uma chamada de C i ma , a uma legua ou 5,5 kils., e 
outra cha mada de Baixo á. meia l e.gua ou 2,7 k ils.; entre ellas 
faz-se todos os annos gL"ande pescaria por meio ele chiqueiros, 
parys e redes; eRta pescaria com~ça no mez de setembro e pt·o
longa-se até o mez de fevereiro, retinindo-se ahi o peixe em tal 
quantidade para a desova, que chega a apa nhar-se á mão, COllsti
tuinclo isto um ramo imporl ante de commel'cio. »Sobre a impor
tancia desse rio e possiiJiliclacle ela sua navegação , e is o 
que ~sct·evia, em 1863, o Dr. Antonio Joaquim Ribas, em um~\ 
Memoria que corrett impreosa nos jomaes llaquelle tempo· : 
«O Mogy- gt1assú, coma inLet•mediario entr<l a g t• a nde linha 
fluvial do Paraná e seus affs. e a linha ferrea ele Santos, tol'na 
possivel e facil uma immensa e não inteerompicla via ele co•n
municação rap icla, barata e commoda entre o porto ele Santos 
e todos os p011 tos das extensas margens elo Pa,·aná e dos seus 
a:ffs . Eis o grande papel reser·vaclo á navegação do Mogy
guassú. Cumpre-nos, porém, justificar a pt·eferencia que lhe 
damos.» Depois de clemonstrat• as difficuldades que impedem a 
navegação pelo 1'ieLé. Pa1·aaapanema e Pardo, diz o i llustrado 
autor ela Memoria "alludida : «Resta-nos tt•:J.ta r da navegabi
lidade elo Mogy-guassú. As margens deste rio, estando mais 
ou menos povoadas, ha muito que a navegação é conhecida, 
posto que seja pouco frequentada. Sabe-se que nelle s6monte 
encontt·am-se clnas cachoeiras de peq11ena importancia, a ele Pi
ra3sutJ.unga, juncto á villa de,.;te nome, e a ela S. Bat•tholomeu, 
na distancia de poucns leguas acima de St.Ia foz. O g t·ancle 
volume de aguas com q,ue este t•io passa juncto á cidade cl:e 
Mogy-gu:\ssú nos faz ct·er na possibilirlacle de navegai-o rlesde 
ahi pot• pequenos vapot·es, que demandem pouco f1wdo. Assim 
esta. li11ha. fluvial p~clerá appt·o:üma t•-se até 40 Lguas do grande 
porto maritimo de Santos, distanci<1. que fie:~. como que ~\n 
null4da pelo camtnho de ferL"o, qlle dP-va ligar a extra michtde 
della a es te porLo; accrescendo que encotltra L" á em Mogy-mil"im 
não s6mente um mercado importante, como t>tmbem os re
cm·sos qtte se podem tornar ne cessal'io~ para a gesti'io dfl em:
preza . Ainda quando. o r10 fiuvJ~ l nao s 1 estenda além. de 
Pirassonuno-a ou a vta fert•ea nao chegue a Mogy-mu·tm, 
cumpre qu~ se attencla que aque!la l'illa dista nove leguas ele 
S. João do Rio Claro, <Hittella ctdade 1L l tJ:],'ttas da de C.:a·m
pinas sendo portanto, em te>do o caso faci l lig!IJ r - se por uma 
boa ~ breve P.Strada a via fluvial a ferrea . Talvez q tte se 
duvide da nav•Jgabil idade do Mogy-guassú, e se t•eceie que 
existam ontras cltffic·ütla rles além das duas qLte indica mos. A 
nossa as'lerção, porem, f11ncla-se não só nas a u·toridacles do 
Ensaio Estatistico do mareeh·d Mu!let· e da N[emoria sobre a 
navegação feita em 1Hl7 por Joiio Caetano ela Silva, como na 
de pessoas' bem infot·madas e dignas ~e ct ·edito~ residentes O:os 
muni!. 'visinhos. Si, porém, a navegaça'J deste no devesse [')arar 
na sua foz, offerecia ella um elos pdncipaes inconvenien tes da 
do Paranapanema, e é qtte não ser ia possível tot·nal-a frequente 
e regular por falta ele transportes a fal.e t· , pois escassa é a po
pulação que habita suas margeng abaixo ele Pivassununga, e 

pouco avulta a sua proclucção; assim sobre esta base exclusi..: 
vamente nenhuma emp t·eza bem ca lc,_tlada se poeleeia assen ta r. 
Para compt·ehencler-sP. a sua impovtamcia na act1talidade ,e 
no ftLturo, devemo-no~ lembt•at· que e~ta navegação é des1inacla 
a se t'Vir rle tronco desde j á á duas linhas das quaes .a lH'irneira, 
subindo elo rio Grande (ou Pat•aná) até onde t'ot· navegavel,. 
deve abl'ir commutücaçi'io com Ubara ba e pade ela província 
ele N!i nas que se estende ao lal'go clelle, e a segunda, cleseeuclo 
este rio , deve in ternaL·-se em a~yaz pelo Pat·ahyba, pelo rio 
elos Bois e otltt·os aff~ navagaveis a abas teCei' as importantes 
povs. s it ·taclas nas suas marge ns_, Ainda sobee a navegação 
desse rio lê-se no Relat?l"io ela Dit•ectoril\ ela Companhia Pau
lista de t-! de m:tl"ÇO d e I8i35: "Cumpt·e dar- vos a gt·ata noticia· 
de q11e ni'io foram ba ldados os esfo rços e sacrificios empregados 
pela Companhia para o cumpdm nLo de vossa clelibet·ação, 
relativamente á na vegação do l'io Mogy-gttassú. ll:ssas esforços· 
e sacl'ilicios fôram plen:tme11te jusLificaclo.~ e sobejamente com
pensados pelo ex p:e11dielo eesulto.clo que veio cot·oa t· as cliveesas 
experi~n c ias qtte acaba m de ser feitas. IJJ' as;im que o vapJL" 
Conde d'Eu, pa1·tindo elo Pot· Lo ~" •' t"re ir a, chegon até o Pon~al, 
conll.ue llcia elos rios Gua'lsú e Pardo, sem o mínimo incidente, 
vencendo os 2t)5 kils. que separam aq uelles dois pon tos em 
i4 hoeas . E'-nos ainda dado o JWazér ele communiC<L!'-vos haver · 
aquelle vapor in iciacl o já o t1·at'ego de mercador ias, tt•atnpor
tanclo cargas que sã;o b lidadas na doca direcbamente aos nossos 
wagons, e que ha muito café a conduzir. Temos ass im , com 
um clispenclio t•elabivamante insig nificante, consegtticlo pHiá via 
fluvial elevar ao dtlp lo a ex tan'lão cl'\ zona que concot•t•erá para 
o tt>afego da "ompanhia. Si, porém, muito temos alca"çaclo, 
nem LHlo está fe ito , t•estanclo ainda •u·tHas obnts <L t'azer no 
leito do rio pat·a melhol"ar as cond içõe. s ela sua navegabilidade.» 
Muitos consideram o Mogy como aff. elo t'ar.i o, ser1clo diflicil 
realmente afli"mar qttal elos clous rios é o princip:tl, 

MOGY-MlRIM. Cidade e mun. elo Estacl.o ele S. Paulo, 
sé de da com. elo seu nome, em Ioga r elevado, na margem esq. 
e ao longo elo pequeno r to do seu nome, entre o ribeiL•ão Santo 
Antonio e o carrego Lavapés, a 22° 20' ele La t. S . , a 50 kils. 
de Campinas e _ela LimeiL"a, a 5,5 ele Mogy-guassú, a 22,2 de 
S. Cal'los elo P111hn.l, a 33,3 ele Set•ra, Negrn. e a 72,2 ele Pi~ 
rass tlllunga. Sobre stta fundação diz o Sr . Azevedo Marques : 
«Foi a segunda pov. q11e funúat·am entre Juncliahy e o Rio 
Geàncle os exp loraclol'es elos sertões do N. e elo O. da. pro
vínc ia, quando partiam ela capital em busca elos terrenos a urí
feros ela pat·te occidental clll tet·t·itorio da provincia de Minas 
Geraes e nas clescobet·tas dos de Goyaz e Matto Grosso, pelos 
annos de 1.650 a 1722, attrahiclos pela be~leza. ele sua posição 
topographica, salubl"idade do clima, fe1•tiliclacle das mattas a· 
pel;1 ex tensão e exce llencia de seus campos, alli estabelecendo· 
se mllitos delles com plantações e criação ele animaes por 
ordem clog chefes dessas expedições, ou bandei·ras·, que desde• 
logo reconheceL"am a utilidade de um estabelecimento agri· 
cola e t•ural ne>te ponto intet•mecli:J.rio do sel'tão, ponto que 
lhes podia set•viL· de g t·a ade auxilio para proseguirem em suas 
excn L"sões. Foi a seg1tncla, por que antes della h a na Rido 
fund·ado o anaial ele Mogy-guassú., cerca de uma legua ou 
5,5 kils. além, jLtnbo á margem clir. do caudaloso e navegavel 
rio do mesmo nome"· Seu nHul. é banhado pot• diversos rios, 
entt·e os quaes o Mogy-guMsú.; q1ue ahi apresenta quatL·o lindas 
cachoeiras, <;tenominaclas: de Cuna, ele Baixo, 1topava e das 
:Lavras . A ctdacle, de beHa appareacia, com ruas llaro-as e 
bem calçaclas, possue aJ lgun s edifícios importantes, como s~jam: 
a caclew, a casa ela G::a mara, o Matadouro Pttblico, Casa ele 
Mi~~~·icordia · e Theatro. A lém ela matriz conta a elegante 
egt"eJD. Lle N. S. do Carmo, a ele N. S. do RosaJrio e a 
capella de Belém. Possue oommeL"cio animado. cl>iversas eschs. 
pttbls. ele inst. prim. e alguns cnllegios pal'liculares. A ag Lta 
Lla cicbcle é excellenhe e uma das me•lhot•es elo Estado. Sua 
egrPj ,t matt• iz tem a invocação• ele S. José e olepende ela 
diocese de S. l"aulo. Foi e rec~â. em ft•eg. pela Provi~ão 
ele i de novembro c~e 1751 ; elevacla a villa por · ordem 
elo govem ador e capiLão-genet·al ·ID . 1 li.:uiz AnLonio ele · Sottza 
B0telho Mourão', datada ele 22 ··-de· oububl'o de 1769, e á 
categoria ele cic.lacle pela lLei Pro v. •t\. ·1.7 ele 3 de abtlil 
cl'e •LS69. O mnn. expol'ta cerc'a ele 40@!.000 an·0bas ele caJfé. 
Suas tarras prestam-se a toclos os gen'e.t·os_ de cnl~ura. A pop. é 
cal.mla:da em ·U4.000 ht;b~. Satnt f~tla ll' ·é; em Aua VoiJttge 
dans li•s pr•o·vinces de Samt ·Paul e ScmMe (f!cuth~1'ÚJ.e diz: L<!Ve~te 
viUe (Mogi-mit• im~ es t· s ituée ~ans iln pays plat, coupé ele 
pM•trages; et de bouquetS"cFe bots. En t8>19', ellle se comjj)OS~ ,e 
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~niquemeut de cleux l'Ues parallêlles, et c]ans l a pro,•ince eles 
lin:-es ou en eCtt fait à peine le chef-lieu cl'une paroisse . Les 
ma1sons y sont basses, telis-petites, bâties , pour la plupart 
avec eles bâtons croisés et une ·terre gr!se que les r end ex lr ê~ 
remente Ll'istes. Je ne cro is pas que, IOL'S de lUOtl voyage, 
eur nombre allât beauconp au cléla ele cent, et je n'en ai vu 

que cleux qui, avec .! e rez..:.cle-chaussée. eussent ancore un étage. 
?utre l'église _paroissiale qui es,t fort mesquine et a été deelióe 
~ S. Joseph, ll y en a ~nc01·e, a Mogi, une seconele consacrée 
<t Notre -Dame du Rosatre. On voit, dans cette petite ville, 
un assez granel nombre de vendc~s assez mal gamies, e·t une 
couple de boutiques (lojas), d'ont une fort jolie (18·l9). Les 
hab1~ants de _Mogi ~ont, pour la _plupal"b, eles agriculte.urs qui 
ne,_v1ennent a la v1lle que le ellmanche . Ce sont eux, à ce 
qu 11 paraH, qui, de toute la province, élevent le plus ele 
l!OUt·ceaux (Pedro Mullet·, Ensaio, tab. 3). Leurs t erres sont 
ort bonner, et propres surtout à la cu! ture de l a canne · 

aussi existe-t-il , clans ce canton, un assez granel nombre d~ 
s
1
uct•eries . Les propl'iétaires riches envoient leur sucre à Rio 

c e _Janeiro, en le f<dsant embarquer au port de Santos ; les 
motns aisés vendent celui qu'i ls L'abriquent à eles marchands 
ele S. Paul, qui vie un ent !e chercher cl1euz eux, payent comptant 
et souvent f~rt eles avances (1819). Malgré la fertilité ele ce 
dtstrwt,les iPé.quentes malaelies qlli r egnent á Mogi et dans ses 
aleu t~urs on ~lu néc~ssau·em~tl't arrêtet' les progl'es de cette petite 
Vllle, ll.s ont eté ar retés auss t par le clésavantage qn'ont les cnlti
yateurs de pa~er, pour !e tra nsport ele lenrs procluits, eles clroits 
enormes ele peage auxquels ne sont point sujets Ies ha bitants 
eles ville~ qui sont plus rappl'ocbeés ele S. Paui. De 1818 à 1823 
eles Mmeuos viurent, 1! es t vrai, s'établir dans le pays avec de~ 
fonds, cependant il pa_rait qu'aujourcl'hui ancore (1849) Moo- i 
n'a pas une·três-graocle rmpol'tance (Luiz cl'Alinc. Mem. via!l'. 45; 
Nllll~ et Lop. de Mout·a, Dicc. II, 114). )) Como ' 'ê-se, Saint 
Ht!alt'e cl1z que as frequen·tes enfermidades que graspa vam em 
Mogt e em seus a l'l'eclores ele ti v er am os progressos dessa pov. 
Com o p erpassar do~ tempos, porém, removidas as causas que 
elet~rml.navam ~ Lnsahtbl'iclade ele Mogy-mit'im, pode-se 
affirmat que a ctclacle actualmetüe goza de um clima ameno 
~seu to daquellas ~nfermiclac1es, el e que fa lla o conspícuo via~ 
Jante. A ctdade e atravessada pela E. de F. Mogyana, qne 
parte da C<el~cle de Ca!fipina~, da estação ela Companhia Pau
lista, e heo-a. a J\llogy-mu•tm, cortando na clirecção N. os va1les 
dqs rros lttbara, Jaguary e Camandocaia, e daqui seguindo o 
mesmo rumo corta o rio lVIogy-guassú e dirige-se a Casa 
Branca. Possue essa est.racla um r amal do Amparo e um ou tro 
da Penha . E;' a _cidade ainda liga.cla por estradas de roeht.gem 
aos muns. da Llmeua, Araras, PJL'assununga, Penha do Rio 
do Peix!'l, Amparo, Serra Negea, Mogy-guassü, Espírito Santo 
do Pinhal, S. João ela Boa Vista, Casa Branca e Cam pinas, 
sendo a que vai a esta uHima cidade att·avessada pelos rios 
En genho Ja Serra, Pirapitinguy, Com·os, Camandocaia, Ja
guary, Alibaia, Dous Con·egos, Anhumas e Taquara. Tem 
agencia elo CQl' l''l io , seis eschs. publs. ele in st. pl'im., estaçõe~ 
telegraphica e ela estrada ele fel'l'o, esta ulti ma entre as estaçõe~ 
da Ressac·t e Mogy-g •tassú . O m nu. comprehenele os bait·ros 
denominados: Cubatão, Lava- Pés, Posse, Sapesal, Tres Aguas, 
e Mirante . Sobre s uns d ivisa::; vide: LPi Prov. ele 12 ele 
marçu ele 1846, n. 2 çle '! ·te março ele ·L854, n. 17 ele 22 de 
abril de 1863, a t·t. I ela ele n . 51 ele 12 dB abril ele ·1865. 
n. 5 ele 211 ele fpv r• t· eit·o e n. ·18 de 16 ele março. ambas ele 1866. 
n. 12 ele 8 ele julho rle 1867, n . de 15 ele junh!J de 186\:' 
n. de 18 de a bril ele 1870, 11. 50 elE' 7 de abril e n . 69 rle 12 
de a bt·il ambas ele 1871. E' com. rle pr imeit·a e 11 t t· .. class ificada 
pelos D cs. ns. 681 de 26 ele julho ele 1850 e 4.890 ele 14 de 
fevereil'o el e. 1812. Com pt·el1ende os tet•mos elo se· t nome, ele 
S. Joãn ela Boa Vista P Mogy-gnassú. «S. José ele Mugi mirim 
(Mílrn(l t•i a. sobre a viagem do pot·to ele San1os á cicl.•el" de 
Cuyabá, organi nela por Luiz cl' .\tinco •Jrt sal'gento-mrír en
g-enheiro. Cuyabá 1825. Rio ele Janeiro . 'l'yp. Imperial P 

Nacional 1830). Villa pequena, na Lat. S. ele 22° 22·. 
Long. 470 22' de Greenwicb. é collocacla em u rn 1)lano suave
mente inclinado, q·te tem principio anLes de entrar-se na ' ' ilta. 
e fim á sahi·'la ela mesma, em um pequeno valle; ella es·tencle-se 
de SO, ao NNI~ . • a cujo morro, e ao NO o ·terreno se eleva 
algum tan·to em aspera subida, formanelo um monte, q"~ a 
Circula po t• este lado a cur ta distancia. Fo i erecta em v11la 
em primeiro de abeil ' de 1770 com o nome do se11 orago, o 
Patriar·cha S. _José, · sua lar1n; 1·a é peque na e_ as rna~ mais 
povoaclM e 1!-lllc'!-s. qne met·ecem este nome, sao a Dn·e1ta e a 
do Commet'ClO, dispostas em direcção parallela; a Direita desde 
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a entt·acla ela ülla até ao largo da Ma·triz, conserva a mesma 
laro-ura, e ainda está. mui pouco povoada, do largo até ao fim 
''ai"'estreitanclo; a rua nova e::dste ainda _em principio, é a que 
fica mais a leste : geralmente as casas sao pequenas, algumas 
ele taipa, porém a maior parte constt~uidas ~e páos ·a 1n·umo, 
ligados com ripas hol'lzàntaes e os vaos_ che~os ele barro ; ha 
AÓmen Le duas moradaG altas, a elo capü:l!o"mot· e a da camara, 
com a cadeia por baixo; as ruas Direita. e do Commercio são 
as mais povoadas. Todo o t ermo ele Mugt comprehende 6.150 
a lmas de confissão . Os seus habs . plantam arroz, tl'lgo, milho, 
e feijão; fazem azeite ele mamona e am,endoim, as colheit.as 
são pequenas e escaçamen te chegao~ . para o consumo elo J?a1z, 
ele maneira que os annos ele ester1hdacle fazem lmmeellata
mente sentir a fome ao geral do povo; o terreno é apropriado 
para as plantações, pl'incipal metrte o qne demora ao N. e_ NE. 
ela vill a , não obstante o ser todo persegurclo pelas form1gas; 
as fructas são poucas, as laraogeiras, limoeiros e limeiras 
produzem abundantemente. O algodão fez em outro tempo o 
principal commercio deste povo: porém, ha alguns annos a 
esta pa rte tem climinnido muito, por cn.usa das r epetidas 
gea,clas. Os engenhos deste te~ mo n.ão chegam a 30, contando 
as fabricas ele aguarden·te, nao exrste uma só casa de bons 
fundos e as mais notaveis apenas contam tl'es mil arrobas de 
assuca{· por anno; a importação consiste em sal, ferro, fazendas 
e outros generos em diminu·ta quant1dade, e tambem alguns 
escravos. Hoje exporta-se algum assucar, a!l'uar~ente, &'ado 
vaccum e bes tas muares . A villa e seus suburbros sao doentios; 
ha sezões, hydropisias, febr13s ~guclas e papos em quantidade; 
til'a o nome elo rio Mugl-mll'tm, que çlesagua no Mug·J
guassÍl. )> A Gazeta de lvi ogy-mi?·im, no n . 37 <.L e 24 de outubro 
ele 1886 publicou o seguinte: « Or~gem e organi~ação munici12_al 
- Mo o-y-mirim deve sua fundaçao aos bande~?·antes de 16::>0, 
17-19 ~ 1721, que, nas s uas excursões até os sertões ele Minas 
Geraes, Goyaz e Matto Grosso, attrahidos por diversas vanta
gens, escolheram es ta localidade para centro ele abaste?iment?· 
Em 29 ele julho de 1747 fora!? _aqut abertos os pr1me1ros al~
cerces da egreja, e por prov1sao ele 1 de novembro de :1.7::>1 
fo i a localidade elevada a freg., ficando o seu d1stt•. comprehen
clielo entre os rios Atvbaia e Mogy-gttassú. Por ordem de 22 de 
outubro de 1769, expedida pelo capitãe-general D. L~iz Aotoni? 
de Souza Botelho Mourão, morgado de Matheus, fm elevada a 
vil la, e por Lei Prov. de 3 de abril ele 1849 foi elev~da á cidade. 
Com os continuas clesmem bramentos ou creaçoes de novas 
villas, ·este num. está contido na área comprehendida entr~ os 
rios Jaguary e lVIogy-guassú; 1·ibeir!(o Fanaz e lin!L-as espeCla~s 
de limites cem os mnus . da Penha elo R io elo Petxe e S . Joao 
da Boa Vista. A cidade fôrma actualmente uma só parochia, 
com um só clistr . de paz, Organisacão .indiciaria - A tê 1814 
esteve esta loca1iclade sujeita á ouviclo-l'ia da com . ~le S: Panlo,, e 
dessa época em diante, t~ndo srclo cre!l;da a ouv1clor1a de _Itu, 
foi a esta a nnexacla, co1rtrnuando, na fot·ma elas Orrls., snJelta 
á j11 risdicção dos juizes o1·dinarios e ele Ol'phãos eleito~ em pel
louros até 1833. b e conformidade com o art. 3° rio Cor!. .elo 
Pr.Jcesso e com o acto do Conselho elo Governo Provincial ele 21 
ele março ele 1833, fui ct·eado termo em Mogy-mirim, q• e passou 
a pertencer á 3a com , que então ~e. compunha elos termos ele 
Juudinhy e Campmas. ele Mogy-mH'IITI , e o ela Franca do Im
perador . Por Lei Prov. ele 14 ele 111 é!l'ÇO ele 1839. Mogy- mil-im 
passou a forma r a setima com. com o tet·m ·• da Fra •ca elo I mpe
l"tclor. Leis post~l'iot•es alteraram a div isão j ttrl icia •·•a ate a 
ct·eação elas coms. da F ra nca do lrnpernclot•, BMatae~. Ca'a 
Branca. Ribeirão Preto c Penha. do Riu cJ,> P~ i s:e. a qual ficou 
an nexaclo o te•·mo elo E . Sa "to do Pin hal , ele n. orlo q e ac • a l· 
mente a com. ele Mogy -mirim es t{, reduzida .aos emw~ da 
ciehtclP ele i\>Jogy-m ir im, qne co~npreh n I" a v1lln ele M'1gy
o-ua%Ú. e ao ele S. João da Bo~. VJs La. \leste tet·m • h>t ci <• s C>>J'
torios do civel e annexos, clous de orphãos e au-e tes, urn elo 
jury e execu ções c ·tminaes e um conLadot· e.cli•trib tidot· ; o • ele 
'$ . J oão ela Boa Vis ta ha ~>m cat·torio cLn ctvP! e a1121exos,. um 
de orpb àos e um contador e cl istdbui~lor. Ogant8a \· ao POi tcral 
_ .\ p ·!leia local e a té o presente d t ngtcl >~ por 11m c!P eg<tdo e 
elous subcle legacl"s, srnclo um no ci i SLI'. elo ba u·ro ela Rrssaca.; 
a força P' l.icia l e composta de treze praças com mandadas por 
1w1 saro·ento. Instrucc;ão publica, escolas e collPgtos parbl
culares,"'associações li tterat•ias, imprensa local- J3;m todo o mun. 
h a onze eschs. pu bis., sendo otto do sexo masc. e tres elo 
f em. T nclas teem o numeeo !ep-al ,àe alumnos, mas geral
mente funccionam em casas irnpropr,las, não teem mohilia, etc. 
A razão é sim pies: os pt·ofessores .sã_ó rilal retl'i bu tdos e o governo 
pouco ., se importa com as concllçoes pedagog1cas das eschs. 



MOI -554 

Htt duas eschs . par t icular es para o sexo f em. e um a pa1·a o sexo 
masc. As unicas ctssociaçõcs li t ten'aria.s qLw actui existem , 
são a elo Ga bilw te de Lei tura, c1ne mantem um biblioth eca, e 
o Chth Cos mopnlita, que ma ntém esta folh a. Aqui J·,a l;res typo· 
gTa pb i a~ : um a e tá inacliva, e as on ras si o a do periorli co 
Inde'{1endente e a ela nossa folh a . Agr icultura - O princi ( al 
procllwto dPs te mun, é, co mo todos sa bem, o ca f e. Outros 
generos são Cl tlti vãdos só mente para a bas tecimento das fazendas. 
Temos se tenta e q ua tro fazendas de ca fe e apenas tres exclusi
vamen te de cri:l r. A colheita úo café é ca lculada em 220,000 
a r robas Otl 3. 500 .000 kils . , e Loda a sa ft·a é benefi ciada em 
macbin as . O trabalho clR cultura é quas i que totalm ente feito 
pot· esct·avos ; pois, é fo rça confessar que , no mun., não h a 
500 i mmi gran tes empregados na lavou ra . Os colonos nacionaes, 
livres ou liber tos, não excedem el e 800, gi até lá chegarem. 
Commercio - Ha em todo o mun. 86 casas de comme rcio, 
sendo 18 ele fe rragens , l'azeuclas e armarinho, qua tr o boteis, 
se te açoug ues, 45 ele mol hados e ge neros elo paiz , duas pada
r ias, d uas coc h~1ras de alugar carros e animaes , duas pharma
cias, a lém de seis ou mais compradores ele café. lnclus tria pro
priam ente dita - A induslria aqui é po uco desenvolvida; 
en Ire tanto, a immi~ração tem trazido, nestes ultimos tempos, 
algum incremento as artes e offi cios . Fel'l·eiros, machinis tas , 
serralheiros, marceneit'os , sapateiros , alfaia tes, e-tc ., h a nada 
meno~ ele C5 a rtis·tas . co nhecid os, quasi todos estrangeiros , 
além ele um a fa brica ele cen-~ j a devidamente montada e ele 
quatro olarias . Profissões liberaes - Existem aqni ea tabele
ciclos oito acl vogados, clous solicitadores, tres meclicos, dous 
ciru rgiões den tistas e um agrimensor . Es ta belecimen tos publicos 
- A cidade tem os seguin tes estabelecim entos publicos: A egrej::. 
matriz (em const•·ncção) e as ele N. S. d. Rosa do, N. S. do 
Car mo, S. Benedicto (construcção paralysacla ), Santa Cru z elo 
Belém, caclêa e casa de camar a , o theatro S. José, o hospita l 
da Casa de l\ll iseri cOl' cl ÜL (em co nstrucção), ma taclotu·o, cemi
terio m un icipal , além dos elas iL•nHI.nda cles do Carmo e do Ro
sario , e praça elo mercado . Ha um principio de edificação pa ra 
lazareto de variol osos ; mas, es ta obra esta pa t·a lysacla desde 
1!:178. Topog-raphi a e esta tis tica - .Mogy-mirim é banhada pelo 
r io que lhe deu o nome e pelos l'i beirões af!'s . Lavapés e San to 
Al'tonio, atr avessa.da peht estrada de fe rro mogyana e r ama l 
ela Pen ha , e cercada ele pi tto1·escas collinas , hoje t ransfor
madas em extensos cafesaes , p l'incipal cultura elo logar. Acha-se 
a 22° e 20' , ele lat . a ust ral e 83 ·to 4·!' ele long . ela Ilha de Fet'l'o . 
A par te ela cidade, cont ida eu tre o r io Mogy-m irim e os ri
beirões Lavapés e Sa nto An tonio, con-tém 640.000 me tros qua 
d r ados, em uma extensão ele 1.070 meLr·os por 505 ele larglll'a 
méd ia . No peri me t.ro elo impos to predial ba 562 predios ; ruas , 
e m toda a cidade h a 850 predios num erados , em 22 ruas, tres 
travessas e cinco largos . Ain da não ha es·ta tistica r egular; mas, 
a pop. de todo o m un. é calculada em 13.000 al mas, sendo 
ur bana- 5.000 e rm~l- 8 . 000. » 

MOGY -M IRIM. Uma elas es tações da E . ele F. Mogyana; 
no Es tado ele S . Paulo ; entre Ressaca e Mogy-guassú, no 
kil. 76 . Foi inaugur ada a n de agos l;o de 1875 . 

MOGY- QUY. P ov . e serra do Estado elo P arahyba elo Norte, 
no mun . d'Alagôa elo MontMro. Vide Boi Velho. 

MOINHO. Log . do Es tado elo Ceará , no mun. da capita l. 

. MOINHO. Lo!? . do Estado de Ilhoas Geraes , á mar gem elo 
r10 Itacambrrassu, na estrad a da cidade da Diamantin a para 
a cidade do Grão-Mogol. 

MOINHO . Pov . elo Es tado de Minas Ger aes, na freg. ela 
Abbacl ia e mun. de P itang uy . 

MOINH O. Log . elo Estado de Minas Geraes, no clis t. ele 
Santo Antonio do R io J osé Pedro . 

MOINH O. Morro do Estado elo R io ele Janeiro, em Nova 
Frib ut·go. 

MOINHO. Sel'l'a elo Estado ele Minas Ger aes . no mun . ele 
Pouso Alegre . g• nma r ami(icaç5:o ela serra ele Caldas e esten
rle-se pela Cr eg . de SanL'An na elo Sap ttcaby com as de nomi
nações clr sct'l' :J.S elo Moinho , elo P aim i ta!, mou o ela C<tva e sena 
elo Ja g-ua r;1, CJlte termina no rio Sapucahy. 

MOINHO. E' ass im t ambem cl cuomin a cl a a ilha elo Via nna, 
situacli.t na bab ia de Guanabat·a. Vide Via nn a . 

.MOINH O. Corr ego elo Estado ele S . P aulo, aJr. ela margem 
chr. elo ri o Guar apó, trib. do ::;oroca l.m . 
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MOINHO. Ribeir i'io elo EsLado ele S. Pa 11lo, afl'. da margern 
esq. do Tieté. Cone en tre os rnuns . desle nom e c c1 e PorLo 
F eliz. 

MOINHO. Corrego do Estado ele S . P a ul o, a JL el a marg rn 
clir. do rio Par ahyba.do Sul , ni1o longe de 'l' t•e membé . 

MOINHO. R io do Estado elo Pantná , :.~. J-1'. do Iral! y, mais 
tarde lguassú. 

MOINHO. Ribeirwo elo Es·tado ele Sttn l.a Catharina; clesagua 
n a margem clir. elo rio Itaja by-mit·im 

MOil'THO. Arroio elo J]]s laclo do 1'\ .. G. elo S1ll, atravessado 
r.el a E. de F. do Ri o Grande á Bagé . Desagua no art•oiO 
Piratin y e ba nha o mun. ele Cacimbinhas . . 

MOINHO. Corrego do J1s tado de Min as Get·aes , afl'. da 
m argem clir. elo rio Abaeté ; no mun. des te nome (ln f. Joc. ) 

MOINHO. Corrego do Estado ele Min as Get·aes, nasce no 
logar denominado Buraco, ba nha a l'reg . da Lagôa Sa11 ta e 
desagua no ribeirão da Matta (lnf. loc.) 

MOINHO. Corrego do Estado de Min as Geraes , ba nha- o 
ald eamento elo Itambacury e clesagua na margem clir. elo do 
des te nom e. Snas aguas não occ11pam o leito tn•imili vo, foram 
de sv iadas pa ra banha rem o pov . Reune-se co m o cor rego da 
Fortuna e recebe os t•iacbos ela Chacara e ela Gro tinba. 

MOINHO. Ribeirão no Estado ele Goyaz. ba nh a o d ist. de 
Crixá e conflue no rio Vérmelho, aff. do Cl'ixa-assú. Recebe 
o corrPgo das Arêas . 

MOINHOS. Uma elas es tações da E. ele F. Leopoldina, no 
ramal de Pira petinga , no Es taclo ele Min as Get·aes . 

MOINHOS. Morro do Estado ele Minas Geraes , no mun· 
ela cidade do Rio Pre·to. 

MOINHOS. Arroio do Es·taclo elo R. G. elo Stll, ali'. ela mar
gem clir. elo rio Taquary, trib. elo Jacub y, 

MOINHOS. Corrego elo Estado ele Min as Geraes, afl'. ela 
margem clil'. do r io Pirapetin ga, il'ib. elo Parabyba. do Sul 
(Inf. loc .) 

M OINHOS DE VENTO. Log. no mun. ela capital elo Estado 
elo R . G. elo Sul. A Lei Pt·ov . n. 1.461 ele 30 de a bril de 
1884 creou ah i uma esch. publ. mixta. 

MOINHO VELHO. Ribeirão elo Estado ele S. Paulo, na 
estrada da Cutia . 

MOIRABA. Rio elo Estado elo Pará; nasce nos car!llpos 
ele Cai rar y, corre ele Leste a Oeste e clesagua no T ocantinS 
ao Sul da !'reg . elo Carrno E' um r io navegavel por canôaS 
em todo o ·tempo; dando no in ver no passagem Lambem a 
vapôres . 

MOIRÃO. Ilha do Estado do Paraná, no reconcavo formado 
pela ba bia d.e Antonina. 

MOIRIM. Igarapé d~ Estado elo Pará, na ilha Marajó; 
banha o mun. el a Cac hoetra e desagua no rio Arary. 

MOIRÕES. Log . do Estado elas Alagôas, no mun. ela Pal
meira dos Indios . 

MOISINHO. Ilha do Estado do Màranhão, na ü·eg . de 
Bacul'ytuba. 

MOITA. Pov. no ·termo ele Itaba iana do Es ~aclo de Sergipe ; 
com uma escli. mixta pu bl. creacla pelo art. lV ela Léi Prov. 
n. 1. ~32 el e 1 de maio ele 1882. 

MOITA. Sena elo Es tado ele Sergipe, no mun. ele ItabaiaJaa · 
MOITA DA CONCEIÇÃO . Log. do Estado das Alagôas, 

no mun . ele Sa n t'Anna elo Ipanema . 
MOITA REDONDA. Log . do E ti Lado elas Alagôas, no mun. 

el a Atabi a . 
MOITAS. Log. do Es tado elo Maranhão, no mun. ele Vianna. 

á mtu-gem elo igar apá Ivlaraca . 
MOITINHAS . Igarapé elo Estado do Maranh ão; clesaguo. 

no braço do rio que !'ó rm a a ba rra da Tuioya e fica um iül. 
ao poente elo i g~rapé elas L eir·cbS e defronte da ponta s~ . da 
ilb a elo Coroatá . 

MOIZ HOMEM. Rio elo Estado elo Rio ele Janeiro, af1', 
elo Ma mlmca ba. 



MOL - 555 MOM 

MOJÓ. Log . na f reg. ele Santo Antonio e Almas elo Estado 
do Maranhão . 

, ,,MOJÓ. Rio do Estado do Ma ra nhão, fica entre a ponta dos 
"<edl'osos e a bahia. do Caldeirão. 

MOJÚ . Antiga vi lla e mu11. do Esta do elo Pará, 11a com. 
d~t Igarapé-mil'y, á mal'gem elo rio ThfOJÚ. Orago Divino Es pi
dl 0 Sa nto e diocese do Pará. E' uma das mais antigas povs. 
f 0 Estado . De s imples estabelecimento agrícola partic11lar que 
01: pouco a pouco se po voou, ele sorte crue em 1839 a Le i P t·ov . 
~ · 14 ele 9 de setembro elevou-a á categoria de parochia . 
:1S~cta em villa pelas Leis Pt·ovs ns. 279 de 28 de agosto de' 
~ ,U~ , 441 de 20 de agosto de i 864 e 628 de 6 de outubro ele :1870, 

1°1. l~stalhtcla em 5 de agosto de 1871; r ebaixada de villa pela 
61 I rov. n . 1. 307 de 28 de novembro de 1887. O mun. con

ta':a 11 .000 habs. A agricultura está meio aban.clonacla, exce
Pcao fe ita ela canna de assucar, do urucú, de que ha mui·tas 
Plantações , da ma nd ioca, tabaco e boi·rrcha. O genero prin
Cipal de expo r tu.ção é a borracha ; exporta-se tambem urucú, 
art•oz, madeiras e aguarclente . Fabrica-se este uHimo gener o, 
etn al gu11 s enge nhos bem montados, nos quaes prepar a -se 
tambelll alg ttm ass ucar. O tra nsporte é feito em canôas e no 
vapor ela Compa nhia elo Amazonas. Tem eschs. publs . de ins L. 
eim. F oi in corporada à com . de Iga rapé- miry pelo art. I da 

et Pro v. n. 885 de i6 de abril de :1.877 . Agencia do correio . 
{/l:sta pov ., outr'ora prospera, es tá hoj e (:1.887) em clecadencia . 
. lemplo, gue se t·ve ele matri1., é uma elas boas egrejas do 
'lltet: Ior ela prov., posto q ue careca ele sél'ios repat·os. Um a outra 
SgL'O.] a , que e xisti ~l . no arra ial e perte11cia à irmandade ele 
' · Beneclwto, desabou. Possue t amuem um pequeno cemiterio 
~om cercado de acapú, uma cape lla em es tado ele ruína. 
1i.penas posstle um a estrada ele roda<>e m, que communica es t<t 
Vllla ao lago e igarapé Ubá. ,, " 

. MOJU. R iu do Estado elo Pará, r eune- se ao Acará e 
• .ILintos formam o Guajará . E m sua ma t• "'e m clir. está assen te 
~ po v. de Mojú . Recebe pela marge m e~q. o rio Cayrary e os 
I g~ t·apés Cabresto, G11 ajarauua, Caeté, Aguapé e Camerituba, 
alem ele outt·os; e pela cli r. o Jaml'massü e Ubá . Ig nora -se 
o nele ll ca in as suas origens. 'l'em um fm·o q tte o liga ao 
Tocan tins . 

MOJÚ. Igar apé elo Estado de Pará, na ilha Marajó ; banha 
o JU Ltn . de Ponla de Pedras (Inf. loc.). 

MOJÚ. Iga t·apé do Estado elo Pará , na freguezia ele Bar
ca t· ena . 

MOJUIM. Rio do Estado cio Par:i, na com. da Vi gia . Em 
RLta margem esq. fi ca a cidade ele Odivellas. Recebe o T apipoca. 
l~ n co ntra-se ta1111Jem escripto il!l u.?uim e lv.f~ojwy . 

MOJÚ-TAPERA . Lo1r . elo Estado elo Par 8., á margem esq, 
do r io Tocant ins, entt·e l:laião e MocaJuba. 

MOLEQUE . Pov . do ills tado de Goyaz, no mnn. ele Ca
vn !c,~ nte . T em um julgado ele paz, creaclo pela Lei P ro v. n. 376 
de '12 de se tembro "c!e 1864 . 

MOLEQUE. Pon ta na costa elo Estado elo R. G. elo Norte, 
na l at. de 6o '[4' 24" S . e long. ele 8° 2' 36" E. do Rio ele 
Janeiro ou 37° 21' 55" el e Pariz. poaco mais de miiha ao S. 
ela ponta da Pi1Ja . Formam essas duas pontas uma grande 
enseada com milha e meia seg ut•a mente para dentl'O, nct 
q11a l logo pelo S. ela ponta ele T abatinga es t:i a pov. deste 
nr,me, onde desagua o riacho Camoropim ou Tra biry . Essa 
Ponta faz um a barreirft chata pela parte snperi o1· e é despida 
com pletamente de vegetação por qualquer elos l a dos que seja 
Vlsla. Nella ha uma g rande pedra mui sin gular e ~m pé em 
CinJa das outra.s e a que denominam Moleque ela Ptpa . Quer 
~esta , .quer em todas as pedras elas pon·tas elo Tibáo, Pipa e 
I ab rtt1 nga, o mar quebra com ,.rancle impetuostdade . « Vue 
dans.le Sucl ou !e NNO ., diz Mo

0
uchez, es t. une falaise ~ccore 

te.l"m.'n<;t nt un plateau de moyenn e élévatwn et ayent a ~on 
ex tt·emlté a o "'r os rocher détaché com me une gr ande pyramtde 
Presque aussi haute que le cap. Ou peu·t mouiller par 8 à 10 me
Ire de fone!, à 1m,5 clans le NO . q. N . ou le NNO. de la 
Pointe Mo leque. Tout cet te baie es·t sa ine , à l'excPption d'un 
[l;;.ttt ba ne de l'0Che i soJé pal' c inq metreS ele profon d~ Ul' , a 
i ,5 au N . ele la potnte Moleque .» Ao S. dessa ponta ficam a 
Ponta e o mon·o elo Sibahuma . 

n MOLEQUE. Serra do Estado elo Cear á no mun. ele Ipueir.as. 
+rende-se <\. serra do~ Çôcos. - ' 

MOLEQUE. Serra elo Estado do Parahyba do No.lte· no 
mun. ele Pombal. Tem a direcção ele S. a 'N . ' 

MOLEQUE. Serra do Estado ele Per nam buco, na com. ele 
Gara nltuns. E' e;;calvacla, coberta de rochedo e ele capue iras. 

MOLEQUE. Morro do l~stado de Goyaz, na estrada de S . Do· 
mingos, jutlLo á cordil hei ra ele Arra ias . 

MOLEQUE. Ilha no mun. de Guarakessava, no Estado elo 
P aran á . 

MOLEQUE. Rio elo Estado de Goy az , afL da mar g-e m esq. 
do Ma noel Alves. Corre entre os muns. de Na tividade e 
P alm a . 

MOLEQUE. Lagôa elo Estado elo Ceará, na freg . de Areüts 
(In f. loc .) 

MOLEQUES. Denomin a-se assim a uma ilhota, for mada rle 
duas rochas quasi unidas e ponteagudas, e si tuada nas proximi
dades da P raia Grande, no mun. de S . Sebastião do Estado 
ele S. Paulo. 

MOLEQUES. Rio elo Estado da Bahia, afl:'. do rio da Dona, 
que o é do Jaguaripe. 

MOLEQUES. Rio do Esta do elo Pat•aná, aif. elo Gua
l'akessava. 

MOLEQUES . Porto no rio Paraopeba, no. mun. do Pará e 
EsLado de Min as Geraes. 

MOLEQUES DO NORTE. São ass im denominadas duas 
ilhotas que demoram pet··to ele tres milhas a N.E . ela ponta 
elos Inglezes, no Estado.de Santa Cath arin a . 

MOLEQUES DO SUL. Grupo ele tres t•ochedos eacalvados, 
situados quasi 10 milhas a E. da ponta elos Naufragados ; no 
Estado ele Santa Cathari11a . 

MOLHA CÓCO. Morro no centro do mun . de Ara ranguá 
do Estado de Santa Catharin a. 

MOLHA FUNDO. Logar no alto Parnahyba , a baixo de 
Sa n ta Philomena e acima da foz elo Riachão . Ahi existem 
"'l'a ndes peclras , destacadas em todo o leito do rio e que e 
de nun ciam pela quebrad<t das aguns . A passagem nesse lagar 
merece se rios cuidados por s~rem as aguas fo r tissi mas e r evol
t as. Acima elo 111olha fimdo, cerca de seis kils. , fica a barra 
do Brejinho . 

MOLHE. R ibeirão que desagua no rio do Braço ; no Es tado 
de Santa Catharina. 

MOLLE. R io elo Estado do Rio de Jane iro, no mun. ele Sa
qua rema . Nasce na sel'l' a do Amar e Querer e clesagua na la
gôa elo Saquar ema com o nome ele Juncl iá, se ndo navegavel 
por canôas na parte em que toma este ultimo nome . Ha no 
mesmo mun. um outro rio Molle, que nasce na serra elo rio 
Secco e desagua naque lla lagôa, passando sob u ma ponte de 
10 metros de compl'imenco. Tem no ftm do se u curso ·tam
bem o nome ele J1mclíá por passar a pouca distancia elo an
teceden te . 

MOLOLÓ (Brejos de). No mun. de Campos , Estado do R io 
ele Janeiro . Circu ndam esses pa ntanos longos 'trcbctus ele ter re
no, coberto de piçarra ou ele a reia solta e branca, onde vege
tam os cardos. as pit<t ng lleir as , os coqueiros e algumas hervas 
rasteiras, contrastando pe. lo seu as peclo mai s variado com a. 
flora do panLa no. Apr esen tam a inda esses bl·ejos uma camada 
lodosa, que attiJ?-ge á enorme profund idade ele 19 pés. 

MOLOLÓ BRANCO . Log. do JTistaclo do R io ele Ja neiro , 
na f reg. de N. S. das Dores de Macabú. 

MOMANA. Nação incligena do Est ado do Amazonas, nos 
rios Jutahy e J avary , da qual provém a pop. de Fonte Boa 
( Araujo Amazonas). · 

MOMBABA. Log . no EsLado do Parahyha , no mun. de 
Sa nia Rita. 

MOMBAÇA . Nome q11e se dá a o sertão em qu~ se acha a 
f reg . e termo da villa de, Mana P er eil'a (hoj9: BenJamin Cons
·tant), no Estado do Ceara. Vide 111ar!a Pere!rcb . 

MOMBAÇA. Pov. elo Estado elas Alagôas, no· termo de 
Traipú. 

MOMBAÇA. Logs . do Estado elas Alagôas, em Mul'icy . 
Pilar, Po~·io Real do Colleg10 e Matriz elo Camaragibe. 
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MOMBAÇA. Pov. do Estado da Bahia, n a. freg. da Concei
ção do Almeida. Orago S. Francisco . Tem uma esch. publ. 
de ins ·~. primaria. 

MOMBAÇA. Log. do Estacl.o do Rio de Janeiro, no mun. 
de Saquarema. 

MOMBAÇA. Bairro da freg. de N.S. da. Consolação doCa
pivary, no J;;stado de l\llinas Geraes. Pertenceu á freg. do Cam
buhy, da qual foi desmembrado pela Lei Prov. n. 2.'105 de 5 
tie novembro de 1877, art. I, § I. 

MOMBAÇA. Serra do Estado da Bahia, no mnn. da Feira 
de Sant'Anna. E' tambem denominada do ll{amão . 

MOMBAÇA. Sel' ra do Estado de Minas Geraes, na fre&· · 
de N. S. da Conso lação do Capivary, no mun. de S. José eLo 
Paraiso . 

MOMBAÇA, Serra do Estado de Minas Geraes, no mun, de 
Baepencly. 

MOMBAÇA. Riacho elo Estado ele Pernambuco, banha o 
mun. ele Flores e. desagua no 1·io PeJebú. ; 

MOMBAÇA. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, na f reg. 
de S . Domingos do Prata. 

MOMBAÇA.Rio do Estado de Minas Geraes, a!l'. do Santo 
Antonio, no mun. de SanL'Anna dos Fenos (Inf. loc.). 

MOMBAÇA . Praia .no porto e mun . de Angra dos Rei~, no 
Estado do Rio de Janeu·o, defronte das 1lhas Cabntos e Cata
guà ou Catiguá. 

MOMBDCA. Serra elo Estado do Parahyba do Norte, no 
mun, do Ingá. 

MOMBUCA. Uma das es·t<tções da E. de F. ltuana, no Es
tado de S. Paulo, entre as estações denominadas Capivary e 
Rio das Pedras. 

MOMBUCA. Pequeno rio do Estado de Sergipe, banha o 
mun. do Boquim e clesagua no rio Piaubytinga (Jnf. loc.) . 

MOMBUCA. Rio do Estado do Rio de Jane iro, formado 
pelos ribeiros Itapetiú e Uba.tiba.. Desagua na lagôa de Mari
cá, passando junto ela cidade elo mesmo nome. 

MOMBUCA. Rio do Estado de S. Paulo, aff. do Capivary, 
que o é elo Tiet6. Seu valle é a-travessado pelo ramal ela E .de 
lt'. Ituana . 

MOMBUCA. Ribeirão do Estado ele S. Paulo, banha o 
mun. ele Santa Branca e clesagua no rio elos Monos. 

MOMBUCA. Carrego do Estarlo de S. Paulo, a!f. do ribei
rão do Campo, que o é do Grande e este do Juquiá. 

MOMBUCA. Corrego do l];stado de Miuas Geraes, na freg . 
de S . Migllel do Jequicir:honha. 

MOMBUCA. Cor1·ego elo Estado ele l\!Iinas Geraes, na freg . 
das Aguas Virtuosas do Lam))ary . Vae para o Lambary 
Pequeno. Passa perto ela fonte gazoza, donde suas aguas 
foram desviadas. 

MOMBUCA. Carrego do Estado de Goyaz, aii. ela mar
gem dir. do ribeirão Samambaia, trib. do rio São Marcos 
(ínf. loc.). 

MOMBUCA Lagôa do Estado do R. G. do Norte, I;Las divi
sas da freg. de Santo Antonio . 

MOMBUCA-ASSÚ. R io do Estado de S. Paulo, nasce na 
se na de Paranapiacaba, corre na direcção mais geral de N. 
a S . e desagua no itanhaen (Azevedo Marques) . 

MOMBUCA-MIRIM. Ribeirão do Estado ele S. Paulo, 
nasce na serra ele Paranapiacaba e desagua no Hanhaen (Aze. 
vedo Marques). 

MOMBUCAS. Serra elo Estado elo Paraná, no mun. de 
Tibagy. 

MOMUNA . Montanha consideravel á margem do rio Ri
beira de Igrtape ; no Estado ele S. Paulo (Azevedo Marques). 

MOMUNA. Rio do Estado de S. Paulo, afl'. da margem 
dir. do Ribeüa de lgL1ape. E' navegavel por meio ele canôas 
por espaço ele 22,2 ki1s. pouco mais ou menos. Corl·e entre os 
muns. ele Igmtpe e Xiririca. 

MONARUPÁ. Temível cachoeira no rio Uraricoera; no 
Estado Llo Amazonas. Fica proxima elas cachoeiras denominadas · 
Arucaimí\n e Nereiman. 

MONÇÃO. Villa e mun. do Estado do Maranhão, na c~m· 
de seu nome, á mat·gem do rio Pincla1·é. Orago S. Franc1.sco 
Xavie l' e diocese elo Mal·anhão. Foi elevada á categoria ele v dl<~ 
ern junho ou julho de 1757 e por Lei Prov. n. 519 ele 9.de jun.ho 
de '1859 O m un. é regado pelos I' i os Pincl:.>.ré, Cahi:t, 1g·arapes. 
Sant' Anna e Boa Vista. Neli e flcam as colon 1as Janua n a. e 
S. Pedro elo Pindaré. Tem eschs. pu bis. de inst. pl'im. Ae-encra 
do correio. Foi creada com. pela Lei P rov. n. 1..295 ele ô ele 
agosto de 1883 e classificada ele ia entrancia pelo Dec. n. 128 
de 9 de janeit·o de 1.890. Comprehende o povoado Barradas. 
« A villa de Monção, an tes chamada Carará, quando era a ldêa 
ele índios Guajajaras, foi creada no mesmo tempo que a de 
Vianna, advertindo que então e1·a situada onde chamam as 
Arêas ; muito ac ima de Camaóca, ultima fazenda situada ~o 
Pinclaré e ·actualme.nte (1820) esLá na margem dii·. daquelle no 
iLtclo para cima: a sua elevação sobre o abaixamen·to das ae-uas 
do rio é de 40 pés, no meio de magníficas mattas, bem are.Ji.l.da 
e sadia: seu calor 88°, de noite no. Consta de uma praça ele 80 
braças por 40 ele largura, de um lado e o quartel é mnito bof!l! 
e do ou'tro a egreja matriz ; foram começadas duas ruas e Jll 
a lgumas ele suas casas são de te lha; consta de 25 fogos e \:JO 
almas, em que e n~ram 40 inclios dos clvilisados. Proximo a esta 
villa ha ·tl'eS aldêas ele inclios Gamellas, domesticados, cham~
dos Garapil•anga, Capivary e Cajary . .. A producçiio de Monçao 
é mandioca, milho, arroz, carrapato e canna, e suas terras 
não são menos proprias para algodão ; tem ·tres ser rarias de 
madeira e expol·tn já annua lmente entre 80 e 100 duzias de 
taboado; o rio aLi mesmo é abnndantissimo de peixe e caça, que 
tudo jrm~o dói ;i villa as melhores proporções pal·a augmentar-se» 
(Per~ira do Lago. Rev . do Inst. ci't. ) 

MONÇÃO. Log. elo Estado do Rio de Janei1·o, no mun. de 
Campos, com uma esch. publica . 

MONÇÃO. Uma das estações da E. de F. ele Campos a Ca· 
rangola, na freg. de Santo Antonio dos Guarulhos e .IJ:stado elo 
Rio ele Janeivo; entre aJs estações do Cat•closo l'ILore iQ•a, e ParaíSO• 
Agencia elo correio. Estação te legraphica . 

MONDE. Serra do Estado de Pernambuco, no mun. de Li~ 
moeiro. «Es·~cncle-se na direcção do sul, na extensão de 5,5 
kilometros . E' escalvada, cobeda ele rochedo e cacpueiras; com 
pouca matl;a; e produz milho, feijão, etc. Toma differen·tes 
nomes, segundo a sua posição, chamando-se ora do Soo(),vão, 
o L· a Sc~nto A4'!cké, ora Serre~ só mente» (M. C. Honorato) . 

MONDEGO . Nome por quefoidtirante muito tempo conhecidO 
o rio Mtranda; no Estado de Matto Grosso. O B. ele Melgaço 
diz:« Nlondego (Rio).- Assim fo i denominado o ]l![botetein otl 
Emboteteít no reconbecimen·to que fe~ João Leme elo Prado, em 
1776. Acl'virta-se que o explorador considerou como fíalho prin· 
cipal o do no1·te, que hoje chama-se Aquiclcntc~na, e cteu o nome 
de Jll/.a?·eao ao galho meridional, que então chamava-se Cc~hi ou 
Ara,quc~riú, e hoje é igualmente conhecido na pro v. pelo non1e 
de rio ele Nlirandc~. Todavia algun s hvros, mappas e documenuos 
officiaes conservam o nome de Monclego applicado ao tal ga;lhO 
do Cahi, Mareco ou Mirancla, e até da confluencia dos ditos ga• 
lhos para baixo até o Paraguay ·" 

MONDIM. Rio do Estado do Pará, na ilha Marajó. 
MONDONGO, s. m. (Pará) nome qLle na ilha de Maraj6 dão ás 

baixas que occupam grande extensão elas campinas e são cheiaS 
ele atoleiros_, de orclinario ocultos sob a espessur~ de p lantaS 
p~lustres. Da-se, porém, especialmente este nome a um exten· 
srsslmo pan·tanal que, distando ela costa norte ·LO a 12 milhas, 
prolonga-se de O. a L . dl3sde as cabeceir <Ls do rio Cururú até 
mui per to da costa orienilial Werreira Penna}. I Obs. Es te v oca• 
bLtlo, com a signiftcação ele intestinos miudos ele carneiro, elo 
pol'CO e de ou·tros• animaes, pertence tanto ao portuguez con1o 
ae castelhano. 

MONDONGO. Log. elo Estado do Pará, no cl'ist . da cidade 
ele Obidos. 

MONDONGO. Igara])lé elo Estado do Pará, banha o clist. de 
Sant' A11oa do H.io Capim, e ~esagua na margem esq. elo igar:;.pé 
Pirajauára, afL clo vio Caplllr. 

M€>NDONGO GRANDE . Furo no mun. ele Faro do Esbwclo 
do Pará. 

MONDONGOS. Extensíssimo pantanal na ilha Maraj6. 
Disla ela c?sia N. 10 a 12 m~lhas e prolon ga-se de O. a E . desde 
as cabeceu·as do .no Cururu até mui per·to da costa oriental. 
Contem em seq seio atoleiro~! formirila veia, algt1ns lagos :pequenos, 
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diversas ilhas e sobre·tudo infinitas plantas palusLrés, princi pal~ 
mente Aningas ( caladiztm Cb? bo?"escens ) , por entre as guaes se 
a: ras Lam milh<U'e" ele repti s que tornam peuigosa a appl·uxima 
çao claquellas solidões . «Esta immensa baixa, diz o Sr . F. 
P_e nn;t. segundo se póde concluir da disposição elo seu solo, ela 
d1recção q11e segue e da siLuação ela I lha , parece ter sido na 
antiguidade um braço ou Paranamirim do Amazonas ; e o 
Cm·urú, que boje se escôa para O. , correria então em rumo 
opposto, cons1itui nclo aquelle braço ou canal, ora inteiramen te 
obstruido.» Os Monclongos recolhem no pt•incipio do inverno 
Uu1a grande parLe das aguas phtv ia(>S; mas, enchendo- se rapida
mente nomeçam a extravasar-se pelos seus escoadouros naturaes. 
denomin ados rios 'l'artat·ugas, Ganhoão e Arapixi, que vão para 
o N., o Cururú que vae para O., o Mocoões (ramo do Auajás) que 
toma o rumo do SO . . e em fim o Genipaj~ucü e em parte tambem o 
Apeby (principaes ramos do Arary) que descem, este de N. a S . 
e aquelle ele NE . a: SO ., confundindo ambas as suas aguas no 
lago Ar ary . 

MONDUBA. Montanha no mun . ele Santos elo Estado de 
S. Paulo, mt ilha ele Santo Amaro . 

M:ONDUBA . Ponta na entrada ela bahia de Santos, na ilha 
de SauLo Amaro; uo Estado de S. Paulo. Jaz, segundo Azevedo 
Mat·ques, aos 23° :L' de La.t. e a 48o 44' ele Long. o~ste. No Atla8 

de Paulo Robin fig11ra com o nome ele 111anduba, i na Car ta 
Hydrographi ca elo Barão ele 'l'ef!:'é com o ele Muuduba . 

M:ONDUBIM. Pov . do Estado elo Ceará, no mtm. de Po 
r a ngaba i com uma esch : publica . 

MONDUBIM. Uma das estações da E. ele F. de Baturlté no 
Estado do Ceará, no lcil. 11,3'n, entre Por augaba e Maracanahú, 
aos 3° 43' 2:L" ele La L. S . e 40° 5<!' 56" de Long , O. ele Parlz. 

MONDUBIM. Riacho elo Estado ele Pernambuco i rlesagua 
no S . Francisco proximo á ilha elo Pontal, no mun. de Santa 
Maria da Boa VisUa. 

MONDUBIM. Lagoa do mun. do Porangaba, no Estado elo 
Ceará. (Inf. loc.) 

MONDUBINS (Costa dos). No li tt.oral elo Es·t~. elo ele Santa 
CaLhar ina, etnre a ponta elos Zimbos e a ilha dos Macucos . 
Junto ao costão dos Amendoins ou Mondobins, diz o lJarão de 
1'efl'e , ha a lgum as lages, a primeira elas ques fica a 180 braças 
da costa, feixando um canal limpo e profundo, e as outt·as estão 
mais proximas da ponta elos Zimbos e chamam- se Duas Innans 
e Lage da Cruz, entre as quaes tambem ha passagem . Mon~ 
tada a lage ela Cru z, pode-se orçar para o ancoradouro elos 
Zimbos, fundeando a uma e meia ou cluas amarras da terra 
em 18 pés de fundo, lôclo, no lagar pouco mais ou menos onde 
está a a ncora , no plano ; ahi iicará resguardado de todos os 
ventos do ma r e abé elo Sul , podendo apenas ser incommoclado 
JJelo O. ou NO. qlte rein am no inverno e sopram de noite com 
bas tante i ntens iclacle». Vide Pla-nta, hycl?"Dgl"aphica, ela costa e 
porto de Santa Catharina, levantn.da por Antonio Luiz V. 
HoouholLz (1862). 

MONECI ou Meneei (rio). Vide Ivinheima . Dá-se tambem 
este nome a uma lagôa , que se diz existir nas immediações do 
mesmo rio; no Estado de iHatLo Grosso. (B. de Melgaço). 

MONFORTE . Parochia no muu. ele Soure do Estado do 
Pará, na ilha Marajá, li mitada pelos igar apés do Jubim e 
Lim ão . Diocese de Belém , Foi areada peJa Lei Prov. n. 907 
ele 5 ele junho ele 1878. Em 1876 escrevia o S1·. F. Penna: 
«Estapobt·e e decahicla pov. que já fo i freg . e vill a, relati
vamente rica e populosa, é hoje apenas uma r ecordação bis
torica elos primeh·os tempos ela civilisação ele Marajó . li' oi ella 
que deu o a ntigo nome de J oannes á ilha, pois que Joauues 
era o a ntigo nome de iVlonforte . Os padres de Santo Antonio 
foram os seus primeiros missionarios, como o foram de todas 
as aldêas das costas septentr•ional e oriental da ilha . Elm 1757 
essa alclêa de Joannes foi elevada á villa com o nome de · 
l\Ionforte pelo governador e capibão gener al elo _Par:i .. A pov . 
está no logar mais alto que existe em toda a Ilha e Jun to á 
costa oriental» . 

MONFORTE. Pov. do Esbaelo do E. Santo, a i08 kils. de 
Vianna. Foi em sua origem, no principio elo ])!'~se nte aeculo, 
o sexto qu <:: l'bel estabelecido para proteg_er os vJaJautes co!1 tra 
as .aggressoes dos indios 11 a estrada en tao pro.Jectada , e a1~1d~ 
hoJe pouco seguida desse Es·tad0 pa1·a o de Mmas Geraes . .Esta 
642,<12 metros acima do uive! do mar, segudo o calculo elo 
engenheiro H. Dumont. 

MONGAGUÁ (Serra de). Nome da ramificação da cordi
lheira maritima, que sahe do seu lado meridional na clirecção 
S. , estendendo-se entre os muns. ele S . Vicente e I tanhaem e 
~erminanelo nas acljacencias da ponta de 'l.'aipú, ela Bar~-a 
Grande ele Santos; no Estado de S . Paulo. 

MONGAGUÁ . Rio elo Estado de S. Paulo, nasce na sena 
do mesmo nome, percorre o mun. de Itanhaem e desagua no 
Oceano. 

MONGES. Morro elo Estado de Minas Gerrés, no mun. de 
Ouro Pr~to. 

MONGUATÁ. Morro elo Estado de S. Paulo, na ilha de 
Santo Amat·o, proximo elo canal da Bert.ioga . 

MONGUBA. Pov. do Estado do Ceará. com uma estaçao 
da E. de F . de Baturi'té ; entre Pacatuba 'e Maranguape, no 
k il. 26,6 metros . 

MONGUBA. Log. do Estado de Pernambuco, no mui\. do 
Limoeiro. 

MONGUBA . Log . do Estado das Alagôas , em Santa Iphi~ . 
genia Q Mundahú- mirim . 

MONGUBA Estação da E . de F. de Ba1mrité, no Estado 
do Cear[t, no kil. 26,6m, aos 3° 54' 03'' ele lat . S. e 4Qo 50' 40'' de 
Long. O. de Pariz . S ituada ao belo ele uma abundante pedreira 
ele granito, expo1·~a pedras em bruto e trabalhadas, maLeriaes 
de construcção, madeira para combusttvel, fructas, assucar, 
a lgodão e aguardente . A sua renda media annual é ele 7:000$, 
sendo 1:000$ de viajantes e 6:000$ ele cargas . 

MONGUBA. Serra elo Estaclo das Alagôas no mun. ele 
Muricy. 

MONGUBA. Igarapé do Estado do Pará, aff. do Araguary, 
no mun. ele Macapi. 

MONGUBA . Furo no mun. de Almeirim e Estado elo Pará. 

MONGUBA. Igarapé do Estado do Pará, no rio Purús e 
dist. da Prainha . 

MONGUBA . Riacho do Estado das Alagôas, aff. da mar gem 
dir . elo Gulaugy . 

MONGUBA. Rapido no r io P_raguary e Estado do Pará. 

MONGUBAS . Dist. do termo da União, no Estado das 
Alagoas . 

MONGUBAS . Serrote do Estado do Parei, no mun . de 
Maca pá. 

MONICA. Pequeno rio elo E~·tado ela Bahia , rega o muu. 
de Alcobaça e corr e para o Itanhentinga . 

MONICA (Santa). Cort•ego do Estado do Rio de Janeiro 
passa pelas ta rras elo Barão ele Aquino , e desagtia no ribeirã~ 
ela Conceição, aLI'. do r io Paquequer, que o é do Parahyba . 

MONIM. lUa do Estaclo do Maranhão, clesagua na bahia de 
S . José, junto a Icatú . Recebe os rios Preto e Iguará al~m de 
outros , E' uavegavel no inverno na extensão de '120 kils. e no 
verão até a Cachoeira, oito kils. distante de Icatú. T ambem 
escrevem Jlihmy. 

MONJARDIM. Com este nome foi elevada á cidade a villa 
de S. Pedro do Itabapo:.ma pelo Dec. n . 103 de 5 de junho 
de 1891 Perdeu a denom inação de i\llonjardim por es la ultima 
pele Dec. de i de março de 1892 . Fica no Estado do Espirito
Sauto . 

MONJOLINHO. Bair ro do mun. ele S . Carlos do Pinhal, no 
Estado ele S. Paulo. 

MONJOLINHO . Log . no mun . de Bragança, no Estado 
de S. Paulo. 

MONJOLINHO. Dis t . areado no muri . de Santo Antonio 
do Im biLltva pela Lei n . 5 de 12 de mala de 1892, quê deu-lhe 
por séde o lagar denominado Cape!la do Senhor Menino; no 
Estado elo Paraná. 

MONJOLINHO. Ribeirão elo Estado de S. Paulo, rega a 
cLdacle de S . Cal'i os elo Pinhal e vae para o Jacaré-pepira
guassú, aif. elo Tietê . 

MONJOLINHO. Ribeirão do Estado de S. Paulo, banha o 
territol'io da freg . de Santo Antonio ela Bôa Vista e desagua na 
mar~em esq. do rio dos Carrapatos (Inf. loc. ). 
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MONJOLINHO . Rio do Estado do Para n á., banha o num. 
de Palmas e desagua na margem esq . do Jgu assü. 

MONJOLINHO. Ribeirão elo Estado de Minas Geraes, banha 
o mun. de l\1al'ianua e desagua no r ~o Casca. 

MONJOLINHO. Conego do Est.ado de Goyaz, banha o 
mun. ele Santa Luzia e elesagua na margem esq . do rio Para
canjuba ou P iracanjnba. (Inf. loc.) 

MONJOLINHO. Corrego do Estado ele lVla·tto Grosso, trib• 
elo rio elo P a redão. Atravessa a estradn. para Goyaz, perto cl 0 

morro Redondo e entre os ribeirões da Vi.uva e do Jatobá, d0 

qual dista 21<,5, 
MONJOLO. Bairro do mun. do Cunha e Estado de S. Paul<•, 

com eschola . 
MONJOLO. Corre~o elo Estado ele S . Paulo, clesagna na 

margem esq. elo rio 1. ieté no espaço que medeia entre a cidade 
ele Lençóes e o salto ele Avanhanclava, proximo elo rio Morto. 
'Ieru 1m ele l argo. (In f. lo c.) 

MONJOLO . Ribeirão n.JI. ela mat•gem esq. elo rio Neg t· o, 
que é trib. do Iguassú e este do Paraná. 

MONJOLO. Ribeirão an·. da margem esq . elo rio 1'urvo, 
tr ib. do S . Migu el, qut~ o é elo rio Negro, este do Iguassú e 
este finalmente elo Paraná. 

MONJOLO. Arroio do Estado elo Paraná, ai!'. do rio deste 
nome. 

MONJOLO. Arro io do EsLado elo R . G . do Sttl , nasce no 
Rincão Nacional, banh a o mun. do 'l'aquary e desag11a n <t 
margem occ1dental elo L'lO deste ultimo nome, poLtco acima ela 
sua foz no Jacuh y . 

MONJOLO. Col'l·ego elo ITi stado ele Minas Geraes afl'. da 
margem esq. do ribeirão elas Antas, Lrib. do rio Itahi~, que 0 
é elo Sapucahy- mirim . Passa. no bairro elo Portão. 

MONJOLO. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, banha o 
clist. do Pol'to el e Santo Antonio . 

MONJOLO. Cot'l'ego elo Estado el e Goyaz, aif. clêL marge m dir. 
rlo corrego Matto elo Rei (In f. loc). Do mun. ele Santa Luzia nos 
mencionam outros corregos desse nome : um atr. ela margem 
clil'. elo ribeirão Alagado; outro a fi:'. ela marge m di r do ribeirão 
da Ponte Alta. 

MONJOLO. Corrego do Estado de Goyaz, banha o mnn. 
de Santa L e~ zia e desag·m na margem esc1. elo rio Paracanjuba 
ou Piracanjuba (Inf. l oc). · · 

MONJOLO. Ribe iL" ão elo Estado de Goya~, alf. ela margem 
dir. do rio Cannabrava; na freg . ele Amaro Lüte . (Alencastro. 
Diac. cit) . 

MONJOLO. Ribeirão elo Estado ele Matto Grosso, afl'. elo 
rio do P eixe, ga lho di r. do rio das Mot·tes , entl'e os do Ta
quara l e ela Insua . 

MONJOLO . Conego do Estado ele Matto Grosso , subs idiaria 
ela margem dir. elo Samré. galho do Gnal)ol'é, l ogo acima do 
S .. Francisco Xavier . Junto á sua fo" passava a estrada de 
V!l la. Bella. Em suas margens clescobl'ir am- se minas ele OIH'O 
em 174-1. 

MONJOLOS. Log. do Estado do Rio de Janeiro na'.i: freg . 
da Conceição de Cordeiros. ' ·· · 

MONJOLOS. Pov. no termo do Serro elo Estado de Minas 
Geraes; com uma esch . publ. de instr . prim . para ambos 0 s 
sex:os, creacla pelo art. I § IH da Lei P rov. n. 2.680 de 30 de 
novembt·o de iSSO. 

MONJOLOS. Corrego r~o Estado elo Pa1·aná, banhao mun. 
da Campina Grande e clesagtta no rio elas Marrecas, ali'. do 
Capi vary Grande (In f. loc) . 

MONJOLOS. Pov. elo Es tado d.e Minas Ger aes, na freg . 
d'Abbadia e mun . ele Pitanguy. 

MONJOLOS. Log . elo Estado de Minas Geraes, na fre.,., do 
Caratinga e muu. elo Manhuassú. 0 

MONJOLOS. Cor rego do Estado ele Minas Ge raes, no mnn . 
ele Paracatú; desag Ia no ribeirão Santa Rita: Em suas margens, 
no log·• r chamado Lavra , h a ri C<l. nnneraçao de ouro. 

MONJOLOS. Ribeirão do Estado ele Minas Geraes: nasce 
na serra d? Bom Successo, banha o mun. des te nome' e cles
agua no Pll'apeLinga. 

MON 

MONJOLOS. Corrego elo Es tado de Minas Geraes, nas 
di visas do clistr. ela Serra do Camapua n, pertencente ao mun . 
ele Enlre R ios. 

MONJOLO VELHO. Log. do Estado do Rio ele Janeiro, na 
freg . ele S. Josc:i do Rio Preto elo mun. ele Sapncaia. 

MONLEVADE. :Pov . elo Estado ele iVIiuas GeL"aes, no mun. 
de Itabira, 30 kils. a !TI . ela cidade deste nome; com um a pe
quena fabrica ele fer ro. 

MONNE RAT. Log . do Estado elo lUo ele Janeiro, no mun. 
elas Duas Barras; com uma es tação ela E. de F. de Cantagallo, 
entre Bom Ja1·clim e Cordeiro . 

MONOP AIÁ. Rio do Estado do Amazonas, a!l:'. cl<). margem 
esq. elo Ituxy, trib . do Purús. 

MONOS. Serra do Esbado ele Minas Geraes, circumcla a 
E. a rreg . ela Conceição da Boa Vista pertencente ao mun. 
ela Leopolclimt. 

MONOS. Ilha do Estado de Mabto GL"osso, no rio Guaperé, 
logo acima elo rio Coariteré. 

MONOS. Ilha do Est11do de Santa Catharina, no rio Itapocú. 
MONOS. Ribeirão do Estado ele S . Paulo, banha o mun . 

de Santa Branca e clesagua no t·io Parabyba. Recel>e os ril>ei
r ões Mombuca e Agua Comprida. 

MONOS. Rie do Estado de Minas Geraes; nasce na serra elo 
~ou nome e clesagua no rio Pornb <t pela margem cl ir . R ecebe 
os corregos Pacitico e Agua Limpa. O viga rio ela freg-. da 
Leopolclina assim descr eve esse rio: "Nasce nas Yerten bes ela 
serra ela Leopoldina, r ecebe pela margem esq. o riue irão da 
Agua Limpa e a 1 e i /2 kil. abaixo , na margem di r. e em 
frente á estação ele S. Joaquim, o COL'L'ego do l:!al'l'eil'o; e eles
agua no rio Pomba jun·to ao arraial do T apiruss ú, a 1;~ós um 
percurso de 29 kils. » · · 

MONOS. RibeirãG> elo Estado ele Matto Grosso, a .fl'. di L". elo 
rio Verde, galho do Guaporé, abaixo elo dos Veados. 

MONSARÁS. Villa e ·mun. elo Estado elo Pal'á, na com . de 
Sonre, na costa Ol'iental da ilha Mat·ajó , 36 milhas a NNO . cln 
capital. Foi outr'ora uma a ldeia de nome Ccúyr.ô, hab itada por 
índios ela família A>·uan . Cai.echisaelos e missionados pe l o~ 
capuchos ele Santo Antonio até o a no.o ele 17,j7 em gue foi 
elevada á categoria ele vil la. Seu mun. eleve tet• uns dous a. 
Lres mil h abs. A agricultura é nenhum a ; a inclustr ia cons iste 
na criação ele gado, que se expo rta para a cttpil.a l e na pesc:1 
e Cabdco da fal'inha para usr> elos b a.bs. E' uma po1'. de.
caclcnte . Fo i incorporada á com . ele i\1arajó pela Lei Prov. 
n. 273 de 23 ele ouLubt•o de 1854 e á de Sou i· ~< pelo art. Il ela 
ele n . 1.065 de 25 de .Junho ele 188 l. O mun . é regado por 
diversos rios, entt•e os gr1aes o Camará, Jntuba, Aturiá, 
S . Migttel , da Sé, Quió, Urubuquara e outros. Comprebende o 
clist. ele Concleixa e a villa ele Joannes. Tem duas eschs. 
publs. e age ncia do correio. 

MONSARÁS. Igarapé elo Estado do Pará, no cl ist. elo 
Coude e mun. da capital. 

MONSARÁS. Lagôa do Estado do [~ . Santo na margem 
esq. tlo l'io Doee, pr oxima ao littoral. Recebe' as agttas elo 
rio Norte e clesagua no mar. (C. Rtt bim). 

MONSUABA. ~og. do Estaclo elo Rio el e Janeiro, no mun. 
ele An,gr:~ elos R01s, com uma osch. publ. ele inst. prim. 
Agenc1a do correio . Tem uma capella elo Cor ação ele Jesus. 

MONSÚS. Log . do E ,·tado ele Min as Geraes , 110 mun. de 
Mananna, sobre o ribeirão elo Carmo. 

MONTA CA VALLO . R ibeirão elo lTistaclo ele Minas Gtlraes 
atr. do rio Pre·to, que o é do Parahybtma . ' 

MONTADO. Log. elo Estado ele Pernambuco, no mun. do 
Bom Jardim . 

MONTANDON. Log. á mat·gem elo rio Bagagem, no Estado 
de Min11s Ge!'aes. 

MONTANHA. Cachoeira no Pat·anatinga, tres kils. abaixo 
ela de S: Justino e 27 k ils . do rio Verde . E' formncla por uma 
grande 1lha, onde se eleva o meto rto nm sel'l'O conico ele 
110 metros ele alto. Começa em um ba nco, que se passa a. 
meia carga , indo a t•es tante por um caminho de 750 metros. 
O canal é á meio rio, e á di r. ela ilha, passando as canôas 
completamente descarregadas, 
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MONTANHAS . Lagôa do Es tado do R . G . d o Norle, no 
lll ll ll. de Cangua retama (Iuf. loc .) 

M ONTARIA, s . f"· pequen<t canoa lige ira , conslruida de 
um só rna dei. ro . N;t maior pat'Gc dos casos, ê seu des tin o, nas 
VIage ns tl1,1vi aes, aco mptt nh :J t' as ca nôas de voga e servir pant 
a pesca c' caça.cla. Etym . Seu nome pl'imi ti vo er a ccbnÔa, ele 
mo·ntcwia. E' m ui usada no vall e do Amazo nas, em Matto 
Gr osso, Goyaz e outros Estados . 

MONTARIA . Lago rio Estado de Goyaz , desagua na ma.r 
gem esq . élo Arag uaya pouco acima do tr avessão do Reuno . 

. MONTE . Ri o el o [!jsta clo de Goyaz , afl'. da margem esq . do 
Bon ito, t rio . elo Cayaposin ho, um elos fo rmadores do Ar a
guaya . E' ele leito profun do, tem cerc<t de 30 kils. de curso 
e nasce '18 k il s . ao occ . ela villa elo Rio Bonito. 

MONTE. Lagôa do Estado elo Par ahyba do Nor te, no mun. 
de Cabacei ras . 

MONTE AL EGRE . Cidade e mun . do Estado do P a rá , 
sécle el a com. elo seu nome, na mar gem esq. do Amazonas . 
O Sr . .D'erre it·a Pena, no se u li vro A R egião diz a res peito de 
Monte Alegre o seguinte : « Par a se chegar a o por to clesla 
villa , dei ;(a-se o Amazonas em fl-ente ela ilha do F l'ech al , 
entra-se com a con enLesa pelo P aran á -mirim que segue a o 
N . a té encont rar-se o rio Cut•11 patu ba, e s ubi ndo um po uco por 
este che,ga- se ao pot·to ela vil la que es tá na margem esq. ou 
s~pte n t l'io n ai elo mesmo ri o . O porto fórma uma po v. a par1e , 
d!staJJ te m:ti s el e um a mi lha elo logar ela villa , sendo neces
saJ'Jo, para chegar a esta, sub ir por um a ladeira areen ta e 
1ncommocla, que vae quasi em linha r ecta até o a lto el o um a 
chapada, onde ella es tá s i tu a da . O ter t'eno do por to é consti
tuiclo por uma pt'a ia de a rêa sol-ta. or ig inaria d;t monta nh a e 
a 11gmen Lada cada a nuo, clura n lé o inverno, por novas camadas 
desse elemen to que . ar rasladas pe las encburradas , descem 
pela ladeira em r olos enorm es, envolvendo tudo que encon
tram,_ e po uclo em perigo os moradores . A pov . compõe-se de 
UJJ?- a l1n ha ele casas, q ue corre de S. a N . da praia p<Lra cim <t 
a.te a entrada da ladeira , e de btttra fi leira correndo ele E . a 
O., a o longo e um pouco afas tada da ma 1·gem . O rio tem· a ll i 
deft·onte 2GU me tt·os de largut·a e muito fund o, pa1·a qu a lqner 
n avio . Do po t' to 1nu·a cima não se encontra mais casa alguma 
até che9ar-se á vi lla, onde a lade ira vae desemboca r ; ha, 
porém, a beit-a do caminho algumas fon 1.es de excellente agua, 
precioso lenitivo pa r<t quem sobe a ladéi ra . Apenas ter mi
n ada a subida, te m-se ent\'a clo na pr aça ela vill a , no meio da 
qual destaca- se o bello e a ind a não concluido (1.868) ecl ificio 
ela egreja matr iz que, ao menos em presen ça d"s casas em 
geral med iocres que ficam aos lados , aprese nta um por te ma
gestoso que ca usa certa surpresa a quem pela primeira vez 
vis ita esta pov . E ' o unico monumen to do Amazonas, que l' e 
pr eseuta pela arte o que este gra nde r io r epresenta pela natu
reza . Monte Alegi·e está junto á borda meridiona l de uma 
a lta cha pa da, cerca de 300 met ros sobre o uive! commum elas 
agttas . Tudo quanto ba ele gra ndioso e bello n as margens e 
imm ecliações do Amazonas r~sume- se no risonho qu adt'o que 
elo al to claquella esplanada se desdobra ante os olhos do 
hom~m. O volu me colossal da mon tan ha T a,!WJury, que se 
levanta ao· N . da villa , a serra do Erer8 a O. com sua fa
chada, escabrosa q uas i a pr um o elo lado N . ; o ser r o J.l!IcMcio"á e 
o Monte (]r a,n cle , que se erguem do meio do campo como gigan
tescas ton·es co n icas, e o se n·o Pao·ctizó ,que é o mais occicleu·tal, 
a vas ta pla n icie cm• Lada pelo Ama zonas e a longinqua linha ele 
mon tes elo C1wttá ,que m<l l se clesenha.m no horisonte elo lado 
do sul ; ·todos estes oujectos de J'órmas e aspectos var ia dos cons ti
tuem um magní fico pa norama , o mais bello pa inel d<t na
tltl•eza I] 1te é perq1ittido admirar- se nas duas pt'OVS. brazi
leü·as do Amazonas ... , Monte Alegl'e não ê sómente um lagar 
alegre e enriquecido el e panoramas gr aciosos; é sobretud o im
portante por sua temperatu ra menos eleYada do que em qua l
quer ou·tro ponto do Amazon;:1,s, po r sua .athmosph!lra pura , por 
sua salubl'iclade em fi 111 concorrendo mmto par a ISto ;:J, put'eza 
cl e suas a guas n.a tiv; s, circum stan ci a ia n bo mais p t·ec i~sa 
quanto ci ·is to mu pb enomeno raro nas margens elo grande r1o. 
Os acciden tes do ter reno dão ta m bem um carac let· espec1al ao 
logar ; quando se es t[t em Monte Alegre fi gur a-se que se es·tá 
n:uma região· in teil·amente opposta á elo Am_azon~s • E~ te p re
c1oso concurso ele circumsta ncias locaes nao pode dan ar ele 
exercer uma influencia bene!lca sobre os indivicluos . A expe
riencia ensina que os h<tbs . elos loga1·es montanhosos difl'erem 

se mp re el os elas planicies . No pouco tempo que es i;.ive em com
mu nica ão com os ha.bR. de Mon te Alegt·e p ude ap !'eciar. a inda 
que li ge ira men te, al g1tmas dessas mocli/icações, prod uzidas 
pela disp r.> s içiio ele ·te r reno, C[Ue ali ás não são t ão clive t'sas elo 
r esto da região que deern um a cliJferença completa . Notei nos 
moradores ma ior acti vidacle el o que en:t ou tt·os 0.« pro v. , notei 
pr incipalmente a sua Jextt'P.Z<t ua arte, ou, pal' '~ ser mais 
exacto, no habito d~t equitação, sua a:fl'eição mui to peon nn ciada 
ao torrã.o natal ; e uma alti vez ou ind ependencia pessoal gue é , 
para assim dizer, como um typo ele ca t·acie r loca l .. , , O bispo 
D. F r. C<J.et ano Bra ndão assi m expl'essou-se a respeiLo de Monte 
Alegre : " Acha- se a vi !la s iluada soln·e al to monte, de onde se 
clescor tina , por todas as partes, var iedades de oh.J ecios s umma
mente a preciaveis ; porém nada recreüt tanto como o espaçoso 
e dihLado campo, que se vé cor rer ao longo do rio Amazo nas , 
re tal ]lado por diJ'l'et·en bes lagos e arvoredos, for mando a pers
pec tiva de uma enfi a cb de quintas d ispostas na mais bella 
ordem , O co nego F . Bernardin o ele Souza . no seu lral;alho 
"Comrnissão do Jll[a,cleú"a,, Par te III pa•! . 47 diz : «E' admi 
ravel o espect;tc ulo que se a vista par a todos os lados do cimo 
ela v.i lla . O Amnonas, clesafl'ro ntacl o elas muitas i lhas, que o 
assobe1·ba m ele n·Ionte Alegr e par a baixo, parece m ais um mat· 
inLe l'ior do que um rio ; porélll as s uas ma rgens oi-Ierecem a lli 
sig na~s ele maio t· devastação ; as corren les fu riosas arrancam
lhe pedaços ele barreiras enor mes e arvores agigantadas .. . Em 
cousequencia elo l a rgo areal sobre q t1e es tá assentada a pov . 
a ·tempera wra é ahi bas ta nte elevada, apezar da vlt-ação, 
que const a ntemente sopra elas 10 horas ela ma nhã ás cinco ela 
'(,a rde . As primei ras horas el a noite são por demais calmosas , 
tornando- se ainda ma is sensível a elevação da temperaLnr:! , 
por serem os mor adores obrigados ou a terem fechadas a s casas, 
logo ao escurecer, par<t se li vrar em elas nuvens ele carapauãs 
(mosqui'tos) que inv a dem a pov . , ou a a ccenclerem diante das 
po r t <~ s fogueiras par a afugentarem com a fumaça a maldita 
pr aga . As ma nhãs , pot'ém, são fr escas e muiLO agrada veis . .. 
Além do incommoclo que soíl"rem os mot·a clores do porto com a 
elevação ela temper a tura, occasionada pelo areal , lutam com 
outro aindfl, maio t• e ma is seriu e per igoso em suas cousequen
cias. Mu itas vezes, clura ,Jte o inver no, no tempo elas chuvas 
copiosas e prolong>tdas, e quando descansa m el as fadigas elo dia , 
são acorda dos em sobresalto pelo rui elo assus tador elas aguas, 
que, fo t·man clo caud alosos rios , e arrasta ndo comsigo en?rme 
quantidade de areia , descem da villa, ameaçado ras , r ugin do, 
invadindo as casas e pondo em immi nente r isco a es tas e aos 
moradores . Desse diluvio . de nova espec1e me fallar a m todos 
com verdadeiro ten or , Sobre a a~tric ultura e inclust1·ia do 
mun. dt zia em 1875 o presidente Dr. t-'eclr o Vicente ele Azevedo : 
- «A agricuh ura es tà em gra nde a tr azo, cultivando- se algum 
cacáo, ou a ntes, apt'ove itando-se os fruc tos das a n Li gas p la n
tações , um pouco ele ma ndioca e canna de assucar. A pr in
cipal industria é a criação el e gado e tambem a pesca. F abri
ca -se em peqtH•na esca la o vinho ele cajú, genipapo, anna z, etc. 
O mun. exporta principalmell'te p irar ucú secco . algum gado, 
cacào e borracha . Os meios de transpor te são os vapores que 
t ocam no porto da villa e no el a P rainha, e grande n umero de 
canôas e barcos de vela que traficam pelos r ios e lagos" . A esse 
r espeito assim se manifes ta o Sr. F er reira Penna : « No reiuo 
miner al o muu . não tem productos valiosos ; no animal os pro
duetos que a vultar am n a exportação ele 1867, exceptuaclos os 
provenientes da criação de gado, cons·tam sómente de 546 
l ibras de pelles de veado, 5.216 a t' robas de pirarucú, uma boa . 
quantidade de carne , couros salgados, e·tc . Os productos ve
getaes espontaneos ou pr ovenient es da industr ia. estracti va 
são variados e nã o po'.lcos, sendo principaes os segmn tas : cas
tcbnha s procedentes elas ·tet'l·as lit·mes elos rios Maycuvú, Gut'uá , 
'l'am uc~n·y , Uruará e 'l'amatahy ; salsalJaro"i lha,, que vem dos 
r ios Maycur ú, Ctu·uá , 'l'amucur y e Tama ta hy; bre1t, proven ienLe 
elos rios acima indicados e elo Cuçary; oleo de aupa,hyba,, ex ~ra
h ido das marg·ens do Maycm•ú e Tamucury; ,qornrna, elast zca , 

· que eleve se1· pr ocedente ela par te oriental .elo _mun . ~u elo ~·io 
<..:u ruà. Qua nto aos gener os de cuJtura os prwctpaes sao cacao, 
ca fe e mandioca . A principal incl ustria , aquella a que em geral 
se dedicam os h abs . , ~a Cl'iação ele gado para o que ba no 
nlllll . , alem elos extensos cHmpos das sen ·as e cha padas , os elo 
Maycurú pa l'a onde a ffiuem os criadores pela boa qua lidade ele 
pastos p~ra o seu gado . As campinas ao N. elo l ago ele Monte 
Alegt·e, percorriaas p los igarapés Paytuna e Ererê, tem tà.m
bem fazendas ele criação ».- A igreja matr iz da cidaue de Monte 
Alegre tem a invocação de S. F rancisco ele Assis e depende da 
diocese elo P ará . F oi começada em 1818 á custa dos parF-
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culares e das esmolas do povo, por iniciativa do coronel Aniceto 
Franc1sco Malcher, o qual, fallecendo em 1831, deixou- a por 
concluir. - A pov. de .Monte Alegre foi, em principio, n a1deia 
de Gurupatuba ou Curupatnba, estahel• cida á beit·a elo rio des be 
nome, donde depois os padres da Ot clero da Piedade transpor
taram parao lagar em q~<e hoje se acha. Foi elev.a.cla á categori!t 
ele villa com o nome de Monte Alegre em 1758.e á ele cidade .por 
Lei Prov. n. 970 de :1.5 ele março ele 1880. E' com. ele .prime ira 
entr ., creada pela Lei Pro v. n. 772 de 5 ele agosto de 1873 e 
classificada pelo Dec . n. 5 .386 ele 3 ele se·tembro ele 1873. O 
mun., além ela parochia da cidade, comprehenele mais a do 
Ererê . A pop. da cidade é es timada em 900 habs. e D, elo mun . 
em 5 .000. Tem duas eschs. publs. ele inst . prim. Agencia do 
correio. Sobre suas di visas vide: Lei Prov. n. 48-l de 17 ele março 
de 1865; n. 785 ele 10 de setembro ele 1873; n. 1.051 ~le 10 ele junp.o 
de 1881. Segundo a Provincia elo Pa?"é1, ás 10 horas ela n01te 
de 26 de maio de 188<! sentiu- se na cidade de Monte Alegre um 
abalo subterraneo, que durou cerca ele ·tres a cinco segundos, na 
direcção ele NO. SE. Diziam então os mais atrtigos moradores 
do Jogar que, h a 40 e tantos annos deu-se ali i eg-ua l phenomeno. 

MONTE ALEGRE . Cidade e mun. elo Es·tado ele Minas 
Geraes, séd~ da com. elo seu nome , ex-termo ela com. elo Prata, 
ligada a es'ta ultima ciclacld por uma eGtracla atravessada pelos 
rios '~'ijuco e Babylon ia e a Uberaba por uma ou·tra atravessada 
pelo rio Panga. Orago S. Fmucisco das Chagas . Foi creacla 
!Jarochia pela Lei Pro v. n . 2'17 ele 20 de julho ele !843; elevada 
f1 categoria ele villa pela ele L664 ele 16 ele setembrQ de 1870 e 
á ele cidade pela n. 2 . 556 de 3 ele janeiro de 1880. Foi creada 
com. pela ele n. 3 .123 ele 18 ele outubro ele 1883, e classificada 
ele 1a entr . por Acto de 22 de fevereiro ele 1892. Tem ·tres escbs. 
publs, sendo uma nocturna. Agencia elo cot•reio . O mun . era 
em 1889 coostituido pelas pat·ochias ela c i clade e ela ~'\.bbaclia 
elo Bom Successo . O mun . é fer tilissim0 e sua industria. prin
cipal a do gado . Sobre suas divisas vide, entre outras, a Lei 
Prov. n . 887 de 4 ele JUnho de 1858 ; n. 1. 992 ele 1.3 ele novembro 
ele 1873 (art. IX). 

MONTE ALEGRE. Villa e mun. elo Est ado da Bahia, na 
com. ela Jacobina, a 342,5 k ils. ela Ca\Ji tal. Orago N. S . elas 
Do•·es e diocese archiepiscopa l de S. Sa vaelor. Foi creaéla pa
rochia pela Lei Pro v. n . 67 ele 1 de junho ele 1838, que des
membrou-a da villa da Feira e incorporou-a ao ·te•·mo ela 
.J.acobioa. Annexacla. ao mun. de Camisão pelo art. II ela ele 
n. 520 ele 20 ele abril de 1855 . Elevada ít categoria ele villa peJo 
q.rt. V ela de 11. 669 de 31. de dezembro de 1857; instal lada em 
11 4e .Janeiro de 1862. Tem duas eschs. publ s . de in st . r,rim ., 
Banha-a o rio Jacuipe aff. do Paraguassú. Nella ficam os 
monos ela Santa Cr11z, ant. Gavião, e o Micaello. Dizem que 
essa viU a começon a pov,oar- se em 1807, anno em que se.u 
descobridor Severino Gomes de Olivel(·a ahi estabelecelt-se 
dando-lhe o pome de Santa Rosa de Lima. Em 1822 fpi 
edificada por Joaquim Alves Bellas e snn mulhet· a capella 
das Dôres, que foi elevada a matriz em 1836. A pop. da 
yilla é ca,lcul,aela em S.OOO hahs . Ag·encia do cor•:eio. F 9i 
tncorpot·nda <L com. ele Jacobina por A.c·tp de 8 ele agosto de 
1892. « Peql.\ena e eleganLe vi lla edificada na eucosl.a ele um 
monte de :1rna das ~uitas collinas da Sert·a P reta, a se is le
guas da vtlla ela Baua Grande, 18 ela Jaco bin<t e25 do Mol'l'o 
do Chapéo, composta de c~;~11to e tanta~ casas caiadas e acaia
das, tendo no alto a matriz de N. S. das Dores. Possue casa 
do Conselno, cemiterio· e duas esch~. Se•t cornmercio é peqúeno 
e occupa•se com a compra e exportação ele fumo. H a feira 
aos .sa bbados . O clima é secco e sadio. Os habs . do mnn. 
occupam-se com a la vouea elo fumo , que é o principal, e ele 
cereaes; além d isto ha criação de gado, a pezat· el as seccas . 
Perto da villa e~ tá o morro ele Santa C1·u~, com uma cape!· 
linha no alto e donde se gosa de um bello e extenso pano
!.'amfl•>. 

MONTE ALEGRE . Pauochia elo Estado ele. S. P8ulo, no 
mun. do Amparr:J . Orago Bnm Jesn~ e dince~e de S. Paul0 . 
Era urtta capella situada no bairro dos Parias Foi cre,..ela 
f reg. pela Lei Pt·ov. n . !5 de 5 ele março ele '1887. Tem duas 
eschs. publicas. 

MONTE ALEGRE. D.ist . do Estado ele Minas Geraes, no 
!p.Un ele S. João Nepomuceno. Orago N. S. elas Dores • .Foi 
~.m n~·inc1pio nm clisl. cr~ado no mun. c1<j. j:.,eopoldin8.. pela 
,Le' frov. n • . 947 dt 8 ele ,pmlào de 1 58 se ncl~ j ~coepot:ado ao 
~un. do i\~ae de HesJSaub.a pelo art. li ela Lé1 Prov. n. 1.600 
"'e 28 ele JUlho de 1868 e ao de S. João Nepomnceno pela ele 

11, 2.677 ele 30 de novembro ele 1880. F'oi creacla pat•ochia pelo 
art. I ela ele n. 1.900 ele 19 ele julho ele 187.2. Tem duas eschs. 
puhls. de inst. pril)l . Agencia elo corl'eio. 

MONTE AL'EGRE. Pov. clo Estado do Mannhão, no mun . 
ele Coc1ó, á margem àir. elo Itapecurú. E' Jogar fiol'escente, 
tem um a capella e uma eschola. 

MONTE ALEGRE . Log. elo Estado elo Piauhy, uo termo 
de B. João elo Piauhy. 

MONTE ALEGRE . Pov. do Estado ele Per·nambuco, na 
ft·eg . de S. Vicente. 

MONTE ALEGRE. Log. do Estado ele Pernambuco, no 
mun. elo Bom Jardim. 

MONTE .f\.LEGRE . Log . elo E stado das Alagôas, em Ma
l'agogy, Ana dia, Palmeira elos Indios, S. Braz, !Parahyba e 
Santa Iphigenia. 

MONTE ALEGRE. Pov. elo Estado ela Bahia, no mun. ele 
Poções, com uma capella. 

MONTE A:bEGRE . Log . do Es baclo do E. Santo, na es
trada do Marobá e freg. ele Itapemirim. 

MONTE ALEGRE (Santa Rita r! e). Log. elo Els·taclo do ~io 
de Janeiro, á. mat'gern dir. do rio Parahyba elo Sul, .a 15 lols. 
da cidade elo Pa.rahyba e a egual distancia da pov. de Entt·e 
Rios. 

MONTE ALEGRE. Log. elo Est.ado do Rio de Janeiro, no 
mun. ele Saquarem~J-, com uma eschola. 

MONTE ALEGRE (Santa Cruz ele). Dist. policial, creaclo 
pela Portaria de 30 ele ja neirô ele 1885, na freg . ele Sttnto 
Antonio ele Paelua do Esta elo elo Rio de Janeiro. 

MONTE ALEGRE. Log. do Districto B'eder!!Jl, na f;·eg . ele 
Campo Grande. . 

MONTE ALEGRE (Conceição ele). Dis•t. elo mun. de 
C:tmpos No vos elo 'Paranapanema, no Estado ele S. Paulo, 
co111 uma esch. ptibl. creacla pela Lei n. 10i ele 2,1 ele outubro 
ele 1892. Foi elevado tt clist. pelo De c . u. 142 ele 24 ele março 
de 1891. 

MONTE ALEGRE. Log . na com. ele Curi'tyba elo Estado 
do Paraná, junto ao rio Bariguy . " 

MONTE ALEGRE (S. João elo). Log. de Estado ele R. 
G. do Stll, pa parochla da Lagôa Vermelha, com uma- esch . 
publ. de i ns t . prim., creaela pela Lei P rov. n. 1.106 ele 8 ele 
ma i o ele 1877. 

MQNTE ALEGRE. Pov. ele Es ·t~clo de Minas Geraes, i1o 
mun. çle Lima Dua••'te. 

MONTE ALEGRE. Log. na freg. da Chapada elo E.s·taclo 
de Matto Grosso . 

MONTE ALEGRE. Foi essa a denominação que a Lei 
Prov. n . 12 de 31 de julho de 1852 deu ti villa ~le Arraias ao 
Estado de Goyaz. ' 

MONTE ALEGRE. Urna das Becções do te t•ceir.o territor~o 
ela ex-colonia do J.'tio Novo, no Estado do E. Santo. 

MONTE ALEGRE. A menos de cinco kils . ele Monte Sião, 
110 mun. ele ?'JL'u Fmo e Estado ele Minas GPraes, exi~te nma 
eo1onHJ. pat'b1Cular, denominada Mo nte Alegee, e composLa ele 
70 pessoas, das q1mes mais de 30 são bespa nhóes. Cu lti vam 
café, com conteacto ele parceria e tem tido bom t·es ultfldo. IJ:' de 
~t· opnecla cl~ do cidadão · ntonio Baptista de Ol iveira, em cuja 
tuzencht ex1ste uma ca1Jel!a p1·ovisionaela , qtle tem paramentos 
el cen ·tes e é conseevaela com ze lo. 

MONTE ALEGRE. Uma das estaç@es ela E. de F. ele Por~o 
AlegTe a Ue11guayana, no ills tado do R. G. elo .;ui. 

MONTE ALEGRE. Serr a elo illstado ela Bah ia, no mun. 
ele Jag· ua ripe. 

MONTE ALEGRE. Serra ao N . da cidade da Cachoeira, 
no illstado elo R. G. do Sttl. 

MONTE ALEGRE . Pico bastante elevado da sena eles Sil· 
veiras, no mun. ele Alfeoas elo Estado ele Minas 'Geraes. 
(Tof. loc.)· 

MONTE ALEGR E. SeL'l'a elo Estado ele S. Paulo, no mun. 
ele Cajttrú . 

28.673 
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MONTE ALEGRE. Ponta na parte ela costa elo :Esta do elo 
Mara nh ão, co mprebetJclicla entre Alcantara e Itacolomim. Diz 
o St· . ColTat ino Ma rques ele Souza ficar essa ponta ao S . da 
pon ta de P iraj Ltba . 

MONTE ALEGRE. R io elo Estado ela Bahia, aff . elo Bo
nito, que u é do Ut inga . 

MONTE ALEGRE . R ibeirão elo Esta do de S . P aulo, 
nasce nos ca mpos ela F azencla das Cr uzes, ba nha o mun . ele 
Ara raqua ra e d esag ua na mar gem esq. do rio Mogy- guassú. 
Recebe o riacho d os Pilões . 

MONTE ALEGRE. Arroi,J elo Estado elo R . G. do Sul, 
aff. do t"io Jac tthy . 

MONTE ALEGRE. Ribeirão elo Es tado ele Minas Ger aes. 
nasce com o nome de Macucos, passa pelas fazendas Sesmaria, 
Macuco e Fabrica, r ece bendo aqai o nome ele Monte Aleg re· 
!<!elo desaguar na marge m di r. elo l"io elo Peixe ,. trib. elo l'io 
das Mor te>, nw ito pro x.imo á fazenda Bom Des tm o. 

MONTE ALEGRE (Lago grande dé). O Sr , F. P enna , no 
seu l l' a ba lho .{ Reg~ão , tra ta ndo do mun. ele M011'te Alegre, 
di z poss uir es te mui tos lagos , en tre os quaes o que por ser 
ele gra nde ex tensão ch ama m Lago Grande, que se não eleve 
co nruncl it: com o Lago Gr an de ela villa Franca. «Elle se acha 
li as ca mpin as ao SO. da villa. , ao S. e um pouco afastado elas 
sen ·as l~ t·e t\e , :Yi axid. e Mon te Gt' ande, acompa nha a margem 
esq . elo Amazonas desde as im mediações do Furo 'l' a pa rá
IUil'im a té á ponta dessa mesma ma rgem corresponde nte á 
ponta septeutrlonal ela ilha elas Barreit'as elo Ctlçary . Sua 
extensão é de ce rca de 25 milhas co m largura ele 3 a 5. 
Q. L!asi no meio dessa extensão h a duas ilhas, a elo 'l'oró a 
E. e elo Mut<Hà a O. A zona ela var zea q Lte separa a sua 
margem ela el o Am azo nas , va ri a basta nte, sendo mui to e:Hreita 
elo lacl o ol'ienta l. Durante o verão, o l ago fi ca reduzido a pe
que nas proporções, mas não secca . Na parte occiclental fôr ma 
varias ensea das e ca beceiras . que tomam nomes especiaes 
taes como : lago Piracaba , a O. da ba rt'a elo Maycurú, é a ntes 
um g<'ancle igarapé coberto, em geral ele ca na rana ou ele 
arrozaes e JUL!ito a bundan te ele peixe ; l ago J aca ré-capá , 
a SO. elo a ntecedente com o qual se communica ; o Uxiacá, 
a ílO. do a ntecedente . Toelos est es lagos que não são sinão 
clependencias ou partes do mesruo lago de Monte- Alegre, são 
extremamen te fa <'tos ele peixe, especialmente d9 pirarucú ». 

MONTE ALEGRE. Cachoe ira no rio Gr a nde, depois P a
raná , na altura da !'oz elo rio 'rurvo. 

MONTE ALTO. Villa e mun. elo Estado ela Bahia, na 
com . do seu nome, na baze e ao occidente ela se n a elo seu 
nome , em Jogar saudavel, a 780 kils . ela ca pital elo Estado 
e a 450 ela es tação ele Queimadinhas . Seu clis tri cto e rico em 
madeiras que p<'ocluzem ·tintas ele muitas e variadíss imas 
càres, appl icaelas pelos h abits . em tingir grosseiros tecidos 
ele a lgodão e ces tinhos de cipós . P ossue cipós e certas plantas 
cu :ias fibras pt·odltze m um !in h o fini ssi mo eg tta l ao ma is li no 
linho europeu, minas ele metaes ele cl iJferentes qu alidades e 
ferro em grande quant idade . A cul tura elo arroz em todas as 
ma rgens elos contluentes elo rio S. Francisco pôde para o 
fu·tu r o cons ti·tuir u m im porta n tissimo ramo ele exportação. 
L avoura ele canna ele assuca r , fumo e café. Pt·ocluz anuual
mente de 25 a 30 mil art·obas ele algodão, sendo sua expOl'
tação facil par a o S . Francisco por Malhada , Car·i nha nha , 
Boa Vi sta, etc . Cri ação ele gado em gr a nde escala . Sua egreja 
ma·tri.z tem a in vocação ele N . S. ela Mãe elos Hom ens e ele
pende ela di ocese archiepiscopal ele S . Salvador. Foi m·eacla 
parochia. e vil! a pelo art . I ela Lei Pro v . u. 124 ele 19 ele 
maio ele 1840 : iustallacl a em 15 de novem bt·o elo mes mo 
anno. lncorpor áela á com. elo Urub ú pelo ar t VI ela mesma 
Lei u. 124 . Cr ea da com . pelo ar t · I § IV da Le1 Pr o. n . 80!} 
de 11 ele junho ele 1860, qne constituio-a com os m uns. 
de Mon~e Alto e Carinba uha . Rebaixada ele com. e a nnP-xacla 
á ele Caetété pelo ar t. II § IIl ela Lei P rov. n. i. 311 .ele 28 de 
maio el e 1873. Res taurada com. pelo art. I § I ela Lei P rov. 
n . i. 997 ele 9 ele j ulho de 1880 e Acto de 3 de a~·os ~o de 1892, 
que cons titui o- a com os ·termos de Mon te Alto, Gar1nhauh a e 
Riacho ele Sant' Anna . Classiftcacla ele primeira en tr. pelo 
Dec . n. 8.760 ele 18 ele novembro ele 18132. Tem agencia elo cor
l'eio e duas eschs .. publs. de in st. prizn . No m_u n . ficR m, a_l é_m 
da paroch1a ela v!lla , mais a de Sa nto Antonw do Boq ne1rao 
ela P arreira e ~s pov~ados den om inados Beija-Flor e Mamona". 
Sobre suas diVISas v1cle a1•t . II ela Lei Prov. u. 124 de 19 ele 
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maio ele 1840, u . 1.6<17 ele 18 ele agos to ele 1876, n. 2.01 5 ele 20 
ele julho ele 1880; n. 2.283 de 12 de se tembro ele 1881, n . 2.3 '11 
de 15 ele junho ele 1882. A pop. elo muu. e calculada en1 11.886 
habs. O cl ima é mui to sa.ucla vel, senclo por isso o Jogar muito 
procurado pelos incli vicluos affecta~os ele m?lest ias pulmonar es . 
A villa tem u mas 240 casas , egre.J a matriz, uma outnt ern 
cons tr ucção, casa ela camara e casa ele cleLenção . Dessa vil la 
escreveu- nos o Sr. Antonio Luiz ele F ig ueiredo: « O clim ~t 
cles·ta com. é val'iavel, p orém, ge1·almen·te secco, quente e 
mui to salubre . As chuvas começa m ordinariamente em fins 
de outub1•o, com qua n·to ele setembro em clean te appa reçam 
a lgumas tt·ovoE-clas, a que vulgar mente denomina m ch u.vas de 
im bú , e que stto abundan·tes e acompttnba clas ele Lntutas eles
cargas elec·tricas1 to~·uando-se n;ais fortes e frequen tes em 
fever eiro . O 1errrtor10 ela com . e ger almen te pla no, S l bem 
que ondulado de pequenas collinas, onde existem i mmensos 
e numerosos c!.epositos ele saliLre ; tem uma exteusa pl :wicie 
coberta ele hervas e pas·tageus, extensos bosques ele manga
beira indigena e tambem pla nt as medicinaes, como s~j am 
salsa , ipecacuanh a e jauorancl i ; no ce nl.r o u m ex te nso ba1xio 
coberto ele ca tingas can asquen tas e mat'tas, segundo a n atLL
reza elo sólo . O terre no é producti vo, principa lmente na en
costa das serras, tendo immeusos alagadiços e alguns ri be iros 
que correm na est ação chu,•osa. Crta- se bas l.aute gado va.ccum, 
la rliget·o e cavallar ; cul tiva-se an oz, mllho , ~anna. ele ass ttcar· 
e fumo e extt·ahe-se a borr acha ele ma ngabetra , que Caz tt 
princip~l riqueza ela. com. O commercio es tá quasi par alisado 
por falta ele vi as ele comm a nicaçã o e ele braços par a a. la 
voura. A pop. é ele 25 .000 habs . » «Monte AHo - Situado ao 
pé ela serra ele seu nome, ele onde nasce um abundante r i
beirão que o banha com suas aguas por meio ele diversos ca
naes, abastecendo a pop. ele optima agua pota vel. .\ villa 
acha- se a 13 leg uas cb. mar gem di r. elo rio S. F rancisco 
com pos ta ele Lr es grandes praças e 11 ruas hoas, orlaclas el e casas 
baixas , mas ele sólida coust rucção, aba rracadas e ca iadas . 
Sua matriz ele N. S. da Mãe elos Homens é Rituacla sobre 
uma collina em fren l.e á villa com vista mag nífica e ex teustL 
para os lados elo N., L·. e O. Além cl es tt~ egreja ha uma outra 
"Ta ncle em construcção na praça ela Camara , obra es ta porém, 
que ficou estaciona da po1• _causa~ ,das seccas que ulLimam enLe 
tem assollaclo Lodo o sertao. E boa a casa el o Co nselho , 
situada na praça do seu nome, tendo em ü·ente o bart•açi:i.o 
ela fe ira . I-Ia tambern u m bom cemiterio. sem capell a, mas 
com a lguns mausoléos . Em todo o mun . h'a apenas tres 
escolas , duas na villa e uma no a t'l'mal do BJ •.) a-Flor . 
Alg umas particulares , que ha, sã o ele ex istencia. espltemera . 
A iudus tria par·ticul ar elo mun. e a extr acção ele borracha ele 
ma ngabeir a , ele que se expm·ta avultada qua nt id ade . Alem 
clis·to ha a fa bricaçi.i.o ela cal com que p1·ove Monl.e Al to os 
muns. ' 'isinb.os . A falta ele vias ele co mmtmicaçüo Le m 
a incla contido o movim ento des tas cln as i ncl uslrias . T ambem 
occupam-se os habs . com a cnltm·a ele cereaes e de alg;odiio , 
que vae já teuclo ta nt o inct'emento flUe re p t·e~e nla um capi ta l 
el e p<'oclucção de 500:000$ a nnouaes. Ded tcam-se L ~.mbem <.i. cri ação 
do gado vaccutn , ca valla J.· , m 11ar, suin o, 1anj gero e capri no , 
que mui to se expot'ta . E' egual mente notavel a qna n:iclacle 
ele pelles que h oje sae do m uu . As r el ações q tte o co m
mareio ele todos estes prod uctos traz a Monte Alto Rão 
com a capital, Caete té e outras cidades elo ill s taclo, c com 
muitas cidades e villa s elo Estado de Min as , pat·a onde 
parti cularm ente expot·ta se tt algodão em n u<n ero su pet'i or tt 
6 .000 cargas de 100 kilogt·ammas cada um a. Disla cltt capila l 
858 kils . , elos quaes 480 ele es trada co mmnm ate '' ma is pt·o
xim a es ta ção de Maehado P ortell a da E . ele l1' . Ce ntra l. 
A serL"a elo lVlo nte Alto que atraveSS!t; .todo es te mu n. de 
L. a O. é rica em s a l i~ • · e , conhecida .1 " no secn lo passado, 
co nt endo os terrenos adj acentes fe<'ro em grande a buncla nc ia . 
De es ta beleci mentos fa bris a penas podem- se cita r as enge
nhocas ele canna ele ass ucar e a lg1m1as machi nas ele desca
r oça r algodã o. O mun. é pobre cl'ag rm . A villa te1•e 1n:incipio 
em uma fazenda ele ct•i a r ele Ft'a ncisco Pereil·il ele Ban os . 
Sua freg . é ele ·1840, lei ele 19 de ma io, e a villa ele 18.J.O, le i 
124 ela mesma data » . 

MONTE ALTO. Antigo clis t. do m nn . do .Ja boticahal e 
Estado ele S . P aulo, creacl o pot· Acl.o ele 16 ele maio el e 1893 . 
Foi elevado á mun . pela Lei n. 363 de 31 ele agosto de 1895 
que deu-lhe as seguintes divisas : Começar ão no carrego d~ 
'l'ijuco na. passagem ela eslraela de Ja botica bal <J. Monte Alto e 
idl.o pelo carrego acima até sua cabeceira na fazenda elo Dr. 
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J11venal de Cat·valho : clahi ao alto cl0 espigão das fazendas : 
Estiva, Gramma e Queixada, e pe1o esj'ligão até a estrruda nova 
do por to do Taboado, seguindo pox· esta a encontrar o ribeirão 
~a Onça e pot· este abaixo até a barra do corrego d:1 tazenda 
aos Pintos acimaate encontrar c corrego do Angeio e depois 
subindo o correg do Angelo até sua cabeceint; dabi atra
vessando o esp igão em linha recta até o corrego de l)!lanoel 
Francisco da Conceição e por este abaiKo até as divisas de 
S. José do Rio PL'eto; por estas divisas até encontra!' a serra 
ele Jose Ferrei1•a de Castilh0, vulgo Capa Preta, seguiudo 
por es ta até a ponta d.a serra eles Olhos cl' Agua e depois 
passando entre as fazenda~ Jurema e l}.nhumas pelas .vet·
en tes destft ultima até a estrada velha elo Fonseca i por esta 
estrada abaixo a p•tssar na razendacle Raphael Picerni até o 
cort·ego do Tijuco onde teve principio a linha divisGria. T em 
escholas. 

MONTE ALTO. Log. do Estado das Alagôas, na Branca. 
MONTE ALTO. Log. do Estado ele S . P aulo, n,o mun. da 

Francn. 
MONTE ALTO. Serra do Estado de S. Paulo, no mun. de 

SanLa Rit:1 elo Paraizo (Inf. loc.). 
MONTE ALTO. Serra filial á serrania elo Grão-i\Iogol pel'

tencente ao Estado de Minas Gerttes. Entra no Estado da Ba
hia e nel la esta assente a villa do seu nome. E' diamantina, 
existindo nella grande quantidade ele salitre, 

MONTE ALVERNE. Colonia et•eada em 1859 no mnn. de 
Taquary elo Estado do R. G. do Sul. Produz babatas, feijão, 
milho, tL·igo, art·oz e farinha. 

MONTE ALVERNE. Log . lo Estado de Minas Geraes, no 
dist. de S. Simão e mun. de Maohuassú. 

MONTE ALVERNE. Morro do Estado ele Minas Geraes, 
no mun. ela cidade elo Rio P re to . 

MONTE BELLO. Dist. ~lo EsLaclo ele i)'linns Geraes, no 
mun. ele Cabo Verde. Foi creaclo clist . pela L i Prov. n. 2.072 
de 30 de novembro ele 1880 e elevada n categ·or•i:J. ele parochia 
pela ele n. 3.079 de 6 ele novembro ele '1882 . 1'em uma esch. 
publ. de in s L pdm. pal'a o sexo mascu lino creada pe la Lei 
Pro v. n . 2. 910 ele 25 ele se tem hro de 1882 e um!) para o sexo 
feminino, creacla pela ele n . 3. 038 de 20 de .qutubro elo mesmo 
anno. Comprebende a pov. da Taq uar inba. Sobre suas di visas 
vide, entre outras,a Lei Prov. n. 3.219 de H à e outubro de 
188<!, « A pov. de Monte Bello, ainda por muitos conhecida 
por Ca.pella dos Lopes, como seu nome indic<t, está situada 
em uma formosa colliua, que jusfifica perfeit)l.mente tet• esse 
logar deixado sua ant iga denominação. O patl'imoni'l do logar 
fo i doado por diversas pessoas e consta de 35 ~.lqueires de 
tel'l'a approximacla mente. Sens primeiros halis. chamavam-se 
Lopes, donde o nom e de Capella dos Lopes, que, desde a 
fundação elo logar, lhe foi rlado. A maior parte do tel'!'eno 
ela !'reg. é monl.anho sa e coberta ele mattas, e sobre ello, é 
frcqacnue o abllndante a qnecb ela g·eada. lia r.!gtuna cultuJ'fl. 
ele ftuno, canna, café e a lgodão . Di sla de Cabo Verde cerca 
de 2·i kilomeLros » . 

MONTE BELLO. Log. do Estnclo das Alagõas, em Bello 
Monte. 

MONTE BELI.O. Log. elo Estado ele S . Paulo, no n1un. 
da, Ft·anca. 

MONTE BELLO. Pov. elo Estil.clo ele Minas Geraes, na 
freg. d'Alagôa e mun. ele Ayttruoca. Tit-a sett nome ela serr<t 
que ftca-lhe pt·oxima. 

MONTE BONITO. Log. do E$Lado elo It . G. do Sul, no 
mun. ele PcloLas, na set•ra clo.s 'l'n pes . Ahi hon v.e uma colonia 
l'undada em 1850 pelo coronel 'l'homaz José ele Campos, a 
flLtal não corresponclCll aos desejos de seu Junclador, pois a 
1müor parte elos colonos que eram artistas e não lavradores, 
seduzidos pelo lucro que oflercciam as artes mccanicas, dos
tunpararau1-na~ 

MONTE CHRISTO. Log. do l.!lstaclo ele Minas Geraes, no 
dist. ele Tlteophilo Obtoni. 

MONTE CHRISTO. Ilha do Estado c\o Amazonas, no rio 
Negro, cleCroll te ela bocca elo lago Cure1·ú. 

d 
MONTE CHRISTO, Igarap.ô no mun. ela c<J,pi tal do E8bado 

o Amazonas. 

MONTE CYLENO. Fazend-a na esGação cio Desengano ela 
E. de F. C~n·t~al Glo BN~;zil. A 28 de abl'il ele 1886 inaugu~ 
rou-se ahi o primeiro asylo da infancia desampa~·ada sob o 
titulo de Santa Izabel. 

MONTE DO RECONCA VO (N. S. elo) . Parochia do Estado 
da Bahia. Vide Reconoavo . 

MONTE DO TRIGO. Ilha i1a costa do Estado ele S . Paulo, 
adean:te do ancor 3douro de S. Sebas·tião; aos 23° 5:1' 40" ele 
lat. S. e 2o 38' 2011 de lon g. Occ. E' alta, ·tem boa vegetação 
e possue em seu contorno bom fundo para surgidotu·o, O Sr. 
Aze1·eclo Marqttes assim descreve-a : <<E' alta, <\ rborisada e ele 
perspectiva pittot·esca . Fkot á meia distancia entre o porlo ele 
S. Sebastião e a Barra Grande ele Santos . 'rem sua bat'ra com 
bom fundo pa_1·a surgidouro » . 

MONTE DO TRIGO. R io no mun. de S . F1•ancisco, no 
Es:ado de Santa Catharina. 

MONTE ESCURO. Log. do EsLado das Ala gàas, ú. margem 
do ri o S . Francisco. 

MONTE GORDO . Parocbia elo ITistado da Bahia. no mnn. 
de Abran tes. Orago S . Bento e cliócese arcbiepi.scopal de 
S. Salvaclor. Foi ct·eada pelo Alvará ele O ele setembro ele 1816. 
Tem duas eschs . pllbs. de inst. primaria. 

MONTE GRAN DE. Monte do JTistaclo do Pará 1 proximo á 
cidade de Monte Alegre, no mun. deste nome. 

MONTE GRANDE . M.onte da sena de S. l\brtinho; no 
Estado do R. G. elo Sul. 

MONTEIRO. Log. elo mnn. ele Aracaty elo Estado Gl.o 
Ceará. 

MONTEIRO. Log . do Estado ele Pernambuco, a·uravessado 
pela E. ele F. de Caxang€t, que ahi tem uma estação . 

MONTEIRO . Log. elo Dis·tricto Federal , na freg . de Gua~ 
ntiba. 

MONTEIRO. Log. elo Es tado de Mina~ Geraes, á mat•gem 
do rio Jequitinhonha. Ahi houve outt·'om um a fabrica de mi
neração . 

MONTEIRO. Morro do Estado de Minas Geraes, na freg . 
ela cidade elo Pit•a nga . 

MONTEIRO. llba no Alto Paraná, entre a foz do rio J"ardo 
e a do lvinheim a . E' de grande extensão. bepois dessa ilha , o 
rio l.orna-se para baixo mais largo, déixando ver uma cadeia 
de ilhas, proximas á margem esq., quasi presas por praiasL
nhas, margin adas pot• copadas e formosas figueiras (i0 ·tenente· 
Silva Maia.) 

MONTEIRO. Riacho ' do Estado ele Pernarabucp, regQ. a 
pov. elo seu nome e clesagua no rio Capiparipe pelP.- p:targem 
esquerda . 

MONTEIRO. Pequeno rio do Estado de Sergipe, b~tnha o 
nmn. ele Dores o desaguo. no rio Se•·gipe (InC. loc. ·). Do mtul. . 
da Capella nos fazem menção de um riacho desse nome ou 
Sa ngradouro, aa·. elo rio .l aparatuba. 

MONTEIRO . Rio do Estado da Bahia, aff . do TraL'lpe. 

MONTEIRO. Rio do Estado do Rio ele Janeire, batlba o 
mun. de Mangarat1ba e clesagua na margem clir. do J3atata1. 

MO.~TEIRO. Rio elo EsJ;ado de S. Paulo, banha o mun. 
do Cru?.eJro e clesagua no rio Passa Vinte. 

MONTEIRO. Rie do B~súado elo R . G. do s~tl · cleean-ua na 
maugem dit·. elo l\lampituba. E' um sangradout·p 'ela lag·ôa elo 
Fomo. Tem 12 ltils. ele ex l.ensão nave"'avel aLé encon·tt•tw essa, 
Ütf{Ôa, 1<1 braças de largo e a proftt~lcliri[l.de ele 30 palmos. 
« O saugraclo1 1ro ll~. htg·6a elo Forno, élenomin<~clo rio do Mon
teiro, eql conse([Uencia de ser o unioo cana l ele esgo to cla.s an-uas 
dessa lagôa,. e Cll,l~\ conentc l'il.pid<L, de g'l'et ncle volume cl'agua, 
o Lol'llõ\ mu1 protunclo, permnte liiD <\ navegaçii:o franca em 
•1u asi todo o se u curso. ~m a lgltns Iog·ares granJ·es arvore,~ 
desenraiw.das pela força elas cot·rentes e cahiclas sob à seu 
leito o ohstrnem comp l eta~ente. Sua largura é muito varülvel , 
em algluls Jogares tem cmco, e em outt·os 15 e mais braças. 
Um gt·ancle bgettclo CJI'le custe no seu fundo em frenue ao 
morro denom inado ~o Bart•o Cot'~ado impede a i1ave"acão clahi 
pat•a clnH\,_ á excepçao da Gle peque11as canôas. ll'acif ·é· desviar 
a navegaçao desse logar, elevando~a po11 um canal que não 
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excede á 50 braças, já começado pelos moradores, e que con
nrá apel'feiçoru·-sa no pontal ou salieucia que fól'ma a margem 
esq. do mesmo rio, tendo tam'bem a \•a·nbagem ele offerec l' um 
mais curto tra osiLo . Ao sahü· n:a éliba lagôa do Fot·no, esse 
sang·t·ad'out•o ac iH~·se mui'tio obstruido pel as agua-pés , troncos e 
ratnàs ele a:n•ot·e que existem sobr e o seu leito. Seu fundo varia 
entre 30 e 40 palmos». 

MONTEIRO. Ribeüão elo Estado ele Mi.nas Get·aes, banha 
a freg . da Caphoeira Alegre e clesagua no rio deste nome, .air. 
do Muriahé I,Inf. loc .). 

MONII'EIRJO. Ribeir ão elo Els·~ado de Goyaz, banha o muo . 
d'é• Sauna :Luzia e desagüa no rio V'et'de, a1L elo lVDar an'hão. 
rter.~be o Qtülom bo e o Fundo . 

l'VIONTEIROS . Bail'L'o do mu11, de S . Ben~o do Sapucahy e 
Estado ele S. Paulo, com eschola. 

MONTE'I:ROS. Ao tigo d•i st. da; pat>ocllia; ele '1'ra!hiras, no 
EJs~aclo de Minas Geraes . Incorporado á pat·ocbia do Clll'veUo 
pela Leli Pt"ov. n. 1.325 da 5 ele novembro de '1866 e ll!l'b . V d<l. 
de n. 1. 997 de 14! ele novembro de 18'131• EUevado á categor~a 
àe pwrocb,ia com a. denominação d>e S·amto Antonio era. Ji.,agô<t 
pelo, aJ r t, I: da de n. 2.698 d'e 30 Gl'O novembro ele 1880. Vide 
Lagoa. -

MONTE MARIO. Log. clq Estado elo Amivz.onas, na com. 
de Tefl'é e rio J m·uá. 

MONTE MÓR. Antilga vilh1. do JJ;stado do Parahyba d0 
;N'ot•te. Omgo N. S . dos Prn.zeves. A :Lei P r ov . n . i de 23 i!le 
JaneiL•0 de t839 e. m seu art. I traasfevitl a sede ela, villa j!l:l!l'a a 
l!>Ov . de Mama•nguape, com esta. aleruominaçãJo; e em seu arL il 
ex!.m gwi.u a pa~oehia, de N . S. elos Pral'leres , :1nnexanclo seu 
terriborio ao eLa freg. de S . l?eeko e S . Paulo cle.MamanguaJ!le_ 

MONTE MÓR. Villa e mu11 . do Estado de S . Paulo, na 
com. ele Ttú, ecl ilicacla n:1. m:tiot• parte em te rrenos ferte is, á 
m argem dir. elo rio Capivar y , clisLante '132 kils. da cap ital, 
23 de Capivary, 33 de Campinas, 46 de I't (L, 24 ele Inclaiatuba, 
e 26 de Santa Ba l' ua r a . As r m<s, a excepção de uma, sli:o 
tortuosas e est.reitas, e as casas, ten·eas, havendo algnmas b m 
constcuiclas. Conta um magn i fico templo e u:na capelh1. ele 
Santa·Cl'll:ii, cem iterio mun~cipal. Orago N. S. elo Patt·ocinio 
e diocese eleS . Paulo. A pov., que primitivamentee l'aCollhe· 
cicla com o nome le Capi vary ele Cima e mais t<t rde com o de 
Agua · Choca, l'oi fundada _po t· ~aooel Bi~mdo de Agtlirra, 
J osé Ferrei r a Al ves e cap1tao Joao ele Agtu rra Camli\\"go, qu e 
el'io·i!· a m uma egreja no loco.1 pelo anuo de 1820. Foi e;·ecta 
em"freg· . pelo Dec t·. ele 16 ele agosto de 1832 e elevada á ca
·tegoria ele villa com o nome ele Mon te Mó t• peht Lei Pro v. 
n. 29 ele 24 de março ele 1811. O mun. é ao N . e O. monta
nh oso, ao S. e E . quasi geralmente plano, p;·estanelo-se á 
criação ele gaclo E' banhado pelos rios Capivary , Agua Choc:t, 
Awl e clivet·sos co rregos . A pop. e ele 4.700 habs. Os prin
ci1D aes 1n•ocluctos eh1. lavom·a são : café, canna, fnmo, <Ügoclão, 
cer eaes e a lgum vinho. Cont<L diversas eschs. publs. ele inst. 
prim., sendo duas na villa. Agenc.ia elo correio. Compre 
h encle os bairr o denominados: Saltinho , Corrego Aztll, Cal)l
po Gran de, Lagôa e Santa Cruz . Dista 11 kils . da estação de 
Monte Mór e da ele Rebou~as 18 . Sobre suas divisas vide : Leis 
Pt•ovs . ele '16 ele março de 1859, ele 10 ele mar ço ele 
1865, ele 18 de abril ele '1866, ele 24 ele mar ço ele '187'1. Na 
obt·a, ,•1 Prov. de S. Pcbulo cit. lê-se : « Dtnsas. Es·t num. 
confina ao N. e NE . cotti o ele Cam1Ji nas, por espigões elos 
bairros, do Campo Grande e '!'erra Pre ta ; a E . e S . com os 
ele Indaiatub'a e Itú pelos ribeü·ões ela Casa Bl'anoa e Pedro 
Gorl'êa; a O. como de Capivary pel o esp igão elo Escutl.ldor ; a 
NO. com o ele Santa l:larbara pelo l'ibeirão João Manoel 
( Vide Leis Provs. d e 16 de março de 1859, 10 de (narço 
de 1865, 18 de abril de 18G6 e 24 de mar ço ele 1871). 
Aspecto geral.- Ao N. e O. é o nllln. mon·tanhoso; ao S . e 
E. quasi geralmente plano e pl'esta•se á crjaç?:o ele gado. 
Rios . - E' o ter ri torio t•egaclo ele E. a O. pelo rio Ccbpi·vary, 
n avegava! á canôa, e por pequenos corr egos a(fs . deste. O 
Ca,pivcwy nasce no mun. ele Juncliahy e vai desembocar no 
rio Tietê. Salubridacle.-E' geralmente s<dubre; mas notam-se 
após a estação pluvial, casos ele febres palttslres. His tor ia. 
-A pov. que primitivamen te era conhecida com o nome ele 
Capi·vary ele Cima e m a is ·ta rde com o ele .'l ,q~w Choca,, fo i 
fund:.~cl~ por_ Manoel ~icucto de Aguirra, José Fe l'reil•a Alv~s 
e cap ttao Joao ~e Agu~rra Canarg.o, que el'i giram uma egt·e.J a 
no local, sob a m vocaçao ele N. S. elo P11trocinio, pelo anno ele 

1820. Foi er ecta em f~eg. por Dec . ele 16 ele agosto ele 1832 
e e1evacl:t á villtl. por Le> Prov. ele 24 ele março ele 1871 co~ 
a denominação de Monte- mór . 'l'opograpl'tia.-A. vil:la' cuia 
maior parte est<Í edificada em tert•enos ferte is, ac:!la-se sibuaila 
á margem dlt·. elo t•io Capiva?·y, entre NO . e 'ONO. da capüal 
ela pro v. As ruas, a exce pçii.o ele uma, são tortuosas e es
treitas, e as casas terreas, havendo entre ellas a lg umas bem 
constl'Llidas·. Cont:li um magnifico templo, que, a esfor ços ele 
seus h abitantes e auxilio elo governo. ãcha-se agora perfeita
mente acabado, e uma pequena capella ele Santa Cruz . Uma 
casa o.canhacla,, pol'ém decente, serve de cadeia. e camara. O 
cemiterio existente é pequeno e mal cons lruielo; outro, porém, 
está se nele consLl'tüclo em meLhores condições . Sobre o rio 
Ccbpivcb?'!f h a uma boa ponte . Popnlação. - A pop . do mun. 
e ele 4 .656 habs. Ag.rtcultura e pecuaria. - Os pl'incipaes pro 
dueLos ela lavoUL·a elo num. são: c·t.fé , assucar, fnmo, cereaes 
e a lgum vinho. A cl' iação ele gado bovino e suino é feita em 
p equena escala, só para o consumo do mun. Ha no mun. duas 
pequenas colonias ele pol'tuguezes . Commercio e industria.
Existem os seg·nintes estabelecimentos commerciaes e inclus
l r iaes : 12 armazens de se ecos e molhados, q tla bt·o loj as de 
fazendas, fen·agens e a rmarm ho, um açougue, tres alfaiata
rias, um,a casa de bilhat•es, seis carpintarias, tres fe r rarias , 
cinco olal'ia.s, tt•es sapatariM, uma padaria , uma pharmacia, 
tres sellarias, uma tanoaria, cinco machinas de bene(iciar 
café', seis engenhos de ca nna, tres elos qnaes movidos a vapor, 
urn por ag 11a e outros por a n imaes . Instrucção.- Em 1886 
exis tia m no n11m . quatr o eschs. pttbls. p~·ims. 'para o sexo 
m::~scttline, das quaes fu,nccionavam ·tres. com 105 al umnos 
l'l'la~riculacl0s, que ma.ntinham a frequencia de 84. o que pro
duz a média ele 28 a lumnos frequentes por escol a provida. 
Funccionavam lambem tres eschs. publs. para o sexo femi
nino, nas quaes acl1avam-se matt·iculaclas 44 alumnas, com 
uma ft•equencia ele 35, o que proçlnz a média ele H alumnas 
fL"e~nentes pot· escola. Cada esch. pulai . pl'im . corresponde 
a 61:i5 habs . I-Ia tambem no mun . t r es escol as par ~iculal'eS . 
Dista tlcias.-· DisLa a pov .: ela capil;al ela prov. 132 ki 's. , 
ela c idade ele Capi ,·ary 23, da cidade ele Campinas 33, ela cidade 
el e Itú '16, da villa ele Indaiatubfl. 2'1, ela vill<1. ele S. Bal'bara 
26 . Viação. - Conta o mua . estr adas para Campinas, Santa 
Barbat"a, I n't e Inclaia t t1ba, ma.s em nuío estado. Ha tam bem 
uma estrada regular para <t estação ele Rebouças, ela E . de F . 
da companhia Pc•·ulistcb e outra. mas em pessimo estado. pal'a 
a estação de Monte-mót·, ela E . de F. elo. compal!lhia It!H~na,, 
á distancia ele 18 kils. ela vill a . 

MONTE MÓR. Uma elas estações da E. de F . Ituana,. 
no Es.taclo ele S. Paulo, entre as estações ele Inclaiatttba e Ca
pivary. Tem .eschs. publs . de inst •. prim., uma elas quaes 
creacla pela Le1 Prov. n. 82 ele ·.L7 cle.Jltnho ele 1881. Agencia 
elo corl'eto, creacla por Po.rtal'la de 12 de dezembt·o ele 188'!. 
Esbação telegraphica . 

MONTE MÓR NOVO. Nome a,ntigo ele BatttlL'ité, cidade elo 
Estado do Ceará. 

MONTE-MÓR-VELRO. Pov. elo Estado elo Ceará, no te r 
mo de Aquiraz . Foi a a ntiga missão dos índios Pay~cús, fun
dada pelns j esuítas . As Leis Provs. ns . 403 ele 14 de julho ele 
1847 e 620 ele 26 de setembt·o ele 1853 ct·earam ahi dttas eschs. 
publs . ele ins t . prim. Fo~ ele vada á c:ttegoria de villa c0m 
o nome ele Guarany pelo Dec. n. 63 ele 9 ele setem bro ele 1890 . 

MONTE NEGRO. Villa e muti. elo Estado do R. G. do 
Sttl. na com. ele S . João do Caby . Foi ct•eacla parocbitt no 
2• dist. elo mun. elo Triumpho, vu lgarm ente denominado 
Porto das Larangeiras, na margem dir. elo rio Cahy, pela Lei 
Prov . n. 630 ele 18 de ou tubr o de :1867. Sua egt·eja matdz 
·tem a invocação de S. J oão Baptista e depende da diocese ele 
S. Pedro elo R io Grande. Foi e levada á categoria de villa 
pelo art. I ela Lei P rov . n. 885 ele 5 ele maio de 1873 . Incor
porada á com. de 8. J oão elo Caby pelo a rt.. III d~, Lei Pro v. 
n. 995 ele i ele rua1o cl-il 1875. Sobre suas cl!visas, VIele : art. U 
ela Lei P t·ov . n. 885 ele 5 ele maio de 1873 e arls. I e II ela 
de n . 1.0!)0 de 2 ele maio ele 1877. I!;stá situacl:< á margem 
dir. elo Cahy e a '118 kils. ela cidade de Porto Aleg re , á qnal 
se li ga por uma linha dit•ecla ele vapores e outt•a intermedia
ria. Possue a i ndustriosa •illa cet"ca de 250 casfl.s , pela maior · 
pat·te bem construiclas. e h~. biLaelas por 1.800 pessoas, entre 
<ta quae~ murbos tento-brazt1etros . Contam-se na vtl l.a 22 casas 
ele negocio . duas fabricas de cerveja, um a de bebidas alcooli~ 
cas, uma de sabão e tres engenho s ele se r radura de madeira. 
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Acha -se projec(acla uma fabr icD. ele tecidos pela trans formação 
de uma anti"'a fahl'ica de F. Keller . O mull., a lém 
ela parocbia "tta villa , éomprehencle mais a de S . Pedro, 
do Conde d'Eu, S . Sa lvaclo1· , Bom PnncJpLO, SantoAn·tomo ,ele 
Dona habel, S. Vindelino, S . PPelro Apostolo elo Marat a e 
Ib.1· mon ia . 

MONTE NEGRO. Serro si tuado na ma1•gem ol'iental do 
rio Cahy e defronte elo serro . da For taleza, no Estado do R . 
O. do Sul. 

MONTE NEGRO. Passo elo r io Cahy, no Es tado elo R . 
G. elo Slll. Foi i ncorpo1·ado ao mun. de S. Leopoldo pelo 
arL II da Lei ProY . n. 189 de29 de outubro ele 1850 . 

MONTE NEGRO . Pequeno rio do Estado ele Minas Ge
r aes, banba o mun . ele Abaeté e clesa.gua na· margem esq. elo 
rio des te nome . (Inf. loc .) . 

MONTE PIO. Log . do Estado elo Cear á , com uma capéll a 
filial da !'reg . de S. P edro do C rato. 

MONTE RASO. Log. do Estado elo !Rio ele J fl.neiro, na 
f reg. de S . Gonçalo, 

MONTE REDONDO. Log . do Estado do Rio de Janeiro, 
na freg . de N. S . elas Neves do mun , ele lVIacahé . 

MONTE REDONDO. Ribeirão elo Estado ele Minas Geraes, 
ba nha o mu n . da Leopoldi na e rlesagua na margem clir. elo 
1·io Pardo, afl'. do Pomba (In f. loc . ) 

MONTES (N . Senhora dos). Pov. elevada á parochia elo 
termo de Aaua Pretft pelo art. I ela Le i P r ov. n. 844 ele 28 de 
maio ele 18G8 no Estado de P er11ambuco. Foi constituída com 
1errenos rles ~embrados das fl'egs . de Agua Pre ta e Bonito . 
O a rt . IU ela Lei Pro v. n. 1.093 de 211 ele maio de '1873 t rans
feri·; para a freg . de Monte~> , q11e foi elevada á vil la co m a 
denominação de Pal?nwres, a sécle do mun . de Agua Preta . 
~ata nlL ima dispos ição fo i revogada pelo art. I ela Lei P r ov. 
n . 1 .405 ele 12 ele maio de 1879. 

MONTES ALPES. Log . do Estado das Alagôas, no muu. 
ela Palmeira dos I ndios . 

MONTE SANTO. Cidade e mun. do Estado de Minas Ge
rares , ex-p:n·ochia de mun. do J acuhy, c~rca de 30 kils. dis
til.nte ele :::L Se bast iã o do Paraíso, e cn.Jo mun . pertenceu, 
termo da com . do se u nome. Orago S. Francisco elas Chagas . 
Fo i cr·eada parochi a pela Lei Prov. n. 908 de 8 de junho 
de ·18G8 r1ue su bst iluio-l he a denominação de S . Francisco do 
'l'ijuco, que enl;ii:o t i nha, pela actual. .A matriz. ~caem um 
ri os ponLos ma1s elevados ela pov. Chma magcufleo. Cul'tura 
de café. 'Tem duas eschs. publs . ele instr. pl'im. Age ncia 
elo correio. Uma es trada, co rta~la pelo rio Canôas, liga-a a 
cidade da Mococa . Sobre suas divisas, vide, entre outras a 
Le i P1·ov . n. 2 .376 de 30 de outubro de 1884 . O patrimonio 
qac t.em SLLlL egr eja ma; triz~ devido ao commendador Francisco 
Coelho Mon ·to Clar o tallec1do a 6 ele fevereJro de 1861 . Em 
~;c ral sã pouco accldenlados, ele ma'ttas riq uissimas e sujei'tos . 
a pouca. geada os terrenos dessa freg . o cale é a cultura 
macs desenvolvida; cultiva- se t a mbem turno e canna, havendo 
cri adores de gado, que é exportado para a Ca.pil:al Federal 
pelo Picú . Pai elevada. á vllla o á com . peloDec . n. 243 
de 21 ele nevem br o ele 18\JO ; á cidade pela Lei u. 23 de 24 
ele maio de 1892; e classilicada com. ele 1" entr. por ,Acto 
ele 22 ele l'evere iro de 1892 . 

MONTE SANTO. Viila e mun. do Es tado da Bahia, na 
co m. de sert nome, 3<15 kils. dis·ta crte ela capi tal do E sta do, 
Jlg[Lda á Serrhha por uma estrada . Sua egreja matt·iz tem as 
in vocações ele N. S. da Conceição e S. S . Coração de Jesus e de
pende ela diocese at·chiep iscop:'Ll de S. Salvador . F o1 CJ•ea da 
villa pelo ar t. III ela Lei Pro v. n. 51 ele 21 de março ele 1837, 
sendo inst::tllada em 15 de agosto do mesmo a nno, Pertenceu 
em principio â com. de Itapecm:ú. Foi creacla com. p9lo art. I 
Ü::L Lei P rov. n . 395 ele 28 ele :~unbo de 'l850 e class tlicada de 
pri meira en·tr. pelo Dec. n. 694 ele 3'l ele agos to de 1850 e 
Acto ele 3 ele agosto ele 1892. Sna pop. é avaliada em 9 .000 ha b,s. 
Tem duas escbs. pub ls . de in st r. p1·im. uma das quaes creada. 
pela Lei Prov . n. 1. 323 de '18 ele junho de 1873 . Agencia elo 
col'l'e io. O mun .. alem da parochia da villa, comprehencle 
mais a ela S . S. Tr indaLle de i\llassacar á. e o pov. Pedra 
Verm elha . Sobre sttas divisas vide a l' t. li da Lei Prov. n. 195 
de 18 de ma i o 'l843, n . 932 de 3 de maio de 1864. « Nl ante 
Scm~o . SilnMh ao pé da sel'l'a de seu nome, clistan·te 14leguas 

de Santo Antonio das Queimadas e 2<1 da cidade do Bom fim ' 
el e construcção commum, em volta de uma espaçosa praça no 
centro el a qu.al acha-se a matriz de N . S. ela Conceição . Nest<L 
mesma praça está a casá elo Conselho e o barracão da 1iúra. 
Tem duas eschs . Seu commerc io é insignifwant,e, em virtude 
de serem os terrenos do mun. mui'to expos tos ás seccas, fa l tos 
de agua , e ass im não poder estender-se a lavo ura e a cda
ção . A industria consiste no curtimento ele couros e na fabn· 
cação de 1'c3cles. Foi nest e termo que se achou o celebre aero
litho conhecido por Bedengó , que em 1888 foi conduzido para o 
Rio de Janeiro. Originou- se esta vil la d'uma simples fazenda 
de gado , junto á serra então cha mada de Piquaraçá, onde em 
1785 o celebre miss ionario F1· . Apolonio de Tocli es ta beleceu 
uma cape i la e pov. Eis como elle nos refere os seus ·trabalhos 
nessa fundação . « D'aq ui (da m issão de i\llassacará) pelos gran· 
des rogos fui · á serra de P iquaraçá no mez de outubro de 1785 . 
Ghegando ao pé desta serra, dei com um a casin ha cl · pal ha,o nde 
o reverendo vigario vinha ele quatro em quatro annos e nesta 
desobrigava sete ou oi'to dias a gente que vinha, e er a cha
mada casa da ora~.ã o, o que vendo, fi quei confuso. Po1·ém Deus 
me inspiL·ou olhando par a aquella serra porque achando-a se
melhante ao Calvario ele Jerusalem,logo pl·incipiei a ar mar uma 
capellinh a de madeira e faze r uma. bôa la·tada pa ra se fazer 
a missão e ao mesmo t~mpo mandei cot•tar páos de ar0eira e 
de cedro para pôr nes te monte, que medido,só falta m 300 bra· 
ças P"·ra um a legua , os passos ele N . S . das Dôres e os passos 
ele Nossn Se.nhor. I~ se ndo vontade de Deus, achei logo neste des
abrido sertão lllllÍtos que sabiam ele carapina e pedrei ro, que 
lelizmente a lca ncei fazer quanto Deus me ia i nspira ndo, ele 
modo que mandei fazer cruzes grandes e no fim da missão, no 
dia ele 'rodos os Santos, depois de duas horas, ftz o sermão ela 
procissão de p"' nitencia e d'ahi a tt-es horas da tarde se princi
piou a procissão ela penitencia; indo colloca ndo as cruzes no 
modo e na dis ta ncia que ordenam os snmmo. pontificas. 
E quando se chegou á metade ela collocação das cruzes de 
Nosso Senhor, t•epeo tiname nte se l"va ntou de uma ba ixa que 
descia do mon·te, um fLu·acão de vento, tão violento que, não 
só apagou as lant~rnas que cada um trazia, como foi 'pt·eci so 
botarem-se no chao, espectalmetlle as mulheres que vinh am 
atraz, e assim lodo o povo ílcou espantado, gritei que não te 
messem, mas que i n voccasse Nosso Senhor elo Am par o que aq ni 
·traziam e no mesmo instante fazendo o signal da c·ruz com a 
mesma San ta Im agem, socegou e proseguimoe a procissão, 
se accender am as lanternas, se aca ba ram ele collo<:a t· as cru
zes, e, processionalmente, sempre resando, se desceu o monLe 
e ás 8 horas da noite se chegott ao logar ela missão . Subi ao 
pulpito, Jiz o sermão da conclusão da penitencia e no fim exor
tei o povo, que no dia santo viesse visi tar as Santas Cruzes , 
j á que vivia em tão grande desam paro das cousas espirituaes, 
morrendo todos sem confissão e os meninos sem bapLismo, etc , 
E aqui, sem pensar em nada, disse que cl'ahi em clean·te não 
chamassem mais serra de Piqua raçá , mas sim Mónte-San to , 
J);m o dia seg uinte acabei a Santa Missão e parti para a yilla 
de Mirandella , Apenas parti, Deus, pa r a. !'a zê t·. conh ece c· qu& 
era obra sua, e não do missionario . fe.z prin?ipta!' a appare
cerem n a extensão das cruzes , a rco-1r1s de clnco côres : azul, 
amarello, branco, r oxo e vermelho, o que vendo o povo, ficou 
admirado e principiou a visitar as Santas Cruzes, e cheaando 
á Ct·uz elo Ca[vario e beijando- a, logo vi ram que fi cavam" bons 
os que estavam doentes . E spalhou-se es te boato e com isto e os 
arco- íris que appat·eciam, principiar am a concorret· os doen
t es , que er~ um continuado concurso ainda de bem longe, vindo 
cég~s, alat.J aclos, a:mda em r êcle, e. ~oclos. flcn vam bons . Por cujo 
mot1vo ela freguez1a elo Tucano , fm obr1gado a voltar a l'llonte
Sau·to, e logo cuidei em fazer cal pa ra feichat· os passos com 
uma pequena capellinha e para se faze r a egrej a, o que t udo se 
fez facil e brevemente, porque o povo, cheio clP. fervot• e conco r
r endo Deus e lodo o povo, se fez o que nunca se pensava . 
Nes~e f1·aco tempo em que se trabalhava com tecla a Jo rça, no 
mez ele novembt·o ele 1787 me pediu o Sr. Ar cebispo fosse a Ro
dellas fazer o missionario parochcal qu e existe na beira do rio 
S. Francisco, em que estive 4 1/2 annos e concertei a egreja , 
que. por dous corriscos que nella tmha m cab ido, estava toda 
arrÚinada e de lá em cada a nuo to1·nava a Monte-Santo e m 
que me demorava qua·tro mezes pac·a proseguir a obra, e qualldo 
de lá partia, deix.ava o defunto José AntonJO de Almeida e m 
meu logar para faze1· o CJ_U_e eu cle.txat·a ordenado de se faze r. 
No mesmo tempo mande1 fazer painets gmDcles a cada passo ; 
no Calvario a imagem do.Senhor, no tumulo N . S . da Sole
dada e S. João , na egreJa Matriz N. S. ela Conceição e o 



MON 565- MON 

S. S. Coração ele Jesns, titulat•es da egreja ; item elos s in os. 
No mesmo tem po se fer. requerimento a S. li:x . Revma, (D. fvei 
Antonio Correia) ele se t· f reg- . e a Irmanda de elos Santos Pas 
sos com seu compromisso, que es tá já approvado por S . l\1 . 
Em :1.790 veio decreto ele Lisbôa para ser freg . e se poz por 
vigario encommendado o Revel. padre Antonio Pios ele 
9arvalho, o que tudo se fez em se is par a sete annos, 
Jsto é, a té :1.79:1. , e no fim deste anno, me pediu S. Ex. 
Revma . ele descer e ir para o S . a missionar e cbrism ar , 
e·tc. » A villa foi Cl'eacla pe la Lei de 23 dE\ Mar ço de ' '1837, 
installacla a 15 ele agosto elo mesmo anuo» . No Dia?·io ela 
Bahia de 27 ele setembro de :1.888 publicou o Sr. Durval 
Vieira de Aguiar a seg1ünte no·ticia a respeito des ta villa : 
«De uma simples fazenda ele gado, junto á serra ele Piqua
raçá, surgiu em :1.785, uma pov . hoje villa de Monte San to, 
f undada pelos es forços e clirecção do frade Apolonio do 'l.'ocli, 
ela ordem elos capuchos i'talianos, que, alli es tando a prégar 
missão, mandou por occasião de uma procissão de peni'tencia, 
collocar diversas cruzes, espaçadame nte pela serra, desde a 
base até o cume, em uma ex te11silo de perto ele uma legua 
ele altura ; fazendo depois eri gir nesses lagares , em distancia 
aproximada ele 200 metros cada uma, 25 cape llinhas de alve
naria , contendo paineis dos passos elo mar tyrio de Jesus . A 
estes lances do caminho considel'~t o povo como uma via
saCI"a para suas pe ni tencias ele quaresma . Até o cume. da 
set·ra a est.racla ê larga, porem ín greme, se bem que calçada 
nos Jogares terraplenos. A ascensão é faLigante e uecessar ia
meu·te rno ros:t ; porém suav isada com o exame dos passos , 
que servem de agra cl avel elescao ço. Na encosta, a meio ca
lninho, encontra-se um a engr açada ermida em curiosn e poe
·tica posição ; e no cim o, represen·taudo o Ca lvario, uma so
lida capellin li a, elegantemente decorada , donde se av ista 
vastas extensões de mais de 20 leguas ; des tacando-se em baixo . 
a villa ao pé ela set·,·a , em uma profundidade que só permi tte 
se avista :· os telh ados das casas . A maior cur iosidade con• 
sis le na exis tencia ele uma nascente quasi no ve l' tice da sen a 
de onde a agua se clen·ama para baixo por um fio de crysta l, 
como providencial r ecurso para müigar a sêcle elos perig.rinos. 
A sel'l·a é exte nsa ; acreditando-se ~;e ralmente que possua 
n.lmn dantes minas de ferro. Feitos o pov. e as cape llinhas, 
co nRegu iu a inda o d ito ft· ade, no a nn o de 1790, elevar o seu 
Monte Sa n to , nome po1· ell e mesmo escolhido, á categoria el e 
f l'eg . ; passando d~pois a ir _fundar , em :1.812, o. cem iterio e 
matr iz d.a povoaçao, hoJe v1lla, do Bom Conselho . Por tan
tos benel"i cios não devem os habitantes dessas dnas vi11as se 
esquecer elo nom e do fr . Apolonio ele To di, e cujos serviços 
os modet•nos missional'ios longe estão de imita r. A villa consta 
ele orclina ri a ecl illcaçii.o em volta ele uma espaçosa praça ; 
tendo n o cen tro a ma tri z, sob a invocação ele N. S . ela Con 
ce ição, e um pouco adiante o barracão ela fe ira , que func
ci ona nas seg undas-feiras . Do lado esq. da egreja acha-se o 
peque tlo eclificio que se t•ve ele q uartel e cadeia, onde encontra
mos dons presos guardados ape nas pelo carcer eiro , pois que, 
pel:t mans idão do Jogar , não havia cles·bacam ento . O bermo 
·tem cerca ele 30 leguas de N . a S . e umas 20 ele E. a O. com 
' tm a pop. ele 14.678 almas, clissert iuaclas pelas duas fregs . ; 
a ela vill a e a de Massacará ; fo r mando comarca com o termo 
de 'l'ltcano . A pop. em geral é pacifica, po rém de mesquinhos 
r ec ursos, porque a lavoura e a criação não podem ter dese n
volvimento por causa ela escassez ele ri os e pela secca, que 
a nnualmente pe -rse~;ue aqnella zona, por cuja razão encontrs.
se a s fazendas de gado muito distanciadas. J):ntretanto os 
te t•t•ertoR, apezar de serem todos ele CCI!tinga, torn am-se prodi
giosos no tempo ve rde . O commercio é insignificante; constando 
apertas de umas quatro casas de negocio. A industJ,"ia con
s iste no co t·timeu·to ele couro e no fabrico ele redes . Funccio
navam na. villla duas eschs . pubs. com 30 meninos e 20 me
ninas ele freq11 encia , ambas sofl'rivelmente provtj.a:s _de ltvr?s 
a ·utencilios ; bem como uma outra par twular . EX1st1am ma1s 
duas contract.aclas, um a no Uauá e ou"tra no Cumbe, rrue é 
um logar muito habitado, sete leguas di~tan·te da villa e seis 
ele Massaca r<Í. ; mostra ndo pelo clesenvolv 1me~to que alh vae 
tendo a colheita do fu111o, que um prospero fttturo lbe sort'J. 
Quando pot• a lli passa mos achava- se na pov . um celebre con
sel heir o, sujeito ba txo, moreno, acaboclado, de bar bas e ca
bellos pre tos e crescidos , ves tido de camisolão azul , mora ndo 
sos inho em uma des mobi li ada casa , onde se ap1nhavam as 
beatas e allluiam o s presentes , coro os quaes se a limenta v a . 
Es te suJ etto é ma1s um fanalico ignorante elo que nn;t ana
.cboreta, e a sna occupação consiste em pregar uma 1ncom-

pleta moral, ensin at· rezas, fazer J;>réclicas banaes, rezar ter
ços e laclamhas com o povo ; serv1ndo-se par a isso das e"re
jas, onde, cleante do viajante civili sac_lo, se dá um irri s~rio 
espectaculo,especlalmen·te quando reCl·ta um la t i ~1orio que elle 
nem os ouv1ntes entendem . O povo cos·tuma aJlluu·, em massa 
aos actos. religiosos do conse lheiro, a cujo aceno cegamente 
obedece, _ e resistirá,. ainda m~smo a _qualfj uer ordem legal, por 
cuJa razao os vJgat'lOS o ele1xam 1mpunemente passar por 
santo, tantu mais qua ndo elle nada ganha, e ao contrar io 
promove ex·traordinar iamen·te os baptisados , casamentos, des
obrigas, festas, noven as e ·btlclo mais em que consis tem os vas
tos reudimen·~os ela egreja . Nessa occasião havia o conselheiro 
concluido a edificação de uma elegante egr eja no Mucambo, e 
estava construindo uma excellente egreJa no Cumbe, onde , á. 
par do movimen·to do povo m<tntinha elle admiravel paz . Foi 
no termo ele Monte Santo onde se encontrou a grande massa 
de fe rro que tomou o nome elo riacho Beuclegó, junto ao qual 
se achav:.: ; ·tendo o_tal peso (calc~~.lam em oito tonela das) que 
12 bo1s nao. o poc~et·ao a rrastar. Esse achado, que dizem ser 
um meieorJ to, fo1, condu~1do no corrente ann o, para a Côt··te 
do Impeno, onde nec.essar1amente o elevem submetter a scien
'tifi cos es·tudos, afim de ficar bem comprovada a SLta identidade. 
meteorilitica para destruir a opinião dos que o consideram 
uma massa ele ferro vulgar , vomitada, em tempos remotos, pm· 
vulcões das gr and es <erras elas cirrnmvis iohanças que se acre
dita ser em r icas desse metal . - l.J tstancias - São contadas 
elo Monte Santo :1.4 leguas pa,·a Santo Antonio das Queimadas 
(estação ela es·tracla ele Je t·ro), 16 para n. serra ele I tiuba (idem ),. 
44 pa ra Capim- Grosso, 25 par a a v.illa do Pom bal , 35 para 
Gel'e moabo, 44 para Joase iro, 24 oara Bom Conselho 20 para 
o 'l'ucano, 37 para o Itapict1rú, 30" para o Som·e, 54 para Ab
bacha,. 45 para o Inhambttpe, 24 pa ra Villa- Nova, 26 para. 
a Se~·nnha, 40 p~m Alago1nhas, 92 pan~ os Lençóes, 38 para. 
a Fe_n a de Sa u t Anna, 48 para Jacob ina e 46 para Ca
choeJra » . 

MONTE SANTO. Log. elo Estado elas Alagôas , em Bello 
Mon·be . 

MONTES CLAROS. Cidade e mun. do Estado ele Minas 
Geraes, term o da com. de setl nome, ligada a Diamantina por 
uma estrada que passa pelo B.eMgaelo, e é cortada pelos rios 
Capão- Grusso e Ti jucussú; a Breju d'<S Alm as por uma outr a 
cortada pelo l'io Verde; a Gr ão-Mogol por u ma outra cortad!t 
pelos rioG Juramento e Ex.tt·ema; n Contendas por uma outm 
cor tada pelo ribeirão S. Lourenço . O terri torio do mun . é 
mais plano que mon&at\hoso, e div idido em mattas e campos; 
naquell~s encoutram -se made1ras de let, e .uesta.s prosperam 
bem_ dJtferentes raças e espec1es ele gado . Produ z café, al
godao, ca una e cereaes . Orago N . Senbot·a e S . José e diocese· 
de Diamantina . Foi creacla par ochia pela Reso lução ele 14 de· 
j •1lho el e 1832 . Ele, ada á villa pela Lei Geral de 13 de oRtubro 
ele 183'l e á ca teg·oria de cidade pelR Lei Pt·ov . n. 802 de 3. de 
julho ele '1 857 . E' banhada pelos rios Vieira e Vermelho. Seu 
mun. era constituiclo em 1884 pelas pa1·ochi as ela cidade. elo 
SS . Coração de Jesus, ele S . Gonçalo elo Brejo elas Alm.as e 
de S. _João Bap ~i sta ela 'l'ena Bra nca. Nelle ficam os pov. 
clenom1?ados : Vered~, Fabnca de Cedro, Lago in h a., Morri
nhos, Can na -brava, Extrema, Btu'Itys , Pon te do Simão. Tem 
cinco eschs . pubs . ele inst. prim.; uma elas quaes creacla 
pela. Lei Prov. n. 2. 163 de 19 ele novembro de 1875 . Ao-en c ~a 
do correio. Foi com . de pr imeira en t . , creada com o"'nome 
ele Jequitahy pelas Leis Prov . ns . 1.389 de 14 de novembro 
el e 'i86ô e L 740 ele 8 ele outubro de 1870 e classificada pelo 
Dec . n . 3 .835 dP :1.3 de abril de 1S67; passando a denomi
nar- se Montes Claros pela Lei P rov. n. 3.45:1. ele 1 de outu
bro de 1887. · E ' actualmente com. áe seguncl<t entr . classifi
cada por A c to ele 22 ele fevereiro de 1892. 

MONTES CLAROS. A ntigo arraial elo mun . ele Snnta 
Luzia , no Estado ele Goyaz, com uma capella dedicada a 
Santo An tonio. Afftrma Sain:t Hilaire que outt· 'ora extrahiu-se 
1u uit.o omo dos a1·redores eles~e a rraial, mas que por fálta de 
braços a mineração cessou ficando o art·aia'l r eduzido á ex
pressão mais simples. « O cura, diz ainda o illustre viaja nte, 
vinha ao al'l'mal celeb rar m1ssa duas vezes no anno . . . O pt·n
prielario cl<t casa em que me hospeclei havia aberto uma casa 
ele negocio, mas fo i obr igado a fechai - a porque ninguem lhe 
pag·ava .» .. . 

MONTES CLAROS. Rio elo Estado de Goyaz, atr. da mar
gem esq. elo rio Corumbá, trib. do P aranabyba. Nasce, segundo 
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Cunha Ma L·tos ., a 48 kils . da fazenda de Montes Claros com o 
nome de Guariroba. Banha terr<Jnülf auríferos. Vide .Descoberto. 

MONTES CLAROS. Rio elo Est ado ele Goyaz, une-se 
com o G" melleira e jLLn tos fo rm am o rio das Pedras, braço 
osq. elo Bezerra . Recebe o BLLritisir.ho (Cunha Mt•btos . !tine~ 
r·ar·io). O St•. Anastac io José ele Moura, pt·esidente da camara 
mu nicipal de Arraias , nos inform a o segLLin te : « O rio Mon
tes Claros nasce na fazenda ele Bom Jes us, con•e ao poente e 
desagua no rio Bezerr::t, a ff. do P aranan » . 

MONTES DO BOQUEIRÃO. Parochia do Estado da Ba
l:lia, no mun. elo Bom Conselho, na verbenbe meridional dos 
montes que lhe dão o nome, nos confins elo Es bado com o de 
Sergipe, proxi ma da margem esq. do rio Vasa Barris e a 78 
l;: ils. de Geremoabo. Foi Cl'eada pelo Alvará de 21 de no
vembt•o de 1817 . Vide Bom Conselho. 

MONTE SECCO. Serra ecorrego do Estado de Minas Geraes, 
no mun. ele Baependy . O corrego desagua no rio S. Pedro. 

MONTE-SERRA TE. Parochia do Estado do Rio de J aneiro, 
no mun. do P~raby ba do Sul; com duas eschs . Orag-o 
N . Senhora e chocese do Rio de Janeiro . Fo i creada pela 
Lei Pro v. n. 2.698 ele 24 de setembro de 188,1. Nella fica a serra 
das Aboboras . 

MONTE-SERRATE, Log. elo Estado da Bahia, no mun. 
da Capital. Tem um hospital creado pot• Acto ele 26 de abril de 
1853 e destinado a servir de lazareto aos indivíduos atacados de 
febre amarella, 

MONTE-SERRATE. Reclucto hexagonal com torreõ·es nos 
salieutes, situado em um promontori o na ponta da prai a , a urna 
legua. da ctdade ele S. Salvador, no Estado da Bahia . Já. 
existia na época das invasões hollandezas, e na de 1637 foi 
facilmente occupada por Mauricio, 'lUe poe ahi tentou penetral' 
mas foi esbarrar em Sa,nto Antonio além do Carmo. Em -1809; 
estava armado com nove bocas ele fogo; no exame feito em 1863 ' 
continha tres.clesmontaclas sómente, entretanto que os para
peitos foram JUlgados em bom estado. (Faus·to de Souza) . 

MONTE-SERRATE. Mon·o do Estado de S. P aulo, no 
mun. ele Santos , a cavalleiro ela cidade , com 146m de 
altura. 

MONTE-SERRATE DA COTIA (N. S. elo). Pal'och ia do 
mun . ela Cotia, no Estado ele S . Paulo. Vide Ootia. 

MONTE SIÃO. Parocbia do Estado ele Minas Geraes 
no mnn. ele Ouro Fino. Orago ' N. S. ela Conceição. Estl 
situada sobre um<t formosa esplanada, oJTerecenclo á quem 
contempla-a de longe um bel!Cl panorama . Seus habs. 
entregam-se á cultura do café, fLtmo e cereaes, e á cri ação 
de gado. Essa pov . denominava- se pt·imiti v a mente Morro 
Pellaclo. Foi elevacla á dis br. com o nome rl e Monte Sião 
pe 1 o art. III ela Lei Pro v. n. 665 ele 27 ele abril de 1854 e 
á ca tegori a ele parocbia elo man. de P ouso Alegr" pelo a rt. I 
ela de n. 2.085 el e 24 ele dezembro de 1874. Foi incot•poJ·ada ao 
mun . de Ouro Fino pela Lei Prov. n. 2.658 de 4 ele nove mbro 
de 1880 . Tem duas eschs. publs . ele inst. prlm. , uma elas 
quaes creacla pela Lei Prov. n. 2.164 de 20 de novembro de 1875. 
Agencia do cot•reio. 

MONTE VERDE , Villa e mun. do Estado elo Rio de Ja
neiro, na com . de S. Fitlelis, nas montanhas ao N. desta ci
dade. Orago Senhor Bom Jesus e diocese de Campos. Foi creadrl. 
parochia pela Lei Pro v. n. 1. 20\l de 4 ele novt~m bro ele :1.861. 
Tem duas eschs. publs. ele inst. prim. Cbmprel:!encle o pov. 
Vallão d'AntRs . Sobre suas divisas vide : Lei Prov. n.1.308 
ele 29 ele dezembro de 1865 . Foi creada vil! a pelo De c. de 6 ele 
maio ele 189:l, rebaixada dessa categoria pelo Dec. ele 28 ele 
maio ele 1892 e res taurada pela Lei de 5 ele novembt·o deste 
ultimo anuo. Pende (1895) de approvação ela Assembléa Esta
doai um pL'ojeclo transferindo para a pov. de Cambuoy, com 
esta denominação, a séde do mun. de Monte-Verde. 

MONTE VERDE. Parocbia do Estado ele Minas Gin·aes, no 
mun. do Rio Preto, n'uma ramificação da serra ela Manti
queira, proxima ela margem dir. do rio do Peixe. Orago 
Santa Barbara e diocese ele Marin.nna. Foi creacla pe'la Le i 
Prov. n. 817 de 4 de j ttlho ele 1857. Incorporada ao mun. de 
Villa Bella elo Turvo pelo art. II da de n. 1.'191 de 27 ele j ttlho 
de 1864; ao do Parahybuna (Juiz de Fóra) pelo art. ii da ele 
n. 1.262 de 19 de dezembro de 1865; ao elo Rio Pardo pelo 
art, I da de n. 1.M4de 13 de setembro ele 1870. 11em 5.000 habs. 

e duas eschs, publs. de in s t. prim., uma das quaes foi _ct:eaela 
pela Lei Pt·ov. n. 3.038 de 20 de ot.Ltubro ele 1882. Agenc1a do 
correio. A freg. ·t;em em sua séde umas 60 casas e duas egt·e.ias. 
So bre suas divisas vide, entre outras, a Lei Pwv. n . 3.442 de 
28 ele se tembro de 1887. 

MON'l'E VERDE . Log. elo Estado das ll.lmgôas , nO' mun ,, 
do P a rahyba. 

MONTE VERDE. Pov. elo termo do Mar ele Hespanha, no 
Estado ele Minas Get·aes. Oràgo S . Seha,~t ião. Foi elev&do â 
d ist. pelo a rt. I §I da Lei Pro v. n. 2.843 ele 2<1 de qutubro de' 
1881, 1•ebaixado dessa categoria pelo art. III da ele n. ,2 .938 de 

.23 de setembt•o de 1882. Tem uma esch. pub. ele inst . phm. 
para o sexo masculino, CI·eada pelo .art. I § I ela Le~ Prciir. 
n. 2.721 de 18 de dezembro de 1880. Fo i r'estam1aclo dist. pil'la 
Lei Pt·oy. n . 3.221 de 11 ele outubro ele 1884 e elevada á cu·tre"
goria de freg . ·pela de n. 3.352 de 9 da outubro ele 1885. 

MONTE VERDE. Sena do Estado de Minas Geraes, no 
murt. de Lima Dua-r·te. 

MONTE VERDE. Rio elo Estado ele Minàs Geraes, nasce na 
sena Negra, banhá 9 mun. do Rio Preto e elesag-ua no rio do 
Peixe, aír. do fio Paràhybuna. 

MONTEVIDÉO . Pov . do Esbado do Parahyb"a do Norte, no 
mun, da Conceição. 

MONTEVH>ÉO. Log. nó mun. de Larangeiras do Estado' 
de Sergipe . 

MONTEVIDÉO. Log. elo Estado do Rio de Janeü·o, no 
mun. de ltaboraby. 

MONTEVIDÉO. Bairro no mun. de Mogy-mirim elo Estatlo 
de S . Paulo, 

MONTEVIDÉO. Lagôa dó Estado Clo Parahybà tlo Norte, 
no mun . ele Culté . 

MONTINHO. Peqtteno rio do Estado ele Goyaz, nasce nlt 
serra Dourada e , após 12 kils. ele curso desagua na margem 
dir . . do r•io Bonito , aff. do Cayapos inho (O .F'a.r-We~ t do 
B r a:?l!l). 

MONTI-PUÁ. Lago elo Estado do Amazonas, na margem 
esq. do PLLr!Js, onde clesagua entre os. rios Thiuiny e Quiniban. 

MONTOJÓ. Rio do Estado ela Bahia, na ilha ele Santo 
Am aro elo CMú . 

MOOCA . Bairi'o na freg. do Braz do Estado de S. P du!o• 
com uma esch. publ. creacla pela Lei n . ~01 de 24 ele se'terribro 
de 1892 . 

MOPONGA, Especie de pescaria usad1t nos lagos e campos 
do E sbado do Maranhão. 

MOQUEM. Vide M~tquem. 
MORADA. Log . do Estado das Alagôas, no mun. de Paulo 

Afl"onso . 
MORADA. Conego do Estado de Goyaz, aill:". ela marg:em 

dit•. elo rio S. BarLholomeu (Inf. loc). 
MORADA BENIGNA. Pdv. do Esbado ele lVIinas Geraes 

na margem esq. dó r lo S. Francisco, pouco abaixo do rio cl'~ 
Peixe, cleft•onte dd rancho da Pascboa, no espaço que medeia 
entre a :oz do ho Pat·clo e a do riacho elos Pandeiros (Halfelcl)'. 

MOR_ADA NOVA. Dist; elo Estado de Minas Geraes, o e 
mun. de Abaeté. Orago N. S . do Lore·to e diocese ele Ma
rla nna. Fot Cl"e<tcla parochia pela Lei Prov . n. 603 de 21 de 
ID~JO de i 852. 'l'em agenci::t do corre).o, creacla pela Portaria 
de 13 ele novemb!·o ele 1883 e duas eschs .. publs . c1e instp. prim . 
uma das quaes creacla pela Lei Prov. n. 3.07·1 de 31 de ou
tubro ele 1883. 

MORADA NOVA (Blspirito Santo day . .Mun. do E$tado dd 
Ceará . Vide Espir·ito San;to. · 

MORADA NOVA. Log . do Êstacio do Amazonas no mnn 
de Tefté, á margem esq. do rio Juruá. ' ' 

1lfORADORES NOVOS. Bairro no clis·t. dib cidade tl~ 
S. José elo Paraizo, no Elstàclo ele Minas Geraes. 

MORAES. Pov. no mun. do Bom Successo e Estado de 
Minas Geraes. 

MORAES; Serra do Est~do ele S. PMrlo, no n'nui. do ([tQU
zerro. 
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MORAES . Morro ao· S. do cn·rato de Santa Catharina, :no 
Estado elo R. G. do Sul. 

1\!IORAES. Serr~. elo Est111do ele Mi·nas Geraes: é m;n contra
for,te da serra do Ou-ro Preto. Em sua base es tito situadas as 
terras ela fazenda denominada - Cotldelaria d·a Cachoeira do 
Campo. 

MORAES. Morro · na f reg . da cidade do Born Successo; 
Estado ele Minas Get·aes. 

MORAES. Ribeirão elo Estado ele S. l"aulp, afl'. elo rio 
J.~guary. 

MORAES. Ribeirão do Estado de S. Paulo, áff. da margem 
esq . do rio Tieté. Col'l'e entre o mun. deste nome e o ele 
'l' a tuhy (Azevedo Marques). 

MORAES. Lagôa no mun. elo Remanso elo Estado da Bahia. 
MORATO . Rio do Estado do Paraná, · bauha o mun. ele 

Guat•akessava e clesagu<t no rio deste nome. Dizem existir 
nel!e um grande salto que se torna no tavel pela sua belleza e 
pela violencia com que as aguas se cles1)euham. I-Ia no mesmo 
mun. um mono ele egual denominação. 

MORCEGÃO. Ponta no litlo ral do Estado de Santa Catha
rina, ao S. ela enseada do Mariscal. 

MORCEGO. Log. do Estado do R. G. do Norte, á beira-mar 
a Nill. ela. capital. 

MORCEGO. Logs. elo Estado elas Alagôas, em Sant'Anna 
do Ipanema, Paulo AíJonso e Bello Monte. 

MORCEGO. Log. do Estaclo elo Rio de Janeiro, na freg. da ' 
Jurujl1ba do mun. ele Nyterôi. 

MORCEGO. Serra do Estado do Paraliyba elo Ngrte, no 
mun. da Al>~gôa elo Monteiro. 

MORCEGO. Serra do Estado Uf/e Bah-i-a, á margem do 
S. Francisco, no mun. ele Capim Grosso. 
· MORCEGO. Serra elo Estado ele Minas Geraes, na freg. elo 

Pat•auELa e mun. ela Conceição, 
MORCEGO . Ponta na coata do Estado do R. G. do Norte. 

entre a ponta dos Buzios e a barra do rio Grande. 
MORCEGO . IU1a d'o Es•tado do Amazonas, ng rio Negro, 

proxili:l.a da· foz d& Jauapet·y. 
MORCEGO. Ilha e pov. ;uo t'ie S. l~r~ncisco, egti·e Capim 

Grosso e Boa Vista. 
MORQEGO . Ig-àrapé do E>tado do Pará, no mun. de S. Do

nüngos tl.a .J3ôllo Vista. 
MORCEGO . Corrego do Ji]staclo de Perp,ambuce, banha o 

lllun . do Bom Conselho e (iles11,gtta no Freeheii'a~, rio &ff. elo 
Pat•ahyba (Inf. lo.c. ) 

MORCEGG. Rio iil.e Estacl~> ele Matto Gt•osso, -tr~b. do Al io 
S. Lourenço ou rio dos Porrtlclos . Corta a estrada de Goyaz 
entre os Fibeil·ôes Ronêaclor, distante tres kils. a 0,, e da Es tiva 
18 kils . a E . V id~ P?·esidente. 

MORCEGO. Lagôa elo Esta.do do Rio de Janeiro, atravessada 
pelo canal ele Campos á Macahê, entt·e as lagiJas canalisadas 
elo Capivar<t e elo Paulo. 

MOR0EGOS. Serua do Estado do C:êará, no nmn. de Mi
lag·t•es, ao voeELte da cidade, muito ferti!. E' assim deJlominacla 
1Jelos bandos de m<ncegos que, em épocas indeterminadas, ahi 
apparecem. 

MORCEGO. iYiorro do Esta<lo do Maranhão, á margem elo 
l'lo Í 1 ar11ahyba. << E' assim chanH\do, diz Pavid Moreira 
Calqas , por e[\usa elos muitos morce&"os que nelle lHtv J.a, e qne 
hão sei si ainda os ha; é tam bem cnamado clofl M1lagres pm· 
caelsa él,a tracliçi.io vulgar que refere, cl~scle muito teJ?lpO, 
existir alli cleJlLro uma imao·em santa, que dizem te r SLclo vtsta, 
mai.s de uma vez, por uma fenda e-xistent~ no talhado_; _a ct·e~a 
popular a est.e respeiio parece aincl8. nao ·te:· arrelec1do, po t~ 
!?, ~xiste ('1867)\ em um logar onde e morro e perpeud ~cular a 
margem, o emblema ela R.eclempção mi-J:an.clo-se Q.as aguas elo 
i'io. O morro dos Morcegos, em sua parte occ1elen tal, JJro
lon ga- se um pouco para E. N. E., fazendo uma quebrada 
entre o rio e a dita r amiflcacão, onde ha -varias c:J,sas, senclo 
duas de telhas, cle(ronte das quaes, do lacl.o go Pia!'by, !).a uma 
casa tambem de ·telhas, no loga1· chamado S. Luiz ouBeno » . 

MOR 

MORCEGOS. Ilha elo mun. ele Angra elos Reis e Estado 
d'o Rio ele Janei ro. 

MORCEGOS. Rio elo Estado elo Rio de Janeiro , no mun. 
ele Nyterôi. Banha o lagar Pendotiba. 

MORCEGUEIRO. Vide Rodeio, ribeirão do Estado ele 
S. Paulo. 

MOREIRA. Pov. rlo Estado elo Amazonas . E' a antiga 
aldeia ele Caboqtlena. E' muito pobre e fica na margem dit·. do 
rio Negro, Conta poucas casas e uma egreja em ruin as . Em 
1788 tinha 470 casas. Ne lla tocam os vapores da Jinh\ ele 
Manáus e Santa Izabelno rio Negt·o . Viclé Cctboqttena. 

MOREIRA . Pov . e lagôa elo Estado elo R. G. elo Norte, no 
mun. de Canguaretama (Inf. loc . ) 

MOREIRA . Log. elo Estado elas Alagôas, em Palmeira elos 
Ineli os . 

MOREIRA. Log. no mun. ele Santa Christina elo Pinhal 
elo Estado de R. G . elo Sul. 

MOREIRA. Aldeia do Estado ele l\Jlatbo Grosso, nas proxi
midades elo rio 'Miranda. 

MOREIRA. Serra elo Estado de Minas Ge1•aes, no mun. de 
Queluz. Faz'pal'te ele uma ramificação ela Mantiqueira, que toma 
essa e outras denominações locaes. 

MOREIRA. Morro no mun. ele Miranda do Estado de 
Matto Grosso. 

MOREIRA. Col'l'ego do Estado elo Ceará, no mun. do Qas
cavel, na estrada desta villa para o Aracaty. 

MOREIRA. Arroio elo Estado do R . G. do Sul, aff . do canal 
ou rio S. Gonçalo. E' 'tambem denominado Fragata. 

MOREIRA. Ribeirão do Estado ele Minas Geraes, trib. do 
ribeirão dos Mn t;tos. Limita as freg;> . de S. Francisco de 
Paula e N. S . elas Canclêas . 

MOREIRAS. Bairro do Estado de Minas Geraes, i·neorporitclo 
ao curato ela Saucle elo mun. elo Pitanguy pelo art. XXVI jl VI 
da Lei Prov. n. 472 c!,e 31 ele maio ele 1850 . 

MOREIRAS. Log. do Estado das Alagôas, em Santa Luzia 
do Nor\e . . 

MOREIRAS . Corl'ego do Estado de Minas Geraes, banha 
0 mun. de Uo.êl'aba ê d:esag'ua no ri:o 'B u•r'i.ty a'ff, de l'io 
0-t•amde. · ' 

MO~EN'A. Set•ra elo EsÚdo cias Alagôas, no m-ua. de 
Anad1a, · 

MORE~A. Denominação dada por .Antonio Thomé da 
Franc,;a , em 1812, ao contrafo'rte oriel:(tal da eordi'l'b.ei'ra âo 
N0rte, q).le no parallelo 8° e mericl'i,ano fO O. prolon·ga-se 
para o oriente, além 1'apajoz, on~le forma o santo All'g'US1(o. 

MORENA. Rio <!lo Es•taclo do R. (}, do Nor~e, uo mu-u. de 
Papacy. Desagua na 'lagôa deste nome. 

MORENA. Riacho do Es·taclo da Ba:hia ; desa(J"ua na mar()'em 
clil'. do rio S. Francisco pouco acima da cach~eira ele P~ulo 
Affonso. 

MORENO. Po''. a tres kils. O. cl.a cicl-aàe de Bauau.eh·as., li\ O 
Estado elo l~arahyba elo Norte. 

MGRENO. Mol'l'o elo Estado i:lo 'E. Sanbo; é de l~t·ma conica. 
e fôrma a ponta ela palrte S-. ela bahia daqnelle nome. Da 
parte do mac é escalvaclo, e elas outt·as mais ou meuos cheio ele 
arvoredo. i'ilerve ele balisa a0s mwég'a'lltes «~ a espalda cl,·sse 
morro clescolJt·e-se á fur 1ó, e sobranceico ao Moreno, nm g1·a nde 
rocheuo nú e escUJ?o, alquebt·,tdo par-a o mar, e ,que a i1lusã:o 
optic:.t faz tomat· pot· uma aclherenc•ia daqHe lJle mcn·ro. Sobre essa 
esc<lllvada massa avúlta um edHici·o racl:iroote ~le 1uraucm·a, e que 
n'otttros tempos e n'outro bem'ispherio se tomwria ;por um 
desses castellos ele estylo roman~ico, que asylavam o fe nda- . 
lismo. E' esse edificie uma eg·reja annexil. a0 Co1lvento ela 
Penha» . 

MORENOS. EstaÇão da JI:. de F . do Recifd a Ca~··11arú, ·no 
J~s~taclo ele Perl).amb~J:O. !!:oi inaugtLt'a.cla a. í5 de a,gosto de ~88~. 
Fica entre Jaboata.e e Ioapera, a 85m,.oo ele -al<t,llt·a, e IEI:O kji. 
27,000 . 

-MORERÉ. M:orro !i[e Estadp <ila 'Balhià, a-a !f-reg. do 10'iv'ino 
E, Santo ele Velha Boipeba. ( Inf. loc.) 
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MORERÚ. IgaPapé do Estado elo Amazonas, a!L elo rio 
Uraricoera, a 80 milhas pouco mais ou menos do Fot·te S . Joa
quim . Ha nelle uma gTancle ma loca de indios lJapi x:am~s. 
Abai xo desse iga rapé tem o l"io urn a cacboeit-a eli!Ticil ele 
passar-se . 

MOR ERÚ. Lago do Es tado rle Am azonas , do mtm . de Co
dajaz; clesagua no Solimões . 

MORGADO. Log. elo Estado elas Alagôas, a menos t l' ~s.kil s . 
da estação elo S inimbú da ferro-via Paulo Affonso . Noncwu o 
Diario rlcb jJI[anhã, ele Maceió, ele 10 el e a bril ele '1884, que em uma 
esclvação feita nesse l ogar , na profuncliclacle ele clous mekos, 
descobri u- se nm a ossada ele proporções g iga n·tescas , per tencente 
a a nim aea ele época anterior á noRsa . 

MORGADO . Log. na freg . ele Guarati ba dq Dist l"icl.o 
Federal. 

MORGADOS. Serr a elo Es tado da Bahia, no m nn. ele 
Campo For moso. 

MORIÇOCA. Ilha elo Estado do Par {L, á sete milhas ela ilha 
e úeg. ele Coll ar es . A N. E . fica-lhe tll11~t gt·atl cle corôa rlo 
mesmo nome com '15 milhas ele extensao e que vae com
municar- se a outras denominadas K iririm, for manclo en tm si 
um grande canal. 

MORIRÉ. Ilh a formada pel as enchen tes elo invet•uo nos 
c~.mpos que r ocl_e ia J? o mun. ele S . Ben l;o dos Perizes do Es
tado elo Maranh ao (mf. loc. ). 

MORI V ÁS. Sel vagens qne habi tavam a r eg ião banhada 
pelo rio Tapaj6z . Foram exte rmi nados pelos Muncluntcús. 

MOROBÁ . Pov. no mun. elo Itn.pem ir im elo Estado do 
Jl:. Santo, com u ma esc . pnblica ele i nst . prim., cren.cla pel a 
L e i P ro v. n. 7 de 15 ele novembro de 1876 . Orago N. S . elas 
Neves . 

MOROJÓ. Se rra· elo Es tado ele Pemambuco, no mun . ele 
Nazareth . 

MORORÓ. Carrego do E stado de Goyaz, afl'l11 e para a 
margem di r. elo rio Paranã . F ica p roximo dos corr egos do 
Imbê e ela Cachoeira, e elo ar raial do Morr o elo Chapeo. 

MORRÃO . Riacho do Estado ele S . Pau lo, ;;.íL do rio 
Quilombo, no mun . ele Santos. 

MORREDOR. Ilha no alto Parnahyba, acima ela fúz elo 
rio Medonho e abaixo elo porto ele Santa Philomena, aquelle 
elo Ma ranh ão e este do Piauhy. 

MORRE:J:'E. E' assim lenomi nado um pequeno mono si
tua,clo no mun . ele Guar a tuba elo Estado elo Paraná • . 

MORRETES. Cidade e mun. elo Estad o elo P:naná, na 
com. ele Antonina, sob1·e o r io Nhuncliaquara, ligada a Para
naO'uá por uma E. ele li'., cuja 1" secção foi ina ugt1racl a a 15 de 
ouhubro ele 1881. Orago N. S. do P orto e diocese de Curityba 
Villa por Lei Prov . de S . Paulo n. 16 de i ele ma rço ele 1.841. , 
ins tallatla em 5 ele julho rle 1843. Cidade com a cleuominacão 
de Nhundiaquara por Lei P r ov. n. 188 de 24 ele maio ele 1869 . 
Passou a denominar-se Morretes pela ele n. 227 ele 7 ele abril 
de 1870 . Sua matri7. era uma capella an t iga e e m estaclo ele 
ruína . Foi começada a r econstruir-se em 1871 se ndo ·te rmfnacla 
e benta a 7 ele setembr o ele 1.884. ill' um ·templo ele solicla con
strucção e capricbosarnant~ ornado; apt·ese nt<L e~eg-ante pe rspe
ctiva e ofl"eeece as dimensoes de '10 metros ele h·ente sobre 4'1 
ele .fundo . Conta duas ep;re jas, um tbea tro, ecl iflcio ela Ca1uar a 
Municipa l, e. tação da E. ele li'., um engenho centra l, inaugurado 
em jttnho de 1878. A cinco ki ls . fica a pov . elo Anhaya, celebre 
peJa uberclacle ele su.&s te~-ras , com boas estra~n~ ele rodage m ; 
R io Sag,·ado, a orto lo ls . , em te n as ferac1ss~mas qtte J.H'O
cluzem prin cipalmen te canua ele assucar; Hcwretros , a se1s lu is . 
e diversos outros . Dista 78 k ils. ele Curity b::t <!O ele Para nag- 11 a, 
15 ele Antonina, e seis elo Por to ele Cima. P t•ocluz milho, fei jão , 
ar roz farinha canna de ass ucar, café. etc . Importante com
meeci~ de her;a ma·tte . Tem 7 a 8 .000 ba bs . e clive t·sas eschs . 
J,lubls. ele instr . prim. Entre as est.r adas que,ligam essa cidade 
a out ras elo Estado, notam-se a ele Pal'anag.uct a Mor:·e·Les e a 
de S. J osé elos Pinh aes a Morretes . A.,.enCJa elo correiO . Sobre 
suas div isas vide, entre outras. a Lei. Prov. 231 ele 11 el e ab ril 
ele 1870, n. 347 de 3 ele abril de 1873 n . 607 ele i 6 ele a bril ele 
1880. Em 1878 esct·everam-nos : «O mun. ele Morretes se acha 
collocado na bacia elo Nhundiaquara, o qual divide seu terri· 

to rio appt•oximaclamente em tres par tes, das q naes ~ma Iica. na 
sna margem e~q., e as outras na outr~ !nargem . l!.sta ul : una 
zona , a mais impor tan ·te e em qtte esta su.uacla 11 ,clclatle, e em 
ge r a-l plana, com declives poueos pr on unciados, s ub tndo g rada
tivame nte até seus limites occiclentaes quando se a ppt·oxrmn. 
elas e ncostas elo i'lfal'umby. clese nvolvime 11 to ela serra do Mar ; 
e ident icamente no ext remo su l elo mun . á se confuncl il' cornos 
contrafortes da ser e a ela P1·atA., r a mificação , tam bem da el o 
Mar . Na extensão de ·todo esse terri to rio, o sys tem a Ot·ogra 
phico i nterno é quusi nullo, limita- se á ondul ações ma is ou 
menos elevadas e que podem ser consideradas pl'opriamente 
collin as . Si, ass im, lige ira meute a ccielentacla, <L orog raph 1a 
iuterna desta par te elo mtt n . torna - se i nsign ifica nte; é no 
emtanto , supera bunda n te a riqueza ele stt<1S aguas . A b<Lse elo 
se u systema. hyclrographico é. o Nhuncliaquant que percorre. o 
mun. a té o mar, em um a threcção r eg ul a r N. S . E•te r10 , 
formado pelo Ypira nga, o S . J oão ott R io Grande e o Itupa va, 
escoadouro ela parte ori.ental elo Guaycnava, el8 serra ela Gra
c iosa e ela do Hupava, r eu nidos ao ela i\1ãi.-Catira pouco acim<L 
ela villa do Porto cl.e Cima,-toma en tão a de nominação de 
Nhu ndiaquat'<L; e com es te n ome os seus althtentes mai s im
por ta ntes , •e acham ·t(Jdos 111: margem elH·. ele que nos es tamos 
occupando, e são : o Bom.J al'cllm, Po nte Alta , Marumby, 
Pinto e Sagrado, os principaes, se~ fall a r . de nma multtcl~o 
de riachos e cor regos perennes ou nao, C[ue llTJgam esta fe rH
li~sima r egião que, pela a buncla ncia ele suas agtms. podert a hem 
ser appellicla cla - a NlP.sopotami<L paranaense . IJ:s·ta parúe elo 
m tm . ape rtada en tre as serras e o_Nl'lu~cl ~ aquara, quas1 Locla 
pl a na, com coorde na~as ele extensao mech a de 10 a 12 .luis . 
es tá natu ralmente Stl]eJ ta, em algumas ele suas partes , a IntUl· 
dações mais ou menos periodicas pe la a bt~ncla i_Jcia de seus 
cu rsos ele agua, que, com as chuvas elo vel'ao, l" ac!lmen~e se 
avo lumam , enchendo por SLUL vez o receptor commum . .Essas 
inundações a fer·tilisam sem prejttdicar a s na sa l ubrJClacle, 
pet' ser em ele pouca dnração, e o setl escoamento r ap iclo, peJa 
confi guração t ppog t·aphica que i ncl ina gera;lmen te o terreno da 
montanha para o rio , 'e pelo sys t.··ma ele cana lisaçiio natural 
que possue. Dos seis nuc leos, que pertenciam, neste mun . <Í 
ex- colonia «i'{o va Italib», cin co se acham collocados nes ta parte 
e um un ico na m argem esq . elo Nhuncliaquara . Esta outra 
parte elo ten·itorio, ele me nos importancia , e nas proximidades 
desse rio, quasi ·toda plana, torna ndo-se l og·o depois ft·anca
mente acc iclen tacla e a lpes tt·e, fot·m<t nclo vaLes a lcantilados e 
con enclo suas aguas dit·ectame nte pa ra o m :JJr , 1nclepenclent es 
elo Nltutldiaqll,at"a. Pel o ex:pos to é fac il clepreb encler- se. que a 
margem dir. cleo te rio é a mais importante em superficle e em 
uberclacle . A agt·icuHura se tem cleseil'vol vielo nesles ultimos çle~ 
mezes ele um modo verclacleint mente a nim ador; parece que 
nacionaes e es·t1•a ngeiros, ricos e pobres, porfiam em augmen ta r 
~ u as producções. Qttem quizer observar despt·ev iniclo o aspecto 
ger a l elo m1 tn. sen tir-se-lta sat is reito em ver as plan taçõeS 
a rancles Oll pequ enas, seg twclo as ferças ele se us proprietarios, 
~oclas cuidadas e vire ntes. Esses cannaviaes, mancliocaes, p lan
·tações éle milho, fe ijão , arruzaes, laranjaes e carezeiros, ao 
l ado dos vinhedos que aqui a a lli co1'?eçam a f?rm a r-se; as 
agr es tes e simples engenhocas elo rocen•o e · elo l1Ulll1grante, 
jun tas aos engenhos mats ou _me nos . completos elos abastados , 
- el emen tos ele viela que se es tao mult1pltcando em todo o mum
cipio,- nos parecem pr.oclon~os C!_e u ma r ege 11eraçào ele índole 
e costnmes e ela appr.oxi maçao nao tardia, ele uma era de bem 
estar soliclo e ~·elativo ás posses ele cada um , que compensi'rá. 
com m ui.to mawr vantagem gera l, a riqueza e abu?-clancia que 
ex tstia quando era este município o centro ela mclus tria da 
prepar ação ela herva-matte , que se achando na.tura lmente, na. 
mão elos t•icos inclustriaes , só os excessos ele seus r endimentos 
er am repartidos pela popnlaç;i:o ma is necess itada. Quizeramos 
concluir es ta t·a picla e ·tosca descripçao elo municipio com un1a 
estatíst ica ela sua proclt1eção neste ultimo período e elo seu valo!', 
mas fa ltam-nos os elementos; a nossa mttnipaliclacle nada nos 
pócle clir.e r, nem tem se t·viço or g-anis <\d.o nesse sentido; pelo 
movimento ela es tação da estl·acla ele Jerr o pocleriamos nos 
approx imar el a verdade, mas a compn.nhia nega- se a dar 
informações , di zendo c1ne só as nnn1stra á seus accion·is tas 
e ao gove,.·no geral, e com_ essa e.mpreza no seu systema ele 
misteri-o e ele desconfiança, nao pubhca, nem pubhcou em epocba. 
a lg u.mao movimen Lo de seu trafego , ainda es te rec1u·so nos . 
falha.» 

MORRETES. Log . elo Estado elo R. G. elo Sul , não l onge 
ela cidade de Porto Alegre . 

:28 . 8~3 
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~ORRETES. Estaçi)jo da E. de F . de l[>aranaguá a Curityba; 
no E'stado do Paraná; no kil. 40m,900 (40,800m, segundú o 
engenheiro Picanço), e na al tura de 10.650. 

MGlRRETES . Serra do Estado d0 R. G. ~lo Sul. Faz parte 
da Serra Geral, 

IIOCORRETES. Rio no mun. de S. Franc·isco do Estado de 
Santa Castharina. 

MORRINHO. Pov. do Estado de Mmas Geraes, no term0 
de P•aracatú; com uma esch . publ. de instl'. prim., creada 
pelo art. I § I da Lei Pro v. n. 3.038 ele 20 de outubro de 1882. 

MORRINHO. Serrota elo Estado elo Ceará, no Iinm . de 
San.t' Anaa (lnf. l0c . ) . 

MORRINHO. Niorro em Guarapary, a SO. da pov. d' Aldeia 
Velha. no Es~aclo elo E. Santo . 

MORRINHO DA PINDOBA. Po~. elo Estado ele Sergipe, 
ii:margem cl.tr, elo rioS. Fran·cisco, proximo ás povs. Morrinhos 
e Sacco. 

MORRINHOS . Cidade e mun. do Estado ele Goyaz, termo 
ela com. ele seu nome a 288 kils . da capital. Orago N. S. do 
Carmo e diocese de Goyaz . l<1oi desmembrada da fl'eg. de 
Santa Cmz e elevada á parochia pelo art. I da Lei Prov. 
n. 3 de 31 de julho de 1845. !~levada à vil la com a clenom ina
·ção de- Villa B~lla do Pa.ranahyi.Ja -pelo al't. I da Lei 
Prov . n. 2 de 5 ele novembro ele 1855. que incorporou-l'he as 
P'0vs. de Pouso AHo e Santa Rita do Parana hyba . Em conse
·quencia ela suppressão da Villa Bai la elo Para nahyba, pqssou 
a ,perten cer ao mun. ele Santa Cruz pelo a rt. li ela Lei Pro~. 
n. 6 d e 19 ele agosto de 1859 e mais tarde pelo art. IU da ele 
ill. ·428 de 2 ele agosto ele 1869 ao mun. de Pouso Alto Foi 
a·estauracla villa com a denominação ele - Villa Bell a ele N. s_ 
-do Carmo de Morrin h os - pela Lei Pt·ov . n. 463 ele 19 ele 
julho de 1871 e instal la em 3 de fevereiro de 1872. Cidade pela 
de n, 686 ele 29 ele agos·to ele 1882. Como termo, foi incorpo
l'acla á com. elo Rio Corumbá pelo art. II da Lei Pro v. n. 492 
de 29 ele julho ele 1872, e á ele Santa CL'Uz pelo art. III da ele 
n . 506 de 23 de julho de 1873. O muu. compraheude, além ela 
:parocbia ele N . S. elo Carmo, mais as da Santa Rita elo Pa
ranahyba e N. S. do Desterro de Caldas Novas . O mun. é 
geralmente plano e compõe-se de extensos campos cobertos de 
mattas· é percorrido pela serra elas Caldas Novas, bem nota
va! pel~ sua configuração, e poço~ de f:1guas ~bermaes.; é regado 
pelos rios Parauabyba, Corumba, Pu·acanJuba, l\1e1a Ponte ·e 
dos Bois. A cidade está situada na margem dir . do c;;>rrego Mi
moso aff. do Piracaujuba, e possue, além da matr1z, a ca
pella 'ele N. S. elo ~osario. Na cidade existem d uas pontes, uma 
.sobre o rio elos Bo1s e outra sobt·e o Mew. Ponte, na estrada 
que segue para a ca~tal. .Lavoura de ca11~'1 de ass~tear, man
dioca tabaco, algoclao, 1mlbo, arroz e felJao. Cr1açao ele gado. 
E·ntro'u na posse dos f6ros de cidade a 21 de maio ele 1887. 
Sobre suas divisas vide, entre outras, a Lei Prov.n. 761. ele 16 de 
outubro de 1886. Foi creada com. pela Lei Prov . n . 826 de 24 de 
dezembro de 1887 classificada ele 1 a entrancia pelo Dec. n. 74 
de 20 rle dezembt;o ele 1889 e ele 2a entrancia pelo Dec . n. 50·1 
de :1!9 ele junho ele 1890 e Lei n . 26 de 15 de julho de 1893. 

MORRINHOS. Dist . elo Estado ele Minas Geraes, no mun. 
àa Januaria. Orago N . S. da Conceição e diocese de Diaman
tina. Foi Cl'eacla parochia em 1755. Tem duas eschs. p:.~bls. ele 
inst. prim. Agencia elo correio, creach por Portaria ele 23 ele 
abril de 188'1.. I• oi transferida para a pov. ele Santo Antonio 
da Manga pela Lei Prov. n. 3.485 de '1 de outubro ele 1887. 

MOiRRINHOS . Log. do Estado do R . G . do ~Norte , na 
parte da costa desse illstado comprehenclida entre a pov. ele 
Caiçara e a ponta elo Tubarão . 

MORRINHOS. Arraial do Estado ela Bahia, no mun. de 
Poções. Foi o antigo aldeamento de .inclios Mongoyós. T em 
'Uma c p~lla de cuicacla a Santo Autom'? e .eel dicada em 1~83 
pelo prnfessor Antonio Silvel'io ele ArauJO Lm1a, com o annlw 
ela população . 

MORRINHGIS . Log. elo Es·tado "da Bahia, a um kil. elo 
pov . de Cadapá, npmun. do Bom J!1m. 

'MORRINHOS. Bairro de Botucatú, no Estado ele S . Paulo, 
com uma esch. publ. ele instr . prim. (RelClit. de 1886) . 

MORRINHOS. Log. do EJstado de Santa Catharina, no 
ruun. elo Tubarão. 
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MORRINHGS , Pov. elo Estado ele Minas Geraes, no mun. 
de Montes Claros. Tem uma capella ela i11.vocação de Santa 
Cruz e uma esch. publ. ele instr. prim. Foi elevada á dist. pelo 
[)ec . n, 395 de 21 ele fevere ~ro de 1891. 

iMORR INHOS. Pov. do Estado de Minas Geraes, no mun,. 
ele Pan·acalú, com uma esch . pnbl. de inst. primal!ia. 

MORRINHGIS. R io elo JJ:stado ela Bahia, fórma-se ela juncÇão 
'ele pequenos riachos, taes são S . Ben to, Pal meira, Pastinho ·e 
Vel ho na distancia ele uma legua ma is ou menos de suas cabecei
ras, que reunem-se na fazen cla dos Morrinhos, onde toma esse 
nome e faz ba·rra no Goneleúba e fazenda do mesmo nome. 'l'em 
pequeno curso, d·uas e meia leguas pouco mais ou menos. 

MOiRRINHOS. Riacho do Estado da Bahia, nasce na serra 
do seu nome e após um curso de :18 kils ., desagua no rio do 
Boi, all'. do Capivara, que o é elo Itapecnrú- assú . 

MORRINHOS. Rirucho do Estado da Eahia, banha. o mun. 
de Santa RHa elo H.io Preto e clesagua na margem esq. do rio 
deste nome. (Inf. l oc.) · 

MORRINHOS. Ca rrego do Estado ele li!Ji.nas Geraes, banha 
o mun. ele Diamantina e une-$e ao pequeno rio Pinh~?iro. 

MORRINHOS. Ribeirão do Estado cl3 Goyaz, recebe as 
aguas elos cor regos Cercado, Mandasaia, Lages e de di versos 
outros, e desagua no rio Manso, a11' . da margem esq. do S. Do
mingos, que é trib. elo Paranan. 

MORRINHOS . Cachoeira no rio Madeira, entre aa do Canal 
do Inferno e Salto Grande elo Theotonio. Recebe o nome de 
tres morros que se elevam á margem clir., e um na esq., 
fronteit·os ao ponto onde pouco mais ou menos a furia ela 
corranteza se abranda . Ao envez das ou~ras cachoeiras. nesta 
o rio se alarga, arq neanclo-se suas margens em laÍ·ga re
entt·ancia. Uma grande ilha, cercada ele cachopos, prin cipal
mente na ponta in ferior, fica á meio rio. Proxi.ma á mat·gem, 
que é lao-eacla, estende-se uma restinga ele 60 a 80 metros com 
um caualeLe, que s6 dá passagem na.s cheias. O canal, nas 
outras estações, é entre a restinga e os cachopos, á dir. ela 
ilha. Passam descarregadas a s canôas, e as cargas po1· um 
caminho de 250 metros á clir. Sua posição astronomica foi ele
terminada por KelleL· aos 9° 1' 45" S. e 2 1o 201 57" O. 

MORRINHOS. Cachoeira no •rio Tapajós, entre as àe 
S. Luiz e Taquaralsinho. 

MORRINHOS. Passagem do TaquaL'Y; p1·oximo á foz, assim 
denominada por uos monotes que ahi se elevam ; no Estado 
de Matto Grosso. 

MORRINHOS. Lagôa elo Estado de S. P aulo, no mun. ele 
Cajurú. (lnf. loc .) 

MORRO. Pov . elo Estado elo Maranhão, no mun, de Icatú, 
á margem di r . elo rio Monim. . 

MORRO. Arraial do termo ele Maracás, no Estaclo da Bahia 
com duas eschs . publs . de inst . prim ., creaclas pelas Lei~ 
P rovs. ns. 1.493 de 31 ele maio ele 1875 e 2.298 ele 7 de junho 
de i882 . 

MORRO. Bairro elo Estado ele S . Paulo. no mun . de Mogy
guassú, com uma esch. publ., ct·eada pela L ei n. '1.01 ele 24 de 
setembro ele 1892. 

MORRO. Pov . do Estado elo Paraná, no mun. de Castro, 
com uma esch . publica . 

MORRO. Dist. no termo ela cidade ele S. Francisco, no Es
·t:JJdo de Minas Geraes ; com uma esch. publ. mixta, Cl'eada 
pela Lei Prov . n. 3 .391 de 21 ele julho ele 1886 . Parte elo seu 
territorio. foi incoq:)orado ao mun. de Contendas pelo Dec. 
n . 299 de 26 de dezembro de 1890. 
· MORRO . Serrote elo Estado elo Ceará, no mun. de Satüa 
Qui teria. 

MORRO. Riacho do Estado do Maranhão, no mun. do Brejo 
e f reg. do Burity . 

MORRO. Riacho elo Estado da Bahia, clesagua na margeni 
esq . do rio S. Francisco abaixo de Urubú .. 

MORRO. Riacho elo Estado elo Bahia, aff. elo Paramirim, 
que o é do S. Francisco . (Inf. loc . ). 

MORRO. Rio do Estado ele Santa Catharina, aff. da mar
gem esq. do l tapocú; (Inf. loc.). 



MOR -570- MOR 

MORRO. Riacho do Estado de Minas Geraes, banha o 
mun. do Curvello e desagua na margem di r. do rio Bicudo. 
(Inf. loc.). 

MORRO. Corrego do Estad o de Goyaz, afr. da margem di r . 
do ribeirão Alagado, trib. do rio Corumbá. (Inf. loc.). Do 
mun. de Santa Luzia nos mencionam a inda outro corrego 
desse nome, aJL da margem dir. do rio Santa Maria. 

MORRO AGUDO . Parochia do Estado e diocese de São 
Paulo, no mun. de Batataes. Ot·ago S. José. Foi creada pela 
Lei Prov. n. 28 ele 10 de março de 1885. Tem uma esch. 
;mixta, creada pela Lei Pro v. n. 3 de 5 de fevereiro de 1884 . · 
Foi creada dist. pela Lei n. 302 de 24 de julho de 1894. 

MORRO AGUDO. Log. do Estado do Rio de J ane iro, na 
freg. de S. Antonio ele Jacutinga e mun. de Iguassú. 

MORRO AGUDO. Bairro elo mun. do E. Santo de Bata
taes, hoje Nuporanga ; no Estado de S. Paulo. Orago S. José . 
A Lei n. 373 de 3 ele setembro ele 1895 creou ahi uma esch. 
publ. de inst . pt·imaria. 

MORRO AGUDO. Log. elo Estado de Santa Catharina, no 
mun. de Lages . 

MORRO AGUDO. Log. no 1• dist. do termo de S. Leo
poldo: no Es·tado do R. G . do Sul. 

MURRO AGUDO. Serra do Es tado do S. Paulo, no mun . 
de Cajul'ú. 

MORRO AGUDO. Serro elo Estado do R . G. do Sul, no 
mun. de Santo Antonio da Patrulha. 

MORRO ALEGRE. Bairro do Estado de S. Paulo, no 
mun . de S. João de Guarehy ; com uma esch. nubl., c1·eada 
pela Lei n. 101 de 24 de outubro ele 1892 . · 

MORRO ALEGRE. Log. do Es·tado de Minas Oaraes, na 
freg. de S. Pedro dos Ferros do mun . de Ponte Nova. 

lVIORRO ALEGRE DOS ANDRADES. Bairro do mun. 
do Guarehy, no Estado ele 3. Paulo. 

MORRO ALTO. Pov. elo Estado do Maranhão, na com· 
das Barreir inhas, com duas eschs publs. ele inst. prim . , crea 
das pelo art. H da Sei Pro v. n. 1.264 de 22 de maio de 1882 
e art. U da ele n. 1.325 de 30 de abril ele 1884 . 

MORRO ALTO. Log. do Estado de S. Paulo, no mun. ele 
Itapetininga . 

MORRO ALTO. Bairro elo num. ele J a tahy e Estado de 
S. Paulo. 

MORRO ALTO. Uma das estações da E. de F . da Compa
nhia Leopoldin a , no ramal do Muri ahé , entt'e Banco Verde e 
Patrocínio. Tem uma ag-encia elo correio, et·eacla pela Por~a
ria ele 12 de agosto ele 1885 . Fica a 192m,25 de altura so bre o 
nivel do mar. Estação telegraphica. 

MORRO ALTO. Morro elo Estado do Ceará, no dist. de 
A1·eas. 

MORRO ALTO. Morro do Estado ele Goyaz , n o mun. de 
Entre Rios, nas tert•as do Patrimonio. De sett píncaro descor
tina-se um lindíssimo pan orama . 

MORRO ALTO. Corrego elo E•tado de Goyaz , af!'. da mar
gem esq. do ribeirão Mesqtüta, trib. elo rio S. Bartholomeu. 
(In!'. Joc.). 

MORRO ALTO. Corrego do Estado ele Goyaz, aff. elo ri
beirão Lageado, trib . do r io Pirapetinga. 

MORRO AZUL. Log . elo Estado elo Rio de Jan eiro, na f1·eg . 
do Passa Tres do mun . el e S . João Maroos; com uma esch. 
publ. ele inst. prim., creada pela Lei Pro v. n. 2. 751 ele 8 ele 
outubro de J885 . 

MORRO AZUL . Montanha no mun. elo Patrocínio de San-ta 
Isabel elo Estado de S. Paulo. 

MORRO AZUL. Ribeirão elo Es taclo de S. P aulo, no mun . 
de Atiba ia. 

MORRO BONITO. Log . cio Estado elo R. G. do Sul, na costa 
da serra de Taqunry; com um a esch. publ. ele in- t. prim., 
c11eada pelo art. li da Lei Prov. n. 887 de 5 ele maio de 1873. 

MORRO BRANCO. Log. do mun. ele Barreirinhas elo Es
tado elo Maranhão. «'rem alguns riachos importantes, como 

sejam o Fut·o, Sucurujú, Gambá e Flores; e excellentes campos 
para a criação do gado vaccum, cavallar, muar e lanigero, de 
que se occupam principa lmente os seus habs. Abunda em 
arvores ele construcção, que é um bom ramo do seu commercio. 
Sua pop. é toda livre e computa-se em 290 almas''· (Almanack 
do 1\llaranhão . 1860). 

MORRO BRANCO. Outeiro oblongo e ele~a. clo, ele areia 
alvis~ima e sem nen huma vegetação, situado perto da ponta 
do Calcanhar; na costa do Estado elo R. G. elo Norte. 

MORRO BRANCO. Morro do Estado de S. Paulo, faz part~ 
da sert·a ela Can·tareira; dista cerca ele 42 kils. ela capital, e· 
nove da villa do Pat•oahyba. Existe ahi ferro. 

MORRO CAVADO. Hibeiriio do Estado ele Minas Geraes ;. 
nasce nas fra ldas elo mono elos Penteados, banha o mun. de 
Passos e vai desaguar no Cancan, trib. do rio Grande. Tem· 
seis a sete mett·os ele la rgo e um a clous de profundidade . 

MORRO CHATO. Log. no mun. dê S. Pedro do Itararé, 
no Estado de S. Paulo, com eschola. 

MORRO CHATO. Dist. da f reg . de Santa Isabel e mun. 
de S. José; no Estado ele Santa Ca~barina. 

MORRO COROADO. Pov. do Estado ela Bahia, no mun. da.· 
Gamelleira do Assuruá. 

MORRO DA COPAHIBA. Uma das secções da ex-colonia 
Rio Novo, no Esta do do E. Santo. 

MORRO DA F UMAÇA. Log. no mun. ele Araranguá do· 
Estado de Sanla Cathat·ma. 

MORRO DA GARÇA. Dist. do Estado ele Minas Geraes, 
no mun. elo Gut·vello. Sua e"'reja m.atl'iz é cons agrada á Im
maculada Conceição e depende da clwcese de Diamantina. Foi 
creacla paro c h ia pela Lei Pro v . n. 1.272 ele 2 ele janeiro de 1866, 
que annexon-lhe os dists. elo Pilar e do Papagaio, desmembra
dos. da freg. elo Curvello. Em 1868, a Le i Prov. n, 1.526 de 2~ 
de JUlho transferiu para o clis•t. ela então villa elo CurveHo o dist. 
do Papagaio. essa disposição foi, porém, revog~tr'a pelo art. IV 
§ II da de n. 1. 635 ele 15 ele setembro ele 186D, que não só de
clarou sem eil'eilo essa tra nsfere ncia, como tornou o clist. do 
Papagaio séde ela ft·eg. elo Morro ela Garça. Em 1873 o a rt. VII 
ela L_ei Prov. n. 2 . 002 ele 15 de n?vembro, desmembrou da pa
rochJa do Papagaw e mcorpot•ou a do Curvello o dist. do Morro 
ela Garça. Em 1875, a Lei Pro v. n. 2.107 de 7 ele janeiro, em 
seu art . III transferiu par~ o dist. elo Morro da Gat·ça, que se 
d<' Bmembrou da freg . elo Curvello, a sécle ela freg. ele N. S. do 
Livramento do P apag-a io. que passou a ter a denominação d~ ' 
freg. ela Immactdada Conceição do Morro ela Garça. Tem 
eschs . publs. ele inst. primaria. · 

MORRO D'AGUA QUENTE. Pov. do Estado ele Minas. 
Geraes, no mun. de Santa Barbara. 

MORRO DA GUIA. Log. elo Estado das Al rugõas, em São, 
Braz. 

MORRO DA HERVA. Log. proximo ao rio Tuba rão; no. 
Estado ele Santt~ Catharina. (fnf. loc.) . 

MORRO DA ONÇA.. Log. do Estado de Santa Cabharina, 
no mun. de Nova 'l't•en·to . 

MORRO DAS MOENDAS. Log. elo Estado do Rio ele J a
neiro, no mun. elo R io Botli'to, com eschola . 

.MORRO DAS PEDRAS. Log. no mun. de Santa Cbristina do 
P1n b aldo Estado do R . G. do Sul. Existe ahi uma esc h. publica. 

MORRO DAS PEDRAS. P equeno rio do Esktdo elo Rio ele 
Janeiro, banha a com . de S. João Marcos e rlesao·ua no ri- -
beirão das Lages . " 

MORRO DAS PEDRAS. Corrego elo Estado de Minas 
Gerae>, ent re os muns . ele Oliveira e Itapecer ica. 

MORRO DA VENDA (S. José do) . Log . elo Estado ele · 
Minas Gentes, na ft·eg. de S. João elo Morro Gt•ancle e mun .. 
ele Santa Barba r a. 

MORRO DE SAN.T'ANNA. Pov. elo Estado ele Minas 
Geraes, na fr eg . cl~ Antonio Dias. e mun . ela Capital; cóm 
um a esch. publ. m1xta ele 1nst. prtm., et'eada pela Lei Prov. 
n. 3 .217 de 11 ele ontubt·o ele 1884. 

MORRO DE SANT'ANNA. POI'. do Eslado ele Minas 
Geraes, no mun. de Mal'ian na; com duas eschs. publs . de. 
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inst. prim., uma das quaes, et•eada pela Lei Prov. n. 2.479 
·de 9 de novembro de 1878. 
· MORRO DE S . PAULO . Pov. do Estado dn. Bahia, no 
mun. de Cayrú, com duas eschs . publs. de inst. prim. e uma 
·capella de N. S. da Luz. 

MORRO DE S. PAU LO. Log. do Estado do Rio ele Janeiro, 
na freg. do Paty do Alferes e mun . ele Vassouras. 

MORRO DE S. PAULO. Fortaleza estabelecida em ·ex:cel
lente posição ao S. da barra ela b~ h ia, na el evada ilha de 
Tinharé, no logat• em que a ilha fórma canal com a terra 
'firme; construida no temp::> dos primeiros governadores , pois 
·que já existia quando se deu a invasão de '[624. Abi funcciona 
um pharol , e a commissão de exame em 1863 pt·opoz que fosse 
reconstrtlicla e armada a anti~?a fo,·taleza, a qual, segundo 
·consta, montaYa 40 canhões, dispostos .em varios baluartes . 
(Fausto de Souza). 

MORRO DE S. PAULO. Mat•ro na extremidade N. da 
ilha· Tit1haré encravada no continente e formando com elle 
um porto assar. profundo onde vem desembocar o rio Una. 
Uma pequena cadêa ele montanhas , esten dendo-se na cli
recção SSO. e NN!j;, atravessa essa ilha e termina brusc1J.
mente ao N. formando o cabo designado pelo nome de Morro 
de S . Paulo. Esse cabo é muito fac il de ser reconhecido, porqu e 
destaca-se claramenle no horizonte. «Entre o Morro ele 
"S . Paulo e os bancos de a reia que bordam o contine11t.e, diz 
Mouchez, existe um canal bastante estreito, mas proftmclo e 
·perfeitamente abl'lgado, onde os n1aiores navios podem achat· 

· ·um bom ancoradouro por fundo~ de tO a 12 metros, arêa lin<1.: 
e a foz elo rio Uqw "· No porto do Morro ele S . Paulo, abri-

. .gou-se, na época da Jndepenclencia, a esquadra bro.zileira 
commancla€la pol' Lorcl Cokrane e depois a esquadrilha impe
rial, quando SS. MM . visitaram em 1859 os Estados elo Norte 
a té a Parahyba. 

MORRO DE S. PAULO. Pharol situado no cimo do morro 
-deste nome, na ilha Tiuharé e Esl:fl.elo ela Bahia . Jaz na Lat. 
de 13o22'iO"S . e Long. de 4016'00"E. elo Rio ele Janeiro. O 
.apparelbo de luz é cliopt1·ico, de P ordem, e ex:hibe lampejos 
dP. minuto em minuto. O plano focal eleva-~e s2m,s ao elo 
ni vel do mat•, e 24m,OO acima elo solo. A luz é vis i vai ela dis 
tancia ele 25 milhas em tempo claro. A to rre é ele a lve naria. Este 
"Pharol serve para evitar a Barra F'wlsa dft Bahia . Mouchez no 
seu Ro-teiro dá-lhe a seguinte posição : Lat. 13° 22' 3i'', Long. 
(Rio de Janeiro) 4° 14' 38" ou (Pariz) 41.o 14' 2J". 

MORRO DO AR. Morro no cura to de Santa Cruz perten-
·Cente ao Districto Federal. · 

MORRO DO CHÁ. Log. no mnn. ela capital elo Estado ele 
-S. Paulo; com uma esch. publ. ele inst. primaria. 

MORRO DO CHAPEO . Villa e mnn. do Estado da Bahia, 
n a com. da J acobina, á margem esq. elo Ja.cuhipe. em uma vasta 
:planície, a 408 kils. ela capital. 01·ago N. S~ nhora da Graça 
e diocese arch'iepiscopal ele S. Salvador. Fo1 Cl'eacla paroch1a 
pelo art. I § II! da Lei Prov. n . 67 ela 1 de JUnho de 1.838 , ele
vada á villa pelo art. l ela ele n. 933 de 7 de maio de 1864, in
stallada em 6 de novembt·o ele rl865. 'l'em 7.'1'19 habs . Sobre 
suas divisas vide art. II § IH ela Lei Prov. n. 67 de 'i de junho 
de 1838. Tem duas eschs. publs, de inst. prim. uma das quaes 
fo i creacla pela Lei Pt·ov. n. 2.275 de 12 ele agosto ele 188 1. 
Seu mun., além ela parochia ela villa, comprehencle mais a elo 
.Senhor Bom Jesus ela Boa Esperança do Riachão da Utinga. 
Age.ncia do correio, creacla pela Portaria de 19 de setembro ele 
1883. « Sit:>acla á mat·gem di r. do rio Jacuh ipe nos mais ele
vados platós das serras da Chapada, a 20 leguas dt> Jacobina, 
27 de Lençóes e 16 do Mundo Novo, composta de casas lel'l·eas, 
-algumas envidraçadas e outras ele rotulas. todas catadas e bem 
construiclas, formando ~ets ruas e duas praças, matr1z e 
'Wagner. Naqnella se acha a eg ,·eja parochi al de N. S. ela 
Graça, unica ela villa, havendo, porém, outt·as nos seg:untes 
arraiaes e povs. do mun. a saber: elo Bom Jesrs da 
Boa Esperança, na freg. elo Riachão ele Utin ga, ttJpa na. _pov. 
\Vagner, uma de S. Sebastião, no arra1al .de S. :Sebast1ao ele 
Utinga, uma de N. S . ela iPieclade, no arra1a.l ela Garnellen·a, 
uma n"> Bt·ej'nho, uma de N. S. elo Patrocm~o, no da qanna
brava do Miranda e uma ele S. Sebas·t1ao no arra1al .ela 
America Dourada. Sua casa elo Conselho na praça cln. Matnz, 
.é boa e Astá em perfeito estado. Na praça ·wagner faz-se a 
feira semanal num bem construido barracão . Ha na viila um 

cemiterio bem edificado, com bastantes mausoléos, sem capella. 
e tambem um em cada uma elas povoações çitadas. Os habs. do 
mun . são lavradores, cria dores, commerciantes e mineiros. 
A inclustria particular é a mineração de carbonatos e diamantes 
O commercio é pequeno, sendo o maior ramo de negocio a 
compra e venda ele carbonatos e diamantes. Grande, porém, é 
o de gado, com certeza o mais notavel do. Estado, para cuja 
criação ha varios o extensos pastos e tabole1ros para a solta, 
vindo o gado de di versos Estados, como Goyaz, Piauby, Minas, 
etc . A villa relaciona-se com as cidades dos Lençóes, Jaco
bina, Bomfim (Villa Nova ela Rainha) e a villa do Mu~do 
Novo. Para L. e S. são estes terrenos bem r~gad os e por ISS6 

farteis e aprovei'tados em pequena escala pela lavoura de cacáo 
e café. Nos elo N. e O. menos regados e por isso menos feri eis, 
e seccos, adaptam comtuclo a cultura elo algodão, lavoura 
ainda insignificante. Todav ia ha no terreno diversas enge
nhocas de assucar, alambiques e machinismos para descascar 
algodão e tecel-o. A' mat"gem do rio ela Vereda ele Romão Gra
ma"ho ha nm<t interessantíssima gruta natural de qnasi meia 
legua de extensão, muito visitada, na qual se entra com luz , 
contendo muitos salões, altares, jan os, casti\'aes, etc. No 
logar denominado Ta,·eco, perto da dita Vereda, ha fontes 
thermaes. Ha tambem no termo riquíssimas mattas contendo 
em abundancia o Sebastião cl' Arl'Ucla o jacarandá, o potumujú, 
o céclro. o Goncalo Alves. o vinhatico e outras apreciadas ma
deiras . 'Nos morros que cercam a vil la existe a pedra calcarea, 
gmnito, etc., e apropria villa está collocada sobt•e la n as ele 
carbonato e diamante, dando estes mineraes em qualquet• logar 
que se cave . Tem, portanto, este mun. todos os elemen·tos para 
·uma futu.ra grandez a e riqueza. A villa dista 76 leguas ela 
capil.al pela Feira de Sant'Anna, 84 pelo Sitio Novo, e 104 por 
Santo Antonio das Queimadas, Possue eschs., sendo tres na 
villa, chts quaes um a é pal'ticular, uma no Riachão ele Ut inga, 
outra na pov. \V~tg ner e na Cannabrava duas. Nasceu de uma 
fazenda de criação pertencente á casa elo conde da Ponte. Sua 
!'reg. é ct·eação ela lei ele 1 o de .it1nho ele 1838, e a villu. da reso-
1ução 993 de 7 de maio.cle 1864. » 

MORRO DO CHAPEO. Dist. do Estado de Minas Geraes, 
no mun. ele Qttelu.z. Orago Sant'Anua. Foi capella elas parocbias 
ele Queluz e lt.averava, se ndo incorporada a esta ultima pelo 
arb. I §IV da Lei Prov. n. 184 ele 3 de abril de 1840 e á pri
meira oelo art . XXVII§ XV da de n. 472 ele 31 de maio ele 
1850 . Foi elevada a parochia pela Lei Prov . u. 2 .085 de 24 ele 
clezemhro de 1874. Tem duas eschs. publs . ele inst. prim. Seu 
territorio é regado pelos rios Guar,trá, Sesmaria e Papagaio. 
Sobre suas divisas , vide, entre outras, a Lei Prov. n .. 3.272 de 30 
ele outubro de 1884. 

MORRO DO CHAPÉO. ParochiiJ. elo mun. do P aranau , no 
Estado de Goyaz. Ora go Santo Antonio e diocese ele Goyaz. 
Foi em princ.ipio um dist. desmembrado da f reg . de S. Do
mingos e incorporado á de Arraias pelo a r~ . I ela Lei Prov. 
n. 13 ele 1. ele agosto çle ! 842 . Elevada a parochia pelo art. I 
da ele n . 8 ele 4 ele julho cl~ 1851. Para ella transfet•iu a Lei Prov. 
n. 12 ele 31 de julho ele 1852 a sécle do mun . de Arraias deter
minando a mesma. Lei que o arraial se denominasse vil.la elo 
Monte Alegre ; e~sa transferencia foi, porém, revogada pelas 
Leis n. 5 ele 2 de agosto ele 1853 e n. 338 de 31 ele julho .ele 1S6i. 
Cunha Mattos diz que esse arraial é assim chamado << pot· ficat• 
conligno a nm monte alto qne dizem ter semelh•\nça a um 
chapéo desabado , posto que outras pessoas bem inform adas de
claram que lhe deram o nome com que é conhecido, por se 
haver nelle encontrado o chapéo ele um homem alienado elo 
juizo, o qual havendo ft1gido ela casa em que estava, subiu 
ao morro. e nelle foi devorado por uma onça " · Fot esse 
al'l•aial oÚir'ora impol'tante. ~'em duas eschs. publs. ele inst. 
primaria. 

MORRO DO CHAPEO. Serra elo Estado da B.thia, no mun. 
elo seu nome. Della nasce o rio Uting-a, 

MORRO DO CHAPEO. Riacho elo Estado do Piauhy, rega 
a com. de Ban·as e clesagua no rio Parnahyba . 

MORRO DO CHAPÉO. Ribeirão do Estado ·de Minas 
Geraes, vem da serra ci<\ Ibitipoca, costeia a Serrinha, atr·avessa 
a estt·acla de Santa Rita a Sant'Anna, com o nome ele Jl!Iand·í't, 
coe teia o morro do Chapeu, que o sepa1•a do ribeirão elos Ca
vallos, tomando em frente ao p ico desse nome o nom e de Mol'l'o 
elo Chapéo até sua confiuencia no ribeit·ão elos Cavallos, trib . do 
rio Grande. 
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MORRO DO CHAPEO PEQUENO. Ribeirão do Estado ele 
·Mi'nas Geraes, afl', elo ribeirão dos Cavallos, trib. do rio 
6ra:nde. · 

MORRO DO CÓCO. P a rochia do Estado do Rio ele Janeiro, 
no mun . de Campos. Ora go N. S. da Penha e diocese de 
Campos, Foi Cl':.>ada peht Lei P1·ov. o. 1.225 de 21 de novembt·o 
de 1871. Tem duas eschs. publs. de inst. prim. Agencia elo 
cort•eio . Lavoura de café e canna ele assucar . Tem pouco mais 
da; 5.000 habitantes. 

MORRO DO CONSELHO. Log. do Estado de l\'latto Gross0, 
no. mun. ele Corumbá . ' 

MORRO DO CORTADO. Log . si-tuado no mun. de Ara
ranguá do Estado dê Santa Catharina (inf. loc .). 

MORRO . DO ·ESPINHO. Bairro do mun. de Villa Bella 
do E.stado de S. Paulú. 

MORRO DO FERRO. Log. no mun. de Oliveit·a e dist. 
do Passa Tempo; no Es tado ele Minas Geraes. 

MQRRO DO FERRO. No me que os portuguezes deram á 
montanha Arassoiaba, no Es tado de S. Paulo. 

MORRO DO FOGO. Antiga parochia do Estado .da Bahia, 
no m un . d' Agua Quente. Orag·o N. S. elo Ca rmo e diocese 
archiepiscopal de S . Salvador. Foi areada parochia p la 
Lei Prov. n. 200 ele 29 de ma;io ele 1843. Transferida sua 
sécle para o arraial de Agua Quente pela de n. 1.460 ele 23 
de março ele 1875; elevada a villa com a de nominação de 
villa de Agua Qttente pel0 art. I da ele n. 1.849 de 16 de 
setembro de 1878 ; rebaixada dessa ultima categoria pela de 
n. 2 .175 de 20 de junho de 188'1. Tem duas eschs. publs. 
de inst. prim., creaclas pelas Leis Provs. n. 1.488 de 29 
ele maio de 1875 e n. 1.684 de 8 de agos·to de 1876. Sobre suas 
divisas vide art. li da Lei Pro v. n. 200 de 29 de maio de 
1&!3, n . 1. 570 ele 28 ele junho ele 1875, n. 1. 72,1 de 24 de 
ab1•il de 1877, n, 2 .236 de 6 de ago~to ele 1881, A séde desta 
pat·och ia passou para a villa d' Agua Quente . 

MORRO DO FOGO. Serra do Estado da Bahia, no mun. 
d'Agua Quente . 

MORRO DO FOGO. Rio do Es tado da Bahia, nasce na 
ser.t·a do seu nome e desagua no Para'mirim defronte da villa 
cP.Ag·ua Quente. 

MORRO DO GASPAR SOARES. Dist. do Es tado de Minas 
Geraes. Vide f}c~spa,r Soa,res. 

MORRO DO GOMES. Pov. do Estado ela Bahia, distante 
cerca de 120 kils. da villa de Chique-chique, a cujo mun. 
ne1• teDce . Tem uma capella e 50 casas (lnf. Joc., 1888). 

MORRO DO INGLEZ. Log. na ilha do Governador, situada 
· na bahia de Guana bara e dependen·te do Districto Federal. 

MORRO DO INGLEZ. Nu cleo da colonia Alexandra, no 
mun. ele Paranaguá, At.tendenclo á r epresentação da Socie
dade de Immigração de Paranaguá, deliberou o ministerio da 
Agricultura em fevereit•o de '1886 que esse nucleo se denomi
nasse Presidente Taunay ; no Estado elo Paraná. 

MORRO DO LEAO. Log . do Estado do R. G . do Sul, no 
m.un. de Santa Christina do Pinhal. 

MORRO DO LOPES. Log. elo Estado de SanLa .CaLharina, 
no· mun. elo Parity. · 

MORRO DO LOPO. Log. do Estado ele S. P aulo, n0 mun. 
de: Brag·1nca; com uma esc h. publ. creada pela Lei n. 10'1 de 
24!· de se·tem bt·o de 1892 . 

MORRO DO MEIO. Pov. do Estado elo R. G. do Sul, nÔ 
mun. ele Santa Chris tina do Pinhal; com uma esch . publ. de 
ins•t. prim. creada pela Lei Pro v. n. 1.217 de 14 de maio 
de 1879. 

MORRO DO PADRE DOUTOR. Log. do Es tado ele Santa 
c ·atharina, na es trada que ela capital dirige-se ás fregs. da 
:Lagôa e Rto Vermelho . 

MORRO DO PARÁ. Pov. elo !!;stado da Bahia, no mun. 
de B1•otas de Macahubas . 

MORRO DO PEIXE. Pov . do Estado da Bahia, no mun. 
d& Maracás . 

MORRO DO RETIRO. Log. do Estado ele Santa Catha
rina, na freg . da Conceição da Lagôa (Inf. loc.). 

MORRO DOS BOIS. P0v. do Estael0 do R. G. do Sul;, 
no mun. de S. Leopoldo, com uma esch. puhl.. ele inst. prim .. 
creada pela Lei Prov. n. 1.209 de 7 ele maio ele 1879 . 

MORRO DOS CANUDOS. Log. do Estado do Rio de, .Ja.
neiro, á margem da Lagôa de Cima, na; freg. de S. Benredicto 
do mun. de Campos. 

MORRO DOS CAVALLOS. Log. do Es.tado do Piauhy, no 
mun. de S. João do Piauhy. 

MORRO DOS GA;RCIAS. Log. clq Estado do R. G. do Sul, 
no mun. de 'r aquary, com uma esch. publ. de ensino mixto 
cread:J; pela Lei Prov. n. 1.517 de 26 de novembro de 1885. 

MORRO DOS PREGOS. Log. do mun. de Saquarema <!lo 
Estado do Rio ele Janeit·o. 

MORRO DOS VEADOS. Cachoeira no rio Paraguassú e 
Estado da Bahia. 

J:vj:ORRO DO TIBA U. Log. do Elstad0 do R. G. do No rta, 
no mun. de Mossoró. 

MORRO DOURADO . T erreno secao e pedregoso, na freg. 
da Missão Velha (Ceará), ele veias aurifeeas, onde prime ir o 
comeco[t a exploração ele ouro no seculo passado, e qille deu 
occasião ao estabe lecimento ela companhia de mineiros; qiUe 
fundou Lavras (Pompeu). 

MORRO DO VELHO. D11as ilhas pet·tencentes ao mun. do 
Rema nso elo Estado ela Bahia, no rio S. Ft•ancisco. 

MORRO DO VINTEM . Log. do Districto 
1 

Fedet•al, na 
freg do Engenho Novo, de um dos lados ela estação da E. ele F. 
Central do Brazil. 

MORRO ESCURO. Porto do Estado das Alagôas, á margem 
esq. do rio S . Francisco, def1·onte da barra elo Xingó . 

MORRO FEIO. Log . no mun. de Guaratuba do Es·tado do 
Paraná. . 

MORRO FRIO .. Log. do EsL 3Jclo do Rio ele Janeiro, na 
f reg. de S. José da Boa Morte. 

MORRO GENEROSO. Log. do Estado do R. G. elo Su~ 
no rnun . de S . João do Monte Negro, com uma esch. mixt~ 
publ. de inst. primaria. 

MORRO GRA.NiDE. Dist. do Estado de i\>Iinas Geraes, no 
mun. de San ta Baebat•a, banhado pelo rio Caeté e ribeirão do 
Soccorro. Orago S . João Baptista e diocese de Marianna. Foi 
creadit parochia pelo Alvará de 28 de janeiro de 1752. Compre
hende os povs. de.no minados Agua L1mpa e s; Goncalo do Rio
Acima. Sobre suas divis11.s vide : at•t. li ela Lei Prov. n. 2.0.85 
de 24 de dezembro de 1874 e at•t. III da ele n. 1.783 de 22 de 
setembro de 187'1. Tem duas eschs. publs. de inst. prim. 
Agencia do correio. 

MORRO GRANDE. Log . do Estado do Rio de Janeiro, 
no mun. de Araruama, com uma esch. p11bl. ele inst. prim. 
Agencia elo correio. 

MORRO GRANDE. P ov . do Elstado do Rio de J aneiro no 
mun. de Campos, com uma esch. ptVblica. ' 

MORRO GRANDE. Ba ino do mun. eleS. José dos CampoS', 
no Estado de S. Paulo, com uma esc h. pnbl. creada ]!!ela Lei 
n. 101 de 24 de setembro de 1892. 

MORRO GRANDE. Bai rro elo mun. de Atibaia do Esta;do 
de S. P aulo, com uma esch. publ. de inst. prim. Cl'eada pela 
Lei Prov. n. 33 de 24 de março de 1876. 

MORRO GRANDE . Bairro da cidade de Bragança, no 
Estado de S. Paulo. 

MORRO GRANDE . Log. na freg. de Sant'Anna do Paco
tuba do Estado do Paraná. 

MORRO GRANDE. Pov. e mot•ro do Estado de Santa . 
Catharina, no mun. ela Laguna. 

MGRRO GRANDE. Loo·, do Estado do R. G. d0 Sul. na 
picada do Solitario, mtm. de S. anta Christina do l"iubal. Pro
jacta-se ahi a construcção ele uma capella catholica . 

MORRO GRANDE. ]i)ist. do termo ele Itajubá, no E.stado 
de Minas Gerae.s . 

MORRO GRANDE. Estação ela Companhia Paulista de 
Vias Ferreas e Fluv·~aes, na seccão do Rio Claro, entre as 
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es~ações do Rio Claro e Corumbataby. Fica a 668tn,464 acima 
.do ni vel do mar. · 

MORRO GRANDE . Pov:. do Estado de Ma'tto Grosso, na 
freg . de Santo Antonio do Rio Abaixo, e mun . de Cuyabá . 

MORRO GRANDE. Morro do Estado de S. Paulo, entre o 
mun. de Braga.nça e a f reg. de Santo Antonio (Lei n. 22 de 
24 de abril ele 1856). 

MORRO GRANDE. Morro na freg. ela Conceição de San·ta 
Ct·uz, muu, de Pirassununga e Estado de S. Paulo. · 

MORRO GRANDE. Morro do Estado de S. Paulo, no 
mun. da Cotia. Ao lado delle despenba-se em cacboe<ira o 
rio Coti a . 

. MORRO GRANDE. Morro do Estado de S . P aulo, no 
muu. de Atibaia . 

MORRO GRANDE. Morro no mun . de Guaratuba e Elsi.ado 
do Paraná. 

MORRO GRANDE. Mo.t•ro do Es·tado de Minas Ger aes; na 
freg. ele Serranos e mun. de Ayuruoca . 

MORRO GRANDE . Morro do Estado de Minas Geraes, na 
freg. do Bom Ja rdim e mun. elo Turvo. 

Mt>RRO GRANDE. Riacho do Estado da Bahia, desagtta 
na margem esq. do rio S. Francisco, na pat·te desse rio com
prehendid a enLre a foz de Santo Onofre e a do Paramirim. 

MORRO GRANDE. Rio do Estado elo Paraná, banha o 
mun . de Antonina e desag ua na bahia des te nome. 

MORRO GRANDE. Corrego do Estado ele Minas• Geraes, 
banha a ftoeg. do Bom. Jardim, mun . do Tut•vo. Pertence á 
bacia do rio Grande. 

MORRO LIMPO. Log. no mun . de Macahe do Estado do 
Rio de Janeiro. 

MORRO PELLADO. Parochia do Estado de S. Paulo, no 
mun . de S . João elo R io Claro, t. NO. da capital. Orago Santo 
Antonio e diocese de S. Paulo . Foi com o nome ele Itaquery, 
creada capella cnrada em 16 da maio da 1839 e elevada a pa
rochia pela Lei Prov. n . 5 ele 5 de julho ele 1852 . Transferida 
para a margem to ribeirão ltaquery, cllJminho ele S. João do 
R'io Cl a ro para Brotas, pela Le1 Pro v. n. 32 de 19 de março 
ele 1873. T em duas eschs. pub1s ele in st. prim., uma elas qua:es 
creacla pela Lei P1·ov. n. Hl de 15 de junho de 18G9. Sua pop. 
é de 3 .000 habs . Os moradores occupam-se geralmente no cul
tivo de cereaes e do café . Foi transferida para junto ela es
tação do Morro Pellaelo pelo Dec. n. 9 de 8 ele janeiro de 1890. 
Sobre suas divisas vide: Lei Pro v. n. 49 ele 2 de abri 1 de 1871 ; 
n . 67 ele 18 de abril de 1872. Agencia elo correio. E' situada 
mesmo na es·taçãe da E. ele F . da Companhia Rio Cla.ro, no 
ram al que vai para o Jahú. 

MORRO PELLADO. Log . á margem clir. do rio Itajahy, 
na ex-col onia Blumena u do Estado de Santa Ca·thàl'ina . 

MORRO PELLADO. Pov . no mun. de Santa Cht'istina elo 
Pinhal elo Estado elo R. G. elo Sul; com uma esch. publ. de 
inst · prim. m·eacla pelá Lei Prov. n . 1.5l7 de 26 dé novem
bro ele 1885. 

MORRO PELLADO. Antiga pov. da freg. ele Ouro Fino e 
mun. ele Pouso Ale~re ; no Estado de Minas Geraes . . Foi ele · 
v11da a dist. com a uenominação de 1\!Ionte Sião pelo art. UI 
§ I ~la Lei Pro v . n . 665 ele 27 de abril de 1854. 

MORRO PELLADO. Estação da Companhia PauliAta ele 
Vias F erreas e Fluviaes, no ramal elo Jahú da secção do Rio 
Cla.ro. 

MORRO PELLADO, Rio do Estado da Bahia, aff. do 
Utinga. 

MORRO REDONDO. Log. no têrmo do Alto LoL1gá do 
Estado elo Piauhy. 

MORRO REDONDO. Log. do Estado elo R. G . do Sul, no 
mun. ele Cangussú, na serr11. dos Tapes . 

MORRO REDONDO. Ribeirão do Estado de Minas Geraes; 
banha o mu.n. de Calhá.o ( Arassuahy) e desagua ua margem 
dir. do rio JequiLinhonha. . 

MORRO REDONDO. Ribeirão elo Estado ele Minas Geraes; 
banha a freg. da Contagem e mun. de Saba,rá . 

MORRO RE,DONDO. Ribeirão do Estado de Goyaz, ail'. cl 
J'io do Braço, que o é do Verissimo. 

MORROS ('S . João dos). Pov. do Estaçlo elo Maranhão no 
mun. ele S. Bernardo. . ' 

MORROS. Log. do Estado do Piauh.y,. no mun. de S . João 
do Piauhy. . . 

MORROS. Pov. elo Estado elas Alagôas , no muru. ·do Paço 
do Camaragibe, a 18 kils., com GlJ casas e cerca de 300 ba bs., 
sLtuaclo na costa. Ha um outro log . do mesmo nome em Agua 
Branca. 

MORROS . Pov . no mun . de Mat•acá.s , no Estado ela Bahia. 
«Dista 24 kils. ela yi!la ele Maracás. T em dons negociantes e 
muitos fazendeiros, assim como criadores em pequena escala . 
Ha na pov . uma casa de ora:ção ou capellinha e uma esch. 
para meni nos . E' tambem pouso de ·tropas que· conduzem 
c.argas. Deste p.ov. á estação do Tambury (E. de.F. Cenlral) 
ca lculam cerca ele 30 kilometros . O clima é sadio e o terreno 
uberl'imo. Produz cereaes e café, e exporta gado . E' tambem 
denominado Pá.6 Fe,·ro». (Inf. loc . 1.8SG.), 

MORROS. Log. no mun. de Sorocaba elo Estado de S. Paul0 . 
MORROS. Pov. elo Estado do Pat·aná , no mun. ele Castro. 
MORROS. Riacho do Estado do l\'Iaranhão; desagua no rio 

Mocamuo. Banha o mnn. ele Barreirinhas . 

MORROS. Pequeno rio e lagôa do Estado· do Rio de Janeiro . 
O rio é ::tff. elo Gua pyassú. 

MORROS ALTOS. Log . do Estado ele Sa nta Catharina, no 
mun. ele Lages . 

MORROS DE CAMARAGIBE. Log. do Es tado das Ala
g-ôas, na costa elo Oceano, entre a ponta Verde e a barra elo 
Camaragibe. E' pouco habitado. 'l'em uma e3ch. publ. de pri~ 
me iras le t lras. 

MORRO SECCO. Vallão que nasce da seL'l'a das Andorinhas 
e tem sua foz no rio elo Norte . Fica na fl·eg. do· Cachoeiro do 
Ita pemirim e Estado elo E. Santo. 

MORRO SOMBRIO. Lago do Estado de Santa Cathari.na. 
Dista seis kils. elo Oceano e esta situado ao N. do rio Mampi
tuba , com o qua;l se communica por um sangradouro de oi·to 
kils. ele comprido. Tem 13 kils. ele comprimento sobre seis 
na maior largura. Commuuica-se com o do Cavará. O seu pari
metro é de 60 kilometros : 

MORRO VERMELHO . Parochia do Estado de Minas Ge
raes, no mun. do Caeté. Diocese ele Maria nna. Foi creada pela 
Lei Prov. n. 2.709 de 30 de novembt•o de 1880 . Tem duas eschs . 
publs. de inst. primaria . O Almanak de ll'linas de 1865 menci
onava existirem então no povoado as seguintes lavras de ouro, 
elas quaes só mente e:n oito se ·trabalhava : Romana, Paixão, 
Moreira. Soleclade, Get•iza , Facão, Moça, Bôa Vista, Santo An
tonio, Vi !laça , Pernambuco, Lavra Velha, Bata·ta, Samambaia, 
Pacieocia, Canga e Bruacas . Dista do Caeté cerca de nove kils. 
ele Raposos 15 e de Sabará 18. Em 26 ele junho de' 1715, D. Braz 
Bal'thazar da Silveira, dirigiu uma cal'ta a El-Rei scientifi· 
cando-o ele uma t·evolta havida nessa localidade . Essa carta 
acha-se r egistrada a fl s . 38 elo livrú da Secretaria do Governo e 
publicada no Alma,nah de jl,l[inas ele 1865. 

MORRO VERMELHO. Pov . dn Esijado das Alagôas, no . 
mun. do Penedo. 

MORRO VÊRMELHO. Log. elo Estado do Pa1·aná, no mun. 
de Guat·apuava . 

MORRO VERMELHO. Nome que se dá ao declive N. do 
espigão, que medeia entce os rios Pat:aguay e C.uyabá,. no ca· 
minha da cidade ele Cuyabá para a vJ!la do D1aw au tmo, no 
Estado de Ma tto Grosso. (B . de Melgaço.) 

MORTANDADE. Rio do Estado do Pa raná, nasce a O. 
ela serra dos Agudos e desagua na margem dic. do rio 
Tibagy. 

MORTANDADE. Arroio do Estado do R. G. do Sul, aff. 
do rio Tul'vo. Banha o Campo Novo e deve seu nowe á mor
ijandade que nos rio .. grandenses fizeram os índios Coroados. 

MORTANDADE, Carrego do Esl aclo de Goyaz, aff. da 
margem dir . do ribeirão Jacobina, tri•b. do rio Corumbá. 
(Inf. loc.). 
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MORTANDADE. Rio do Estado de Ma~to Gt•osso, aff. do 
:Sangrador Grande, ga lho esq. do rio Manso ou das Mortes. E' 
e~contrado na estrada para Goyaz, seis kils. a E. daquelle 
rw, entre os ribeirões do Sangradouro e do Couro de Porco. 
.Dista deste t1·es kils. e daquelle !.5 . 

MORTE. Lago do Estado do Maranhão, no Arary, jun to do 
•bgo Assutinga. 

MORTES. Ilha do Estado do Rio de Janeiro, no mun, de 
Angra dos Reis. 

MORTES. Rio do Estado das Alagôas; desagua na mar
. gem esquerda do S. Francisco, prox:imo á cachceira de Paulo 
Affonso. 

MORTES. Rio elo Estado do Paraná. E' um dos braços do 
1·io J o r dão, aff. do Iguassú. · 

MORTES . Rio elo Estado de Minas Geraes; nasce no mua . 
de Barbacena e desagua na margem dir. do rio Grande, no 

1ogar chamado Pontal. A zona por elle regacla ê utilisada na 
lavoUl·a de cereaes e indusLria pastoril. Tem lindas cachoeiras 

·na parte situada entre as estações ele Ilhêos e elo Barroso ela 
E. de F. Oeste ele Minas e uma imponente denominada elo 
Inferno, entre as estações de Ibituruna e Aureliano Mourão, e 
·onde ha uma ponte de ferro. Recebe diversos tribs., entre os 
quaes os corregos d0 Lobo, do Camar~o, elos Pilões, do Mar
mello, ela Aguada e Ribeirão; os rios l!:lvas, Mortes Pequeno, 
pela margem esq., e o Alberto Dias, Carandahy, Sujo, Sapé, 
Agua Limpa, da Serra e Püapetinga pela clir. E; margeado 
por uma pequena parte do se11 curso peb. E. de F. Central do 
Brazil, e em quasi toda a sua extensão pela E. de F. Oeste 
de Minas que, desde a estação elo Sit io a'té pouco· abaixo da 
do Ibiturun a , percorre-lhe a margem esq . até rouco acima da 

-de Aureliano Mourão. onde ella passa para a margem clit·. 
Banha os muns. ele Barbacena, Tiradentes, S . João d'El-Rei 
e Bom Successo. Além dos tribs. acima citados, recebe pela 

.margem esq. o Mundo-Vira, Corta-Bt·aço, Espraiado, Palmi
tal Mama-Rosa, Fino, 'l'anque, Arêa, Cachoeira, Coqueiros, 
Atterraclo e Pedra Bt·anca . Entre a estação ele llhéos e Ponte 
do Vital ha tres cachoeiras: a primeira é a mais impot·tanLe; 

'pÔde ser considerada como dividida em tres pa.r~es.: a !a for
mada por uma serie ele correde1ras, tendo um a mclmaçao mé
dia de 4° sobre um comprimento de cerca ele 150 metros; a 2a 
formada por um grande salto com uma inclinação média de 
30• sobt•e um comprimento ele cerca ele 15 me·tros; a 3a forma

.cla por muitas corredeiras, tendo uma inclinação média de 
. ·6• sobre um comprimento mais ou menos egual ao ela primeira 
par te; é a cachoeira mais importante quanto á altura da queda 
e a mais bonita ele todo o rio das Mortes. A segunda cacho
eira, denominada do Martello, é formada por um salto que tem 
uma inclinação média de 8• soln·e um comprimento m<~.is ou 
menos de 40 metros. A terceira é formada principalmente por 
um salto. Entre as estações ele Ilhéos e Sitio ha outra ca
choeira, porém, sem importancia . 

MORTES. Rio dos Estados de Mat"to Grosso e Goyaz. Tem 
- sua origem, segundo a opinião mais geralmente acce ita, na 

Serra 6eral ou elas Divi sões, não longe da cidade de Cuyabá, 
-e correndo primeiramente com o nome ele rio ]l![c~nso em rumo 
N. e depois NE. e E. vai la nçar-se por duas bocas no braço 
esquerdo elo rio Arnguaya, 195.786 kilometros ahaisco da, ponta 
meridional da ilha ele Sant'Anna , separando aquelles. dons 
Estados. ~Este rio (o das Mortes), o maipr tl'ib. elo Ara
guaya. diz o Dr. Ari•tides Spinola, entr<~ por duas bocas á 
mar"'e·m esquerda, 478"790 abaixo de Leopolclina.. E' um rio 
completamente desco nb eciclo, e cujo curso convinha ser explo
rado, O volume das aguas CJUe elle forn ece ao Araguaya 
(199.200 metros cub icos em 1s. ) prova que elle é navegavel, 
si não houver obstaculos em seu curso , que obstem a nave
gação . A 14k,694 ac ima da sua voz, at.é onde chegotl o vapor 
Araguaya, em outubeo ultimo, por occasião da. minl1a viagem 
áquelles sertões, tinha elle a largura ele 242 mett·os e profun
didade de 3m,4 . Em 26 de janeiro ultimo pedi ao Mlnis~erio 
da Agl'icul"tura autodsação e meios par<t organ isar uma expe
dição que explorasse esse rio, como vereís de um elos annexos 
que a este acompanha, e espero que ser á attendíclo o mell 
pedido. As scicncias geographicas e na turaes, a catechese e 
a navegação unem·se em prol cles'a pacifica expedição. Cum 
pre chama r á paz os índios que vagueam pelas margens desse 
soberbo rio. Pensa-se que perto ele suas aguas fica a tapera 
celebre elos Araés . Além disto , é preciso verificar si este 

curso dagua é o mesmo que, com o nome de Manso, passa 
perto ele Cuyabá. Sendo elle navegavel, está descoberto o 
caminho mais facil entre o Pará e a capital de Matto Grosso. 
Cumpre lambem estudar essa região para se poder decidir a 
questão pendente de limites entre esta província e a sua vizi
nha, que quer apoderar-se de todo o territorio da margem 
esquerda elo Araguaya (Relat. de Goyaz 1 ele março de 1880) »· 
Na Exposição que fez o Sr. major de engenheiros .Dr. Joa
quim Rodrig~.es de i1{oraes Jardim. sobre sua •viagem ao Ara
guaya (1879) lê-se « •. Eram 2 horas 1 /,. quando varou o 
vapor a boca meridional do rio das Mortes, quasi tão larga 
como o canal em que navegavamos, e 18 minutos depois toca
mos a boca septentrional mais es treita elo que a primeira, 
porém mais funda e tendo maior quantidade de agua. .. Na 
villa de Santa Maria subiu o vapor pelo rio das Mortes a té 
uma ilha acima elo ponto de divisão dos clous braços, tendo 
percorrido 14.1394 kils. Achei para largura do rio 242m logo 
acima da divisão, apresentando 3,4 de maiot• profundidade e 
32m,5 de velocidade média em 1m, na superficie fornecendo ao 
Araçuaya por conseguinte 199.200 metros cubicos em um se
gunclo. Sondou-se o rio desde a foz até ao ponto donde des
cemos, tendo achado pt·ofundida cle superior a. ·[m5, no thal
weg. O braço meridional, pelo qual descemos, com quanto 
mais espraiado, não apresentou profundidade inferio~ a 1m. 
O delta formado pelos dons braços e o Araguaya é baixo, e 'me 
pareceu todo alagado na estaçã0 elas chuvas, e D.Bsim as mar
gens. E' o rio das Mortes infestado de índios Chavantes ainda 
em estado selvagem, e que vivem antes ele caça do que ele 
pesca. São muito tímidos elos Carajás que nelles veem um 
inimigo encarniçado, e por isso nunca se afastam do barranco 
esquerdo do Araguaya. Consta que ficam as primeiras ca
choeiras elo rio elas Mortes a 40 leguas mais ott menos da sua 
foz, sendo provavel que possa ser navegado a vapor até esse 
ponto-. As aguas deste rio, mais claras elo que as elo Araguaya, 
que estavam um pouco turvas, conser-ram-se separadas a g t·a nde 
distancia ela união dos dous rios. (Diario Of{ioial de 18 ele 
outubt·o ele 1880~ »,. O B. ele Melgaço descrevendo esse rio, 
diz: «Mortes (Rio das) Este rio tem por principal cabeceira 
o Rio-mcmso, nasc ido 50 milhas a E. ela cidade ele Cttyabá., 
tendo, por contra vertente, mui~o proximo o Aricá-mi?·im; 
pequeno aff. do Cuyabá. Por muito tempo, e ainda recente
mente, era considerado como afl'. do Cuyabá, sendo confun
dido com outt·o rio ela mesma denominação, que tem suas 
fontes 15 a 20 leguas mais a N. Certo é, que cerca de uma 
legua a NE. das fontes deste Rio-manso existem as cabecei
ras do rio ela Casca, grande galho do outro R ·io-manso, trib • 
ele Cuyabá ; o que talvez deu logar ao qui-pl"O•qtw. Entre
tanto toda a duvida a esse respeito foi tirada pot· um rec9-
nhecimento, que, em 1803, manclott fazer o capitão general 
Caetano Pinto por João Alexandre de Brito -Leme e seu irmão 
J oão ele Brito Leme ; os quaes , no dia i4 de maio, embarca
ram-se no porto de YCúlentim Martins, em quatro canôas, 
com 22 soldados, e descendo o rio chegaram no dia 6 de 9ulho 
ao porto dos Araiés, na margem esq. do Rio elas M.m··tes. 
Referem, que nos tres primeiros dias theram embaraços com 
páos e ramos, que clifftcultavam a na_!egação.; seguindo·se seis 
dias de rio limpo, encontrando entao a pr.lmetra cacboetra, 
Oirtra na distancia ele -10 leg~as e a terceira na ele quatro. 
Nesta ultima viram que o rto achava-se emparedado ele pe
clt·as. Em todo elle passaram pot· 123 cachoeiras sendo 83 
de sirga, com carga, 28 ele sirga sem carga e 12 v'aradouros' 
ele !lanôas e eat•gas, um clelles ele me~a legua, tres de qua·rto 
eOJto de meiO quar~o ele legua . . R~ferem mais, que nos 56 
cl1as de sua vtagem honve -16 ele falhas, e que se persuade de 
que, depois ele preparados os vat·adouros, em 25 dias se pode
ri a ir elo logar onde se embarcou aos Araiés . Não na vegou 
elos Araiés para baixo, porém da informação ele que não ha 
obstaculo, e que na barra, que faz no Araguaya, ha um t•·a 
vessão, mas com bom canal. Outt·as informações dizem, que 
na dita navegação (elos Araiés para baixo) encontram-se qua- · 
tro cachoeiras, m as ele facil passagem . O rio cort•e a prin
cipio a N. e NE., depois a E. e ESE., voltando a E. ENE. 
e NH: ., acompanhado pela esq uercla pela estt·ada ele Cuya,bá a 
Goyaz, e recebendo as ag uas que se atravessam na mesma 
estt·ada. Vai entrar no Araguaya no canal ela esquerda ela 
ilha elo Bananal pela lat. de 1~0 49' (commanclante Balcluino 
de Aguiar). O explorador Joao A1exanclre de Brito Leme 
menciona um ailluente, pela margem esquerda, a que se chama 
Rio-vermalho, e out ro pela direita que é o Cotovello, e al ém 
clelles alguns ribeiros insignificantes. As cartas antigas da 
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Pr<?vincia r epresentam, n ão sei com que fundamento os se
gumt3s affiuentes na margem esquerda, abaixo do Araiés : 
Carairas, Tapirapé, Cururú, 111angar~tro e Mcwacajá. Nem 
nas. informações, nem nos mappas vejo menção do Rio do 
Pe~xe c1ue, a E . da serra do T aquar al, recebe as aguas, que 
a mencionada estrada para Goyaz corta, e leva- as ao Rio das 
Mortes.» Vide 111anso. 

MORTES. Cachoeira na serra do Cast~llo, proxirna do 
arraial de Santa Barbara do 'l ' ugm·io, no ~stado de Minas 
Geraes. 

MORTES. Passo no arroio Quebraxo, mun. de Bagé e Es
tado do R. G. do Sul. 

MORTES PEQUENO. Rio do Estado de Minas Geraes, 
nasce ao N. do arraial do Cajurú, no logar denominado Barba 
de Lobo, banha o mun. de S. João d'El - Rei e desaguu. na 
margem esq. do rio das Mvrtes Grande. Recebe, entre outros, 
os ribeirões Prata, Agua Limpa, Leandro, Passa-Tempo, Bom 
Jardim, Lourinho, Amaral, Lao-ôa Verde. « O rio das Mortes 
Pequeno, acima do arraial do 'liio das Mortes, toma successi
vament2 os nomes de ribeirão dos Muinhos e de ribeirão Barba 
ele Lobo" · 

MORTINHEIRO. Pel:'correndo a costa da Bahia cerca de 
seis kils . , depois ela barra elo Pezo, um outro canal está. 
aberto; correndo parallelo á cosLa vai communicar-se com a foz 
do r~o Pardo. na margem dir., é o canal Mortinheiro, que, 
quas1 ao te rm1n a r para o lado elo rio Jequi tinbonba, bifur
ca-se, e es tende outro braço- Jundiá - , em procura de alguns 
mangues, que se communicam com o canal do Pezo. 

MORTO. Rio' do Estado do R. G. do Norte, aff. do 
Umary. 

MORTO. Rio do Estado ele Sergipe, aff. elo Japaratuba . 

MORTO. Rio do E stado elo Rio da Janeit·o, a fl'. do rio 
Macahé. 

MORTO. R\o do Estado do Rio dé Janeiro, aff. do Pia
banha,, que o e do Parabyba. 

MORTO. Rio do Estado elo Rio ele Janeiro, banha o mun. 
ele Mangaratiba e desagna na margem dir. do rio Bata tal. 

MORTO. Rio do Districto Federal, na [reg. de Gua-
l' a tiba. Recebe o Cachoeira. ' 

MORTO. Rio do Estado de Matto Gt·osso. Vi cie Pcwdo 
(rio). 

MORTOS. Riar.bo do Estado de Pernambuco, desagua na 
tnargem esq. do S. Francisco, defronte das ilhas das Flores e 
Gr::tnde. 

MORUNGAVA. Morro do Estado elo Paraná, a ENE. ela 
villa ele .Jaguaryahiva. E' notavel pela s tta elevação, pois do 
seu cume, em dias ctaros, distinguem-se muitos Jogares elo 
Estado . de S. Po.ulo, na distancia de 120 kils. (Inf. loc . ). 

MORUNGAVA. Ribeirão do Estado de S . Paulo, entre 
Santa Barbat·a do Rio Pardo e Lençóes. Reune-se com o 
ribeirão dos Barreiros. 

MOSCAS. Ilhota de aeêa, situada defronte da embocadura 
do rio I tapemirim e a uma m ilha da costa. Segundo Mouchez 
iica por 20' 51' 35" de lat . e 430 6' 20 11 ele long., e fôrma clou8 
ancoradouros. Fica no E~ tado do Espiri ,,o-Satlto . 

MOSELLA. Log. no mun. de PeLropolis do Estado elo Rio 
de Janeit·o. 

MOSQUEIRO . Vi lla do Eatado do Pará, no mun. ela Capital. 
Ol·ago N . S. elo O' e cl iocese de Belém. Foi ct·eada parochia pelo 
art. I du L ei Prov. n . 563 ele 10 de outubro de 1868, que limi
tou-a pelo S. com o furo do Piuheil'o, em direcção ao igarapé 
Fundão, abaixo do iga t•apé Paricatuba, até á babia do Sol ; 
e pelo do N. á margem esq. do rio 'rauá . Foram-lhe então 
incorporadas as ilhas Cotijuba .. Paqtteta? Jutuba. e Tatuoca, 
estabelecendo m a ts n. refel'icla Le1 que sernsse pt·ovisortamente 
ele maLI'iz a egreja ele N. S. do O' pet·tencente a uma. il'man
da de. F oi el~ vaela ;~ vilht pela Lei n .. 324 de 6 de JUlho de 
1895. T em duas eschs. publ s . de inst. pnm. iilobre suas dtVlsas 
vide a r t . IV ela Lei Prov . n. 789 de H ele setemb ro de 1853 ; 
art. V ela de n . 966 ele 12 de roarço ele 1880. Compt·ehende o 
pov. Mocaj utuba com eschola publica. Tem agencia do correio, 

M OSQUEIRO. Log. no termo de S. Christovão do Estado · 
de Sergipe. 

MOSQUEIRO. Ilha ·do Estado do Pará, no mun. da capi- · 
tal. Nella fica o igarapé Tamanduá. 

MOSQU~IRO. Ilha do Estado do Ceará, no littoral, no mun. 
de Acara.hu. Tem, segundo Pompeo, 150 braças de comprimento 
sobre 25 de largura. 

MOSQUEIRO. Um dos quatro ancoradouros do porto do. 
n.ecife ; Jica por dentro dos reci fes que lançam-se do pharol 
para o S. até á corôa elos Passarinho.~ por uma extensão de . 
1.400 metros pouco mais ou menos e largura ele 300 metros. 
Dentro delle o fundo é variavel em dift'erentes sondas, sendo 
a maior de 10 metros, na baixa -mar, fundo l ama e tahatin"'a 
branca mistut·acla com arara. Nelle despejam os rios Capib~- 
ribe e Beberibe. 

MOSQUITO. Log. elo Estado do Maranhão, no mun. de· 
Miritiba. 

MOSQUITO. Pov. do Estado das Alagoas, no mun. de Sio 
Miguel dos Campos; com uma esch . publ. de inst. prim.,_ 
creada pela Lei Prov. n. 839 de 8 de jnnbo de 1880. Vide 
!lifosq1ti'tos. Ha um outro log. elo mesmo nome em Atalaia. 

MOSQUITO. Pov . do Estado de Minas Geraes, na freg ,_ 
de Tiradentes : com uma escb. publ. ele inst. · prim., 01·eada, 
pela Lei Prav·. n. 2.925 de 4 de outubro de 1882 e urna 
capellc\ . 

MOSQUITO. Serra do Estado ele S. Paulo . no mun. de · 
Santo Antonio da Cachoeira. · 

MOSQUITO. Ilha da bahia elo Rio de Janeiro. Depende da .. 
freg. ele Inhauma, pertencente ao Districto Federal. 

MOSQUITO. Ilha do Estado ele Matto Grosso, no rio Para
guay, 11 kils. abaixo ela Balüa Negra. 

MOSQUITO. Riacho do Estado elas Alagôl s, banha o mun. 
ele Anadia e desagua na margem dir, do rio J eq uiá. 

MOSQUITO. Corrego do Estado de S . Paulo, banha o
mun. de Batataes e desagua no ribeirão do Agudo, tri b. do 
rio Pardo . 

MOSQUITO. Rio do Estado de Minas Geraes, banha a ft·eg. 
de S. José do Gorutuba e desagua no rio deste nome. Recebe · 
o ribeirão Sitio Novo. . 

MOSQUITO. Riacho .do Estado de Minas Geraes, banha a 
parochia de. N. S. da Penha de Fra nça da Lage, pertencente ao. 
mun. de T11·adentes e desagua no rio Caraudahy, trib. do 
Mortes Grande. 

MOSQUITO. Carrego do Estado de Goyaz, aff. elo rio dos . 
Bois, que o é do Paranan. 

MOSQUITO. Corrego do Esta do de Goyaz, aff. do rio· da 
Palma pela margem esq. Banha o mun . ele Arraias e nasce 
na Serra Geral. 

MOSQUITO. Canal que communica as bahias d!l S . Marcos 
e S. José ; no Est.ado elo Maranhão . 

MOSQUITOS. Nos confins occiclentaes do mun. de São 
Miguel de 8n.mpos existem dons pequenos povoados denomi- · 
nados Mo,quito ele Baixo e Mosquito de Cima, os quaes por 
assim dizer, formam nm só, que poderá tet· uns 80 fogos . 
TJossne uma c .tpella rlo Bom Jesus. (DL Espindola. Geog•··
Alago:t.na) . 

MOSQUITOS . Ilha na costa .do Es~ado do Ceará, no mun. 
ele Acar ahú . T em cerca de nove kils. de comprido, seis de 
l!u·gura e dista cerca de seis da costa. 

MOSQUITOS. Ilha situada no sangradout·o da Lagôa dos 
·Patos, perto ela ilha dos i\larinheit•os e 24 ki ls. distante da 
cidade do R. G. do Sul; no Estado deste nome 

MOSQUITOS. Ribeirão ali'. da ma r gem esq. do rio São 
Migttel. trib . do Negro, que o é do Igttassú, e este do Paraná. 

MOSSAMEDES. Parochia do Estado de Goyaz, no mun:. 
d:1. Capital, banhada pelo rio Fartura. Ot·, go S . José e diocese · 
de Goyaz. Foi creaclll. parochia pelo art. I da Lei Pro v . n. 6· 
de 31 de julho de 1845. Sobre suas divisas vide: Res. elo 
GovertlO de 14 ele agosto de 1845 ; Lei Pro v . n. 15 de 3 de julho 
de 1846 ; n. 593 de 25 ele. outubt•o de 1878 (art. V). Dista 33 
kils. da capital. O governador general José de Almeida Vas- · 
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concellos, depois barão de Mossamecles, mandou ahi edificar 
uma aldeia no anuo de 1774 para J:esiclencia elos Cayapós. 
Foi âesmembrada do mun. da villa do Curralinho e incor
porada ao mun, da Capital por Tiec. n. fi) de 19 de fevereiro ' 
de •1890. 

MOSSORO. 'Cidade e mun. 'elo Estádo ·do R. G. do Norte, 
séde da com. do seu nome, em lllgar pouco elevado e na 
ma~·gem esq. do 1·io Mossov6. Teve principie em 1772 peio 
sargento·-mór Ant?~IO de Sou:lla l'l!o.chado ,que, por Pr?v isae 
concedida pelo viz!taelor elas sertoes elo nerte, Ignacto de 
Araujo Gondim, então vigario de Jaboatão em Perna_mbuco? 
erigiu nella uma capella, tendo por orago Sarrra Lm:1a. Fot 
creada pa'l'ochia pela Lei J."rov. n. 87 ele 27 de outubro de 
1&12; elevada á villa pela de n. 246 ele •1:5 de março de 1852 
e á cidade peht de n. 620 de 9 de novembro de 1870. E' com. 
de·seguncla eotr., creada peb Lei Prov. n. 499 de 23 de maio 

• de 186t e classificada pelos Decs. os. 2.841 ele 30 de outubr o 
de 1861 e 4.771 de 29 de maio do 1872. Tem eschs. de inst. 
prim.; agencia do correio. O mun. é regado pe~os rios Mos
s-oró e por divers os tribs. deste; e percorrido pelas serras 
do Carmo e ele Mossoró. 'rem um porto no log!llr denominado 
Santo Antonio, na margem esq. elo r io Mossoró, e outro na 
foz do mesmo rlo no logar Area. Branca . Lavoura de man
dioca, algodão, 'milho, feijão; criação de gado. Indus ~ria de 
velas de cera, tu·ada dos carnahubaes ; este1ras e chapeos ex
·trahidos da palha ela carnahuba; queijos, e borracha da man
gabeira . A NO. ela cidade, cerca ele 36·kils . , ficam riquíssimas 
salinas de uma superftcie ele perto de 53 ki ls., e que produzem 
sal supel'ior e suff'tciente para abastecer toda a Republica. O 
mun. comprehende os loRarejos denominados: S. Sebastião, 
Arêa Branca, Morro ·do 'Iiban, Arêas Al vas, Grossos , Baixa 
Grande, Ilha, San·to Antonio, Porto, Ca:jazeir,as, Barrocas , 
Lagedo, Canto do Junco, Riachinho, Riacho Grande, Verten
t es, No9ueira, S:tcco, Picada, Passagem da Oiticica, Camoropim 
Macam oira, Serrote, Aroeira, Poço Verde, Chafariz, 1[3.:-;~reito 
do Jacú, Barboza, Sant' Anua, Poço do Cachorro, Angicos, Tabo
leiro Grande, Ca~·mo, Gerimun, Pescaria, Alto de Pedra, Jwre
ma Secca, Umary, Rincão, Rio Morto, Bom J estts , Raoeminha 
e divet·sos outros. Ha na cidade uma cadeia, que dizem ser a 
maior elo Estado e umas 600 casas particulares. Segundo 
uma inf., que recebemos dessa cidade, dista ella 14 leguas 
da freg. de Arêas (Ceará), 14 da cidade ele Apocly, 15 de Ca
raubas, 18 do Tdumpho, 16 do Assú e 18 ele Macan. Sobre suas 
divisas vide, entre outras, a Lei Pro v. n. 246 ele 15 de março 
de 1852. 

MOSSORÓ. Nome com que vai desaguar no oceana o rio 
Apody, que banha o Estado do R. G. do Norte. A foz elo 
Mossoró fica, segundo Vital de Oliveira, aos 4° 57' 2'1" de Lat. 
S . e 5° 581 O" de Long. E. do Rio de Janeiro. 

MOSSORÓ. Lagôa do Estado de S. Pattlo, no mun. de 
S. José dos Campos. Della sahe um canal suhterraneo que 
acleante surge elo solo tomando o nomo ele corrego Lava-J.!lés, 

MOSSUAN. Ilha no rio Branco, aff. do Negro, que é trib. 
do Amazonas no Estado des te nome ; proxima das ilhas cleno-
minaclas Capitary e CaiDim. · 

MOSTARDAS. Parochia elo Estaclo do R. G. do Sul, no 
mun .. de S. José do Norte, situada sobre terreno arenoso que 
meGle ia entre a lugôa dos Patos e o oceano. Ora.go S. Lu iz e 
diocese de S. Pedro do Rio Grande . Foi fundada em ·18 de 
janeiro ele 1773 pelo govenaelor Jose Marcellin o ele Figueiredo e povoada pelos COlOnOS açorianos que e cliJi~aram ll01a egrPja 
cleel icaela áquelle san·to. Foi elevada á parochia em 1775. 1~em 
3.000 habs. e duas eschs. publs . ele insL prim. Comprehende 
os povs . Barra e Solidão . 

MOSTARD:AS . Log. no mun. de Bragança do Estado ele 
S. Paulo. 

MOSTARD-AS. Arroio elo !Estado elo R. G. do Sul ; desagua 
na lngôa elos Patos junto á ponta de Cht·istovão Pereira . Serve 
ele sangt•adouro á lagôa elo seu nome. 

MOSTARDAS. Lagôa no littoral do Estado elo R . G. do 
Su l, na zona arenosa entre a lagôa dos Patos e o Ocea no. 

'MOTIM. Rio do Es tado ele S. Paulo, banha o mun. de 
'Santa Branca. . 

· MOTIRÃO. Corrego elo Estado ele Mi·nas Geraes an·. elo rio 
Verde, entre 'l'res Corações e Lavras. ' 

MOTON00. Log . do Estado do Ri•o ele "Janeiro, no mun. 
ele S. Gorr,çalo. 

MOTOND0. Pequeno •rio do Estado de Rio ele .Janeiro, no 
.mun. d!e S. Gonçafo. Banha ·a pov. de seu nome e· atravessaa 
estrada de Nytet·õi a Campos. 

MOTTA . Pov. no termo de Itabaiana do Est <1 do ele Sergipe·; 
com uma escb. mix&a ele inst . ·prim., creacla pelo art. IV da 
Lei Pro v. n. i. 232 de 24 de .abril de ~882. · 

MOTTA. Riacho do Estado do Ceará, banha o mun. ele 
At•neiroz e desagua na margem esq. elo rio Jucá, .trib. elo .Ja
guaribe . 

MGJTTA. Ribeirão elo Estado de San>ta C!l!tharina, aff. do 
:Lombardia. 

MOTTA. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, banha a freg . 
do Descoberto do mun. ele S. João Nepomuceno. Corre para o 

Tio Novo, a!T, do Pomba. 
MOTTA. Col'ltego do Estado de Min<~s Geraes, afl'. do rio 

Arassuahy . 
MOTTAS. Log. no mun. ela Bagagem, no l!}staclo de Minas · 

; Geraes, com eschola. 

MOTTAS. Ribeirão elo Estado i:le S. Pauto, no mun. de 
Guaratingnetá, Nasce na serra do seu nome e cle sagua na 
margem clir. do rio Parah.yba elo Sul. 

MOTTAS. Ribeirão do Estado ele Moi. nas G-evaes ; nasce no 
morro elo Peã o a 241d1s . da cid!llcle de Oliveira e clesagua no 
rio Jaca: t·é. 

MOTUARIS. T1·ibu indigena:que ~habi·tava as margens elo 
Tapajoz, atr. do Amazonas. 

MOURA. Villa e mun. elo illstado do Amazonas, na com. 
do R io Negro; na margem meridional deste rio, c·om uma 
enseada com muitas pedras, chamada por isso Pedreira. Foi 
e ha ele ·ser no porvill' logar de grande importancia com'!Lercial 
porque, além de possuir teiTas magnificas para a Javour<;, está. 
:< duas horas ele viagem da foz do rto Negt•o. Está hoJe em 
decaclencia , já pela preferencia que dão os seus habs. á ex
tracção dos productos natur aes do solo, sempre incerto e pre
cal' io, ao tl'aball>to mais proveHoso e seguro da agricultura ; já 
pelos contínuos sohresaltos em que os trazem os se1va!5ens 
Jauaperys ou Uaimirys, seus visinhosda margem esq. do no, o 
gentio mais terrível e digno de menção de toda a va,s ta com~ 
do Rio Negro. Or.ago Santa Rita e dwce3e ele Manaos. Fo1 
creacla parocl:üa em 1758. A Lei n. 388 de 1.6 ele outubro ele ~878. 
elevou- a á categoria de villa e a da n. 32 de 16 de deze!nbro 
ele 189rl elevou-a a categoria de mun. comprehendenclo ~s fregs. 
de San·ta Rita de Moura e de Tauapessassú e as povs. do Car· 
voeiro e Ayrão. Tem tres eschs. publs. de inst. 1lrim.; creaclas 
pelas Leis Prova. ns. H de 4 ele novembro de 1~52 e 522 ~e 14 
de maio de 1881. e 575 de 19 de maio ele 1882. {V tele Ped·re2ra). 
Foi o mun. insta llaclo em 28 ela janeiro ele d.892: «Do Jogar de 
Ayrão distante 12 leguas está a villa de Moura, situada em uma 
grande pedreil·a , da qual ~ro outr o tempo ·teve o nome, á 
mesma mar,.em austra1. El uma das melhores povs. do R10 
Necrt•o pQl' su.i' commocliclade. A sua egreja, com algtms edificios 
ma"'is, é coberta de telha , com a iÇivocação de Santa Rita. E ' 
habitada de mui·tos moradores bt·ancos juntos com índios, 
cuja pop. é constante de ~500 almas: estes subsistem elos seus 
cafesaes e algodões , e de out1·os ge neros de consumo mesmo 
paiz, cpmo farinhas, tapiocas , grãos», (Co nego Ancli·é). «A 
ft·eg. ele Moura que está situada na margem austral em uma 
en seada com muitas pedras, pelo que vulgat·mente lhe chamam 
Pedreira, e composta de 21. casas cober ~as de paor~a (sendo 
uma de sobrado) e de uma egreJa de Santa R t"ta ele Cass1a coberta 
de telha com 80 palmos de comprimento e 32 ele largura preci
sando rebocar e caiar as paredes e la dt·ilhar a sua á rea . (Hi· 
lat•io Gurjão, 1854). «Pa'l'tindo-se ás 4 horas dD. tarde (ele Ayr~o~ 
cheg·on-se ás irL horas e 50 minutos àa noite á Pecl,·eink, a nttga 
freg. de ltarenclaua, elevada á villa COID: o nome de Moura. 
Fica si•tuada na maorgetp. dir. elo mesmo riO. Em 1789 contava 
280 casas, distribuídas em t res ruas, e sâus habs. planLavam 
e commercia;vam em arroz, algodão, café , cacáo e manclioc\1>; 
pescavam ~tartarugas ~ pirarucú e tinham em activiclade UJ?a 
fabrica de fiar algodao. De 1833 começou a sua decacleocia, 
clecrescen élo consiG!eravelm•ente para 30 o numero ele casas ,Q 

clesalDparecenào a fab:ica, o commercio e grande numero de 
moradores. Conta hoJe apenas algumas casas e uma egreja 

29.095 
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ve! h a». (Relat . ela com missão ele limites com Venezuela, 188,1) . 
O Sr . B. Rodt•igues no seu trabalho O Rio Ja,tuvpery (1885) 
ela-nos as seguintes infot"mações {t respeito dessa vi lla: «Esta 
a pov . assentada n'uma p lanície alta, que descahe irt"egt!lar
l!lenLe pnt"o o l"io, pa t"a o qual se desce por uma pedraria que 
Jonn;t o circuito ele toda a vi lia . Sob1·e estas peclt"as estão g'l"::t
vadas varias fi gu t" as hieroglyphicas ele tempos immemoriaes , 
elas quaes J,:osstto cópias, umas tit•aclas por mim, outras pot· 
vados ofl1c iaes commanclantes ele lanchas que alli ·teém esÇacio· 
nado . Tem a parte anteriot· para N. e está na lat. de ,1°33'S . 
e na Longo. ele 1°59" O. ele Manáos. Toda a pov . estú coberta de 
matbo, atravessando-se de lado a lado por u_m trilho pantanoso, 
esti vaclo em alguns loga.res com fundos e lados ele Ub:í.s tomadas 
ao gentio. Compõe-se ele uma só rua parallel<t ao rio, ·tendo 
augulat·mente nas ext.remidacles varias palhoças . Consta a 
Pov . de '19 casas, se ndo tres ele telha. Destas, apenas H são 
habitadas, estando as restantes em completa ruiua. A matriz 
tambem está em rninas b toda escorada, tendo o interior aban
donado e com grande ID.lta ele . asseio. A melhor casa é a do 
([ltartcl, embol'a coberta ele palha. Uma unica cousa dá vida ao 
Ioga r : é uma linda fila de laranje iras plantaclas parallela
l1l ente tis casas . A clecaclencia ele Moura é visível por tocla 
a parte . A menor fazenda elo sul ·tem mais animação que 
toda a villa, cuj<1. pop. a·ttin~e s6mente a o numero ele 121 
almas. Para que bem se conheça o que foi esta localidade 
farei uma cligt·essão hisúorica a ntes de ~.ntrar e m assumpto. 
13 ui a dos pelos preceitos evangelicos, os missionar ios carme
!ttas, no anuo ele i695, re tmiram, para format· uma missão 
na mat•gem d ir . elo rio Uarirá, atr. do rio Negro, os índios 
Caray{ts ou Carayais, que o sargento Guilherme Valente, da 
;::narnição do fol'te Jesus, Maria e José, mais conhecido pol' 
for·taleza de S. José ela Barra, trouxera elo rio Caburys. Fun• 
dada a missão, tol'Uou-se padroeira Santa Rita ele Cassia, 
passando a ficar· sob sua jurisdicção os l ogares ele Ayrão e 
C ar voei r o, assim como os elo Rio Branco conhecidos por Carmo , 
Sant~ lVInria e S. Joaquim. T empos depois foi transferida a 
1n1ssao para Itarenclau a ' onde Jlt.:o\1 sendo conhecida po1· esse 
nome ineligena on pelo ele Santa Rita ela Peclrei1·a. Os indios 
Caray:is eram inimigos il'l'econciliaveis dos Manàos. Quando, 
em '1758, o governador Francisco Xavier ele Mendonça Furtado 
subiu o rio Neg'l'o para Barcellos, na qualidade de commissario 
e plenipotenciar io elas demarcações de Limites com a Hesp11nha, 
autorisado pela le i que manclav~t elevar á categoria ele vill11 
todos os logares que estivessem em adean taclo es taclo ele pro
speridade deu a Moura essa importaucia coníirmanclo-Jhe o 
nome . Dez annos depois, em 1768, começou a população a 
mesclar -se por terem para ahi affiuiclo os iludi os Aruaq uys , 
Junás e C~ricanás ou CL'ichanás que haviam ftlg iclo li perse 
guição e ferocidade .elos Muras. Nesta mesma época Cl)meçaram 
as plantações ele café por ordem do governa.clor Joaqu1m Tmoco 
Valente, ele saudosa memoria. Em 1772, ainda osMuras ob1·i
garam os Manáos a r efugiar-se em Moura . Descendo o r1o 
Branco, em 1775, os gentios Caripuuás e Cericanás ou Crr
chanás ahi tambem se relac ionaram com os Aruaquys, em s11a 
passagem pelo rio Jauapery. Depois da paciftcaçi.i.o elos inclios 
Mtn·as, o governador João P ereiri!- Caldas mandou tambemyara 

· ahi uma partida clelles, a i de Julho ele 178G. Esta .reumao ele 
tliiferentes nações, todas dirigidas por habe1s cateclnstas e com 
vis Las c i vi Lisadoras e progressistas , fer. com que em 1789 fosse 
a freg. de Moura, por assim dizer, não só o jardim,. como o 
celleit·o do l'io Negro. A lavoura e a mclustt•Ja cammhavam 
ufanas, uma apoiando-se em suas fazendas, em seus cacáoa0s, 
em seus cafezaes, outra firme se encostava no g-ado, nas 
fa bricas ele anil, de tecidos el e algodão, ele palha, fabrico ele 
cordas e ele cuias pintadas . Sua população era de 1.200 almas 
distribuiclas em 280 fogos que occupavam uma. bella praça e 
·t1·es ruas sombreadas por linhas de larano-eu·as. As co~n
missões ele limite~ e scien·tifica elo Dr. Ro'à.r1gues Fert'eH·a 
foram as primeiras causas cls, decadenc ia ele Moura, porque as 
levas constantes ele gente para o re.al. se1·viço obrigavam a po
Pillação a abandonar seus lares, i ngmdo ao servtço que . os 
repugnava. O golpe mais forte, porém. q~1e recebeu ~ abrllt: 
lhe a estrada da ruina foi dado pelo chefe ele clJvlS:l.O Jose 

t Itá pedt•a; enclab ou endaua, o sitio, o Jogar em. que estiid,, isto é, o 
sitio dds pedras ; e não paà>•ei1·a, porque eu tão se na it'atyba., t tacu.aMly 
ou itacurabity. 
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Joaquim Victol'io da Costa, logo depois ele ter empunhado as 
r ecleas do governo ela capitania elo rio Negro. Descendo ele 
Barcellos para Barra, probibiu que os indios servissem a par 
·ticulares, e empregou a força e sem salario majs ela tel'ça 
par te ela população nos trabalhos ele sua cbacara 110 '1'<trumii 
e na ele seus gem·os Fra ncisco Ricardo Zany. Jose Simplicio e 
Marce llo. Os índios de ambos os sexos eram obrigados 't tra
balhar seis mezes sem salario, em turmas ele soa inclivicluos, 
tirados de todas as povoações e das tripolações elas canôas pt·in
c.ipalmente elas de Moura, o que os obrigava a abandonar a 
lavoura e a fu gir para o Pará . Além disso impoz, em 1808, 
fintas ele farinha que eram ·tiradas ele cada kes · alctueircs. 
Tudo isso fazia com que fugissem elo serviço . e, ainda mais, 
elos castigos a que estavam sujeitos. Era então vigario em 
Moura frei Joaquim ele Santa Lniza, frade carmelila. Quando 
lhe succecleu, em '1818, o major Manoel Joaquim elo Paço ou 
dos Passos, seguiu a mesma praxe de seu antecessor, juntando 
mais um imposto em dinheiro a que ficaram obr igaclos todos 
os moradores como esmola para a ermida dos Remeclios que 
começou a levantar em Manáos. Essa capella foi clestruicla 
pelos patriotas, pot· occasião de chegar a notica ela inclepen
dencia elo Brazi l, sendo no mesmo logar er guida a actual, a 
esforços elo ouvidor Dr. Manoel Bernardino de Figueiredo q ne 
succedeu ao Dr . Domingos Nunes Ramos. Neste plano incli
nado, a ruina começou a augmentar graclLJalmente, tanto que 
em i838, pela revisão elo cocligo elo processo criminal, quando 
o conselho se reuniu, nas sessões ele 10 e 17 ele maio, pelo 
art . 3o l he foi tirada a cateO'oria ele villa,. passando 110 eome 
primitivo ltaurendaua. Em 1S39 ~ua população já era 236 a lm11s 
espalhadas em 30 fogos . A lei n . SG, ela pro v. elo Par :i, ele 
30 de abril ele 184t restituiu- lhe o nome de Moura, porém não 
tardou a pov. a r'ecebet• o golpe fatal. Para custear o· resto 
ela pequena lavoura que existia, servia- se ele índios que ainda 
e~tavam espalhados pelo Jauapery, mas, fuqinclo uns e esçra
vJsados outros, só restaram os da tribu dos Crichanás que 
preferiam, como Gatão, a morte á escravidã o. Nessa época, 
como já vimos. o mr,jor Vasconcellos pt·ocm·ou attrahil-os para 
seu set·viço, e ·como ·não conseguisse seu intento, não só os 
perseguiu como os massacrou, incendiando snas malocas, 
deixando- os cheios de tenor . O oclio selvagem gritou bem alto 
por Yingan ça . Esta não se .fez esperar e pe1·petuou-se1 tornando 
cada vez mais forte o r esentimento, em consequenc1a do pro
cedimento elos civihsados, que ulteriormente continuaram a 
obr=:t elo extermínio começada pelo major Vasco~:lCellos. Chegou 
entao para Moura a época ela decaclencia, da fome e da deso
lação, quando podia ser a el a renascença. Apezar disso, os 
intet·esses politicos fizeram que, pela Lei n. 92 ele 6 de novembro 
ele 1858, fosse reconhecida a freg . para todos os e1l.'eitos civis 
e ecclesiasticos . ConstaYa ella nessa época ele ii7 fogos que 
aqueciam 948 almas; mas, apezar de ser assim galvanizada, 
isso não impediu que a clecaclencia continuasse, a ponto ele 
em 1866 ter 707; em 1872, 93 fogos em ·todo districto, com '142 
almas, e em 1875 sómente 30 fogos . Não sei que interesses 
levaram a Lei n. 388 ele 16 ele novembro ele 1878 a elevai-o ele 
novo á categoria ele villa; sendo para ah i transferida a sécle 
ela com. do Rio Negro, porque os r ecursos eles ·e centro são 
nul los. Tanto isso é verdade que, estabelecendo-se um nucleo 
colonial ele cearenses que em 1880 co ntinha 30 famílias com 
139 alma,a, hoje nem existem vesti~ios dessa ·transfusão ele 
sangue novo, tendo desa.ppareciclo toctas as roças, moendas e 
casas por ellçs feitas. Posto que o governo pro v. procu~·e 
melhot·ar este log·a r, comtuclo é tal se u P.s taclo que até boJe 
não teve elementos para enkar na ca-tegoria que ,:o'~ lei con
.fedu-lhe. Ainda a villa não foi installada, nem tao pouco é 
ft· eg·uezia >l . 

MOURA. Log . elo Estado das AlagOas, no mun. ele PorLo 
Calvo. 

MOURA. Pov . elo Estado ele Santa Catharina, á margem 
esc1 . elo rio Tijucas, 16 kils. ela villa ele S. Sebastião ela Foz 
elo Tijucas . 

MOURA. Lago elo Estado elo Amazonas, no mun. ela capital, 
na margem esq . elo rio daquelle nome. 

MOURA. Lago do Es lado do Par :i, no nmn. ele Macap{,. 
MOURA. Ilha elo ~stado elo Rio de Ja neiro, no littoral clb 

mun. ele Angra elos Reis. 
MOURA. Furo no ]!]stado do Pará, en tt·e Maca pá e l\1a

zagão. 
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MOURA. Rio do Estado de Sergipe, banha o mun. ele Dores 
e clesagua no rio Sergipe (In f . loc.). 

MOURA. Ribeirão elo Estado ele Saa ú!b Catharina, corre 
ReJas divisas orientaes da freg. à.e S. João Baptista elo Alto 
l'ijucrus e vai para o rio deste nome. . 

MOURÃO. Corrego do Estado de Goyaz, jun·ta-se ao Ta
quaral ou Pon~e L<'alsa e reunidos en tram no ribeirão da 
Lavrinha, aft'. elo rio Vermelho, que o é CJl.o rio das Almas e 
este do Maranhão. 

MG>URlÇO. Log . no ter me de 'i'here11ina do Estado do 
Piauhy. 

MOURO. Rio elo Estado de Goyaz, na freg. do Chapéo. 
Atravessa a eslirada do Norte. 

MO·ORÕES. Arroio do Estado CJl.o R. G. de Sul, nasce na 
coxilha do Haedo e desagua na margem di-r. elo rio Qua
rahym. 

MOUROS. Serra elo Estado elas A~agôas, 'no mun, de 
Muricy. 

MOU'I'INGA. Bait•ro ela i reg . ele N. Senhm•a elo O, mun. 
da capita l do Estado de S. Paulo ; com uma esch. mixta , 
creada pela Lei Pt·ov. n. 62 de 24 de n:arço ele 1888. 

Jl.irOXOTÓ. Uma elas es tações da E. de F. PaJUh> Atl'onso, no 
Estado das Alagôas . Fica adeanlte da estàção do Sinimbú, no 
kii. 83 . 

MQXOTÓ. Rio do Es·tad.o de Pernamlnwo, desag!Jla na 
margem esq. doS . F rancisco cerca ele 12 klls. acima da cacho
e·ira Ele Paula Afl'onso. Separa n o fin al de se u cLwso aquelle 
Estado do das Alagôas. Para rom,per pel a serra do Parafuse 
cavou esse ri.o um boqueirão , ele cujas paredes Yertem aguas 
perenaes para o leito do r io, aguas que alli reunidas formam 
um lago pe-1•manente, que se estende po1· 12 ltils . e cons•ti'tue a 
ma io1· riqueza ela população visinha. Nas margens desse l ago 
cresce em abLmdancin. a elegante carnahLl'heira, formando l~nhas 
e grupos ·tanto mais bellos quan·to é rachitica e enfezada a 
vegetação visinha. E' esse r io aotr avessado pela linha ·da E . de 
Ferro de Paulo Affonso, que itb i uem uma pon·te de ferro de 
156 metros de extensão. 

MGYSÉS. Ba<irre do mun . de Jund'Í.ahy, no Estado de 
S . Paulo, com eschola . 

MOZEMA. Log. na fr eg. ele Jacarepaguá do Districto Fe 
deraL 

MÚ. Rio do Estaclo elo Ama~~onas, art. da margem dir. do 
rio J·uruá. 

MU ANÁ. Cidade e m un. do Estado elo Pará, termo da com . 
de seu nome, na ilha Marajó, á margem clir. do rio 1\lhlaná. 
Orago S . F1·ancisco de Patllo e ct.iocese do Pará . Foi, em prin· 
c•1pio, um estabeiec1me•ato pa1·~icular com plantações de cacào, 
pa-ra cu,ia _produc.çãe as mattas são excellentes. FrP-guezia em 
1833; V!iHa pela Resolução do conselho do govemo em sessões 
de '10 e !17 fl1e maio do mesmo a nno; installada em 5 de mat·ço 
de if834. Cidade pela Lei n. 324 ele 6 de juU10 de 1895. :Em 
18175 dizia o,preslclente Dr. Pedro Vicente de Azevedo o seguinte , 
a respeito dessa cidade: "Tem cinco casas ele commercio, duas 
padan·ias, tres a lfaiates e duas sapa·tarias. A sua população é 
calculada em 400 pessoas; o munic~pio conta, inclusive 1356 es
cravos, 5.628 pessoas, sendo 2.892 do sex0 feminino e 2. 743 elo 
sexo masca l~no. Fóra da vi]l n. h a 19 casas ele commercio, 12 
engenhos ele moer canna , sendo _dons m?vi~os a vaj)or, duas 
serrm·1as, alg umas olanas, a diversas fabricas ele ·tecidos ele 
fibras e de constr ucção ele can0as. A agricultura vai cada vez 
em maior decacl encia. Cultiva-se cacá.o para exportaçã0 e 
alguns gene1·os a lim entícios, que mal satisi'azem as necessi
dMles dos habs . Nos campos do Atuá e Anabij1Í c\'i.~-se ~tuito 
gado, que é exportado pelos rios Arary e iYJ&raJo-assu .. A 
exportação priuclpal é a bonacha, calculada em :1.00.000 lulo
g rammas, o cacito calcubdo em 50 -000 k.il. por 2. nno. O ti'an
spor te é feito geralmente pe[os vapores que fazem escala pé1a 
villa, e n o intel'im· o é por peq1uenas canõas ele vela. O estado 
sanitario não tem sotl:'ricl o <tltel'ação : é satisfactorio » . Oomo 
t ermo pel'te nceu ;1 com. de Joannes pelo at·t. lif da Le.i li'OV . 
n. ·166 de 20 ele n ovembro ele 1850 e a rt. I ela de ·n. 273 de 23 de 
oulmbt·o ele 1854. Tem eschs. pubJ.s., de intr. pr.im. Agencia do 
con·eio. O mun. é ~ cg<tdo pelos 1·.ios Anarnarú, Araraiana, Atuá, 
CaJU11ha, MnanCt, alem ele Olltl' <>.lf . Sobre suas div is as ·dele : 

Lei Pro v, n. 268 ele 1:6 e1e outubl'o CJl.e 1854; art. II ela de n. 4i6 
de 8 ele novembro de f86'1. Um cawall~eiro res~dente 21essa en·t!bO 
villa honrou -nos em 1886 com as seguiU'tes m fOl>maçoes: « A la
voura é pequena e mal desenvolvida; a inclus~ria resume-~e na 
ex·tracção da gomma elastica, colheita de cacao e plantaçao cl~ 
canna de assucar. A população elo mun. é calculada e111 8 .0~, 
almas, A:ffirma a tradicção te~ sido em Muanáo logar do Pa1~ 
onde soou o primeil•o grito Ele 1n·elepenclenc1a na pro~mc1a, n 
dia 28 de maio d!e 1822 ; pelo que feram presos e· conduz1dos a 
Portugal José Pedro de Azevedo, Antonio Vicen<b.e l\Iagnol Ma
noel Antonio Coelho, Ign!bcio José da Fonseca, Ph1l1ppe 
Joaquim Goulart e diversos outros pa·triotas, O ~lima ~o ~~~n· 
é quente · o local da villa, p0rém, e os campos sao sadws. I e~ 
uma est;ada ele 6 kils. ele extensão e que serve de passe lO 
publico, ligando a vi~la ~o r~o Cajuul~a . O mtu~. é rega~,o pel.os 
rios: Atuá, 'S. Miguel, raua, Jaburu , AnabiJU, AnabiJU·mny, 
Acaputuba Paraizo 'l'angar á- miry, 1'umacahy, Jacarequara, 
Paritá, Sa~to Anto~io, lnimbú, ,Muaná, 'ra~u0ca., }!'recbal, 
Veado, Pa·tauateLta, Gomes, ~ocoe, Ga;rça, ~lramuJaru, Jaua: 
rité, Caj'uuba, Inamarú· e mmtos outros, ,. Foi crea~a co.m. pe1 
Acto de 17 <lll'l maio de 1890 e clasSLficacla de 1a entranCla pelo 
Decr. n. 402 ele 17 do mesmo mez e anno. 

MUANÁ. Rio do Estado do Pará, bl).nha o mun. elo seu 
nome. Communica-se com o Atuá pelo furo Mnaná. Segue ].)ara . 
o sul até á bahia ele Marajó defronte da b~hla do 'l'ocan t1ns. 
E' navegavel á va.pe1· em tecla a sua ex,te11sao. Sua.bal'l'a fica a 
O. da elo Atuá. São seus.affiuentes o 'I atuoca, Frechai Grande, 
Muaná-Assú, Veado, Santo Antonio, Pataua·teua, .· ~ornes, 
Mocoê , Pira;mujar ú, Garça, Igarapé Grande, e Jauante . 

MUASSÁ . Riacho do Estado do Amazonas; desag~a na 
margem esq. do Uaupez, immediatamente. abaixo do HIUarl
tu indé (A1·aujo Amazonas). 

MUCACA-QUARA. Igarapé do Estade do Padh, no mun. 
da capttal. 

MUÇAHYBA. 'R.iac'ho do Estado ele Pern!hmbuco, atl'. do 
rio 3aboatã:o. E' arl:1·avessado pela E. de F. elo Recife a Caruarú. 

MUCAJAHY. Ria do Estado do AmazonaS', afl'. ela margem 
eU.r . do rio Branco, ·trib. elo Negro, que o é do Amazona.s . . o 
Dr. A . R. Fert•eil'a e At·au,jo Amazonas escrevem 1lúwa,7ah~ ; 
Bae na (Chorogr. cit). JVIacajahi. Na Carta rila fl·onteira elo 
Brazil com Venezuela' _(cit). lê-se M~~~-ajahy. E' largo P,,ara 
dentro, ainda que es~re1to n~ bocca . E c1~ agua. brança •. 1em 
muitas cocho eiras (Ua,tapu·ru e Arrauarra). Dizem os mchos 
ter esse t•io communicação com @ Cilluahury . 

!M:UCAJ A TUBA. R io Elstado do Pará; desag,ua na bahia 
dos Boccas. 

MUCAMBEIRO. Pov. na .freg. de Mattosinhos e mun. rll.e 
Santa Lui.za: no Estado de Minas Geraes; com uma esch. pub1. 
de instr. priin. creacla pelo ar t . r da !Lei Prov. n. 2.765 de 13 
cle se·tem bro de 1881. · 

MtJCAMBINHO. iLog. do Estado do Ceará, no mun. de 
Soh1·aL Ha ahi um açude. 

MUCAMBINHO. Hha no rio P arnahyba, a'baixo ela f6z do 
riae)J,o da Feitoria e acin1a da à o rio Santo EL1genio. O Sr. David 
M. Caldas, no seu ReZat. da viagem· de Therezina á cidade <le 
Pai'nahyba, (186:7) diz: « Essa ilha foi ou~l"OL'a uma peninsuqa 
éle 11 kils. de circumferencia, unida v. previncia do P iauhy 
per um isthmo de um kil. de extensão, o qual foi cortado pe1o 
rio em wm in 1>erno rigoroso, ficando assim mu.clado o seu cur~o 
e convertida a penins ula em ilha , que passo u para a provanm!J. 
do Maranhão, perdendo o Piauhy cerca de tres kils. quadrados 
ril.e terreno seu . O bt·aço sep tentrional, que ho~e separa a 1lba 
de Mttcambinho da província a que pertence, ch<tma-se Ca· 
1•c~hibas. )> 

MlJCAMB[NHO. Borto do m.un. de S. Bernardo elo Estado 
elo Maranhão, no •rio Pal'llahyba. 

MUCAMBINHlO. Rio do lills tado elo Ceará, nasce da serra 
Memóca, ba riha o mun. de Sobra i e faz lJana elo li1clo esq . do 
Acarahú. 

MUCAMBINHO. Corrego elo Es tado ele Minas Get•aes, ali'. 
elo rio Jequitahy, en·tre SS. Coràção ele Jesus e Extrema. 

MUCAMBGl. (')mesmo r1ue (Quilombo. Segundo B1ufieau et:a 
o nome éle um a n·tigo ba irro ele Lisbôa. Fl a na Afr.ica Occ1• 
dental J?o r tugue~a uma serrn. com a denominação Éle 111ucamuo. 
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-(Ceará.' e Matho Grosso) grandes moutas no sertão nas qnaes 
se esconde o gado.- (Par á, P eruambuco e AlagOas) cabana ou 
cho9a , quer s irva de habitação, quer apenas de abrigo aos quo 
v1g1am as lavottras. 

MUCAMBO . Pov. elo E s haclo do Maranhão, na freg . ele 
N._ S. elo Rosario do ItapecUl'ú, com uma esch. publ. de inst. 
pr1m., et·eada pelo art. li da Lei Pro v. n. 1.220 de 16 ele março 

~ ele :188:1. . 

S 
MUCAMBO. Log. do Estado elo Piauhy, no termo ele 
· João elo Piauhy. 

V
MUCAMBO . Pov . do Estado ele Pernambuco , no mun. de 
illa Bella, 

MUCAMBO. Log. elo Estado ele Pernambuco, no mun. ele 
Aguas Bellas, com uma esch. publ. de inst. prim .. , creada pelo 
art . I § UI d<t Lei Pro v. n. 1. 529 ele 28 ele abril de 1881. 

MUCAMBO . Pov. do Estado das Alagôas, no mun. de 
S. _Braz, com uma esch. publ. ele inst. prim., creada pela 
Let Prov. n. 839 de 8 de junho ele 1880. 

MUCAMBO. Pov. do Estado das Alagôas, no termo do 
Penedo. 

:M.UCAMBO. Pov. elo Estado ele Sergipe, na freg. ela Ilha elo 
Ottro, com uma esch. ele primeiras lettra.s, creada pela Lei 
Prov, n. 1.22:1 de 25 ele abril ele 1882. 

MUCAMBO. Log. no ·termo ele Habaianinha elo Estado ele 
Sergipe . I-Ia outro log . elo mesmo norne ·nos muns. de Santo 
Amaro e Itabaiana. 

MUCAMBO. Arraial do Estado da Bahia, no termo de Monte 
Alto, com uma esc h. publ., et•eada pela Lei Pt·ov . n. 2.697 de 
24 de jul ho de :1890. 

MUCAMBO . Log . do Es tado ela Bahia, no mun. ele Brotas 
de Macahubas . 

MUCAMBO. At•raial do termo ele Ito.pecurú, no Estado ela 
Ba~ia ;. com duas aschs. publs. ele inst. prim., ct•eadas pelas 
Le1s Provs. u. 2.045 ele ):!6 de julho ele 1880 e 2.261 ele 9 de 
agosto ele 1881. 

MUCAMBO . Log. do Estado da Bahia, no termo de llhéos. 
MUCAMBO. Pov . do Estado de Minas Geraes, na freg. elo 

Taboleiro Grande, ·termo ele Sete Lagôas. 
MUCAMBO. Pov . do Estado de Minas Gero.es, no mun. 

da Januaria ; com uma esch. publ. de iust. prim. A Lei 
P rov. n. 3.358 de 10 de outubt·o de 1885 incorporou-a á freg. 
cb cidade da Januaria, desmembrando-a ela freg. do Bt•ej.o do 
Amparo. Foi parochia, tendo sido elevada á essa categoria 
pela Lei Prov. n. 1.379 de 14 ele novembt•o ele 1866 . Orago 
N. S. elo Rosario . 

MUCAMBO. Morro elo Estado do Cear á, a 24 kils . da vil! a 
de Caratheús . Dizem que nelle ouve-se de tempos a tempos 
um estrondo, ignorando-se a. causa. 

MUCAMBO. Serra elo Estado ele Sergipe, no mun. de Campos 
do Rio Real. 

MUCAMBO. Morro do Estado ela Bahia, no mun . do Bre
jinho, Prende-se (t serra ele Macahuhas. 

MUCAMBO. Serra elo Estado ela Bahia, a duas l eguas da 
villn. da Conceição do Co ité. 

MUCAMBO. Morro elo Estado do E. Santo , na freg. ele 
Cariacica. 

MUCAMBO . Serra do Estado de Goyaz, ao S. elo l'io Pa
t· anan, ·trib. do Tocantins. Della nascem diversos rios, que 
vão ter ao rio Maranhão. 

MUCAMBO . Ponta na ilha de Itapari ca elo Estado ela 
Bahia. . 

MUCAMBO. Ilha do Estado ela Bahia, no rio S . Francisco 
á esq., pouco acima elo Chique-Chique (Ha!felcl). 

MUCAMBO. Igarapé elo Estado do Pará, no clist. de Bem
fica e mun. da capital. 

MUCAMBO. Pequeno rio do Estado do ParíL, na ilb a Maraj6; 
desagua no Mapuá. 

MUCAMBO. Pequeno t•io do Estado elo Maranhão, aff . do 
Munim. Em suas margens ha terras muito proprias para todo 

o genevo ele lavoura, e a mat•gem clit• . tat11uem serve para 
criação de gacle. 

MUCAMBO. Rio cl'o Es·tado do Piauhy, atr. do Mat·atattan 
que o é elo Lon gà. ' 

MUCAMBO. Riacho elo Estado do Piauhy; clesagua na 
mat•gem clil•. elo rio Cimin.clé abaixo da foz do Arraial. 

MUCAMBO. Rio Glo Estado do Ceará, banha o mun. de 
Sant' Anna e clesagua no Ac<~rahú. 

MUCAMBO. Rio ele Estado de Sergipe, banha o mun. ele 
Campos e desagua no rio Real. 

MUCAMBO. Riacho de Estado ela Bahia ; desagua 110 rio 
elas Rans pouco ac ima ele sua bana. 

MUCAMBO. Rio do Estado da Bahia, aíf. do Hapecnrú . 
MUCAMBO. Rio elo Estado ela Bahia, af;Y. do Utinga . 
MUCAMBO. Rio do Estado da Bahia, a fl:'. da marge1n dir. 

do JaguarÍl)e. Vem ela serra da Giboia . 
MUCAMBO. Ribleir ão do Estado de Minas Geraes,, na es

trada que vai do art•aial de S. Romãio ao do Capã o Redoncl(); 
mun. de S. Francisco. 

MUCAMBO DO VENTO. Pov. do Estaclq da Ba!lia, na 
margem esq. do rio S. Ft·a ncisco, pouco abaixo da cidade da 
Barra do R io Grande. 

MUCATAN. Log. do Estado elo Pará, 110 Mojú. 

M UCHANGU Y. Em clialecto Cauat•ana e assim denomiaado 
o rio Acre, afl'. do Ptu·ús. 

MUCIPÁU. Riacho filo Estada do Ama:wuas, desagua na 
margem du·. do rio Branco, entre os riachos Teuini e Geri mó 
(Araujo Amazonas) .. 

MUCRUARÁ. 'l'ermo empreg,tdo no Estaclo do Pará pat•a 
desig·nar terras alagadas. 

MUCUGÊ. Se rra do Es·tado da .Bahia, no mun. ele Valença, 
a O. Di~em nascer clella o rio Una . 

MUCUGÊ. Rio do J!Jstado rla Bahia une-:;e ao Combttcas, e 
juntos vão ao ParagttasstL Em sua margem esq. fica a cidade 
de Santa Isabel. «Foi em tllll poço elo do l'vhteugu&, diz o 
Dr. Benedicto Marques da S . Acauã, j~tn to á pov. elo Pat·a
guassú Diamantino, que em poucas horas um homem de nome 
\Vencesláo, em. outubro ele 1844, me rgulhando, apanhou 19 
o.ttavas de dtamautes . Neli e apanharam outros mui tos indi
vicluo_s mais ele 80 oitavas, e uhimamen·te colheu o capitão 
Rodr1go Antonto Pet•eu·<t de Castro, em 14 dias c!~ trabalhQ 
com 30 ·trabal haclores, 93. >> 

MUCUGÊ. Rio elo Estado da Bahia, aff. elo Utta, que o é do 
Paragttassü. . 

MUCUGESINHO. Rio do Estado ela Bahia; vem da serra 
das Lavras Diamantinas (Leuçóes) e desagu;J. noSa.nto Antonio, 
confluente do P::traguassú. Recebe pel<• mal'gem cli r . o l'iacho 
Licurioba. 

MUCUIM. Serra do Estaclo do Ceará, no mun. de Igatú. 
E' secca e pouco elevada . 

MUCUII~. Ilha elo Estado do Pará, ua parte da costa 
compt·ehencllcla entre a foo do Gttl'upy e a bahia ele Cneté , 
E' pequena, baixa e cobet•ttt de matto escut·o. Pelo O. clell tt estti. 
a babia do Guaperoba . 

MUCUIM. Rio elo Estado do Amazonas, aff. da margem 
dir . elo Purtt.', no mun. de Canutfi.ma. Descrevendo-o, dh o 
Dt•. S . Coutinho: «Pela margem d it•. do Purús estende-se o 
rio Mucuim, que tem as cabecei t•as na altu r ,t das cachoeiras 
elo Madeira, segunclo informam os indios' . ~ua l'oz demot•tt 
69,86 milhas ac im a do Tapauá. A la t·gnra a hi é ele 40 bl'aç<ts, 
porem a ugmenta para o interior, tendo 300 e 400 em alguns 
pontos. As aguas são pretas . Não se conhec9 ai nela a extenst'io; 
mas deve ser gt·ande, pelo que dizem os naturaes. Caminhando-se 
seis dias acima da foz, ém canoa, enco ntram-se oa.mpos get•fl es 
que provavelmente são os mesmos r1 11e se prolon gcl.m pela 
margem esq. do Madeira do Crato por cleante. Ahi vivem oa 
índios Caripunas, f!Lte, como sabemos, appa recem nas c·J
choei l' as deste rio. O Mucnim dista ela fo~. elo P ttt·ús 1ll2 't" 
leo·uas, e a pt·i meira cachoeira do Madeira :186, ela embocaclnm 
cl<;' mesmo rio. Dando-se o desconto da obliquidacle elo Mncuim 
vê-se que as sttas cachoeiras occnpam as posições indicadas pe los · 
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índios . A exi stenci.a elos Caripunas ahi é tambem uma prova 
ele muito peso . Na foz elo iVIucuim h a uma maloca de P ammarys, 
e mais acima começam os Catauixis, que vão ate os campos •.. 
A navegação elo Mucuim e franca pelo inverno, e no vet·ão os 
colJec tores ele ch ogas teem viaj adu em canôas ele 5 a 6 palmos 
ele calado . Vinte e sei s milh as além elo Mucuim, e ntra pela 
margem esquerda elo Purús o Paraná-mirim Apituam. » 

MUCUIM. Serra elo Estado do Ceará, no mun . ele 
Arneit·oz. 

MUCUIM. Rio elo Estado do Ceará, banha o mun. de 
Arneiroz e cles agua na margem esq. elo Jagu aribe. 

MUCUIM. Riacho do Estado ele Pernambuco, banh a o 
mttn. ele S . Lome nço ela Matta e clesagua no rio Capiberibe. 

MUCUIM. P equena lagôa elo Estado ele P ernambuco, uma 
. legua ao N. do ponta l do Guagirú. 

MUCUITÚ. Rio elo Es tado do Parah yba do Norte , nasce 
n :J. Borborema e desagua no 1'aperoá . 

MUCUMUCÚ. Tet'l'ivel cachoeira no rio Uraricoet·a, Es
tado do Ama zonas . Fica proxima das cachoeiras denominadas 
Ittr anaiapon e Uerapon. 

MUCUNAN. Mort·o elo lado elo N. e proximo á, pov. de 
Meahype, no Estado do E. Santo . 

MUCUNAN. Lago elo Es tado do Amazonas, tem commu
nicação com o Jatapú dura nte as cheias deste rio. 

MUCUNANDIBA . Ilha do Estado do ~1aranhão, no mun. 
ele i\lliritiba . 

MUCUNANDIBA. Regato tt·ib . do rio Preto, no Estado elo 
Maranhã o. Encon·trei tambem escripto 1\{ooonunclivc~. 

MUCUNANDUBA . Rio elo Estado ele Sergipe; nasce na 
campina do Car vão, no rnun . ela Estancia, 9 kils. ao N. desta 
cidade : desemboca no rio Fundo, e é navegavel 12 kils., a 
co ntar de sua foz, por canôas com a influencia da maré. 

MUCUNZÁ. Log . elo Estado ela. Bahia, á margem elo rio 
J acub ype . 

MUCUÓCA, s . f. (P ará) cerca ligeiramente construída nos 
riachos , por meio ele pào$ Jincados a prumo, r amo s de cmingcb 
e tuj~tco , :1 fim ele paralysar um tanto a corrente da agua, e 
da r logar á pesca chamada de Gapuicb (Baena). Etym. De
riva-se ele Jl{ocooca , ·termo elo cll alecto tupi elo Amazonas 
{Seixas). . 

MUCUPÚ. Igarapé do Estado do Par~t, no clist. elo Conde e 
mun. ela capital. Denominava-se a ntigamente JJ{uruo~tpy. 

MUCURA. Log. do Estado do Pará, no mun . de Collares. 
MUCURA. Aldeiamento ele índios d<l. tribu Cubeos, situado 

nas ma rge ns do rio \Vaupés , tl'ib. do Negro ; no Estado elo 
Amazonas. Seu orago era o Sagrado Coração. 

MUCURA. Ilha elo Estado do Pará, entre Maraj6 e o con
tinente , proxim<t elas ilh as Cauhim . 

MUCURA. Igarapé do Estfl.do do Amazonas, alf. ela mar
gem esq. do rio P adauiry , trib. do Negro, que o é do Ama
zonas, entre os igara pés 'l'ucuman e Anhulty. 

MUCURA. (Gambá). Igat·apé do Estado do Amazonas, afl'. 
da ma rgem clit·. do rio Padauiry, trib. elo Negro, entre o 
C<tmbira e o T apiraiuL"a u. 

MUCURA. Iga ra pé el o E s tado do Amazonas, aJJ. ela mar
gem o)sq . elo rio P adauit'Y, trib. elo Negro; entre o T arihyra 
e o Sara pú. 

MUCURA. Riaqho elo Estado elo Ma ra nhão, aff. ela margem 
dit•. elo rio elas Flores, trib. elo Mearim. 

MUCURA . Pt·o[unda enseada , impropriamen·te denominada 
l ago, na mar gem esq . elo rio Trombetas . E ' limitada ao N . 
por alg t1m as montanhas baixas. 

MUCURANDIBA. P equena ilha elo Estado cht Bahia, no 
mun . de Cay t·1't. 

MUCURAS. Ilh a do Estado do Amazonas. no dist. de Bae·tas 
c mun. de M<:t nicoré, á margem esq . elo Madeira. 

MUCURAS. Ilh a do Es tado do Pará, no rio Guajará , 
~) t'ox ima da ilb a elos Pet·irltÜtos, Carnapijó, Arapü·l.ltnga e 
Onças . 
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MUCURAS, Ilha elo Estado do Para, no elist . elo Curt·a
linho. 

MUCURAS (Fm·o das). No ele Tupin:tmbaranas, entre os 
rios Maués; no Estado do Amazonas (Araujo Amazonas). 

MUCURATÁ. Monte elo Estado elo E. Sa nto. « Fica , diz 
Mouchez, aos 19• 51' 20" de La·t. e ,17o 40' 30" d~ Longo. ; e é 
visivel a 18 ou 20 leguas. » 'l'em 830 metros ele altura. 1'em um 
cimo ondulado, que lhe dá a lguma semelha nça com o MesLre 
Alvaro, principalménte para quem no mat· vem do N .u; , Entre· 
tanto não se podem confundir pela sua posição assaz cliíi'erente; 
o primeiro está cercado de outros montes ela cadeia ele que 
faz par te; o segundo é completamente isolado e ftca mai~ 
perto da costa. No Diocioncw io Geog?·aphioo da Prov. do E. Santo 
(1879) não vem mencionado esse morro, que aliás é figurado 
em qua8i to'das <:ts car tas; mas um estrei to no clist . ele Santa 
Cruz denominado 1I>Iooor otá . 

MUCURIPE. Sel'l'a do Estado elo Cear:í, no mun. de Sa nta 
Anna elo Acarahú; cerca ele 30 ki ls. ao N. ela pov. e com a 
exten são ele 36 kils. Nella planta-se legumes. JJ; ' bastante alta 
e serve de balisa aos navegantes, que demandam o porto de 
Acarahú. 

MUCURI PE. Ponta na costa do g stado do Ceará, pouco 
mais de seis kils . a r .. da Capital. Nella acha-se um pharol ele 
lttz fix a, de 4a ordem; alcança 18 milh as e es·Lá s i·tttaclo aos 
3° 41'50" de Lat. S. e 4°39'00" E. elo Rio ele Janeit·o, a 9m,30 
acima elo solo. Acceso a 29 ele julho de 1872. Substituiu o ve1 h o 
phat·ol acceso em 1::!16 e que incendiou-se em 2:1. ele julho de '1869 . 
Nessa ponta houve um pequeno forte . que está hoje debaixo ele 
are ias, com suas competentes peças. «Em MltClll'ipe fontm cons
tnüclas quatro baterias por Bern<trdo Manoel ele Vascon ce llos, 
nosso i" govet•naclor i ndepenclente ele Pernambuco, que clenom i
n ou-as S. PedroPrincipe, S . João Principe, Prlnce~a Ctuloltt e 
S. Bernardo do Governador, mas dellas não restam hoje nem 
ves tígios . P enso que Bernardo Manoel pa ra con s tt·ucç<io ele 
uma dessas baterias aproveitou-se ela sHuação e elos m<bter iaes 
ele um fortim col'tstruido nos ultimos tempos elo governadot' 
Montaury ou no governo de Feo e Torres. Que antes delle 
havia l[t alguma cousa com o nome ele reclucto prova-o um 
ollicio ele 31 ele cle ~.embro de 1800 examin ado pot· mim o anno 
passado nos Arcbivos ele Lisboa . Nesse ? ff'lcio diz Bern a t·do 
Manoel: « Emquanto ao exame, que tu1 fazet• no Reducto do 
Porto ele Mocul'ipe, achei que o parapei'to actual de q11c é Cor· 
mado se compunha de estacas mui delgadas e baixas ele sorte 
que elo mar se p6de bem conlar a gente, que o Reclucto encerra. 
Em cúnseq uencia disto principio a mandar construir um pa ra
peito de pedra e cal e com altura que possa encobrit· perfeita
mente os homens, que estiverem dentro». P ara provar que o 
tal Reducto é do tei:npo ele iVlontaury 011 ele seu immecliato suc
cessor, Feo e Torres, valho-me .ainda de um ontl'o clocumc,mto, 
ineclito como o primeiro . E' um relatorio ele Montaury enviado 
em da·ta de 21 ele maio ele 1783 ao ministl'o Mat·tinho de Mello e 
Castro em o qualleem-se as segLLintes linhas: « Proponho que 
na ponta de Mocoripe se faça um forte mt Reducto por ser o 
logar mais proprio para a defeztt daquelle sttLO cltslante umtt 
legua ela Villa da Fortaleza em um logar, que clomma aquel l11 
parte ele mal' por onde s.e pócle fazer desembarque . Para se 
fazer o mesmo forte ha Jnn·to ao cllto monte bas ta nte pedl'a, 
agua e madeiras, e se poderá para sua edificação mandar um 
oíficial engenheiro, que la mbem pócle ficar sendo o comman
da nte da artilharia " · Provado que em Mocuripe houve urna 
fortaleza antes de Bernardo Manoei govern::Ll' o Ceará (Officio 
de 31 ele dezembro de 1800) e provado 'lue a const.rucção clessfl 
fortaleza é posteriur a 1783 (Relat. ele 2'1 ele maio ele 1783), 
cumpre-me dar r azão á hypothese que aventei ele hav.~r-se 
aproveitado Bel'llarclo Manoel ela situação e ma teri aes elo reducto 
j á existente (Vide R c·vi sta do I nst. elo Ceará 1889 . Pags . 152 e 
'157). Minha asserção estriba-se n 'um a Pla nta , que poss uo, ela 
enseada de Mocuripe levanta cl<L por ordem do govern <tclur, nn 
qual figm·am apenas quatro baterias. Ora, se fo~se falst•. a 
minha proposição deviam fi gurar na pl a nta as t[natl'o batel'las 
constt•uiclas por sua o1·dem e mais a quelle havia encontt·aclo e 
de cujo exam e deu conta na citada cat· ta de 31 ele clezembt'O" · 

MUCURIPE. Enseada na cos·ba elo gstado elo Cear:i , ['or· 
m acla pela ponta do seLt nome. Nella funclcam navios ele toda a 
lotação. 

MUCUROCA. Morro no mun. ele Penalva do Es tado Llo 
Maranhão. Ha uma ilha no rio Pincla ró com o mes111o nom e. 
O coronel Pet·eil·a elo Lago escreve JJ!loooroaa, 
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MUCUROCA. Riacho elo Estado elo Pará afr. ela margem 
esq. elo rio TocfLDtius. Fica pl'oximo á ilha dos Santos . 

. MUCURÚ. Ilha do Estado ele Minas Gerae.s, no rio S. Fran
Cisco, defronte ela foz elo c01-rego das Pedras. 

MUCURUÇÁ. Rio elo Estado do Pará, na freg. de Bar ca-
HM, • 

MUCURUNES. Aldeia nas margens do ribeirão Mucnuis, 
no Estado de Minas G<?.raes . O Jornal do Comme1·eio de 25 ele 
fevet•ei ro ele 188t publicou uma cartft, que lhe foi clirigicla, na 
qual diz-se existirem nessa aldeia varias famílias i ncligenas, 
e~tabeleciclas ha pouco tempo, ele trato ameno, fallanclo 11m 
chalec·to diverso dos que se conhecem no Estado, e mostrando 
terem a·ttingido a um g t·:io de civilisação muito superior ao 
ela genel'alidade das "tribus que povoam o territorio do grande 
Estado. Os homens eram bem const itnid0s e as mulheres l(n·
mosas. Presumia-se tet·em deRciclo elos Aneles em numel'O ele 
~00, tendo sido dizimados por epidemias e por aggt·essões de 
lerozes botocudos. 

MUCURY. Dist. do Estado ele Minas Geraes, no mun. de 
Tbeophilo Ottoni. Orago Santa Clara e diocese de DiamanUina. 
Fot cl'eado pal'ochia pela Lei Prov. n. 2.829 de 24 da outubro 
ele 188l. Tem duas eschs pu bls. de inst. primaria. 

MUCURY . Al't'a ial elo Estado elas Alagôas, no mun. ela 
União. Ha um uuLl'O log. do mesmo nome em i\1tn·icy . 

MUCURY. Log . do Etitado ela Bahia, á margem do rio 
PoJuca. sobre o qua l ha ahi uma ponte, nos limites das ú·egs . 
elo Co t·açiio ele Maria e Bom Jtu-dim. ~ · tambem denominado 
BtW?"CO. 

MUCURY (8. José elo). Log . do Estado de Minas Geraes 
no clist. ele Theopliilo Ottoni. ' 

MUCUR Y . Estaçiio no kil. 1.22 ela E. ele F . Bahia e Mi nas 
no Jogar denominado Páo Alto. 

MUCURY. Igat•apé do gstaclo elo Amazonas, aff. da margem 
esq. clorw Negro, entre os povs. ele N. S . da GLüa e S. Mar
cel!ino. 

MUCURY. I io kib. da marge m dir . do Purlis. Encontra-se 
"tam bem escl'ipto i \hw?.· y. 

MUCURY. Riacho elo Estado do Piauby, afl". do alto Par
nabyba . 

MUCURY . Rio elo Estado da Bahia., aff. da margem esq. 
do Jecruiriç{L. 

MUCURY. Era ass im antigamente denominado o rto 
Via nna, que atravessa o Estado do E. Santo e desagua no 
.Tucú. 

MUCURY. Gnncle rio, cujas or igens es\ão no Estado ele 
Min as (m un. de Philadelph ia ou Tlleophilo Ottoni), atravessa 
esse Es tad o, p:1,ssa pelas ex tt·emas dos Estados do Espíri to 
• <~.nto e Bahia, constituindo o li mite natnl'al entre esses elous 
Estados e vai desaguar no Oceano, na lat. ele 18u 6' e 43". Em 
Minas l'ecebe pela ma 1·gem clir. os rios Todos os Sau·tos e 
Ul'ucú e pela esq. o Panpan, além de ou·tros. Em sua foz fica 
a import 111\e villa de S . José do Po t•to Alegre, perLencente ao 
l~staclo da Bah ia. O conscienc ioso engenheiro Velloso Peder
ne lrtts, em seu Jlelcbtorio, como chefe da commissão de explo
t•ação elo Mucur_y e Jequi-tinhonha, publicado em 1851, diz: 
"O 1·io Mucury se pôde dividir em duas partes, considerado 
debaixo elo ponto dfl vista Lle sua navegabilidade: aquella 
ern que seu leito, percorrendo oa valles eh: r'?.tptzwcb das Cli!l'e 
ren tes rami li cações do contraforte ela Serra, é a cada passo 
~esviado e inLel'l'ompido por lat·gos travessões de gran ito, 
luntHtnclo ele r1uando em quando pancadas de 10, 20, 30 e 40 
palmos ele alto : e a outra em que suas aguas, desprendidas 
elos tt•opeçoR a l;ràpa lh aclot'eS da SLHL marcha, se vão cleslisaudo 
l'ap ida, poL·em mansamente, em Einuosissimo leito, dentro de 
um laro-o va lle de en·osão aberto sem duvida por ant igas 
inundaçÕes mais abunclant~s na chapada alta de alluvião 
(rlilluvúwn) que sustenta as ~ossas mais bellas Jl.ores·tas da
quella parte até clwo·arem ao Oceano. A es ta, parte chamam 
vulgarmente' rio ele :re ia: sendo a outra denominada rio de 
Peclt·as. O rio cl'areia elo lÚucut·y só tem contra si o ser muito 
Ri nuoso e cone t· com a velocidade ele duas milhas por hora. 
Suo t<tn tas as voltas que ellc dá que para avançar 15 legttas 
no seu rumo ge l'al (N. 0.) se!·pentea o cami nho ele 24 leguas, 

Em uma canôa guarnecida de cinco homens, Cilos quaes qLtatro 
em purravam a varas, não pude chegat· de Porto Aleo-re >• sua 
primeira cachoail'a (Santa Clara),_ com menos ele 3'9u e 15', 
es·tando o no quast nas suas m1n1mas aguas, o que equiva le 
a cinco dias ele viagem pucbucla com carga. Comparando a 
subida e descida que 0u Já h avia feito ate á metade de sua 
extensão pouco mais ou menos ache i, es ta relação 2,475, que 
nos mostra que o tempo necessario para descer da cachoeint 
de Santa Clara à Villa se reduz proximamenLe a 16h, isto é, 
dous dias mnito aproveitados. A mesma difficuldacle ela su
bida explica a facilidade da descida, e as indicações barome
·tricas, dando-me 31 bt·aças para a alL11ra ele San·ta Clara sob re 
o mar, vão pedei tamente ele accorclo com estas circumstan
cias . Não sei si não será :i sua longa sinuosidade que eleve o 
rio ele areia do Mttcu t·y um canal sempre ü·auco á navegação, 
aincl<t mesmo nas grandes seccas; estou , porém, persuadido 
que uma em barcação ele vapor, que não demandasse mais ele 
cinco pés d'ngua, nunca seria interrompida na sua marcha 
por falta desta . E' i nu til repetir gue as altas margens elo 
grande valle do r io ele areia elo iVILtcm·y são povoadas das 
nossas mais bellas florestas . A segunda parte em que d ivide 
o rio Mucury, o ri0 elas pecll'as, avança proximamente 18 le-' 
guas no mesmo rumo gel'al que o t•io ele at·e ia, até a conften
cia elo rio PreUo, q Lte nelle entra pela margem esqnet·da. As 
suas sinuosidades obrigam suas aguas a percorret·em o cami
nho de 29 legttas em logat· ele 18, e si levassemos em conta o 
accrescimo que viria elo dese nvolvimecltO do seu pedi!, teria
mos ele a ugmentar este c.tnunho de 'l42 braças pt•oxtmameute, 
pois a ·tanLo es t:í. el evfl.clo sohre Santa Gla l'a o porto ele Santa 
Cruz, de~tacamento mineiro siLuaclo na margem düeita 
do rio Pr·eto, porrco ma is ele claas leguas acima ele sua con
Jhtencia. O rio lVlucury de tão clilftcil navegaçiio na sua parte 
superior, como acabamos ele ve t·, não Sul'á snscepiivel ele algttm 
melhoramento no se11 leito , ele modo a dimi.nuit· os pet·igos e 
embaraços de sua navegação 1 E ' a primeit'a questão que se 
apresenta a qualquer. Não ponho duvida algnma e~ respon
der afftrmativamente a este respeito, mas esta ques tao é su
bordinada a os~'outea : Devenclo os empenhos elo Governo em 
abrir commun icações que ponham o Norte ele Minas em rela
ção com a costa, ser clirlg- idos para o lado qu~ me nos emba
raços apresente e mais promptas vantagens oiiet·eça em con~
pensação elos sacriftc ios l'eitos, sel'á _o _M uclJL'.Y o ponto ma1s 
propr io p~u·a. satisfazer a estas conciiçoes 1 » A esl.a ttltm1a 
questão o illustre en ae nhelro l"espoocle negativamente, clepo1s 
ele comparar as vant;o-ens que oJi"erecem os rios Mucury e Je
quitinhonha como meios ele communicação. Ainda sobre as 
condições de nave~abilidacle elo Mucm·y assim manifestou-se o 
Dr. José Canc!iclo ela Costa em sen pequeno livt•o- !l Comarca, 
de·;Ccwa·vellcte, publicado em 1857 : « Navega:el, desde a ~na 
foz na villa de S. José de Por lo Alegt·e, ate as cachoe 1ras 
p e/to ele Santa Clal'a , por to central da companhia, e pot·to,nto 
em uma extensão ele nuüs ele 30 legLtas . o rio Mucury seria 
incontestave lmente o pt·im eiro rl a coma .. ca, si não fosse sujeito 
a uma co rrenté tão rapicla. que além de dilftcul·tal' a nave
gação no sentido a ella apposto, arl'asta as areias elo sett fundo 
e grandes maclei!'as para depositai-as nos Joga res mais baixos 
ou apertados, co ncorrendo assim para, que ainda se tot·n e ele 
mais clifftcil accesso, com quanto nas enchentes por elle possa 
caminhar até muitas l egmts acima uma snmaca, quando está 
baixo no seu ancoradou .. o juntú á foz, não póde permittir, que 
vit·e ele vv.zaute qualqner na,·io. Não sel' á , pois,. pot· elle que 
a companhia l\1ucxry ha ele s ct tisf:~.zer as necess tclades ele seu 
commercio ele impoetação e exportação, lvgo que as es_lraclas 
ele Santa Clant a Mi 11as cnmeçat·ern I i vremen te a ftmccwnae. 
No emtanto ·te ndo nm valle fert ilissimo e navegavel para pe
quenas embaecaç.ões, n_ão ser<.a tudo quanto cl'~lle a comp~nl11a 
cspet·ava, mas wclub1tavelrnente. lhe set•vt~n. de urn.,gtande 

· auxilio, quando snas ma1•gens lot•em cult.tvadas e S o ll le1to 
soll'ret· as obt•as hyclrau licas de q 11e pt·ec1sa. » 

MUCURY DE FÓRA. Lo" . do Estado ele Minas Geraes , 
no dist. de Sete Posses e mun". de 'l'heophilo Ottoni. 

MUCURY no· FIGUEIREDO. Log . do Estado elas Ala
gôas, no mun. da U uião . 

MUCURYSINHO. Log. do Estado de Minas Geraes, no 
clist. de 'l'heophilo Otioni. 

MUCURYSINHO. Rio do Estado ela Bahia, desagua na 
margem esq. do M:ncury, pt·qxüuo a embocadura deste no no 
Oceano, 
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MUCUTÁ. Rio do Estado do Pará, na ilha Marajó, Banha 
o mun. do Curralinho e desagua no rio Piriá pela margem 
direita. 

M UCUY . Um dos confluen·tes do rio Puní.s, de cuj a foz 
dist. a 500 milhas inglezas. 

MUDO. Ilha do Estado de S. Paulo, na entrada da Barra 
ele S. Vicente. 

MUDO. Rio do Estado do R. G. do Norte, no roun . do 
Ceará-mirim. 

MUDO. Ribeirão do ·Estado de S. Paulo, no caminho de 
TaulJa'té a Caçapava. 

MUDO. Ribeirão do Estado de S. Paulo, atraves.sado pelo 
Ramal de Caldas da E. de F. Mogyana. Ha sobre elle uma 
ponte e um viaducto. 

:MUERATANA. Igarapé do Estado do Pará, banha o mun. 
ele Abae'té e desagua no rio Arapiranga. · 

MUERU-UACÁ. Lago do Estado do Pará, ·na margem es<1• 
do Trombetas, com quem tem comrounicação por um caual. 
. MUFUAN. Log. no mun, da Labrea do Estado do Ama

zonas. 
MtrFtJMBO. Log . do Estado de Pernambuco, no mun. do 

Bom-Jardim. 
MUQ.IQUISSABA. Pov. do Es·tado do E. Santo, no mun. de 

Guarapary., do lado do N. do porto ·em frente i cidade, com uma 
esch. publ. de ins·t. prim. creada . pelaRes. Pres. de 24 de 
maio de 1879 . Compoi-se de uma fileira de mais de cem casas 
de palha e algumas de telha. « Jul~amos dever ser Mugíquiçaba 
ou Muxiquiçaba, dirivado de Mox1 mal aventurada, e guiçaba, 
r êde de dormir. » 

MUGIQUISSABA. Ponta no littoul do Estado da Ba.hia, 
entra Belmonte e Santa Cruz. 

MUGIQUISSABA. Rio do Estado da Bahia, desagua 
a lgumas milhas ao S. de Belmonte em uma pequena bahia 
denominada Conchas. 

MUGUINGUI. Ilha do Estado das Alagôas, no nmn . de 
Santa Luzia do Norte, entre os rios Carrapatinho e Mun
dahú . 

MUGUNGA. Log. do Estado de Pernambuco, no mun. do 
Bom Jardim. 

MUIRAÇUTUBA. Dlst. do mun . de Manicoré; do E stado 
do Amazonas. · 

MUIRAMUIPY. Rio do Estado elo P ará, no mun. ele 
Salinas. 

MUIRAPINIMA. Pequena agglomeração ele s ítios sobre 
uma eminencia da margem di•r. do rio Negro, abaixo de Ayrão, 
no Estado elo Amazonas . Sem commercio e quaSÍ' sem popu
lação com · umas qnatro a cinco casas de pallia arruinadas , 
cercadas de matto, miseraveis tugur ios de pobres caboclos. 
Entretanto sncontram-se ahi mangueiras, la~·angeiras e outras 
al'vores fructiferas de proporções collossaes, que attestam o 
vigor do solo. 

MUIRAYUCA . Lago do Estado do Amazonas, no mun. de 
Goelajaz; dosagua no rio Badajoz. 

MUIREY. Rio aff. da margem dir . do Xingú. Fica ' a~ima 
do Jacarehy e abaixo do Cunaué. 

MUITAS ILHAS (Cachoeira das). Vide Figueira, 
MUITAS ILHAS. Archipelago no rio Paraná, que se 

estende por mais de 10 kils. adeante da foz do Aguapehy. 
Em frente a elle sahe o rio Verde. 

MUITO-ME-CUSTA . Corrego do Estado do Rio de Janeiro. 
Pertence á bacia do S. Pedro. 

MUITOS. Carrego elo Estado de Minas Geraes, entre Hapece
rica e Oliveira. 

MUITOS CAPÕES. Log . do Estado elo R. G. do Sul, na 
freg. da Vaccal'ia; com uma esch. publ. creacla pela Lei Prov. 
n. 1.041 de 20 de maio de 1876. 

MUIUCAUA. Pequeno rio do Estado do Pará, aff. da 
margem dir. do Caetê ( In.f. lo c.) 

MUJUIM. Rio do Estado do Pará, no mun. da Vigia. 

. . 

MUJUITUBA. Riacho do Estado do Amazonas, desagua na 
margem dir. do Solimões abaixo do rio Ju·tahy . 

MULADA. Ribeirão elo Estado de S. Paulo, banha o ruun . 
de Arar aquara e corre pat·a o Jacal'é-guassü, aff. do 'l'íeté . 

MULATA. Ponta na ilhaMarajó,juncto á foz d0 rio Marajó
assú. Encon·tra-se tambem escripto Malata. 

MULATA. Lagôa do Estado das Alagôas, á margem do rio 
S . Francisco, acima elo Porto de Piranhas . . 

MULATAS. Ilha do Estado da Bah ia, no l'io S. F rancisco, 
no mun. do Pilão Arc-ado. 

MULATAS. Ilha do Estado do Rio de Janeiro, no mun. de 
Ang1·a dos Rei ~ e f r eg . da Conceição da Ribeira. 

MULATO. Lindíssima serra elo mun. da cidade do Joaseiro, 
no Estado da Bahia . Cerca com a serra el a Cruz o pequeno valle 
do rio Sali'tre. 

MULATO. Ilha do Estado da Bahia, no rio S. Fr ancisc.o, 
·pouco acima da Pilão Arcado. E' tambem denominada Amadio 
( Halfelcl.) 

MULATO. Riacho do Es·tado do Piauhy, na cidade de 
Amarante. 

MULATO. Riacho elo Estado do R. G. elo Norte, no mun. 
de Mossoró. Desagua no açude do Sacco . 

MULATO. Cachoeira do rio Uruguay, entre a barra elo Passo 
Fundo e a do Chapecó. «Formada por uma cordilheira de pe
dras, atravessa em diagonal ela margem esq. á di r., tendo 4G8 
braças, no se n·tiido longitudinal do leito elo rio. Pode ser dividida 
em tres partes clistinctas: a superio1·, a media e a inferior. 
A 1a tem a altura de quatro braças, algarismo que dimintte até 
o extremo inferior, que se eleva ·tam bem ele quatro braças ; for
mando uma bacia em que as aguas precipitam-se com grande 
velocidade . Nas medias e min iimas aguas a parte superior con
serva-se descober·ta, excepto na margem esq. que offerece um 
canal de arriscada passagem.>> (Camat•go. Ensaio Estatístico. ) 

MULATO. Lagôa do Estado do Piauhy, no mun. de S. Gon
çalo da Regeneração. 'l'em21! kils. ele comprimento sobre ma is 
de tres clé l argura . E' bastante piscosa e tem fundo sufficiente 
para canôas, que en·tretanto_ não p6 ~lém percorrei-a_ por achar-se 
ella cober ta de uma vegetaçao, que Impede o transtto. fia entre
tanto alguns pontos em que essa vegetação não apparece, e onde 
f<tzem pesca.ria em balsas ( Inf. loc .) 

MULATO DURO. Log. do Estado elas Alagôas, em S. José 
do Bolão. 

MULATOS. Oorrego do Estado de Minas Geraes : vem .ela 
serra ela Carapuça, contraforte da serra da Bôa Vet·ecla, e 
desagua na margem esq. do rio Ibahim, aff. elo Sapucaby
mirim. 

MULDE. Ribeil•o do Estado de Santa Catharina, rega o mun, 
de Blumenau e clesagua no rio Itajahy-assú, pela margem 
esquerda. 

MULHERES. E' assim tambem denominado o igar apé ela 
Companhia, que corre ao N. d!l- cidade ele Maca pá ; no .l!;staclo 
do Pará. 

MULHERES. R io elo Estado ela Bahia, n:1.sce no morro elas 
P edrinhas do lado de E. tres leguas distante da villa ele Poções, 
e faz com o Santa_Apol~nia e o riacho dos '.Porês, barra em um 
mesmo ponto elo r1o Uruba, no logar chamado Frag·ata. 

MULLA. Ribeirii:o do Estado da Goyaz, aff. ela margem esq. 
elo rio Maranhão (Tocantins) ; no dist. de Amaro Leite. 

MULUNDÚ. Morro no mun . da capital do Estado do E. 
San·to. 

MULUNDÚ. Rio do Estado do · E. Santo, afi', elo Santa 
Maria. 

MULUNGÚ. Pov. do Estado do Cea1·á, no mun. de Batu
rité ; coro uma esch. pub. de inst. prim. Foi elevada á 
categoria de v!lla pelo Dec. n. 29 de 23 de julho de 1890. 

MULUNGÚ . Pov. do Estado do Parahyba do Norbe, no 
mun. de Guarabira, cinco leg uas a SE. e atravessada pelo rio 
Mamanguape, com uma. es·~ação de ferro-via Conde d'Eu. A 
inauguração elo trafego dessa ferro-via, no percurso de 75 kls. 
entre a capital e Mulung(t teve logar á 7 cfe setembro ele 1883. 
Tem uma esch. publ. de inst. pt•im. creada em 2 de maio ele 
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1864. Agencia elo correio, creada pela Portaria de 20 de feve
reiro ele 1884. Tem um juizado de paz ct•eaclo pela Lei Prov. 
n. 753 de 27 de novembro de 1883. 

MULUNGÚ. Log . do Estado de Pernambuco, no mun. de 
Bom Conselho. 

MULUNGÚ. Log do Estado de Pernambuco, no mun. do 
Limoeiro. 

MULUNGÚ. Log. do Estado das Alagôas, em Agua Branca. 
Palmeira dos Inelios, S. Braz, Paulo Affonso e Piassabussú. 

MULUNGU. Mo-rro do Estado do Parahyba do Norte, no 
mun. de Alagôa do Mon·teiro. · 

MULUNGÚ. Ilha no mun. de Miritiba do Estado do Ma
ranhão. 

MULUNGÚ. Rio do Estado elo Ceará , banJut o mun, de 
Sobral e faz barra no Jaibara. 

M.ULUNGÚ. Riacho do Estado do Ceará, aff. da margem 
esq. do rio Quixeramobim. 

MULUNGU. Rio do Estado do R. G . elo Norte, atr. do 
Curraes Novos. 

MULUNGÚ. Riacho do Estado de Pernambuco , banha o 
UlUn, elo Bom Conselho e desagua no rio Parahyba (Inf.loc.) . 

MULUNGÚ. Lagôa do Estado elo Parabyba do Norte, no 
muu . de Cabaceir as, aó lado do Sul. 

MULUNGUBA. Corrego do Estado ele Minas Geraes, banha 
o muu. de Abaeté e desagua na margem esq. do rio S. Fran
ctsco. 

MULUNGÚ DE CABAÇAS. Pov. do Es·tado do Parahyba 
do _Norte, no mun. ele Campina Grande, com uma capella . E' 
ass1m chamada para distinguir ele outra pov. de egual nome 
no mun. de Gnat"abira. 

MUMBAÇA. Vide 111ombaça, 

MUMBIRA. Rio elo Estado do Pará, na freg. elo Mosqueiro, 
n1un. da capi'tal. E' um bt·aço elo Pratiquara. Tambem escre· 
vem · Membyra e Menuira. 

MUMIA. Ponta no po1·to e mun. de Angra elos Reis; no 
Estado elo Rio de Janeiro, entre a ponta do Caes e a do 
Borges. 

MUNDAHÚ. Pov. do Estado do Ceará. Pertenceu ao te1·mo 
ele 'l'ra hiry, a que foi incol."poraclo em 1883 pela Lei Prov. 
n. 2.045 de 9 de novembro, tendo sido em 1884, pela de 
n . 2 .082 de 29 de agos·to incorporada á villa da Amontada. 

MUNDAHÚ. Log. do Estado das Alagôas, em Santa Luzia 
do Norte e Viçosa . 

MUNDAHÜ. Serra do Eshado elo Cead.. E' uma ponta do 
massiço da Uruburetama. Della nasce o rio Mundahú. 

MUNDAHÚ. Rio do Estado elo Ceará; nasce elo lado meri· 
dional da serra de Ur uburetama, no logar chamado Segredo, 
banha o pov, do Arraial e vae desagLmr no oceano, após um 
curso ele cerca de 150 kils. Antigamente era perenne. Recebe 
]i>rnximo á foz o CJ.·uxa ty . 

MUNDAHÚ. R io dos Estados ele Pernambuco e das Alagôas 
desagul.l. na lagoa do Norte. Suas vertentes são f0rmachs por 
·numerosos olhos d'agua <J!Ue bt·o·tam da escarpa do pla:nalto 
de Garanhuns (Pernambuco) que olha pat•a o sul. Est as fontes 
são perennes, abundantes e as mais puras que se encon·tJ·am 
no .Estado de Pel'llambuco sendo entre todas afamada a dos 
Cajueiv0s, junto á villa d'e Garanhuns. Recebe .o Muudahú
rnli.rim, o Satuba, Utinga, Chibanta, Papa- cap1m, Gulaugy
Grande, Tabocal, Muricy, Frechai , EsP,ill'a, Bebertbe_, Catlng:a, 
Carrapatiuho, Bra nca-Gr ande, Br anqumha, Sapucaa, r~aCJlo 
d'Areia, Gamelleira, Cucahú, Poço da Volta, Capapy, Ilhas!nha, . 
Breje Grande, Cannabrava. Sueca, Canhoto, I3emar~o V~e1l'a, 
Cabeça ele Porco, Timbó. Pau Amarello, Cum~e, 'ÇtmgLnnha, 
:Macacos, Ba rbosa, Gon.gó , Ga1•ça 'I'o1•ta, R1achao, Urucu. 
lilanha em Pernambuco o mun . de Correntes. 

MUNDAHÚ. Porto n11. ens~ada do mesmo nome, no !J]st;J.do 
do Ceará . Era um elos pontos de escala dos vapores da com
panhia Maranhense : sendo t ambem frequentado p~r pequ_enos 
!hiates que dahi transport:J.m para a ]'oYtaleza,. algodao, farm~a 
tle manclloc<t, etc . «A ensead•t, diz o pratiCO Ph1llppe, nno 

obstante ser lambem circulada dos recifes que se estendem ao 
N. desde a Imboaca, offerece comludo clous ancoradouros. um 
dentro, ou·tro mais fóra, o primeiro ·tem capacidade para na
vios de 8 pés de calado. o segundo presta-se a navios de maio1· 
calado e acha-se ao NO ela ponta ele um r ecife, mas não é 
tão abrigado como o primeiro . Este porto demanda-se do 
seguinte modo: Navegando-se doS, para o N . , costeie-se o 
reeife pelo lado de fóra, e quando proJectar a capella com o 
morro das Cabaceiras , siga para terra conservando esta marca 
até que o pequeno morro, que fica ao SE. da ponta da enseada, 
ache-se em linha. recta com o grupo de coqueiros que está 
nessa mesma ponta; nesta posição orçe para o mesmo rumo 
e dê fundo, devendo encontrar 6 metros d'agua na baixa-mar. 
Vindo do N, Ravegue-se até que o referido morro das Caba
ceiras ache-se projectado com a capella, como acima ; e que
rendo fundear mais fóra, conserve esta marca, devendo ficar 
pelo mar dos coqueiros o pequeno morro que está ao SE. do 
pontal da Enseada.» O Sr. Collatino diz ser a enseada do 
Mundabú boa para qualquer navio a ncorar bem a meio della. 
. MUNDAHÚ. Lagôa do Estado elas Alagôas. Sobre ella , diz 
o Dr. Esp.inclola (Geogr. Alagoana): « Demora entre o mun. 
de Maceió e o de Santa Luzia do Norte, 1.em 4.200 braças de 
comprimento desde Pedreiras até á embocadur a do canal da 
Ponta Grossa, 4. 700 daquelle pov. ao Pontal ela Barra, e 2.200 
na sua maior largura, da pov. do Coqueiro Secco á do Bebe
douro; banh a pela margem septentt'ional e occidental a villa 
de Santa Luzia do No1·te, a pov. do Coqueiro Secco e a das 
Pedreiras, e pela ol'iental e meridional a fabrica ele tecidos 
ele Fernão Velho, a pov. do Bebedouro, a cidade de Maceió 
e os povs. do Trapiche e Pontal da Ban·a » Recebe os r iacho! 
Babáu e Padre Nosso e o rio dos Remedios. E' tambem deno
minada lagôa elo Norte. 

MUNDAHÚ-MIRIM. Log. elo Estado ele Pernambuco, no 
dist. de Goyanna, perto da ilha Itamaracá, com uma capella 
de N. S. da Conceição. 

MUNDAHÚ-MIRIM Pov. e elist. de paz, no mun. da 
União do Estado das Alagôas . Agencia do Co!'l'eio, creada 
pela Portaria de i2 de Setembro de 1883. 'l'em duas eschs. 
publs. Fica á margem do l'Ío do seu nome. 

MUNDAHÚ-MIRIM. Rio do Estado das Alagôas, aff. do 
rio Mundahú. 

MUNDAHUSINHO. Logo. do Estado elas Alagôas, em Vi
çosa e Munclahú-mirim. 

MUNDAHY. Rio elo Estwdo da Bahia, no mun. de Porto 
Seguro. (Inf . loc). 

MUNDAMBUÁ, Log. do mun. da CapitalFeda.al, na fl•eg, 
de Campo Grande. 

MUNDÊO. Especie de armadilhlJ. pi111a aJPanhar caça, es:!n·a
ganclo-a com o peso que lhe cahe .em cima, logo que des1oca o 
13inguéle. E•tym. E' vocabulo commm:n a todos os dialectos 
da lingua tupi, e comprehendia dantes diversas especiés, al
gumas das quaes apanhavam Yivos os an·imaes; taes eram o 

·; Mundé-aratáca e o llt[v.ndé-pica de passarinhos (Voe. Braz. ). 
'l'ambem se diz Mwndéu, Ivlondé e Mond&u . Fig . applica-se a 
uma casa velha, ar ruinada, que ameaça cahil" e esmagar os 
que nella habitam. Ainda no sentido figurado se diz que oahit1 
no mundé, aquelle que, mal aconselhado, se arriscou em maus 
negocias . 

MUNDÊO. Cachoeira no rio Cuyabá, entre as do Buraquinho 
e do Machado; no Estado de Matto Grosso. 

MUNDÉOS. 'Pov. do Es~ado das Alagôas, no mun. do 
Penedo. 

MUNDÉOS. Log . elo Estado do Rio de Janeiro, no mun. de 
lYiacahe; á ma,rgem ilo carrego Ludovina, e entre a freg. das 
Neves e do Frade. 

MUNDÉOS. Loíí . elo Es·taclo de Minas •Geraes, no dist, da 
Penha e mun. elo Gaeté . 

MUNDÉOS. Estação da E. de F. Central de Macahé, no 
Estado do Rio de Janeiro, entre as es tações elo Claudio e ele 
Glycerio, 213~<,241 distance ele Nyterõi, 9",040 elo Claudio o 
H'',610 ele Glycerio. , 

MUNDÉOS. Rio elo Estado do Rio de Janeil•o. banha 0 
mun. ele Rezende e desagua da maJ'gem septentrional elo rio 
Parahyba do Sul. 

. . 
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M U NDÉOS. l:Uo elo Es·ta.clo de Santa Catbarina; nasce na 
di visa ebs aguas ela co loni:\ el e Santa Iza bel , e S. Pedro de 
Alcantara e lança-se no rio Garcia, depois T ij ucas . Recebe o 
1·i beirão elo Chaves . 

MUNDO . R io do Estado do Bio ele Ja neil'o, <dl'. do Im!Jê. 

M UN DO NOVO . Vilb e mun. elo Estado ela. Bahia ex
parochin do mun. ele Mon te- AlegT , nn com. do Camisão . 
Orago N. S. ela Conceição e diocese de S . Salvado r . Foi 
ceeada parochia pel as Leis Provs. n . 669 de 31 ele dezembro ele 
1857 e n. 1.342 ele 3 ele julho de 1873 . l llCot·pot·aeht ao m un . 
do Mon o do Chapéo pelo m·t. li ela Lei Prov. n . 033 ele 7 ele 
maio de 1864 e ao de Monte Alegre pela ele n. 2 . 111 ele 23 ele 
agosto ele 1880 .. Ele,-acla á vifla por Dec. ele 'l ele março ele 
1890 . .Dista 65 ki ls . ela villa. elo Morro elo Cba péo . Tem ·!.133 
habs. e duas eschs. publs. ele instr . pt·i m., nma das q11aes 
creacl<t peln. Lei P t·ov. n . 1. 856 ele 17 de seLembro ele 1878. 
Sobre suas divisas v ide art. li ela Lei Prov . n. 669 ele 31 ele 
clezembt·o ele 1857, e n. 2. 108de 23 ele agosto ele 1880 . Foi incor
JlO L' itcla á com . elo Camisão po t· Ac·to ele 3 ele agosto ele 1892 . 
SiL11acla sobre ambas as marge ns do rio Capivary, nas maLLas 
elo Orobó, celebres pe la grande feL·t ilidade ele seus Lenenos, é 
uma villa per1 uena , composta ele casas geralmen te terreas, for 
mando seis ruas e dua~ praças . J~rn um<t rlestas , a elo Com
mareio, :1.c ha - se a matl'it. e a casa elo Conselho, ele propriedade 
par ticn lar . Nesta mesma praça tem logat· as fe il·as semanaes. 
Seu commercio é activo e relac iona-se c.om <1. capital , Cachoeira , 
S. F elix, Feira de SanL'Anna, Jacob ina, Cul'ral inho, Amat·gosa, 
Camisi.'io,. Baixa Gmnde, .Mol'l'o elo Chapéo e out ros lagar es elo 
cen·tro. Tem clous cemiter ios, sendo um r el igioso com capella, 
outr o em construcção ainda, per tencente ao Co nselho, ambos 
hygienicamen ·te si tuados. Os ter renos elo mu n . são ·de fe rtil i
claJe pr overbial , abr igados da secca e ll1Llito regados . Os habs . 
occupam-se com a lavoura ele café, f •uno, cann<t e Ce l'eaes e 
plantações ele capim para engol'ela do g-ado, que c1·iam . Snas 
mattas conteem pt·eciosas madeil'as . A villa dista M leguas ela 
cap ital , incluHias 14 mat·it imas, 16 do Sttio Novo, estação ela 
E. de F . Centrai, e 32 ela Feira ele San l' Anna 

M U NDO N OVO . Anti g·il. colonia si·tttada na. marg-em esq . 
elo arroio Santa Maria em sua confl uencia · com o rio elos Sinos 
no mun . de S. Leopoldo elo Estado elo R. G . elo Sul. Foi fun
dada pe lo cieladão 'r r istão José Monteir o nas ·tereas ele sua 
fazenda elo mesmo n ome ela colon ia. A' fe r ti lidade das terras, 
que tudo produzem com abunclancia e á sua collocação q ue 
permi ttia aos colo11os ·tr azerem embarcados pelo mesmo a rroio 
até o rio dos Sinos, e por este abaixo, passando por S. Leopoldo 
até .:~ capital , todos os seus procluctos, eleve a colonia a p rospe
r idade que adquiriu , e que maiot· se ·tornou com a estrada elo 
Mundo Novo, a qual pondo-a em contacto com a po p. ele serra 
ac ima, até a Vaccar ia, oJlereceu aos colonos um novo e p ro
veitoso mercado par a seus procluctos. Pertence ao mun. ele 
Santa Christina elo P inhal , constituindo uma parochia creacla 
pela Lei Prov . n. 1. 382 ele 27 ele maio ele 1882 . Foi elevada á 
villa pela Lei P rov . n . 1.568 ele 17 ele abril de 1886 e instal
lada a 7 de janeir o ele 1888 . Orago Senhor Bom Jesus ela Ta
quar a e diocese ele S . Pedro . Sobre suas divisas vide Le i P rov . 
n . 1.804 ele 28 ele junho ele 1889 . Foi creaela com . p o1· Dec . de 
1 de se Lembro ele 1892 . 

M UNDO NOVO . Log . elo Estado elo R . G. elo Norbe , no 
muu. ele Canguare·tama . (lnf. loc. ) . 

MUNDO N OVO. Log. no elist .. de Cat;ioguei ra el o teL'mo ele 
Patos ; no Estado do Parahy ba do Norte . 

M UNDO NOV O. Log . elo Estado ele Pernambuco, no mu 11 . 
ele Bom Conselho . Do mun. ele Buigue nos fazem 'Lambem 
me nção ele um pov, desse nome. 

M UN DO NOV O. Logs. elo Estado das Alagôas, em S . Luiz 
de Quituncle e Maragogy . 

MUN DO NOVO . Pov. no mun . de S<tnta Cruz elo Es tado 
ela B:thia . 

MUN DO N OVO. Uma elas secções do terri'torio ela ex-colon ia 
do Rio Novo, no Estado do ]~. Santo. 

MUN DO NOVO. Pov. elo Est<ttlo de Mi11as Geraes, no mu n. 
da Campanha, ban hada pelo rio ele seu nome . O elis t. ahi 
creaclo antes ele 1840, foi nesse anno, pela Lei P r ov. n . 182 
de 3 de abril, supprlmiclo ; restaurado em :1864 pela Lei P r ov. 
n. 1. 206 ele 9 de agos to e ai nch1 supp1·imido pel a ele n . '1. 655 ele 

16 ele se·tembt·o ele 1870. Tem um<t esch. cnacla pela Lei P t'O v. 
n . 2 . 06<! el e 17 ele dezem bro ele 1874. 

MUNDO NOVO . Sel'l'a elo Estado ele Pernambu co, no mun. 
ele Bt1i que . 

MUNDO N OVO. Mo n o elo l~s ta clo ela Bah ia, no 111111\ . elo 
Riacho ele San·t' Anna. 

MUNDO NOVO , Mon o n a. Jreg. de S . João Baplis t:t ela 
Lagô <~ do Dis'tt'ic to Federal. Prende-se a ser t·a elo Corcovado, 
separando o bair r o das Lat·anj eü as elo ele Bo La l'ogo . 

M UNDO NOV O. Morro elo Estado de Minas Geraes , na h eg. 
do P iranguss{t e mun . ele Ita:j •. 1b ~' · 

MUNDO N OVO . Riacho elo Es t<tclo cl0 Pernain buco, na 
com. da Escada; na o divisas ela fr eg . de S. J osé ela Bo« 
Esperança . 

MUNDO N OVO . Rio elo B>Laclo da Bahia, clesagL>a. na 
mar ge m esq . elo r io Pardo ce t·ca ele 36 kil s . aci ma el o arra.i a l 
elo C<whimbo. Banha a co m. ele N . S. cl:' Vlctori <v . 

MUNDO N OVO . Con ego elo Estado elo R io ele Ja neiro, a l1'. 
elo rio Calçado, entr e Sapucaia e Pat·a hyba elo S LLl. 

MUNDO NOVO. Coe rego elo Es tado el o Rio ele Ja neiro, 
banha o mu n . ele Nova Fr.ibm·go e clesag ua no rio elo Cap im . 

MUNDO NOVO . At·ro.io do Es tado elo R . G . elo Sul , a lf. 
da margem clü·. do rio Ma1Juiné . , 

MUNDO NOVO. Couego elo Es tado de Mina~ Gera.es, r ega 
a pov . do seu no me pe1·tencen te ao mun . ela Campa nba ecles
agua no rio Verde . 

MUNDO NOVO. R ibeirão elo ER taclo de Matto Gr osso, atf. 
elo Agua Bra nca, tt·ib . do S. Lourenço. 

MUNDO N OVO . Passo no rio elos Sinos . m uo. ele S . Leo
poldo e Es tado do R . G . do Sul , n<t es tnicla ele S . Leopoldo 
para a 'l'aquara e Cima da Set·r a . 

MUNDO VELHO. Log . elo Estado ele Minas Geraes no 
clist . elo Rio Vermelho e mun. do Serro, com esch ola. ' 

MUNDO VELHO . Ser ra elo Estado ele Minas Geraes , no 
mun , elo Serro, proxima das divisas do mun . Lia Diamantina . 

MUNDO VELHO. R io elo J~staclo ele Minas Geraes , no 
mun . elo Serro. 

MUNDO VIRA. 001Tego elo Es tado ele Minas Ger aes, aJl', 
ela mar gem eser . de r io elas Mor tes . P assa perto ele S. Gonçalo . 

MUNDÚ-PICHUNA. F uro no Estado elo Pará; clesagua. 
no Toc~<n tins e communica com o furo San to A n·tonio pel o 
Ar anacuar a . 

MUNDUR UCÚ. Igarapé elo Es tado do Pal'á, t rib . elo To
cant ins . Sna foz fica entre a ilha das Pacas e a enseada 
Janahü-coar a . · 

MUNDURUCÚS . IL1Clios que habitam o vall e elo Ama
zonas e que se distinguem pelo seu car ac·tet· n obre, moralidade 
e amor ao ·trabalb o. O Dr. Silv a Couti11ho publicou em um 
jornal O TTulgcw iscbclor tll_lla noticia. sobre esses selvagens ela 
qual extractamos o segmn te : « Mats elo que o governo, em 
todos os tempos, tem os ~ofuodmucus_ concorr ido para o desen
volV1mento elo commer cw, uavegaçao e apL'oveitamento elas 
r1quezas n<tt uraes desta par te elo lmperio, Oppo nclo- se energi
camen te ao Ingresso cl?s prt meiros po voador es, depois que estes 
abusar~m de sua boa fé , os Munclur ucús acceitaram a paz que 
lhes foi proposta pelo p residente do Par á, e depois desse a cto 
consti tuil' am-se os cle l'en sor es do commercio, abrindo auerra a 
·todas as bribus bravias e ele má inclole q,ue infes tava~ o T a
paJoz, Madeir a, seus afls , e mais rios g ue entr am no Am1~zonas , 
no espaço comprehencliclo por estes clous . Os Muras, Manés, 
Ara ras , Apiacás, JUl·unas, Cal'ipunas , 'l'urás , e P arint int ins, 
que ·tan;tos obsLaculos offer eceram á navegação e ao commercio 
desses r ios, fo ra m acossados pelos Mund urucús chu·ante longos 
annos, destruidos em grande par te , e r eduzidos quasi ao si
lencio . Ac t:ua l.mente só os Par intint·ios descem uma ou outt·a. 
ve~. ao Madeira, para atacar em algum virujan te escoteiro, ou 
banaea ele seringuei ro medroso, como acon teceu no tem]~O ele 
minhas v iagens . Si ~\a en tre nós a l gum a cousa que faça ' l em
hrar as Cruzadas da eclade media, é certamen·te essa "'Uerra 
elos Munclurucús, que dur an te ta ntos armas feriu-se a- s"ombra 
elas flor es tas , sem tes·temunhas além elos contendor es, e cuj a 
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h\storia é quasi desconhecida. Feitos os pt•eparati vos duraR te 
o tnverno, ele janeiro á junho, par·tüvm os exet•citos Mundu
rucús .das margens do 'l'apajoz em . todas as direc;9ees onde 
havta lntmtgo a combater. Ordrnanamente ma~:c'hàva-se por 
terra ; mas quando era mais facil o ataque pelos rios, at•ma
vUam-se esquadras de ubás, onde iam de 300 a 600combateutes. 

m destes ataques teve logar nos rios Andirá e Mamuré, 
apparecendo pela primeira vez as canôas dos Mundul'Ucús 

_ guat•necidas de bót•clas falsas de couro de anta (especie de cou
ra?aclos) que cleffendia-lhes o tronco das settas inimigas . . Os 
P~1sione1ros jovens e creanças; eram tratados como ig-uaes, e 
Pllltados com os distinctivos da tribu; aos inimigos mortos 
depois de grande luta, cortava-se a cabeça, q,ue o ve11cedor 
conaet•vava como o seu melhor brazão de nobreza. Estas ca
bpeças são bem conhecidas e podem ser vistas no Museo Nacional. 

or meio de incisão e com o suco do genipapo , pintam-se os 
Mundurucús caprichosamente, os homens de modo diverso elas 
mulhe1·es. Na relação da viagem do pl'ofessor Agaaslz v;em 
Uma cópia fiel elo desenho, que ~ notave1 pela symetria, e dará 
melhor icléa que qualquer descripção. Os homens tem a fronte 
alta, e são em geral bem conformados e fortes; as mulheres, 
quaai ·todas ele pequeno talhe, distinguem-se pela agudeza do 
espil'ito e certa delicadeza ol'iginal, que em meio das selvas 
tem seu encanto, mas pouco vale na cidade. Distinguem os 
M:uudurucús duas classes entre si, os lriricha·tes e Ipatipacates, 
~!asses fundadas apenas em difi'erenças physicas, mas em ·tudo 
1guaes quanto aos direitos. A classif\cação é privilegio elo 
sexo feminino, que entre elles, como por toda a parte, tem 
mais perspicacia que o masculino. São prepr·iamente duas 
grandes familias as classes, quanta ás r·elações dos sexos. Os 
Iririchates não se podem oa-scbr entl:'e si, e assim tambem os 
~patipacates. Um joven casal, ele qualquer das classes, anda só 
Impunemente, conversa em qualquer logar, e permu·ta os maiores 
caJ•inhos·, sem que isso dê Ioga r á menor suspeita; são irmãos. 
Pôde-se dar um ou outt•o abuso, mas em geral observei res
Peito absoluto mesmo enti'e inclividuos de maJ.or idade. Não 
escapam á classificação os hospedes, de modo que sem o sa
berern, ficam logo aparentados no momento em que pisam na 
aldeia. E coni'orme a classe em que são inclusos, vem as moças 
clella, suas irmãs, trazerem-lhe a comida, armarem-lhe a 1·êde, 
e conversar familiavmente. As outras, sempl:'e esquivas lan
cam de longe seus olhat•es euriosos, e só pt•aticam com o hos
P~de como. p~ssoa es~ranJ:;a e com o n~aior reoato. Q~ando 
v~sitei as alde1as de TapaJo 1ey<:va em mmha companhta um 
tuoha-ua do rio Mauêe, 0 caprtao Vt~ente, homem bravo e c\e 
alto Ol'i·te.rio que vali11 por um batalhao. Como era Mundurucu, 
e naturalm~nte dev·ia estar cbssificado em seus domínios, 
pergu.n1iaram-lhe duas inclias de meia idade a que cla~se pel'
tenoia. Cl capitão ·tendo pe!'cebtclo que fallava com Irtrrchat~s, 
respondeu c1ue Jilertencia a esta classe, com o fim de g-raceJar 
com ellas, p<ris não ta"<'claria muito qtte soubessem a verdade. 
Immediatamente recebeu gt·aniiles l)reser\tes de ft·nctas e caQa e 
ne lado delle ftcM·am as in dias a conversar com i't•anqueza. 
Este agasalho fl·a·tel'Uai ·obsetw.ava eu ~e uma casa fromeira ; 
rnas ne fim ele alº'um ·tempo n o caprlao isolado ; t!llham-lhe 
descoberto a tt•an~a as índias, que immecliatamente clesappare
Ca!':llm. o. lingua con·bo.u-me a historia, que o velho confirmou 
com a sClrieclade de Mundul't!CÚ. Vivem estes iucl ios nas mar
gens. de ~apajós, e na l'egião .q~~ ~ vai clam a~ Macle~r~. Nas 
alcletas h·eq,uentaclas peles cwthsados, rega toes e vtaJarrtes, 
andam I!J.Uas1 ·teclas vestidos, e ainda miNZ cebertos os que vi vem 
nas campinas• centraes, e a quem os outros denominam cam
Pineires. As aldeias destes índios são cons·truidas por um 
oasat•ão ele palha, que pôde accommodar mais de 200 pessoas , 
e algumas palhoças destacadas, em numero limitado. Nas 
margens de '<L'a_paj@s visitei tres aWeias de 300 e 500 almas, 
Porêm nas campinas de cell'tl'o a lgttmas ha ele 80.0 a 1.200. 
Aqui se observa a1nda o regi.men mili tar em que vtveram clu
raube muitos ;tnn,os os J\!Iunchtrucús, r egimen necessa1:10 para 
quern Vinha um inimigo em cada visinho. Nas ca~pmas, o 
gt•ande ba1•racão ê um ve1•dacleiro quat·tel, ou casa iorte, o n~e 
são obrigados a dormir todos os 11 omens de 15 a 50 annos m;:ns 
011 ;neuos. O quavte.l 6 dividido em secções transversaes, .po~· 
rne10 simplesmente de esteios, onde dormem os homens ele c,tda 
fat11ilia. Nas faces àos es-teios chivisol'ios pintam-se ou esculpe.m-se 
as Cl/'r'mals elas f<tmllias, ou as figuras ele animaes ~e que t:t•am 
appelhdo. Assim, temes Lwpucenws um veado na iace elo este10, 
que olha para sua see~ão: os Sabu&cmpen, uma arara: Com 
as a1•mas "'LJarcla,m-se uo quartel as bnsinas, que os rnchos 
tocam du;'ante a noite produzindo um bel'l'eivo infernal ; 
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dot•mem uns emquanto sopram outroS', e altet•nam até que des
pontem os primeiros alb~res ~la manhã. Esta musica nocturna 
serve para afugentar o tn1m1go que por acaso se a]>proxime, 
indicando-lhe que a aldeia es tá álerta. Ao raiar do dia for
mam-se os homens ele um lado , e do outl'O as mulheres . O 
tuchaua e sua companheira des tribuem o serviço, que é execu
tado pontualmente. Quando chegam os caçadores e pescadol'es 
á tarde, colloca-se o peixe e caça s0bre um banco, são benzidos 
pelo Page, e depois distribuídos pelo tuchaua entre as famiHas, 

· na proporção de seus membros. A o hdiencia ao chefe é a bso
luta, aincla mesmo nas aldeias da margem do Tapajós, que ten; 
perdido em grande parte os costumes primitivos . Chegando a 
a.lcleia de Jutahy, pedi a um J\!Iundurncú, que achava-se no 
porto, para concertar uma de minhas canôas, e elle respon
deu-me logo: O b?"cmco falle ao t~ccha~ccb, que e~t tenho o me~c 
serviço ?narcado . Esta r esposta sorprehendeu-me sobt•emaneira. 
Mais t<ude, observando as extensas plantações da aldeia, a 
fab!'icação da farinha em &rande escala, a actividacle com qtie 
se empregavam no ·tl'abalno, homens e mulheres, reconheci 
que os Munclurucús eram excepção da r egra geral que abrange 
o r·esto da pop. indígena e meio civilisada. A respeito da ordem 
e amor ao trabalho, reune o Mundurucú, como é natural, a 
honradez e moralidade , predicados r arissimcs entre incligenas 
que ela sociedade só tem conhecido os vicios. Em geral, o Mun
durucú é um homem de bem, franco e leal; não possue a timidez 
propria do indio, falla com desembaraço, e certa altivez res
peitosa, que desper ta logo sympathia. Não vi um só mestiço 
nas aldeias Mundurucús, observando a maiot· decencia e 
mesmo certa delicadeza. de costumes bem rara no paiz . . . Os 
sen·timentos elevados dos MLmclurucús são talvez devidos em 
parte a crença que nutrem ·de sua origem superior.» 

MUNDY. Log. no mun. de Som·e do Estado do Pará. Ahi 
acham-se as ruínas de uma egreja que os antigos missionarios 
consagraram a S. José, 

MUNENI. Vide Nfa?"Mni. 

MUNGUENGUE. Pov. do Estado das Alag8as, no murl. 
·de Traipú. 

MUNGUENGUE. Braco do rio S. Francisco; divide Penedo 
ele 'l'raipú, no Estado das Alagôas. 

MUNY. Rio do Estado do Mat'anhão. Vide Jii[onin'!-. 

MUNIZ. Antiga colonia no Estado ela Bahia, distante do 
porto de Commaodatuba cerca de dons Jdh., com i04 colonos. 
Foi fundada pelo commendaclor Egas Muniz e conselheil'o 
Polycarpo Lopes de Leão ; pertenceLt ao Estado em virtude 
do Decr·, n. 5 .703 ele 31 de inlho de 1874, que ~·escindiu Gl con
·tracto feito com aquelles cidadãos. I!' oi e'-'iincta por A viso de 23 
ele março de :1875, que mandou transferir para Rio Branco os 
colonos nella existentes. 

MUNIZ. Ponta na costa occiclental da Lagôa lvlirim ; no 
1!1stado do R. G. do Sul. 

MUNIZ. eorrego elo Estado ele Minas Geraes, aJf. ela mar
gem di r. do rio Abaeté, proximo ela bana deste t·io no Silo 
Francisco. 

MUNIZ, Corrego do Estado de Minas Get•aes, aíl'. ela 
mat•gem esq. elo ribeü•ão ele Prados, ·tdb. elo rio elas Morles . 

MUPUCÚ, Igarapé elo Estado elo Para, na f,·eg. elo Conde. 
MUPY. Rio do Estado do Pará, vem do lago do seu nome, 

banha o mun. €le Cametá c desagua na margem esq. elo rio 
Tocantins. 

MUPY. Lago do Estado elo Pará, no mun. de Cametá. Dá 
ori<>em ao rio do seu nome. Na estação invernosa esse lago 
dá 

0
passagem para o rio CL1pij6 á canôas de grande pôr te, no 

verão, porem, só as canôas pequenas poclem nelle navegar . 
MUQUECA. Ribeiro do Estado de M'ioas Get·aes, nasce no 

log;u· Mostardas •. banha a freg . de S . Miguel do Anta e desagua 
no rio Casca, aff . elo Doce. 

MUQUEM. Log . elo Estado do Piauhy, no mtln. ele São 
João elo P iauhy. 

MUQUEM. Log. no clist. de Porteiras, com. do Jardim e 
Estado do Ceat·á. 

MUQUEM. Insignificante pov. elo Estado do Parahyba elo 
Norte, no mun. d'Arêa. 

MUQUEM. Log. elo ~stado das Alagoas, na Uuiãl'l e Sant'· 
Anna do lpauema. 
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MUQUEM. Log. do Estado de Seegipe, no mun. eleltabai
aninha. 

MUQUEM. Log . no mun . ele Itnpe·tininga elo Estado ele 
S. Paulo. 

MUQUEM. Serra elo Estado de 
Xiririca. 

S . Paulo, na com. de 

MUQUEM. Serra do Estado ele S. Paulo, no mun. do 
Soccorro . (Inf. loc.). 

MUQUEM . Sel'l'a elo Estado de Minas Geraee, en tre a freg. 
do Bom Retiro e Pouso Alegre . (Inf. Joc .). 

MUQUEM. Rio elo Estado do Ceará; banha a co m. de 
Sobralll clesagua pelo lado esq. no Acarahú. 'l'em cerca ele 18 
kils. ele curso. 

MUQUEM . Corrego elo Estado ele Pernambuco; banh<t o 
mun. do Bom Conselho e clesag·ua no rio Parahyba . nnf.loc.). 

M UQUEM . Ribeirão do Estado ele S. Paulo, nasce no 
mun. de Piracicaba e desagL1a no Tiete . 

MUQUBM . Corrego do Estado ele Minas GeTaes; passa 
pelo mun. ele S. Gonç:i.lo do Sapucahy e desagua no l'lo 
Dourado. 

MUQUEM. Rio do Estado de Minas Get·aes, afL elo Baby
lonia, que o é elo Paranahyba. 

MUQUEM. Rio elo Estado de Goyaz, banha o mun. ele 
Santa Cruz e desagua no rio do Peixe. 

MUQUEM. Rio do Est!tdo ele Goyaz, b:tnlia o ll1Uil ele São 
Jose elo Toca•ltins é clesagua na rna~gem esq. elo ribeirão S1io 
Bento. trib. elo rio da Bagagem. Está em sua margem o anai al 
do Muquem, onde annuafmente se faz a celebre festa ou ro
maria ele N . S. ela Abbadia. 

MUQUEM. Correg-o elo Estado ele Goya~, afl'. ela margem 
esq. elo ribeirão Sant'Anna, trib. elo rio S. Bartholomeu. 
(Inf. loc. ). 

MOQtTEM . .Lagoa elo Estado de Minas Geraes, no mun. elo 
Cur vello, 

MUQUI. Pov. elo Estado do g, Santo, sob re o rio elo seu 
nome, no muo. do Calçado. A Lei Prov. n. 20 de() ele maio 
de 1883 autorisou a creação ahi ele uma esch . publ. Foi 
Cl'eada parochia pelo Dec. n. 13 ele 19 ele fevereiro de 18\JO. 
Orago N. S. da Conceição. Denominava-se Lagarto. 

MUQUIARY. Rio elo Estado do Amazonas; nasce no serro 
Pi asha ui , e desagua na margem clir. do rio Uraricapará, lrib. 
elo Uraricoera. Foi explorado peJa commissão brazileit·a ele 
limites em 1882. 

MUQUIÇABA. Vide 1\llugiquissaba, . 

MUQUI DO NORTE. Rio elo Estado elo E. San·tn; nasce no 
morro ele Santa 'l'hereza, to~11a a. clirecção de O. para E. e 
àesagua no ltapemirim pela margem clir. Este rio , diz o Sr. 
Pinto Pacca, tem propot·ções eguaes ás elos rios Novo e Jucú; 
presta- se 6. navegação por canôas até 10 legttas acima ele sua 
embocaclur <t e é impot·tanlissimo peht sua lavourtt . Sobre esse 
rio e na passagem denominada - Chico Salles, ba um3. 
ponte. 

MUQUI DO SUL. Rio do Estado elo E. Santo, . a JT. ela 
margem escJ. do ILabapoana . Nasce eht serm des te ultimo nome 
na fazenda ele San La Cruz, nos Pontões elo Muqui. 

MUQUIRIÁS . Sell·agens que habitavam a regi ã o ba nhada 
pelo rio 'l'apajós. Foralll exterm inados pelos Mundurucús. 

MURA . .L;tgo do J~sLaclo elo Pará, JHt margem clir. do rio 
Trombetas . E' assim denominado po1• t er ahi, em tempos idos, 
ex ist ido uma maloc<t elo gentio Mura. 

MURAMUIPY. Rio do Estado elo Pad~, banha o mun. de 
Salinas e desagua na bahüt de Urincleua. Tem uma extensão 
ele oito kils. mais ou menos. 

MURÃO. Maloca da tribu Macucby ; no Estado do Ama-
zonas . 

MURÃO. Log . elo Estado das Alagôas, no mun . da União. 
MURAQUEN. Igarapé Ll o Estado do Amazonas, desagun 

na margem dir. do rio Ut·aricoem, proximo :1. foz elos igarapés 
Uarapaquen e Nungt1equen. 

MUR 

MURAS. 'l'ribus ele índios que dominavam nas margens do 
rio Madeira. até o Purús. Andavam completamente mís . O~ 
homens infeiLavam os braços e pernas com pennas elas ma•s 
vivas côres, furavam o n.al'iz, orelhas e beiços, e "inkocluz1aro 
nos buracos conchas e clente.s de a11imaes. Alguns cl eixav<~l11 
crescer as barbas e pintavam todo corpo para ra~.erem rneclo 
aos inimigos . ·usavam de uns arcos de cloze pa.Lmog ele com· 
priclo, pouco mais ou menos, e flechas da mesma grandeza e 
proporção. Quando atiravam não suspenclw.m ou arcos uo '11', 
mas os seguravam no chão com os dedos elos pés ; at iravam as 
flechas com tal força e pericia, que a inda longe <J.Lravessavam 
um animal qualquer. 

MURAS. Ilha elo Estado elo Amazonas, no ri o Solimões c 
mun . ele JVIanáos. J. V . Barreto denomina-a ilha das M:usas. 

MURAS. Ilha elo rio Madeira e Es tado ele Matto Gt·osso, 
aos 6° 35' S. 

M URASSUTUBA. Ilha s iLuacla no rio Madei ra, afl'. do 
Amazonas. 'l'em 1. 500 metros . (Relat . elo Dr. S. Coutinho. 
1861. ) 

M URA-TAPERA. Pov, do EsLaelo elo Pará, no mun. ele 
Obiclos . Vide Ur·uá-tCblJe,·cb. 

MURATINGA. La.go na gt•ande ilha de Maracá, que fica 
á margem dir . elo Ama·zonas. 

MURATUBA. Igarapé elo Estado elo Par~~, no mun. ele 
Obiclos. 

MURCEGUEIRA. Serra elo Estado elo Pütuhy, no mun. do 
Caste!lo. E ' abundante em capa-rosa. 

MURERÓ. Igarape do Estado do Amazonas,. no mun. ele 
Codajaz . 

MURIÁ. Rio elo Estado elo Pará; des<~gtut na lnii.JÜ\ ele 
Curuçá . No mun. desle nome h<t aind a uma ilha Mttl'iá. " 
maior de todas as elo mtul. e quem tem ta l ve~ 12 kil s, ele cliil• 
me Lro. 

MURIAHE. Cidade e mun. elo Estado de Minas Ger aes, 
sede cb com. elo seu nome, á margem dir. elo rio Mnriahé. 
Ot·ago S . Paulo e diocese ele Mal'ianna. O mun. elo lado ele Jj]. 
·tem a lgumas varzeas, e em geral montanhozo e coberto ele 
densas mattas . As serras que formam essa parte montanhosa. 
são a E. as elo Gavião e San·to Antonio, ao S. a ele . João e a 
O. a ele Quiabos e Presidia. E' banhado pelos rios Muriabé, 
Preto, Gloria, Gavião e Sem Peixe, além ele varias ribeirões e 
corregos. O clima 6 saudavel, apezar de quente, r eina ndo por 
occasi1io das mudanças de es·tação, á margem elos rios, febres 
palustres ele caracter benigno. O principal ramo de cultura é 
o café, cultivando-·se ·tambem milho, arroz, feijão, camra ele 
assucar, mandioca e fumo. O mun. importa 1En-ragens, louça, 
Yiclros, pannos , drogas , JllStrumentos para a lavoura, e outros 
arte factos es tt·a ngeiL·os. A expodação elo café faz-se pelo ramal 
Alto Mmiabé, da E . ele F. Leopoléllna, por intermeclio das 
estações ela cidade, Ivaby, Patrocínio, S . M!tnoel, Morl'O Alto 
e Banco Verde, t.odas dentro do mun. Além da]!;. cle F . Leo· 
polelina, uma pec1uena parte ela proclucção é expo rtada peJa :ru. 
ele F. ele Cara11golla, que leva os se us tnlhos até o Poço Fundo, 
a um lolom. ela pov. ele Patrocínio. A industria l'ttbr il consiste 
em assucar, aguardente, farinha ele mandioca e de milho te~ 
lh ~ts e ·t~olos ele alve naria . A criação elo gado é mat;ticla 
só mente para const1mo local. O n1un. tem mais de 20.000 lu1bs. , 
ex istindo. e · pa~:sos por elle inclios mansos da nação Pury . 
Sobre a lLmclaçao dessa cidade encontra-se nos Almanak de 
Minas o segtünte: «Em 1817 a inda eram estes Jogares apenas 
habttados por fél'as e pela nação Pul'y, que vivia em lu~a com 
os Coroados , e q lte afuge ntados dos matws de Ubá, ·transpuzeram 
a serra e bttsca ram roCugio noõtas paragens. Foi então que o 
in·trepido ConstanLitlo José Pinto, á ft·en·te ele uma caravàna 
composta ele 40 homens (l)l· <~z ileiros, portuguezes e índios 
mansos) es lacionoLL á margem do ribeirão F e mando, onde não 
só colhen grande qttantidade ele poaia, como captoll as boas 
graças dos P•trys, indios que povoavam a região, depois ga
nhot1 a margem direita do rio Muriahé e foi esbabelecer-se 
junto a ttrna cachoeira, n<? l.ogar en:~ que e hoje a cidacl~· 
fteo<:nando um (I taq Ltc dos mdws, pedtu e obteve elo capüao 
Guido Thomaz Marbil'e u~a força ele 10 praças, que veio com
mandada pelo sargento J oao do Monte . O capitão Guiclo deno
minou o ulcleamenlo Qua•·tel de Rob~sson Grusoé. Mais tarde 
Consta~tino, no iniuito de evitar o prejtüw que soffria na 
ex tracçao ela poa1a por a v e n Lnt•eu·os que, attrahidos pelo lucro 
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que esse ramo de negocio ofl'et·ecia, vinham commerciar com 
os Jnclws, permut::mclo - lhes a poaia por agnar clenLe, passou-se 
para o Jo gar denominado Puço . lJ~tnclo. donde pouco depois 
rettrou -se para joato da cachoeira da Fumaça, á margem elo 
JJJ.esmo rio J\lul'iaM, no logal' em que é hoje o a t'raial ela Lage, 
na pt·ov. elo R. de Janeiro. Em 1825 a F ar. e nela Publica. au
~ot·isou a edificação ele uma capella U!tquelle quartel a qual foi 
epois reed itlcada e paramentada a expensas de ConstantiJ10, 

sen~o o primeiro capellão o padre Jo<tquim 'l'eixeira de Si
queira". Da Legislação Pro v . consta que essa cidade foi 
outr'ora um curato do mun. do Presielio. E levado a el ist. i)elo 
art. II § I da Lei Pt·ov. n. 2:11 de 7 ele a bril ele 18<11, incor
Pot•ado ;'~ freg . de N. S. da Gloria pelo art. XI ela de n. 247 d: 20 de julho ele 1843 .. Tornou-se sécle da freg-. da Gloria pelo 
at t. VI § I da de n. 288 de 12 de março de 1845, reuaixacla de 
J~arochia pelo art. I§ Xfii da de n. 471 ele I de junho de 1850, 
lestaurada pela de J1. 605 de 2'1 ele maio de 1852. Elevada á 
~at.egoria ele villa pela de n. 72<1 ele :1.6 de maio de 1855, trans
et•Jcla com o nome de Pat:rooinio para a pov. de N. S. do Pa 

tyocinio pela de n. 1.045 ele 6 de julho de 1859, de novo trans
encht para a pov . de S . Paulo elo iVluriahé, com es~a 

;leuominação, pela de n. i.089 ele 7 de outubro de 1860, elevada 
'' ctdade pel:t de n. i .257 de 25 de novembro de 1865. E' com. ele 
tercAit·a enlr. ct·eacla e classificada pelas Leis Provs. ns. 11M 
(le 22 de a bril de :1.850, 710 de '1 6 ele maio ele 1855, 1. 7<JO ele 8 ele 
ou lnbro de 1870 e Dccs . ns. 819 ele 4 ele setembro ele 1851, 1.6<12 
tle 2}! ele s~cemb ro ele :1.855 e 5.049 ele '14 ele ag-osto ele :1.872 e Acto 
ele 22 de feveJ:ell'o I e 18\J2 . A ctdade tem casaJ.·ia t•egulat·, sendo 
al .!\'l.l L~Hts ele sobmdo ; é calçada . Tem duas egrejas , além ela 
n~atnz, eschs. publs. deinst. pl'i m., agencia elo correio, esta
cao telegraphica. O mun., a lém ela freg. da cidade, com
l~ t·ehe ucle rnats a ele N. S. ela Gloria, de , • Sebastião da 
Cac~oe ~t·a. ~~leg t·e , Bom Jesnsd<t Cachoeira Alegr·e, dt: N. s. 
elo l attocinto, da Boa Famtlta, de Santa Rita da Gloria de 
N. S. das Dôt'PS ela Victoria e de clivet•sos povoados entre' os 
C[uaes os denot11in:1clos : S. Fet·nando, Azedo. Bon; JestLs e 
Mel'l'o Alto. Sobm suas divisas vide entre, outras as Leis 
I rovs. ns. :L.3U de 5 ele novembt·o ele 1865, 2.180 ele 25 ele no
vembro ele 1875 •. 3.387 ele iO ele jttlho de 1886 (a rt . VI § H). 
Da1uos e:n segu1da o segu inte documen to, que e importante : 
« 3" secçao.- Rto ele Janeit·o. - Ministerio dos Negocias do 
lrnperio, em H de janeiro de 1863. - Ac Presiden·te da Pt•ov . do 
1~ . 8~nt.o (Remett.endo cóp ia do Dec. n. 1.03•1 de 10 de Janeiro 
de 1863, lixando pl'ovisoriament os limites entre as provs. elo 
E. Sauto e Minas IHt parte compt•ehendicla entre os muns. ele 
!Lapem ir im e S. Pattlo de Jl!lu'Y'ia,hé). - Illm. e Exm. Sr. - Foram 
Pt·esentes a S. i\1. o I. o of.!icio de V . Ex. de 25 de julho, e o do 
Presidente da Pro v. de Minas ele 11 ele abPil, ambos do anuo 
p. passado sobt·e os coniiictos ele jurisclicçi'io qne tem havido 
e•t tt·e as auto r idades elos muns. de Itapemirim e S. Paulo do 
Mudtthé em razão da duvida, que se tem suscitado, sobre os 
verdadeiros limites entre essa e a referida Pro v. na parte com· 
prehendicl a enl1·e ;,quelles muns. E o mesmo Augusto Senhor, 
At·tendenclo a que nos documentos au~igos, que existem sobre 
este objecto, •·eina a maior confusão e incerteza, em conse
quencia ele se haverem perdido ou mudado os nomes ele muitos 
lagares ne.lles designados e serem duvidosos os pontos por onde 
wnem os rum os: e tendo em consideração que pela Lei dessa 

L' o v. de 23 ele julho ele 185 se fixaram os limites da freg. do 
t\legre pelo rio Preto, comprehenclenclo-se nella os Jogares cle-
11_?minaclos- Veado e S. Pedt·o el e Rates, o~jecto ela coo:Lesta
çao, e que sómenLe mais ele rlous annos depois foi que, pela Lei 
M1L1eira ele 7 de outnbro de 18fi0, se creou o distric'to de paz de 
S. Pedro de H.ates: Houve por bem, por Dec. n. 3.043 de 10 do 
corre nte me7., fixat· provisoria mente pelo referido rio Preto os 
l 11 n i Les ent.re <tS (\uas pt·ovs . na parte comprehendida entre 
aqnelles muns . tle Itapemi rim e S. Paulo do Muriah~. O que 
co.mmunico a V. Ex. pa,ra sua inb~lligencia e execuçao, tr!lflB-
111! t.tmdo-lhe a inc lusa copia do retendo Decre·to.- 111cbrq?.tez ele 
Ol?:nclcb. 

MURIAHE (San·to Antonio do). Assim denominava-s.e a 
freg. ele Santo An~on io de Camapuuan, no Estfl.clo de Mmas 
Geraes. Perdeu <Jque!ilb denominação em v1rtucle elo Art. UI 
ela Lei Pro v . n. 3 .-171 de 18 ele outLlbro de 1883 . 

MURIAHE. Rio dos Estados de Minas Geraes e elo Rio de 
Janeiro; nusce no ]Jri meiro na se na dos Pet·obas, onde banha o 
mnn. ele Muriahé, e clesag na uo segundo pel;;t margem esq. do 
Pat·ahyba, lntnhttndo o n•un. de Campos, além ele outros. Re
cebe por ambas as margens diversos tribs., entre os quaes os 

rios Preto, Cot·onel, Aranhas, Batata, Passagem, Cunha, 
Bonito, Bom Success.o, Onça , ~Lvtsorio, S. Paulo, J!'ubá 
João do Monte, Oncmha, Gavtao, Glorta, Carangola, alé~ 
ele outros 

MURIBARA. Riacho elo Estado ele Pernambuco, banha 0 
muu . de S . Lourenço da Matta e desagua no rio Capiheribe 
(Inf. loc . ) 

MURIBEC,A. Dist. do_ Estado ele _Pernambuco, ex- paro
chia do mun. de Jabou.tao, a seis lctls. dos montes Gua
rarapes e a 24 do Recife. Orago N. S. elo Rosario e diocese 
de Olincla. Foi Cl"eada parochia pelo Alvat·á de 19 de setembt·o 
de 1786 . Vi lia pela Lei Pro.v_. u. 1. ~05 de :1.3 de junho de '1884. 
Pertenceu ao mun . elo RecJ[e em Vll'tllde d<t Lei Prov . n . 2'1 9 
ele 16 de agosto de :1.848 , sendo incorporada ao do Jaboatão 
pelo art . I§ li da de n. 1.093 de 24 de maio ele 1873. Além 
da matriz, posstte a egreja ele N .. S . dos Prazeres, nos montes 
Guat·ar;'t_pes, pet·tencente aos reltgtosos benerlictinos, a de N. 
S. da Ptedacle, ua costa do mar, pertencen ·~e aos religiosos car
melltas, e a capella curada de N. S. elas Candeias tambem á 
beira-mar. Em um vali e proximo á egreja dos Pt·dzeres fica o 
logar- Batalha, - celebre pot·que a hi ferio-se a segunda ba
·talh f~ dos Guararapes, a i9 de fevet'eil'o de '1649. AJ!irmam 
existir nessa parochia uma mina de cobt•e, mas o Dr. Hartt. 
que a examinou, declarou que o metal não apparece a lli si não 
como proelucto at·tificial, visto como acha- se em fórma de 
botões, mais ou menos impur ::~s , e inclusos em bort·a vilrosa 
a qttal contém tambem fragmentos ele carvão . O territorio en{ 
que a parochin. está s ituada. é todo composto ele a neiss . Possue 
escbs. publs. ele inst. prim. ·sobt'e suas divisas 1•~de Lei Pro v. 
n. 703 de 2 dejunho de :1.856. Comprehende o districto ela 
Boa Viagem. Foi lransfet•icla a séde do mun. para a pov . dos 
Prazet·es pela Lei n. 128 de 28 ele junho ele 1895 . 

MURIBECA. Pov. do Estado do E. Santo, no mnn. da 
Serra, com uma escb. publ. ele inst. prim. creada pela Lei 
Prov. n. 31 cl 16 de novembro ele 187<!. Ahi possuinm os 
Jestütas uma J'azetula, riquíssima em criação de g-acl.o vacc um 
e cavallar. 

MURIBECA . Vide Bor,·acha. 
MURIBECA. Serra do Estado elo Rio de Janeiro, entre 

Campos e Santa Maria Magdalena. 
MURIBEQUINHA. Itiacho elo Estado de Pemambuco, aff. 

do rio Jaboatão. 
MURIBIRA. Rio do Estado do Pará. na ft•ea. elo Mos-

queü·o. · o 

MURICITUBA. Log . na ilha de Sant'Anna e Estado do 
.Maranhi'io. Ahi existe um pharol, iuangttrado a 2 de dezembro 
de 1883 e 'situado na Lat. S. de 2° 16' 20" e Long. de Oo 26' 30" O 
do Rio ele Janeiro. A sua torre é uma colmnna ele fe1•ro ftmcliclo 
que fica 45 metros elevada sobrt~ o nível elo solo e 60m sobr~ 
o nivel médio das marés. A casa dos guardas acha-~e na base 
ela torre e é tambem ·toda ele feno, forrada de madeira inte
riOL'mente. Sobe-se para o apparelho por uma escada em caracol 
collocada no interior da mencionada columna. O apparelho de 
luz é do systema dwptr1co de 2a ordem, com lampejos encar
nados e brancos, em intervallos iguaes ele 30 ·segundos cada um. 
A l'evolução completa do dito' appa t·elho dura um minuto e 30 
segundos. Principiou-se á sua construcção nos ultimes dias 
elo mez ele abril ele 1882, e foi concluída em 30 de outubro ele 
1883, custando ao Estado a somma de 73:960$027, incluídos 
os orcleuaclos ele dous mechanicos e a conducção do material na 
importancia de 10:000$000. 

MURICITUBA . Riacho elo Estado do Ceará, banha o muu. 
de S. Benedicto e desagua no riacho deste nome. 

MURICITUBA. Enseada formada pelo rio Guarapüá, no 
Estado do Maranhão. Diz o pratico Philippe que o rio Guara
pirá. descle sua for. até essa enseada só admilte barcos de pequeno 
calado. 

MURICY. Cidade e mun. do Estado das Alagôas, na com . 
ela União, sobre um solo argiloso, plano, baixo, á margem 
esq. elo rio Mundahú. Or ago N. S. ela Graça e diocese de 
Olinda. Foi creacla parochia pela Lei Prov. n. 382 de 27 de 
julho de 1861. Elevada á categoria de villa pela Lei Prov. 
'n. 626 de 16 ele março de 1872, installacla a '13 de julho elo 
mesmo a nno. Cidade pela Lei n. 15 de 16 ele maio de 1892 . 
o mun. é 1•egado pelo rio Munclahú e pelos riachos Cabeç<\ de 

I 
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Pol'Co, Branca Grande, Gulangy, Mongnba, Chapéo, Serra 
Nova e outros; e percorrido pelas serras elo Ouro, da Balan2a, 
Mongttba, Pedra do Bonito e Mouros. Cultura ele algoclao, 
canna de assucat•, mandioca e alguns outros legumes . E' atra
' 'essacla pela JD . ele F. Alagôas Railway, qu~ abi ·tem ~ma 
estação. Comprehencle t•s povs. rle Santo Antomo da Boa V1sta, 
Bmnqttínha, Curralinho,. Urucú e ~anta Alei:-.:o. Tem duas 
eschs. publs. ele inst. pr1m. e agencia do correiO. 

MURICY. Serra do Estado elas Alagôas, entre Atalaia e 
Santa Luzia elo No1·te. 

MURICY. Morro do Estado ela Bahia, no mun. ele 
Camisão. 

MURICY. Rio do Estado das Alagôas, aff . do Mundahú 
pela margem esC{ uerda. 

MURICY. Lagôa do Estado do l\laranhão, na freg. a ~ · 
Burity (fnf. loc.). 

MURINELL Y. Estação da E. de F. Leopoldina, no Estado 
do Rio ele Jane iro, no prolongamento do Sumidouro, 1501<.687 
dista nte de Nyterõi e if.1k.697 da estação de D. Marianna. 

MURIPIPOCA. Log no mun. ele Guarapary do Estado elo 
E. Santo. 

MURIQUEN. Itio do Estado elo Amazonas, aff. ela margem 
esq. elo U1·aricapará. 

MURIQUI. Log. elo Estado do Rio .de Janeiro, no m\tn. de 
Mangaratiba, á beira-mar. 

MURIQUI. Log. na l'reg. da Jurujuba, pertencente ao mun. 
de Nyterõi, no Estado do Rio ele Janeiro. 

MURIQUI. Rio elo Estado do Rio de Janeiro. banha o 
mun . ele Maugaratiba e após cerca de seis kils. ele 'curso des 
agua em [ren to ela Marambaia. 

MURIQUIOCA. Serra isolada no lado do ·N. da estrada do 
Rio G!'ande de Gt tarapary, cerca de 18 kils. a O. ela cidade; 
no Estado do E. Santo. «Julgamos que Jvf:uriq~6ioccb é derivado 
de Jlllwi, mantimento, qui, tem e oca,, bnraco, eq tüvalenclo a 
-tem mantimento no buraco>>. 

MURIRU- GRANDE. Igarapé do Estado do Amazonas, no 
mun. ele Coclajaz. Recebe o igarapé M:urirusinho. 

MUR!TF.:UA DO MEIO. Lago no num. ele Obidos do 
Estado elo Pará. 

MURITEUA-GRANDE. Lago e igarapé elo Estado do Pará, 
no mun. ele Obiclos. 

MURITI. Log. no clist. de Soure do Estado do Ceará. 

MURITI. Carrego do Estado do Ceará, no mun. ele Cascavel. 
MURITI-ATÁ. Lago elo EsLaclo do Maranhão; communica 

com o lago ele Vianna. 

JYIURITIBA. Parochia do Estado da Bahia, no mun. de 
S. Felix, eleg·antemenLe assentada no alto ele uma mon.tanha 
em terreno plano e fertil e gosando de um clima excelleute: 
Lav_9ura importanle ele fumo. Sua egreja matt-iz tem a invo
caçao de S. Pedro e depe11cle da diocese archiepiscopal de 
S. Sal vadol'. Fot elevada ~. freg. em 170ó pelo arcebispo 
D. SebasLião. 1'em H .OOO babs. 'rem eschs. publs. de inst. 
prim., sendo duas no arra ial das Cabeças . Além da egreja 
matrizposstte a capella do Rosario. Foi incorporada ao mun. 
ele S. F elix por Acto ele 20 ele dezembro de i889. 

MURITIBA. Uma elas estações da E. de F. da Bahia ao 
S. FL"ancisco; no lllstado daquelle nome; en·tre Agtta. Comprida 
e Parafuso; no kil. 33,700. Agencia. elo correio ct•eacla em julho 
de 1889. Estação telegraphica. 

MURITIBA. Ilha do Estado do Rio ele Janeiro no rio 
Pn.rabyba do Sul. Pertence á freg. de S. João Baphsta da 
Bal'l·a por Acto ela assem bléa pro v. sanccionaclo pelo Dec. 
n, f. 792 ele 20 ele dezembro de 1872. 

MURITIBA. Rio do Estado da Bahia, all'. elo rio ele 
Joannes . 

MURITITIUA. Log. no mun. elo Pa,ço elo Lumiar elo Estado 
elo Mal'anhão . 

MURITITUBA. Log. no mnn. de Guim;;trães qo Estado do Maranhão. 

MURITITUBA. Pequeno rio elo Estado do Maranhão, aff. 
elo Piricuman. 

MUREÚ. Pov. do Estado do R. G. elo Norte, no mun. do 
Cearâ-mirim (Exti'emoz). A Lei Prov. n. 250 de 23 ele março 
de '1852 creou ahi um clist . ele paz. Tem uma esch. publ. ele 
inst. prim., creada pela Lei Pt·ov. n . 667 de 3Q de JUlho ele 
1873. 

MURIÚ. Nome por que é tambem designado o pot'to do Ceará
mirim, no Estado do R . G. do Norte. Nelle existem bons 
armazena para recolhimento d'e generos. 

MURMURIO . E' assim denominada nma das castlàtas que 
desaguam no -rio S. Pedl'o pela margem dir., no Esbado du Rio 
de Janeiro. Passa pela fazenda do Callado . 

MURSA. Morro no mun. ele Jundiahy, no Estado de 
S. Paulo. · 

MURTAS Ilha do mun. de Arig·ra dos Reis, Estado do :Rio 
de Janeiro, na -enseada de Jurun.ürim. 

MURU. Igarapé do Es·tado do Pará, na com. de Baião ; cles
agua na margem dir. elo rio Tocantins. 

MURUABEBA. Pov. lllo Estado ele Pernambuco, no mun. 
de Bom Jardim. 

MURUANTEUA. Furo do Estado do Pará; tlesagua no 
Oceano na parte ela costa desse Estado comprehendida entt•e 
as pontas do Curuçá e Taipú . 

MURUATIBA. Log. do Estado de Pernambuco, no mun. 
do Limoei!.•o, com esohola . 

MURUCAIÁ. Ilha elo Estado ela Bahia, entre Itaparica e o 
continente. 

MURUÇUCUTANDEUA. Ilha na costa elo Estado do Ma
ranhão, a O. da ilha Jaboroca, na bahia ele 'l.'ury-assú. Entre 
estas duas ilhas ha um canal de quatro a seis metros ele pro· 
fundidade e pele NIJ;. clellas encon·tram·se diversas corDas, 
onde ·tem lagar fortes arrebentações. 

MURUCUPY. Vide Jl:lucupú. 

. MURUIASSÚ. Rio elo Estado elo El. Santo; começa n ll
extremidade N. da bahia do E . Santo, na !?arte em que ell~ se 
dirige de S. a N. e atravessa o Lameirão (R~be~ro). No nwc. 
Geogra.phico de Casar Marqu,es lê-se . Nlar~t2CitÇU. Na Planta. 
dos engenheiros Cm~ra e RiVlere J11lana-assu. 

MURUIM. Rio elo Estada ela Bahia; tlesaglia no mar pot' 
15o 19' ele lat. 15 . (Mouche~). 

MURUIRA. Igarapé elo Estado do Pari\, na f1·eg. elo Mos
qtteiro. 

MURUJUCÁ, Rio elo Elstado do Pará, banha o mun. clé 
Oeiras e desagua na bahia dos Bocas. (Inf. loc,). 

MURUMURÚ. Ilha elo Estado do Pará, no mun. ela 
Muaná. 

MURUMURÚ. Igarapé elo Es~aclo elo Amazonas, affi .. cl~ 
margem esq. do do Padauiry,, tnb. elo Negro; entre os tga
l'apés Paraná-Pitima e Sururu. 

MURÚMU:RÚ. Lago do Estado do Amazonas, no clist. de 
Janauacá e mun. da capital, 

MURÚMURÚ·PUCÚ (espinho compt•iclo). Rio elo Estado 
do Pará, na ilha grande de Gurupá. (Baena). 

MURUMURUTIUA. Pe!J.ueno rio do Estado do Pa.rá, atf. 
ela margem dir. elo Çaeté. (lnf. loc.). 

MURUMURUTUBA. Log. na parochia de Santarem elo 
Estado elo Pará. 

MURUMURUTUBA. Ilha do Estadó elo Pa.ríi, na bahia 
das Bocas e proxima da costa da ilha Marajó. 

MURUMURUTUBA. Rio do Estado do Pa1·!l, na ilha 
Grande de Gurupá. Vai ao Amazonas. 

MURUNDÚ, Log. na freg .. do Morro do Côco do Elstado do 
Rio ele J aneit•o. 

MURUNDÚ. Log. do Districto Federal, na freg. de Campo 
Grande. 

MURUNDÚ. Baü•ro do mun. do Una, no Estacló de São 
Paulo; com ulll!ll esch . publ. ele inst. primaria. 
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MURUNDÚ. Uma das estações da E, da F. de Campos a 
Carango1a, no Estado do Rio de Janeiro, entre as estações de 
Villa Nova e Cardoso Moreira. Della parte o ramal de Itaba
poana. 

MURUNDÚ. (Sacco do) Na bahia de Guanabara e Estado 
do Rio de Janeiro. Nelle lançam-se os rios Suruhy e Suruhy
mirim, em frente dos quaes ficam as ilhas Guayaua e Leonidia. 
N:o fim da praia fo1·mada por esse Sueco encon·tra-se a monta
nhosa costa do Cruará . 

MURUNDUM. Log. do Estaclo do E. Santo, na estrada 
que ela ex- colonia Santa Leopolclina vai ao Porto Velho. 

MURUNDUM. Log . do Estado ele S. Paulo, no mun. de 
Una; com uma ésch. pub. ele inst. prim., Cl'eada pelá Lei 
Pro v. n, 8 de 24 de fevereiro ele 1882. 

MURUPÚ. Sel'l'a elo Estado do Amazonas, acima da foz do 
Tacutú . E' avistada do forte de S . Joaquim. 

MURURÉ. Rio do Estado do Pará, na estrada entre Bra
gança e a capital, no muu. de S . Miguel elo Guamá. 

MURURÉ. Lago do Estado do Amazonas, no mun. de 
Codajás. 

MURURERANA. Igarapé do Estado do Parit, no dist. ele 
Caraparú. do mun. da capital . 

MURUTI. Pequena cachoeira do rio Atumá, "trib. da mar
gem esq. elo Amazonas. 

MURUTI-PARANÁ. Rio do Estado do Amazonas; des
agua na margem dir. elo Japurá, immecliatamente acima das 
cachoeiras (capitão-tenente Amazonas). 

MURUTI-PITANGA. Dist. ela freg. elo Acará, no Estado 
elo Pará. 

MURUTI-PUCÚ. Lago do Estado do Pará, no mun. de 
Som•e, E' piscoso e abundante ele jacarés. . 

MURUTISAL. Ilha do Estado do Pará, no mun. de Gu
rupá. 

MURUTISAL. Rio elo Estado do Par{t, alf. da margem 
dir. elo Quatipurú. (lnf. loc.). 

MURUTITUBA. Ilha elo Estado do Pará, na bahia dos 
Bocas, perto da costa sul. 

MURUTUCÚ. Log. no mun. da capital do Estado do 
Pará. 

])(.{URUTUCÚ. Rio do Estado do Pará, clesagua na margem 
dir, e proximo á foz do rio Guamá. 

MURUTUCÚ.· Lago do Estado do Pará, no mun. da ca-
pital. -

MURUTUOÚ-MIRIM Igarapé elo Eotado do Pa1•á, na ilha 
Marajó ; ciesagua na margem esq . do rio Arary. 

MURUUÁ. Nação indígena do Elslaclo do Amazonas, habita 
o rio Japurá. 

MURUUENI. Ribeiro do Estado do Amazonas ; desagua 
na mat•gem esq, do rio Negro entre os ribeil'ps Uacàburú e 
Uibará e as povs. dEi S. Pedro e Camanáo. (Gapilâio-teilente 
A1·aujo Amazonas.) 

MURUY. Ilha do Estado do Amazonas, no rio Negro ; 
proxima das ilhas denominadas Mabachica, Manacapurü, Ga. 
vião e outras. 

MURYUACA, (Mury, uma gramínea que cre§ce nos legares 
alaga.dos, e cuacá que significa muito). Lago ~o Estado do 
Pará1 na margem direita elo braço do Nhamund<\, den~minado 
Bom Jardim. P ela enchente commumda-se com o r1o Nha
mund á . 1'em mais de seis kils. ele comprimento, sendo quasi 
todo este espaço coberto de capim, o \lue fa~ ,Parecer elle . 
uma extensa campina. Fica 14 milhas ac1ma da foz do Nha
muntlá ou ifamundá. (B. Rodrigues.) 

MURZELLA. Log. distante da villa do Brejinho 30 kils.; 
no Estado ela Bahia. 

MURZELLO. Carrego do Estado de Minas Geraes, afr. elo 
rio Pacnhy. 

MUSAMBINHO. Cidade e mun, do Estado ele Minàs Geraes, 
na com. elo seu nome, ex-tel·mo da com. de Caldas. Sua 
egreja ma~riz tem a invocação de S. José da Boa Vista. A pa. 

rochia es tá assente no alto de um monte e é uma das freg<~. mai 
florescentes .do S. do Esta_do. Foi uma: simples pov. da freg. de 
Cabo Verde, elevada a chs·t. pela Ler Prov. n. 1.095 de 8 da 
outubro de 1860 e á parochia pela de n. i.277 de 2 ele Janeiro 
de 1866. Villa com a denominação de Musambinho pelo art . r 
§ X da ele n. 2.500 de 12 de novembro de 1878 ; installacla em 9 
de janeiro de 1881. Cidade pela de n. 2.687 de 30 de novembro 
de 1880. Tem quatro eschs . publs. de inst . pt'im.,_ tendo 
sido a do sexo feminino Cl'eaclas pelo art. l-§ IV da Le1 Prov. 
n. 2680 de 30 ele novembro de 1880, e art. I § IV da de n. 3.39.1 
ele 2i ele julho de 1886. Foi Cl'eada comj pela Lei Prov. n. 2.687 
de 3D de novembro de 1880 e declarada de 2"- entr. pelo ;Dec. 
n. 179 de 24 ele janeil·o de 1890 e de 1a por Acto ele 22 de feve
reiro de 1892. Ó mun. é composto das parochias de ~. José 
da Boa Vista, N. S: d~s Do_res de Guaxup~ tJ Santa Barbara 
das Canôas, Sobre limites v1cleLei Prov. n. 2.761 ele 12 de se
tembro de 1881 ; n. 3.143 de 18 de outubro ele 1883; n. 3.219 
de 11 e 2.376 ele 30 ele outubro de 1884. E' ligada a Gabo Verde 
por uma estrada cortada pelo rio Musambinho e a Santa Rita 
do Rio Claro por uma outra cortada pelo rio Musambo. Do 
Sr . Julio Tavares recebemos em janeiro de 1893 a seguinte 
informação : « A cidade do Musambinho se acha collocada 
sobre uma elevada e extensa colina em perfeita linha N . S. 
Sua principal praça o largo da Matriz, tem 750 metros de 
extensão, soht·e 60 de largura: esta praça está fechada de lado 
a lado de casas regulares, havendo algumas poucas ele cons
trucção moderna, bem solidas e elegantes, Ha mais uma rua 
impo1·tante, denominada Tira Dentes. As outras ruas são novas 
ainda e sua construcção, em ger1:1.l é de tijollos. Toda a cidade 
tem 400 casas, entre ellas, estão os seguintes eclificios publ~cos: 
Casa da Camara, sobrado, tendo no pavimento inferior duas 
prisões soliclas e arejadas ; Casa da Instrucção, sob1•ado, com 
differentes salas para aulas ; Theátro Bernardo Guimarães, 
com 33 camarotes, em duas ordens, e uma· platéa para 250 
pessoas; egreja de S. José, má. construcção e pequena; matriz 
nova, vasto e solido erliflcio, todo de tijollos e pedras ainda 
em construcção, virá a ser o pt·ímeiro templo do sul de Minas, 
pelas suas propot•ções, solidez e elegancia . Tem a cidade um 
cemi·terio colloéado em excellente local, todo cercado de muro 
ele pedra, com dcos tumulos. Sua administração acha- se en
tregue a municipalidade. A cidade tem quatro escll;s. de 
instr. prim. sendo duas para cada sexo, um estabelecimento 
particular de ins"tr., sexo feminin9, onde se leccionam_ mate
rias seeundfl,rias e varias particulares de inst, prrm. A 
cidade lucta com a falta cl'agua, devido á sua collocação. 
Servem-se os habitantes âe agua de cisterna e an-ua trazida 
em carroças . A canalisação dagua potavel é passível, mediante 
um dispendio superior a 100:000$, e já estão tomadas as pro
videncias para ser ence·tado esse trabalho, sob a. adminis
tração ela Camara Municipal. A leste da cidade e a um kil. 
corre em clirecção ele NS . o ribeirão Pinhal ; a O, e a dotis 
kils. o r io Musambinho e a O, o Musambo: o 1? é aft. deste 
que tem um percurso de cento e poucos kils. indo cl!!saguar 
no rio Sapucahy, no mun. de Alfenas, tendo como trrbs., 
neste mun. ele Musambinho entre outros os rios Areias e São 
Bar tholomen. O rio Musambo nasce em uma pequena serra 
que tem o nome de Seninha e ser ve de limites não só aas 
te1·mos ele Musambinho e Gaconde como ao Estado de Minas 
com o ele S . Paulo. O rio lVlusambinho nasce na mesm:,, serra : 
as nascentes ele ambos tem entre si cinco kils. ele distancia. 
Estes rios correm parallelamente cerca de 35 kils . O ribeirão 
Pinhal nasce na serra de S. Matheus, a nove kils de Musam-. 
binho. O S. Bartolomeu nasce na mesma serra, mas no termo 
de Cabo Varde. O Areias nasce na serra dos Mamoneiros, elo 
districlo·de Dores do Guaxupé e tem um percurso de . 30 ~ls. 
Os tribs . de todos esses peqttenos rios, são conegos msigmfi
cantes. Só o Musambo, que a todos recebe, é _navegavel em 
distancia de 20 kils. mais ou menos. A excepçao da serra de 
S. Matheus, que se liga á Set•rinha e á serra chamada _dos 
Castres não ha cadeia de montanhas. Ha apenas morros ISO• 
lados , 'entre os quaes o mais alto é o àenominado_ Morro 
P1•eto. A cidade de 1\IIusambinho está a 980 mett•os aclima dtl 
nível elo mai· . A lavoura, quasi que exclusiva é elo café. O clis=
tricto da cidade produziu, no anno de 1892, 100.000 arrobas de 
café e o mun. q,ue se compões da freg. da cidade e das de Dores 
de Guaxupé .e :santa Barbara das Canôas, produz 500.000 ar
robas. Espera-se em fu,turo br•eve uma producção do duplo, tal 
é o clese nvolvimen·to da lavoura, havendo no mun. um predio 
t·ural que foi adquirido pela Companhia Agrícola de S. Paulo 
pelo preço de 1.100:000$ . Sua indus·tria é incipiente: fab11icàà 
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de ·tijollos 10; mach inas de beneHc iar café, a vapor 17 e movidas 
a agtta ·1<1. Ha j á alguma proclucção de vinho e alguns criadores 
rleammaes. Atravessa" mun. deN.aSO.aE. F' . elo Musam
binho ainda em construcção . O clim a é excellente e não se dão 
casos ele molesl.ias enclemicas . A ci C.ade de Musambinho d is ta: 
de Cacoucle 24 kils.; ele S. José do Rw Pardo 56; ele Mocóca 60 ; 
de Santa Barbara ele Canoas 30; ele Dores do Guaxupé 24; 
ele S. Pedro ela União 36 ; ele Santa Rita do Rio Clat"o 36; 
ele Cabo Verde 24; de S. José elos Botelhos 3ô e ele Poços ele 
Caldas 54 . As pov s . principa,es dependentes ela cidade são as 
duas re feridas freg·s. (Guaxupê e Canôas); ha mais don s povs. 
insignifteantes, bairro elas Ca nôas e Ar eias. Ori ge m. Com a 
invocação ele S. José e com a denominação ele S . José da 
Boa vista 1\mdou-se uma pequena capella no an no de 1853 
havendo então t res ou qnatro pequenas casas . Foi seu fun
dador P edro de AlcanLa ra Magalhães . Em 1870 foi elevado á 
f reg ., com a mesma denominação, pertencendo então ao ·termo 
de Cabo Verde e á com . de Caldas . Em 1880 foi elevada á 
ca·tegoria ele cidade elo Musambinho, para o que muito ·tra 
balhou o ftnado coronel Cesal'io Coin::bra, a quem muito eleve 
o lugar. No a nno de 1800, 6 de dezembro, por De c. do 
gaverno prov'tsorio foi a com ., já antes creada pela aseemblc~t 
Pro v. ele Minas. mas ain cl~t não provida, declarada de i a 
ente. e no seg-uinte ann o foi peov\da e installada (em mar ço). 
O nome ela cidade IÍ devido ao rio que con·e em suas proxi
midades, e o c!es te ' ele orige m latlll'l. M~,s e Cb?n bo, de nomi
nação att1·ibuicl<t a un s missionarios franciscanos , c1ue an
clnra m por aqui em tempos idos. A renda municipal e ele 
:1.00:000$ approximada mente . '1' 0 ~:1 qua·tro advogado~; tres 
magistrados ; clous medicos ; ·tees pbm·macias, clous ho·te1s e 
58 casas ele negocio , . 

MUSAMBINHO. E. ele F . do Estarlo d Minas Geraes . 
A ex tensão d<t linha em trafego ale o presen te (1S\J5) é ele 16ÇJ 
kils ; tem em consteucçiio 80 kils . e 'toda a linh <t com t· amaes 
deve form a r uma r Gele ele mais ele 900 kils . E nl.r e os r~tm aes 
fig ura o da Ca.mpanha, qne seeve, por meio elas es tações de 
Aguas Virtuosas e Ca JllbuC[tiira, ás aguas mineraes ele Lam
bar y e Cambttqu ira. Deve teeminar entt·e Uberaba e Jag tw ra 
na Companh ia Mogy~wa. Seeve aos muns. ele 'l't·es Co rações, 
Gampanha , Christina, Varginba, Tres Pontas , Dores da Bôa 
JDsperança, AI Ce nas c. Carmo elo R io Cl~ro. Ten: as s:;gui n tes 
estações , na lntha prtnctpal: 'l't•es Coeaçoes lco ntuma (,ao da ele 
Minas e Rio): Parada elo Ba ptisLa , Varginha (no kil. 3<1.200 
ms .), Fluvial (no kil. 57.2'10 ms.): Espet·a e Pontalete . No 
ramal da Campan ha : Freitas (ponto elo en·tt·onr.a mento na 
Minas e Rio), Parada ele Santa CaLharina (n o kil. 22), Bias 
F ortes (no kil. 32,500 ms.), Aguas Virtuosas (kil. 43), Cambu
quit·a (ki.l. 69) e Campanha . A Par ada ele Santa Ca tharin a e a 
estaçã o de Bias F or Les foram ina uguradas no dia i de reverei ro 
de 1894 ; a de A.guas Virtuosas , no dia ~'1 de março; e a ele 
Cambuc1uira, no d ia 8 de outubro. 

MUSAMBO. Rio do JTis tado de Minas Get•aes , nasce na 
serra elo Lopo e banha os termos de Cabo Verde e Musambinho. 
Rece be os couegos Bebeclot•, Santa Cruz e Musambinho . Atra
vessa a estrada que elo Musambinho vai a Santa Ri ta do Rio 
Cla ro e a que de S . Joa.qnim el a Serra Neg l'a vai ao Areado. 
Retmém·se ao Cabo Verde e j tmtos •rão no Sapucab y , que por· 
sua vez vai ao rio Grande _ A Lei Prov. 11. 2.9o8 de 7 de OII

tubro de 1882 autorisott o dispendio ele 3:500, com a desobs
trucção dos r ios Cabo Verde e Musambo . No Monitor Sul 
Niineiro ele 2'1 de outLibro ele ·1886 lê-se : << O Sr. Ma noe l Ale
xandre ele OI ;veil'a acaba. de r ea lisar no ri o Musambo, no 
mun . de Alfenas, a navegação por meio de barcas, como já 
o fez no Sapticaby, primeiro qLte Ollkos, e como em breve pretrmde 
realisar no Cabo Veeele . O Musa m bo di.sta da florescente freg . 
elo Areado t res kils. e par a allí acaba de l evar o Sr. Oliveira 
mnibos voluiues provenientes da corte na sua barca G?tCbJ'Cbn1J, 
que voltou carregada com H.OOO kilos ele cafe » . 

MUSQUETE . Foo le ele ag uas ter1uaes, na com. de Hape
cnrú, Estado da Bahia . A ve rtente elo )Vlusquete dis ta cinco 
leguas da vi1la de !Lapecttr tt , na margem esq. elo rio. Ag na 
limpida e transparen te, inodora e sem sttbo t· ; ternperattll"(L 30 
gráos centigt·aclos . 

MUSSAHIBA. Riacho do Estado de Pema mbuco, afr. elo 
t·io Ja boa tão. 

MUSSÚ. Riacho do Estado de P em amb uco , aff'. elo rio 
Ipojuca . 

MUSSÚ. Lago do Estado do Amazo nas, na margem elo 
l'io Branco, aba ixo do rio Uanauau . (Capitiio-le tlente Ama
zonas). 

MUSSUABA. Praia no mun . de Angra elos R e.is e Estado 
elo Rio ele Janeiro . 

M USSUAPE , Riacho do Estado ele Pernambuco, desagua 
no Capiberibe pela margem esquerda. 

MUSSUCA. Log . elo Estado de Serg·ípe, no mun. de La
range iras ; com uma esch. mixta, creacla pela Lei Prov. 
n. 1.13:1. ele 18 ele ma rço de 1880 . 

MUSSUNUNGA (Bahia ). Nome de cet•tos te rrenos fOfos, 
arenosos e hum idos ( J. Pr~ewoclowski.) 

MUSSUNUNGA. R io elo Estado de Sergipe , nasce no l ogar 
Engenho Novo , banha o mnn. de Santa Luzia e desagna no 
Guat·arema . Tem 40 k ils. ma is ou menos ele curso. 

MUSSURÉ. Um dos qmwteirões elo mun. da capital do 
Estado do Parahyba do Norte. 

MUSSUREPE. P ov. do Estado elo Rio de J~.neit·o, no mun. 
de Ca mpos; com uma esc h . publ. ele inst. prim ., c t·eada pela 
Lei Prov . n. :1.. <169 de :1.870 . 

MUSSUREPE . Riacho elo Estado de P ern <t mbuco, rega o 
mun. do 1~. Santo do Pão d'Alho e desag ua na ma t•ge m esq. 
do !·i o Capibal"ibe . 

MUTÁ . Ilha do Estado ela Bahia, entre a ele Ita pari ca e o 
continente, quasi defronte da pov. c! e Pirajuhia . 

MUTÁ. Ponta no Es tado da Bahia, ao S. ele Cama
mú : Fô rma com a ponta dos Cas telha nos uma enseada; no 
meio ela qual está a ilha de Qui epe, qu e é t.oda r ncleacla de 
pedras. Entre esta. ilha e a re l'e l"ida ponta do MuLá ó pot• onde 
é accessível n. enseada . A ponta elo Mntá cot'L'e co m a dos 
Castelhanos ao rnmo ele N. S. e dista m 12 milhas uma ela 
outra . E' coberta de coqueiros e access i vel, sendo a ltas as 
ten·as que lhe ftcam proxim as . [IIJ.Otlchez si l.tta-a na L<H. ele 
:J.3o 53' 20" e Long . de 410 17' H". 

MUTAMBEIRA. P equeno pov . elo E~tado elo Ceará, no 
mnn. ele Sa llt'Anna com uma capell a . 

MUTAMBEIRA. L agôa do Es tado elo Ceará , no mun. ele 
Satrh'Anna . 

MUTAMBO. Pov. do Estado el o Ceará , no m ttn. ele Ara
caty; com u1na capella ela invocação ele N . S . elo H.osario . 

MUTAMBO. Lagõa elo Estado elo Ceará, entt·e Caio P rado 
e Itans. 

MUTAR Y. Pov. do mun. de Santa Ct·uz elo E stado era 
Bahia . 

MUTARY. Riacho elo _Es~aclo ela Bahia: cl esagua. n~t Corôa 
Vermelha . F'ot a clotts twos ele besta. ao S. deste dacho qne 
foi pla ntada a cruz com que Cabra l tomou posse ela ·tet• t•a em 
nome do r ei ele Portugal. 

MUTIRÁ. Log . no mun. de Magé elo Estaclo do Rio ele 
J aneiro . 

MUTUÁ . Log . no mun. de Valençft do Es tado do l't io de 
J ane iro. 

MUTUACÁ. Log , no Es tado elo Puâ , no mun. ele Ca
metá_ 

MUTUACÁ_. R io elo E stado do Pat·á, rega o mun. elo Cnr
r ahtlho. Sua foz fica cntl'e a elos rios Per iá e Gnajarà. Desa" tta 
na bahia dos Bocas . · 0 

:!v.!:UTUACÁ. litio do E stado elo P ará , banha a cidade cl~ !Vb
za~ao e clesagua no rio Mazagão. Recebe pela margem clir . 
os tga t·apés Espmbel e Gt·a ncle e pela esq . os iVIuúttacà-mirint e 
o elo Ajudante. O l\IJ.utuac<J. -mi l"im recebe o AnclirobetÍ·!lf . 

MUTUANETEUA . Rio a:fL ela margem clir. do Jtmcli a
tyba no Estado elo Amazonas, 

MUTUAPIRA. Log . no mtw . de I taborahy elo E s t.aclo elo 
Rio de Janeiro. 

MUTUAPIRA . Rio elo E stado elo Rio ele Ja JtCit·o, na cc 
no mono elo Cha péo, att·avessa o Jn uu. de Ita bomhy e, após 
um ctu·so ele 2'! l~!ls. ma1s ou, me,.;;os, clesagua na maege m 
esq, elo Cassarabu ou Casserebu , E a travessado pelo ramal 
elo Rio Bonito da E . de F . de Cantaga!lo. 
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MUTUCA. Ass im denominava-se a fl' ~&": elo Espil'ito Sa~;to 
elo Ponta l, 11 0 Estado ele Mmas Geraes . V1cle Pcmbcbl. 

MUTUCA. Log . no mun. ela Amar ração elo ltstaclo elo 
P i:t uhy . 

MUTUCA . Log·. elo Estado elas A'lagôas, no Pox im . 

MUTUCA. An ·aial elo Es tado ele Minas Ge raes, na l'reg . 
el e :::;, Miguel el o mun. ele Santa Barbara. 

MUTUCA. Log- . elo Estado de Matto Grosso, no cli st . ele 
Sa nto Atüonio elo R io Abaixo , á margem esq . do rio S . Lou 
renço e a mat·gem dll' . elo rio Piquiry. 

MUTUCA. E stação ela Co mpanhia Pauli.s ta ele Vias F er
reas e F'l uvi aes, tHt linha ele Arar aqua ra a Jaboticabal, entr e 
as estações do Rincão e ele Hamm oncl . 

. MU'l'UCA. Serra elo illst.aclo elo Ceará, elo laclo ot'ienLal ela 
Cidade de S. Matheus, na distancia ele seis kilometros . 

MUTUCA. Serra elo Estado ele Minas Geraes, no m un. do 
Caeté . 

MUTUCA. Mol'l'o elo Estaclo ele Minas Geraes, na Jreg . elo 
Bo m Ja rdim e mun. elo Turvo. 

MUTUCA. R iacho elo Estado elo Cear á , banha o mu n. ele 
S . lVü\theus e clesagtta no rio Jaguaribe . 

MUTUCA. Rio elo Esta do ele Minas Ge raes, aff. elo Sa
puca l, y . Banha a parochia elo seu nome . 

MUTUCA. ltibeirão do Es·taelo ele Minas Ge raes , atravessa 
terras da parochia rlos Remeclios, mun. ele Barbacena, e clesa
gua no Piranga . Recebe o ribeirão elos Pereiras. 

MUTU CA . Ca rrego elo Es·taclo ele Minas Ger aes, banha o 
mun. elo CIH' velJ o e clesagua na margen1 esq . elo rio Picão, 
tl'ib. elo rio elas Velhas. (Inf. Joc. ) 

M UTUCA. Ribei l'ão do Eslaclo elo Matto Gr osso clesagua 
na margem clir. elo Coxipó mirim, cerca de 36 kils. acima ele 
s ua foz .. Rece be o Muhuquin ha . «Este insigniiicante cu t·so de 
agua, cltz o B. do Melgaço, não seria aq1Li menciouaclo, si não 
fossem as ~eguintes circumsta ncias : Em :1732 o brigade iro 
1\ntonio de Almeida Lara promoveu a formação ele uma so
Ciedade pat•a o fim ele desviar as aguRs elo Mutuca e enca
nal-as de modo a. lavar os ·tabuleiros elo Coxipó e a campanha 
elo Jcboé, que se suppunha abunclan·te ele ouro, no espaço que 
medeia v a entre o Mutuca e a então villa ele Cuyabá. Este as
sumpto mereceu a !littenção elo gove rno e foi objecto de um elos 
pa ragr·aphos das instrucções dadas ao primeiro governador 
V. Antonio Rolim ele Moura. Pouco a ndamento teve esse 
Mrviço, que, consta, durava a inda em 1761 . Depo~s foi 
in·terrompiclo por mais ele 40 a nnos, em conseqnenCia, po1· 
ven·tu\·a, ele tet·- se in·terrompido a mineração elo Co'x ipó, por 
suppos·ta existencia ele diamantes. Em 1814, sob os auspicios e 
a ins·tancias elo capitão-general João Cal'l os organisou-se uma 
companhüt ele mineração , que tinha po1· uma de suas incum
bencias o dito escavamento para os Lins da mineração e tam 
bem o abastecimento ele agua ela capital. O major ele enge
nheiros, Cabral, foi imcum biclo do nivelamento. Não teve 
maior andamento e em 1824 a companhia eli~solveu-se por si 
mesmo . Pos·ce1·iormente ·tem-se por vezes agitado a ques tão 
ele com,eniencia do dito encana1nento , que em :1870 fo i obje.cto 
ela Lei Prov . n. 22 . E ntretan·to nada se tem feito: e não sei 
(!Ue exis ta o nivelamento elo ma,i01· Cabral , nem otúro traba
lbo technico ele algum valor>> . Nos ultimos annos, após o [al
lecimento el o illustre Barão fizeram- se os maiores esfor ços 
para supprir de agua a cidade ele Cuya bá, procurando-se 
outros mana nciaes, abauclouando- se o projecto das aguas elo 
Mu bttca em consequencia elos es tudos a qlle procederam o fal
lec iclo Tenen·te-coronel li'rancisco Nunes ela Cttnha (este por 
pa l'\e elo governo) e o engenheü·o particulal', J?ão. Frick, os 
qu aes combinara m abastecer a c1dacle , como ellectJvamente se 
fez, em 1884, desvi ando as aguas elo rio Cttybã . 

MUTUCA . Rio elo Estado ele Mat'to Gl'Osso, aff. clir. elo 
ribeirão San t' Anna, braço elo Bento Gomes. 

MUTUCA. Lago elo b;stado elo Pará, no mun . da Prain ha . 
MUTUCA. Lagõa elo Estado elo· Ceará, no mun. de S. Ma

theus. 

MUTUCA. Lagôa elo Estado elo R . G . do Nor te , no 
mlln. ele Touros. 

MUTUM. Log . elo Est:~clo elo Maranhão, no term o ela Cha
padinha. 

MUTUM. Log. do Estado elo Rio ele Janeiro, na freg . ele 
S. João Baptista elo mu n. ele ivla.cahé. 

MUTUM . Log . elo Estado ele Minac Geraes, no mun. da 
Bagag·ero, con1 eschola . 

MUTUM. Log . do Estado ele M:alto Grosso, no clist. ela 
Ch apnda e mun. ela capita l. 

MUTUM. AnLigo alc1eamento ele incUos, no Estado elo 
E. Santo, na margem esq . do rio Doce, se is kil s . aba ixo clv 
por to elo So n?.a, no mun. ele L in h ares . Esse aldeamento, 
creovclo euJ 1859, P. ra o unico r egttlar que existia naquelle Es·
tado . Pe las SLtas ,,isinhauças vague iam bandos de 1nclio ~ r e
beldes que mu ilas vezes dão i11 vesticli.ls sobre as habilaçoes 
elo~ a lde::tclos, destruindo e ro11bando tudo que encorrtram, 
espec ialm ente os cães, CLtj as qualiclacles venatorias s:i:o por 
elles co ll hec iclas; esse facto ten1 concorri do para a clecaclenci:t 
elo <.tldeamento. Occ upava uma area ele seis kils . ele frente sobr e 
outros "ta.n tos de fu ndo, emprega ndo-se os inclios aldeiaclos em 
plantações ele milho, feijão, batata , e canna de assucar. 

MUTUM. Uma elas es tações ela E . ele F . ele Nazareth, no 
Estado da Bahia, no kil. 23 e na a ltitude de iQ8m,35. 

MUTUM. Morro elo Estado elo Rio ele J:::.neiro , a ma rgem 
ela lagôa Imb oass ica ou Boassica . 

MUTUM. Ilh a no rio e Estado elo Amazo nas, pouco abaixo 
ele /:lerpa ou Itacoa tian1. e proxima ela g~·a n ele ilha ele Serpa . 
Em sm• ponta orien·tal 1111. um ba ixio, qne se eleve evitar. 

MUTUM. Ilha elo Es tado elo Amazonas, no rio Japura , 
afl'. ela ma t·gem esq. elo So limões . Fica pro:-:ima as ilhas 
Cu rupirá, Uanupe e 'l'aya- assú ou dos Por cos . Com o mesmo 
nome faz a menção o conego Anché Fernandes ele Sour.;L, em 
suas - Notic ias Geogr aphicas cl~ Capita nia elo R io Negr o -, 
ele uma ilha ex istente pouco acima da foz elo Jamary no rio 
Mad~üa . 

MUTUM. llba no rio Negro, aff. elo Amazonas, no Estado 
cleste noc:te ; entre as ilhas cleuominacl as Gua riba e Meno
capuan . 

MUTUM . Ilha no rio Ar aguaya, aff. elo T ocantins, pró
xima ela foz elo corrégo elo Cayapó e abaixo elo travessão de 
Sa n·t' Anna . 

MUTUM . Ilha do Estado elo E . San·to, no rio Doce, entre 
Linhares e o Tatú , uo mun. claquelle nome . No mesmo mun. 
ha um ribeirão ele egual nome, atL elo r io Doce . 

MUTUM. H.io ·trib. elo Jatahy. E' consicleravel e ·tem 176m 
ele l ar gura na foz . 

MUTUM. Igarapé do Estado elo Maranhão, no mun. de 
S . Lui z Gonzaga . 

JYIUTUM. Pequeno rio do Estado ela Bahia, aif. do rio da 
Dona, que o é elo Jaguaripe . 

MUTUM . R io elo Estado ela Bahia, banha o mun . ele Santa 
Cruz e clesagua n o r io João ele Tiba . 

M U TUM . Per1ueno rio elo Estado elo E. Santo, clesagua na 
m argem esq. do rio Doce a cima ela foz elo r io S. João. 

MUTUM. Corrego elo Estado ele Minas Get•aes , afl'. do rio 
S. Domingos, que o é elo rio José Peclt·o . 

MUTUM. A t'l'oio perto d ol. estrada ele Poconé, tres kil s . clis
·tante elo ele Sant' Anna; desagua no ribeirão de Bento Gomes 
no Estado ele Matto Grosso . 

MUTUM. Riacho elo Estado ele Matto Grosso, atravessa a 
estrada pa ra Goyaz , en tre os elas Tol't'inhas e elo Páo Furado. 

MUTUM. Ribeirão elo E stado ele Ilifa·tto Grosso, formado 
pela juncção elos ribeirões ela Madeira e el a Ag-ua Br anca, e 
que com 35 kils . ele curso vai sahir na lag()a ele Cuyabá-mirim, 
24 kils . abaixo da bocca elo Pirahy, furo elo CL1yabá, e oito 
aci ma elo Sapê . 

MUTUM. Ribeirão .do Estado ele Ma tto G\•osso, clesag-ua á 
esq. elo Miranda, en~re os ela Guardinha e elos Coqueiros . 

MUTUM. Cachoeira no ~aranati.nga , entre as elo Rebojo e 
elas F urnas. Passam as canoas a mma car ga, seu do o caminho 
por ·terra de mais ele um kilometro. 
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MUTUM CACHOEIRA. Aldeiamento de índios da tribu 
Cubeós, nas margens do rio Waupés, no Estado do Amazonas, 
Seu orago era Santa Ct·uz. 

MUTUM-COARA. Igarapé do Estado do Amazonas, n a 
margem esq. do Japurá, trib. do Sclimões. 

MUTUM-PARANÁ. Ribei.J:ão elo Estado de Matto Grosso, 
aff. dir. do rio Madeira. Sahe em frente á cachoeira dos Tres 
Irmãos. 

MUTUNS. Logs. do Estado das Alagôas, no mun. de Cu
ruripe e em Urucú. 

MUTUNS. Ilha no rio Parnahyba, defronte da pov. de 
Santa Qui teria, que fica á margem esq. e pertence ao Estado 
do Maranhão. «Tem, diz o Sr. D. Moreil'a Caldas, pelo bl'aço 
occidental do rio, cerca de cinco kils., sendo a sua direcção 
de SSO. a ENE., conforme verifiquei, ao voltar da Parnabyba, 
quando então trazia uma bussola. Em uma grande C(Jfl·ta, do 
rio Parnahyba, ds. capHal para baixo, sem nome do seu autor, 
mas que não pó de deixar de ser trabalho do Dr. João Nunes 
de Ca mpos, e que me foi de grande auxilio até á cidade ela 
Parnahyba, vê-se a ilha dos Mutuns com uma notavel differença 
de rumo em sua parte septentrional, o que attribuo ao leito 
capt•ichoso do J'io de que se trata. " 

MUTUNS. Grupo de ilhas no rio Mamoré, logo acima da 
foz do Pacahás Novos ; no Estado de lVLatto Grosso. São em 
numero de oito ou mais ilhas, variando nos tamanhos entre 
50m e kil. e meio. Abundam em seringueiras e copahibas. 

MUTUNS. (Serra dos). Assim se denominam uns terrenos 
altos entre os rios Miranda e Paraguay; no Estado de Matto 
GPosso. 

MUTUNS. Riacho do Estado de Pernamhuco, serve de 
limite á fi•eg. de N. S. da Conceição da Pedra e desagua no 
rio Ipojuca. 

MUTUNS, Ribeirão do Estado de Matto G-rosso ; nasce das 
terras altas que medeiam entre os rios Paraguay e Miranda; 
e correndo a ENE sae neste ultimo, na Lat. de 21°14' (B. 
de Melgaço). 

MUTUNS. R io do Estado de Matto Grosso, tr.ib. do rio do 
Paredão. Atravessa a estrada para Goyaz entre os do Panbano 
e do Pat~ Furado. 

MUTUNS. Ribeirão do Estado de Matto Grosso, afl'. do 
Jatobá, cabeceira do rio das Mortes. 

MUTUÓÇA. Log. elo Estado do Maranhão. no mun. de 
Tury-Assú. 

MUTUÓCA. Rio do Estado do Maranhão, banha o .mun. 
de Tury-Assú e desagua no Oceano. 

MUTUÓCA . Bahia na costa. do Estado do Maranhão, pro
xima á elo Tury-Assú. E ' pequena e rasa. 

MUTUQUINHA. Pequeno rio no Estado de Matto GroB"so, 
nasce a 30 ou 36 kils. ao NO de Cuyabâ, não longe da pov. de 
Brotas, e desagua na margem dir. d0Mubuca. E' innavegavel. 
Seu cm•so é estimado em 30 kilometros. 

MUTUTY . Pov. do Estaclo do Pará, no mun. ele Breves; 
com uma esch. publ., creada pela Lei n. 96 de 18 de mavço 
de 1893. 

MUTUTY. Ilha do Estado do Pará, no mun. de Breves, 
proxima das ilhas Grande do Vieira, do Camarão, do Limão e do 
Ituquara. E' contornacl:a pelo Canal do Vieira Grande e pelo 
Furo elo Jacaré. 

MUTUTY. Rio do Estado do Pará, na nha Marajé e mun. 
de Breves. 

MUXANARA. Morro do Estado do E. Santo; avist:J.-se do 
m:J.r . E' tradição haver servido por muito tempo de asylo a 
uma tdbu ele índios, habi-tante do littoral, antes da conquisLa 
(Dioo. elo E. Santo). 
· MUXINGUEIRO. Ilhéo na bahia ele Guanabara, proxima 
á. ilha das Flores e Ananaz. Pertence ao governo. 

MUXIPANÁ. Rio do EsLado do Pará, banha o mun. de 
Spuzel e elesagua no rio Xingú (In f. lo c.). 

.MUXUACÁ. Rio elo EsLado do Pará, clcsagua na marg,em 
ehr. do Xingú_ pouco a,cima elo Souzel . 

\.. 

MUXUANGO. BL'ejo atravessado pelo canal de Campos 
a Macahé, proximo da lagôa de Jesus; no Estado do Rio de 
Janeiro. 

MUXURÉ. Estação da E. ele F. de Baturité, · no Es·tado 
do Ceará, n,o prolongamento, a 259 kils. ela capital e 28 ela • 
cidade de Quixeramo bim. · 

MUZEU. Riacho que desag·ua no rio Parnahyba proximo 
á cachoeira das Bolotas. 

MYSTERIO. Rio do Estado elo Maranl!.ão. aff. elo Ca
jary, que o é do Maracú., · e este do Pindaré. Ha uma ilha 
do mesmo nome neste uitimo rio. 

N 

NABILEQUE. Vide Q~1eima,. 
NABI-NIOGODI (Rio.). Vide Mtir(Jfltda,. E ' o nome por 

·que o conhecem algumas tribus Guaycu~·í1s, no Estado ele 
Matto Grosso. 

NABODOQUENA (Serra ele). Extremidade NO. das terras 
altas que medeiam entrc:l es rios Paraguay e Miranda; no Estado 
de Ma"tto Grosso.·(B. de Melgaço) .. 

NABURO. Brejo pestife~·o Glo Estaelo do Rio ele Janeiro. 
Fica entre os pantanos que margeam o rio i)iacahé. 

NACAR. Rio elo Estado do Paraná, no mun. e bahia ele 
Paranaguá.. E' arenoso e baixo em sua foz, fundo e eseabl'oso 
para o interior. Seu cut•so é ele 4 a 5 kils. E' navegavel por 
canôas. 

NACEIA. Al'l'aial do Estado elas Alagôas, na B1·a1,1ca. 
NACKNENUKEê. Selvagens que habiiliavam os valles do 

alto Todos os Santos, Mucury do Iüakatan, Poté e Mucury 
de fóra. A respeito clelles dizia '!I'heophilo O"ttoll,i no seu, 
Relatar ia de 1853 á paga. 34 e 35 o seguinte:- <<Esta confe
deração não tem leis, nem governo regular, nada que se 
assemelhe a uma organisação nacional. .. 'l'uclo entre os 
míseros indica uma sociedade em acabada dissolução ou· 
uma raça onde ainda mal germina a sociedade. Nem ao. 
men,os uma religião nacional os liga. As idéas confusas que 
teem da divindade parecem beb.ida11 nas çonversaç0as de 
alguns que entendem o. portuguez, e tem ouvido a c\ive\'SOS 
missionarios, e entre elles ao Sr. f~·ei Berna1·di.no. Vi di
versas sepulturas , onde enterravam-se alguns mortos. Todas 
es.tão ornadas com a Cruz da Redem,pção, e observei com 
religiosa attenção a passagem de alguns por jun·to daquella• 
mansão dos seus finados . Todos faz iam genufl.e:xão, peranLe 
a Cruz, e volta;ndo-se depois ». 

NADO. Rio do Esbado da Bahia~ desag.ua no rio Pardo 
pela margem dü•. a 180 kils. da foz. E' assim denominad(} 
por não dar váo no tempo elas chuvas . 

NAGÉ. P arochia elo Estado da Bahia, no mun. ele Ma
r agogipe, á margem elo l'io Paraguassú. Orago N. S. elo 
Livramento e diocese archiepiscopal de "S. Salvador. Foi 
areada parochia por _Lei Prov. n 2. 077 de 13 de agosto qe 
1880 . Sobre suas clivisas v1de art . I da Lei Prov. n. 2.077. 
Tem eschs. puh\s. de inst. p:·im. uma das quaes areada pela 
Le1 Prov. n. 1.899 de 18 de Julho de 1879. Fabrico de louça 
commum. 

NAGÉ Rio elo Estado da Bahia, na parochia elo seu 
nome. 

NAG-HURÚS. Selvagens que habitam as margens do 
rio Pankas. Os Nag-hurús e os Nug-kraks são bo·tucudos, 
que uzam de ·taboinhas nos beiços. «Qualquer dessas trihus 
percorre errantemente aquella zona, em manadas de homens, 
mulheres e crianças, sem coluluúr a menor provisão abmen,
ticia, vestidos, em ambos os sexos, por urnasimples folha 
de CC/Jebhé, pendente scbre as parl,es genitaes . Com suas 
flechas, que em momento algum wba~1clonam,fazem a caça 
para se alimentarem : vi-os comer ralzes, pa,1'1'onha,s ~masti
gadas primeiro pelas mulheres), insectos, animalejos de páo 
podre, etc. : disse-me o interprete que ele animaes viv0s só 
não comiam cobras ». 

NAHUGUÁS. Aborig-enes do Estado ele lYLatt0 Grossq. Farl
laro, idioma cliil'erente do dos Bakahiris . 

20.594 
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NAHY . Ilha no r io Içá, no Estado do Amazonas, ft·onteira 
ao por to de Ubirinahy. 

NAKE Riacho do Estado de Minas Geraes. banha o ter
l'itorio ela !1-eg-. ele Co!]ueiros do mttn. de S . Mig uel ele Gtta
nhães e clesa.,.tta no rio Sa nto Antonio, no a n tigo commercio 
denominado Quartel do Nake, antiga divisa ela freg. de São 
Miguel. 

NAMBliS. Arrai al elo Estado da Bah ia, no tet·mo ele Ita
- pecurú ; com uma esch. publ. ele ins·t. pl'im. ct•eada pel a Lei 

P ro v. n. L 996 de 6 ele julho ele 1880. · 

NAMBOAY. Ilha elo Es tado elo Pará, no rio T apajós . 
V tele 111 amb'oahy . 

NAMEREMA . R io elo Estado elo Amazonas, na m:u·gem 
esq . elo rio J apurá, a ba ixo das cachoeiras, entre os 1•ibeiros 
Puapuá e Mauina. (Arauj o Amazonas) . 

NAMORADOS. Monte nt\ iil·eg . do E. Sanho ela, Velha Boi
pe!Ja; no Esta:do ela Bahia . Fica defronte elo mar. (Inf. loc.). 

NANÁ . Ilha elo Estado elo Amazontts, no rio Pmús. O Dr. 
S . Cou tinho no seu R el atorlo sobre o rio P urth (Vide Rel . ela 
Agr-ic~tlNwc•, 1895) diz a pag-. 12 : « Nc~ná, ilh a e ncost;;;cltt á 
marge m elir. elo rio, de cuj a foz dista 20,63 milhas ; tem um a 
gt•andezn. a!Dt~roximacla ele <1 ,300 bt·s ., ; a pag. 26: « A ilh a 
do Naná fica proxima da margem esq . e é sepa t•ada pot· um 
estreito canàl; tem cill co milhas ele com brim ento e di sta 7 elo 
s iti o do Souza . E ntre estes clous pontos ô rio alarga chegando 
<t 800 ht•acas . A ponta inl'el'io r dtt ilha ri ca pouco acima da 
foz do canal elo tago cl<t Ct\sta,nl;a.» Qt~as i ft·onteira á po 1~t~ 
dessa ilh~. fica o lago ela E stopa. P1·esta-se a !lha elo Nana a 
cu1tut•::t ela can na e do m·r oz. 

NANADANE . Alclêa ele índio~ no mun. ele Miranda, e 
l!lstaclo ele .M:a,tto Gr osso. Ém 1885 contava 153 a lm as, sendo 
79 homens e 74 mulheres. (Rcl. da Ag,·iottlt-um . 1886). 

NANAINDUBA. 8achoeira no rio Xingü, ~rib. elo Ama
zo nas . Na distancia ele 300 braças dessa cachoeira ex is te, diz 
Baena, nm a pedt'a, chamada Ftama racú., collocada sobre tres 
pedras dispostas em h'iangulo isosceles, a qual, tocada, dá 
so m forte como de um s ino, cuja. fi gura tem. 

NANA-RAPECUMA. Aldeamento do Estado do Amazonas, 
nlial el0 ele Taraqu(t. T em como o aldeamento S. Bet·nardino, 
HO habs . (Rcl. da Agl'icult~wa . i 88G). 

NÁO DO REFOLES . Lo~ . do Estado do R. G . do NorLc, 
na com. elo Natal, "uma nüllw. de clislttncitt ela foz do PuUe ng·y. 

NÃO-ME-EMPURRE. ill' ass im vttlg;umente denom inad a 
um a ex tensa e escab t·osa l adeira tt·açacla no dorso elo um es
pigão que desce elo Itat iaya-miri1~1 . Ahi abunda. o páo-ca.nc!Pa, 
j1tstamenle class ificado por Ma rt!US no exp •:ess tvo genero lych
nop/tor·a ela fttm ilia elas synaolher eas . São a r bustos ele t res a 
cinco metros ele aHltl·a collt mu i·to pottcas !'olhas ; Lronccs rn tu 
·to rtos e todos cober tos de esverdeados lichens, aos qua.es se 
junta . uot· vezes, a. singular bromeliaoea, denom in a da ba1•bas 
ele velhÔ pelos nossos camponios, e c lass ificada fillc~nclsicv ~•sne
oi:cles p2lds botanicó!}. 

NÃO-NÃ O . Log. do Estado elo Amazonas , na mal'gem clir' . 
elo rio Purús, el a qual {ica lllU p ouco distante (Dr. S. Couijinho.) . 

NAPUPAQUEN .. Rio do Estado elo Amazonas, aff. da 
mar g-em clit·. elo rio U ra ricapar ií .. 

N kRCISA. Serra elo Estado elo Pará . no mun. ele Ouram. 
lli' alta e cobe.rta ele soberba vegetação (Inf. loc .) 

NARCISO. Ilha elo Eshaclo ela Bah ia, no rio S. Francisco, 
pottco ac im a ela pov . do Remanso. Annexos a ella existem uns 
bancos ele a1·e)·a (Halfelcl.) 

NARIZ FURADD. Serra do ]J;stado el e P ernambuco, no 
mun. el e t'acarat(t, 6. ma rgem elo S. Fra ncisco, proxima. das 
se ~ras ele 'l'acaraL"lt, elo Brej o e elo Brejinho ou eb Jnliaua. 

NASCENÇA . Log .. nod ist. elo Brejo dos San·tos e Estado 
elo Ceará. 

NASCENÇA. Pov. do E~ Laclo elas Alagôas, no mun . cl0 

Pene elo. 
NASCENTE. Uma das esta,c;ões tla lJ:. ele Feno elo Rio 

Guande a Bagé; no '!J:stado do R. G . elo Sul , entre Serro Cha to 
e Pei!lras Al·bas . 
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NASCIMENTO. Log. elo Estado do Par á, no mun. ele Chaves. 

NASCIMENTO. Ilha no mun. de Chiqu e-Chique do Estado 
ela Bahia, no rio S. Francisco. 

NASCIMENTO . Ilh a elo l~stnclo de Matto Grosso, no rio 
Brilh ante. 

NASCIMENTO. R ibeirão elo E stado ela Bah ia, banha o 
mun. elo Prado e faz barra na margem clir. elo l'io elo Sul, um 
elos f'orma,clo res do Jucurucú. 

NASSAU. Lo g . elo Estado do Rio de Janeiro, no mun. ele 
Petropolis. 

NATAL 1 • Cidade capitalclo Es~aclo do R . G . 'elo Norte, 
séde da com. elo seu nome, ã martZem dit•. elo r io PoLengy , 
pouco mais ele 2 ,5 milhas de sua foz . Seu clima é geral mente 
quente, sendo a cidade pouco la:vada pel as virações . No tempo 
elo invernn, q ue começa e1T! ab t•il e vai até julho, as chuvas são 
copiosas. O terreno em sua totalidade é muito es Leri l, por ser 
a renoso, exceptuauclo algtms lagares ao S . ela, cid ade e outt·os 
no interior. troi fundada em 15~9 por Jeronymo ele Albuquer
que, c1ue de u-lhe o ·titulo que hoje co nserva. Divide-se em clous 
bairros: a cidade alta (Natal) e o clist. elo hibút'ão, que é a 
parte exclusivtt n1eniA commet• ci a l. R csente- se na consLt'Ltc,,ão 
do máo !)OSto ela época em que principiou a edificar-se. Possuo 
um hospita l de Caridade, insHtuido em 1855; uma companl1ia 
ele ap t•endizes marinheiros, Cl'eada a 12 ele agosto tl e 1873 , 
uma sociedade promotot'<t ela ag ri cnltu t· n. e i ncl us tria , in a ug u
r aeta tl 7 de setembro ele ~87G ; um a faudca ele tecidos ele a lgo
dão, atttorisada pelas Leis P r ovs. n. '732 ele. 9 do agos to de 1tl75 
e 773 ele 9 de dezemb~· o ele 1876 ; clous theatr os. A Lei Pt·ov. 
n. 682 de 8 ele agosto de 1873 autorisoa a co nstrucçii.o ele uma 
1~ . ele F'. a. partit· ebt Capi ta l {t villt~ ele Nova Cru~, 
passando pelos valles elo Capió , S . José de Mipibú, Jact't, vi li a 
de Goyaninha e Penha. Sua egre.i t~ ma triz tem a in vocação ele 
N. S . da Apt·esen tação. Ignora-se com pl et·iltmen te a data d tt 
sua creação. Reediricando-se a matriz, no anno de 178G, achou-se 
a pedra funclame ntnl, que clecla t·ava ter s ido ecl iOcae!o' a mesma 
eg reja em 1670. Vi !la em 25 ele dezem bt·o ele 1699. Cidade pela 
carta imperial ele 24 d e fevereiro de 18.22 . Tem eschs . el e insL. 
J:.l rim .. O ensino secundario e dado no A:theneu Rio Granclense . 
Possue a inda um a esch. Normal de ins t. pr1m .. et•eada no 
Athe neu peht Lei P rov. n. 67i ele 5 ele agosto de 1873, e uma 
Bibliotheca publica. Nell a tem começo a Jim·o- via do Nntal a. 
Nova Cl'llz, cuj<t concessão teve por base a Lei Pt'O\'. n. 682 
ele 1873 e conLt·::tclo ele 2 ele julho ele 187'1, sendo ofli cia lme nte 
Í11:.nq:;11raclos os se!Is Lr a l>a lh os :. 27 ele fevercie de '[ t;SO. 
E' com. de LtH'Ceira. enLr . Cl'ea.du e e l u~s ifi c;;.da pr. lo A l va l·:'•. 
de 18 ele março ele 1818 e Decs. ns . GS7 ,]c 2G de jnlh o tlc t f:;o 
c <1.971 ele 29 ele ma io el e 1872. No a rchivo cl;l. e:~mam Jllull i
cipnl dessa c irlncle encont r il-se o s g11intc: «No anno de 1723, 
houve nm lt bti.o ri goros<t secca em que perecera.m muitas cr ea
lut·ns h um ::~> n as á fom e e ~. necessiclocle, e o v tr a.s esca pa ram 
sw;tentan clo- se c.om cou ros " bixos immunclos . Prese 1l ciei 
Í"'ual seccn nos annos ele 179 1, 1792 e 1793, em C[II P. a.lg un R 
ci~s hnbs . des tes re concavo~ e set·tues , fall <;cem m á fil me c1 :i. 
Jlccessiclade, e ou tros elos mesmos sertões r egressaram p:u-a 
estes agr estes , em cujas jornadas ta mbe m f'all ccera m a lg nnR. » 
A pop . elo mun . , em ·1890, cr~. de I8.2\l9 h a bs . O mun. c n
rtna ao N. eom o d3 S. Gonça lo pelo rio P o te n)ty, a I~. com 
o ocean o, ao S. com os !Utll1S. el e S. José ele Mipibú e Papa ry , 
e a O. com o de Mncahyba. Ha n o mun. os seguin tes cclili
cios ele propt•ieclacle cht uniiio: Quartel elo 31° bo.t::t lbii:o el e in 
fanta ria, qtmrtel ela companhia ele a pt·e,ld izes marinhe iros, cf\sa 
cl tt Alfa ndega, palacete da Caixa J!:conomica, galpão da Capi
ta nia elo Podo e fortaleza cios Santos Rei s Magos ; e os segn i·n 
tes pt'oprlos estacloaes: palacete do Congt·esso, onde ruucc ionam 
e"nalmenle o Supr emo 'rdbuo al ele Jt1s biça, o Th esour o elo 
E~~t::tclo, Corre io Ferl eral, 'rl'ibunn l do Jury e Intencle ncia Mu
nicipa. l ; Atbene1t R~o-Granclense , o Hospital Mi li tar , o Lar.~ re to 
'da P ieclaclc, o IIosptlal de Caridade, o quartel do baLal ltao ele 
se"'urança, o g-a.Jpão ela corôa e a cadeia publica. T e m LL IU<t 
iJiblio tlt eca, gue f ttncc i o 11 ;:~ no ;Hhenen. Produz o mun . os 
ce renes propdos ela zona, em que es lá ~iLuado, e tt canna ele 
assuc<H', que e cultivada nos va lles elo C<tj npirang <~, PiLim l,ú 
e Japecanga. Ex istem (·1895) n.o mu n. sete engenhos de ra bl'i-

t Escrevi d i ~rc t·sas carLas ao Go ve t>nador do Estado sohciLa11do in• 
formações a respeibo dessa cid<~de , de nenhuma recebi respos t<i . 
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cat· assuca r e aguar cle 11te, sendo dons mov idos a vnpor e c.in co 
pot: antmaea . Na cap ital fu nccion a u ma fa brica de fiação e 
tcc1clos ele a lgodão, e achn.-se em co ns trucção uma sa boar ia . 
O. movimento ele ·i mportaçii:o e exportação para o interw r é 
leito pe lo r io Pote ngy, pela es Lra.ia de rodage m que se dil'ige 
ao i nterior elo Estado e p la E . ele F . el o Nata l ~t Nova 
Ct' llZ . Acha-se em cons trucção outr a linh a fen ea, que eleve 
ltgar a margem esq . do rJ o Potengy, fr ontell'a á capital, com 
o ub.errimo va lle agrícola elo Ceará-m irim . O mo vimen to 
m ar it iu10 ela capital deve tomar incremen to logo que Sdjam 
mel110raelas as co nd ições ela ba n·a, r1ue é de clíffi cíl pt·a·t icagem 
e insuffic ie11te profundidade para n avios de a lgum pol.'te . 

N ATAL. Ex- cura to ela [reg . de N . S. das Dor es, no mu u. 
ela cap ita l elo Estado elo P iauhy. Foi creado pelo a l'L I da 
Lei P rov . n . 1 .043 de 3 de junho ele 1i:l82 e el evado á C<t"tego d a 
ele v1lla pelo Dec . n . 2! de 28 de ma t·ço de 1890, e t' fl baixado 
dessa caLego ri a pela Lei n . 3<! ele 26 de junho ele 1894. 

N A T AL. Iga1·apé elo Es tado d o Amazon as , a ff. do r io Urubú 
(A . M . ShMv.) 

N ATAL. Ria do Es ta do elo Rio ele Jane iro, b·a nha o m un. 
de ParaLy e desagua na margem esq. do Barra Gt·a ncle . 

NATAL . R ibei rão elo Es tado ele San ta Catllarin a ; clesagua 
n a ma rgem esq. do l'Ío do Br aço , ·trib. elo '!'ijucas . (luf. 
l oc . ) . 

N ATAL. P equeno rio do Es tado de San ta Ca tharina , a :IL 
da 1-I tlmboldt, br aço do Itapocü. (Iuf. loc .). Outro in formante 
el1 z-nos nascer elle na sen-a elo Fim e elesagua t· n o rio elo Campo 
aiL do II umbolclt . ' 

N ATAL A NOVA CRUZ. (11strada de Ferro elo) No Es
tado elo R. G . elo Norte . E m vir tude cb Lei Prov . n . 682 de 
8 ele agos to de 1873 foi essa es·trada co ntractacla no a ono se
gnintc em 2 de julh o . O Dec . n. 5 .877 ele 20 de fever ei1·" ele 
i 875 a lla uçou a · gar anLi a que, sobre o capital da com panh ia, 
conceclett a p rov . Os es tudos defin itivos ela lin b tt foram ap
prova clos por Dec . n . 6 .875 de 6 ele ab1·il ele 1878 ; a 'i ele ou
·tuu t·o elo mes mo a nno te,·e começo a constr ncção , que só a 
27 ele l'eve1·eiro el e 1880 i na ugurou- se olftcia lmeute . O Dec . 
n . 7 . 048 de '18 ele ou Lnbt·o ele 1878 lixou o capita l garant ido 
ern 5 :4pô :052$544 . A fim ele sere m t.t·ansfed clos á I mperial 
Br_ast lum Na tal an el N ovcb C1'UZ R cbilway Limited o p l'ivileg io 
e favores concedidos pelo Dec . n . 7 .0-1:>, o gove m o coucecle tt 
permissão por Dec. n . 7.08<! de 16 ele novembro de 1878 . O 
Dec . n_. 7 .769 de 20 de ;jul ho ele 1880 coufh·mou as a lterações 
elo p rOJecto , a u tod sadas pela pt·eside ncia da pt·ov. l!Jm 28 de 
setembro ele 188 1 i na t1 gnrou- se o primeiro ·trec ho el a l inha; 
a 31 de onbu bro do anno seguinte o trafego cheg-ou a Nova 
Snlz . T em ou t inha em tr·arego 120 kils . ,200"' ; liga a capi"La l elo 
Es tado a Nova Cl' uz, passando pela cidade de S . J osé e po.,s. el a 
P 11 nl1a. c Cangua::etama. Bm seu trajecto atravessa os va lle~ el o 
Ca.1 up íra nga , Cur t1ma:tahú , Capi ó, Mi pibú e J acú . Segundo o 
engenheiro P ican ço. as condições t ech nícas ela l inha são as 
seguintes : Bi tol::. {m ; declivíclacle maxi ma 2 ,5 •lo; r aio mi
mmo ela s curvas 150"' ; r elação entre as declividades: pata
mar es 26,74 °/ 0 , declives 73,26 %; reh<ção en tre ;os aliub a
n~entos : t~o gentes (?) cur vas ('I) ; l a l'gura ela p lata.forma ; 
co n es 3m,o, aterros SmO ; trilhos : ·typo Vignole - aço Bes
s~ mer , peso por melro corrente 2<1 k ilogs . ; do r mentes : ma
dei ras elo pa1z, e pin h o americano, dim en sões 2"'XÜ"' ,18X0"'.12, 
dis ta ncia en tre cen tros 0"',90, õ\ comp<tnbia es tá fa ze ndo , · na 
2a secção ela es·t1· acla , es perien e ias com rlormentes de ren·o . 
T em a s seg·11intes es tações : Natal , Pit im bú. Cajnpiran_g:l , 
S . . Jnsc , Sape, Balel luun, !!:s tiva , Goyani nh a , P enl1a, P iqull' _y , 
Ctunm a ta lJú, Lagoa da Mont a nb n e Nova Cr uz . ·s obt·e o f, l
tur dessa eq tr ncla , o enge nh eir.o fi sca l clil'i g ia ao go verno as 
cons ide rações seg tt intes : « Ain da incipien te a l a voura ela zo na 
ser vida p ola ferro -via, nã o poderá esla coJber· a renda pre
cisa a seu cus teio, e sem que seja a lavoura a n im a cla pot· 
meios íncl irec tos, cl modo a au gmentar a producção, ·terá a 
emp••eza por la 1·go tempo ele sofl'ee r o geave ouus de cus tea r o 
tea lego com parte da qtwta paga pelo J~stado a t i t ulo ele ga 
rantia ele j tn·os . Não discutirei a vantagem ou clesmn ta
gem de se ter dado á esbracla o tr açado ac tu a l ; mau ou bom 
es tá elle hoje de ft uí tivo e r eal isa cla a estrada ; si, po is, os 
poderes pltblicos não p1·ocurarem po t· mei os que hei ind icado, 
ou_ outt·os que ma is a certados fo rem, dar ao trafego a p roclu
cçao CJ Lle_ por seu t ranspor~e dê a r en da l iquid a necessaria 
para o~ Juros elo capital, t el'Í' o Estado de ser onet·a clo por 

mui tos a nnos co m o pagamento dos j uros . No estado uc tual 
co nvém pro longar a estrada pelo vale elo J endiah y até lVlaca
hyba, e tahi bifurcai-a para o P rín cipe e Cea rá-mirim. Este 
valle é o ve1·dadeiro ce ntro procluctor ela pr ov . , é o meio qu e 
actu a lmente produz o sufficieute a custear a pa t·te cln es tr ~L da 
c1ue fôr servil- o, r evertendo a r enda em provei to da Jin)U\ 
p rincipal. O ra mal pa1·a o P l'incipe ·traz a va n tagem ele roo
nopo lisar a pt·oducçii:o ela w na occupa da pelos mtms. ele Ca
t.olé, Po mbal , P ia ncó e Souza , da P arabyba , a lém dos de 
Campo Gra11d e, Acary e Sa ut ' Anua elo Ma ttos des ta 1ll"OV. 
Out t·o qualquer sys tema que não este ter á como consequen
cia a r ealisação ele u ma fen o-via n a s condições ela de Nova 
Cm z, pa ra a qua l t am bem não fa l ta rão clados estatísticos (!i-
cticios) com p1·oba torios ele avultada r enda . . . ...... . ...... . . . . 

;, 'X ·;L~tt:~ . p·r·o·v'td~·~;~i~, · . q·L;~ • ~;~p;rt~ . ~l~· . g. ;.~;{ci~ . ~i~~ ~·c~·,. ~ . ~ 
co ns tr ucç.ão ae uma es trada de rodagem em clirecção a os bre
jos da P õtr ahyba, partindo ele Nova Cruz, a fim de chamar a 
esta ferro- via a pr oelucção desse importa nte mun. agricola, ~ 
assim a nima r o desenvolvimento ela cultLLra elo exce!len·te cafo 
que produ z esta zona. » ' 

NATIVIDADE. Cida de e mun. do Est ado ele Goyaz, n!J: 
com . do Por to Nacional. Orago N . S . e diocese de Goyaz. F o1 
creacla parochia pela Lei P rov . n . 14 ele 23 el e julho ele 1835 . 
Elevada á ca tegoria de vi lla pela Resolução do Conselho el o 
Govem o ele 1 el e a bril .de 1833; ins tallada em 26 ele agosto elo 
mesmo anuo . Cida de pela Lei P r ov . n. 7G9 ele 8 el e novembro 
ele 1886 . F oi incoqJor a da Ít com . do Porto Imper ia l pelo 
a rt. I § VI da Lei P ro v. u. 19 ele 6 de julho de 18õ0. l!lsse 
m un. vai em clecadencia 1JOr faltcv ele acti'vielacle ele se~ts lwbs . 
e de b?'CbÇOS p ct?"Cv os se?"v i ços ele m ineração e lavoura, sucvs u n i ca.s 
incl~ts tr·icos . 'l' em duas eschs . publs . de inst . prim. Sobre suas 
divisas vide Lei P r ov . n . 16 de i de se tembro ele 1836 . Sobre 
esta cidade clíz Aleucas tre ())ice. cit.): « Em :L734 Manoel 
F erra z de Ar·a uJO clesco brio as minas el e ouro da Na tividade; 
como consequencía fo rmou-se logo n aquelle ponto um g ra nde 
a rrata.l ao qual deu-se o nome de S . Luiz, por que foi por mu ito 
tem po con heciclo , ata attenção ao go ve1•naclor de S . Paulo, 
D. L uú Mascarenh as, o qua l fôt·il a Goyaz a lim de crea r Villa 
BÔ<\ . An tes, porém, de ·tet· explorado esses ·terrenos Ma noel 
Ferra~ e lançado os fundamen tos ela pov ., j á por elle havi a m 
a nelado, de ordem elo gove l'l1 aclor elo P<tl' i~, Olltros exploradores . 
Cr·escen clo em pop. ~ ecl ilicios, foi erecto em freg. encomme u
clacla, sob a invocação de N . S . da Natividade, perdendo ele 
e ntão pot· d iante a denominação ele S. Luiz . Não se conhece 
a da ta ela f undação des ta freg . ; sa be- se apenas que foi um a 
elas onze q Lle em 1807 fora m des membr adas do Bis1mclo el o 
}' a r á e passa ram a pertencer u Goyaz. Po t· Lei Prov. ele 23 
ele j ulho ele 1835 fo i elevada á parocliia ele n a tureza colla
ctiva » . 

NATIVIDADE . Villa e mun. do Estado ele S . Paulo, na 
com . elo Parahybuna , a E . N . !!:. ela Capital, da qual dista 
199 kils . 0l'ago N . S . elo lUo do Pe ixe e diocese ele S . Paulo. 
l!'oi creacla pa roch ia do nllm. elo P <t rahybuna pelo a r t . II ela 
Lei P r·ov . n. 33 ele 24 ele a bril ele 1858 e elevada Íi. categoria 
el e vill a pela de n. 15 ele 18 de a bril d_e 1863 . A pop . é de <! .000 
l1 a bs . ~:em eschs. p ubls. ele insL_pl"lm . O m un. al ém ela p a
l'Ocllia ela villa, compre be11~le maJ s a ele N . S . da Concelçãio 
elo Bairro Alto . So la· e suas divisas vide Le i P1•ov . de 18 
de· abr il ele 18(53 , art . li da de n . 4 ele 2'1 de fevereiro ele 
:L870 ; n . 15 de 15 ele m arço ele 1872 , No l i vro .1 I'?'Oii · ele 
s . Paulo (cit_.! . encontra-se a seguinte noticia a r espeito desse 
mun. : « .D!'Vzsas . Conftn a este muu. ao N . com os ela R e
de mpção e S . Luir. do P a t·ahyb iuga , co t•renel o 'as divisas pe lo 
a lto do !lam bê ; a JTI . e S . com lm-reuos elo littor a l, pelo alLo 
da. Sel'l'a do M:a r ; a O. com o m un . elo Par ah yiJuna , pelo ri o 
Lourenço Velho . (VJcle Lets P t·ovs . de 18 el e a bl'i l ele 1863, 21 
el e fevere iro de 1870 e 15 ele ma rço de 1872). Asp ecto geral
O tet-ritol'io é montanhoso e inLeira mente co berto de flores tas . 
Ser ras ...:... As prin cipaes elevações do muu. são a serra da Mo
cóca e a elo Mar . c1ue é con heclCla com a denominação ele 
Uba tuba. R io9 - O territorio é regaclo por diver sos l'ios ; mas 
delles o u nico prestavel par 11 a navegação a ca nôas é o P al'a
h ybuna , que a·tr·avessa o m LJn. em toda a sua ex tensão. Nes te 
ri o clesaguam o rio elo Peixe, que procede da, Serra do Ma r e 
cort a o mu n ., banh a ndo a pov . ; o ribeirão Grande, que desce 
elo Corcovado, 0 o elos Ma rt-ins , origina ria da serra ele Mocóca . 
lV!ineraes - Con s ta a exis teucia de j az idas de car vão de pedra 
no mun. , mas nenhum es tudo ·tem sido J'eil.o a réspeito. íFlis-
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~OI' ia - A pov. foi funda da e m 1853 pot• J os~ Lopes Ftguei I' a 
de Toledo, com :1 cleuominnção de Cap ella do l'l.io do Peixe. 
A L ei Prov. n . 33 ele 2<1 ele abril ele 1.~58 e le,•ou-a á fl' eg . e 
a de n. 15 ele 18 de abl'il d e 1863 á vi lla , com a denom inação 
de villa da Natividade, desmembl'anelo-a ~ssim elo mun. elo 
P a rahybtma, a que pertencia. T opog-rapbia - A pov. acha- se 
a !!; , N. E. ela cap ita l ela pt•ov . . a t res kils. elo rio Pou ah y 
b~ma, em um<L planície cercada ele montanhas . Su:ts ruas, que 

. sao po r.tc:1.s, beem la rg ura reg ulat·. T odas as casas são terreas 
e entre ellas não h::~ cons tru cçiio a lg nm a clig r1a ele meJnção .. O 
un i?o t emplo é a eg reja matriz, cujo pess imo es tado de l1 a 
1Ututo r eclama r eparos. Pol)ulação - A pop. elo mun. e do 
6. 52:1 l1abs., assitn distt·lbuiclos: pa rochi a do E. San to (vi lla) 
3.651, parocbia de N. S . ela Conceição elo Ba i t·o A lt.o 2.873 . 
Agricultut·a e pecuar ia- Os pr inc ipaes procl rlCtos ela lavoura 
~o mur1. são: ca fé, fumo e canna. A e"portação m édia a nnual 
e a seguin~e : café 150.000 kilogs . , fumo 112 .000 kilogs . e 
ag:mrclen·te 80. 000 lits . Não poss11e fazcnd>ts exclu siva mente 
ele criação ele espec ie a lgum a ; niio obstante produz gado e m 
quantidade s uiTicie nte para o consum o e export:t a nnua lmente 
ma is ele 800 cabeças ele gado suino. O preço médio elas terra s 
supe~ri o res por a lqueire (2,42 h ec tares) é de 80!\iOOO . Comrr.er
cio e inclttstr ia.....:. Segundo o ultimo l a n<;amento par a. tt co
bt•ança el e impos tos, ex istem no mun. 13 estalre lecimentos entre 
commet•ciaes o indust t·iaes e m::~is 93 engenhos pa.ra o fa hl'ico 
ele aguardente e rapaduras . Instrucção- Em 18116 exi s tiam 
no mun . t res esc h. pabls . pt·ims. par a o sexo masculi no, elas 
quaes fanccionavam duas, com 58 alumnos matricul a d os e 37 
!'requentes , o que peoeluz a média de 18 al u mnos l't'equentes 
por esch. provida . Funccionava tambem um a esch. publ. pan 1. 
o sexo feminino. Corresponde a 1.681 h abs . cada esch . publ. 
Di s ta a vi l la Gla capital ela pt·ov. 108 kils.; da cidade d o Pa
r ah ybun ll. 33; el a Redempçiio 19; de S . Luiz 33; de Ubatuba e 
de Caraguatatuba 59 ». 

N ATIVIDADE. Ilha no rio Doce, Estado el e Minas Ge
raes , duas legnas abaixo da, confiuen cia elo Casca ele i\llilh o. 

. NATIVIDADE (Ri~o ela). Nome pot· que tambem e conhe-
CJdfJ o 1:10 :Nianocl Al·v~s Peq?.teno. · 

NATIVIDADE. Cachoe it•a 110 r io Doce . E' c ita da pot' d'Alin
cout·t . 

NATIVIDADE DO CARANGOLLA (N. S. el a ). Parochia 
elo Est::~do do Rio ele Ja neiro. Vide Ccwa•.~.qollct e Itctpcr·tmct. 

NATIVÚS. Selvagens que h a bitam os a f·T's . do rio X ingú, 
ac ima da l'oz elo Ronuro. no Estado ele Matto Grosso. (Paula 
Castro. Rcla't. do Xingú.). 

NATUBA . Villa e mun. do E stado elo Para hyba elo Norte , 
sede da com . elo seu nome, a m argem dir. do Par ahy ba . Foi 
creacb pelo Dec . n. 25 ele 19 ele maio rl e 1 92, C[ue pa r a e !la 
tt·ansferio a sécle da com . elo Umbuzeiro. F oi classilicacla 
com. ele i" entl' . pelo Dec. n. 567 ele 12 ele julho ele 'l890. 
Orago N. S . elo Rosal'io. Foi ct·oacla paeochia pela Lei Pro v. 
n . 2 ele 11 el e se tembro ele 1848. 

NAT UBA. I i ::~cho alT'. elo Tapacorá, que o é elo rio Capi
b a ribe, no E stado ele Pernambuco. Banha a cidade ela Vi
ctot· ia. 

NATUBA . Rio do Estado ela Bahia; banha o mun. ele 
Som·e e desagua no rio Itapecurú. 

NAT UREZA. Corr~go elo Estado ele Goyaz afl:'. da margem 
d ir . do ribeirão Jacob1na, t r ib. elo ri.o Corumbá. (J. ele M. 
Alvares .) 

NAU FRAGAD OS. Ponta na pa t·te meridional da ilha de 
Santa Catharina, no Estado deste nome. Fóema com a ilha 
do Arvore do a barr a elo sul da capital. T em um pharol n a 
Lat. 27• 50' 20" S . e Long. 5• 24' 30" O. elo Rio ele Jane i1·o . 
Torre circula r , de a lvenaria, a pper elho clioptrico, ele 3" or·
dem. ele eclipses. Alcança 16 milhas . O plano focal eleva-se 
42m,·oo a o nivel elo m a r. Foi ina ugurado tt 3 ele ma io ele 
1861. « Essa ponta com a ilha ele Araçatuba forma a barra 
a us·t ra l da capital. O canal, que é bastante estreito, a pre 
senta um fundo ele 96 pes ele pt•olimclicla cle . 

NAVAL HAS . Log . do Estado de SSanta Catharina, n o 
termo da cidade d e S. José . 

NAVALHAS. Morro do Estaélo de San·ta Catha rina, n a 
estrada ele S . José a Lages . 

NAVALHAS . Ri,~ . ~lo Estado ele San'ta Catharina, clesagua 
na margem esq . elo I LJUcas, que ab' tem nome ele Bonito . 

NA VARRO. Monte si tu ado ao E. do Estado elo R . G. elo 
Sul, entt·e o monte ele Castilhos G randes e o Xafal ot" , e po 1• 

de traz ele am bos . Pot· ell6 passa a linha l:livisoria e ntre nossa 
Republica e a Repuhlica elo Urug~,; a;r . 

NAVEGANTES. Antigo a l'l'a ia l elo Esb<'lo ela Bah ia, n o 
·termo do Rosa ri o elo Oro1J6 . Orago S . Anton~ o . Tem um:1. 
esch. pnbl. ele in st. pt•im., ceeada. pelo a r t . I clà Lei Prov . 
n . 2 .035 de 23 ele Julho de i SSO. Foi elevado :i. paroch~a ·om a 
denom inação rle S . Anton io dos Viajantes elo 0l'Obó Gmrtcle. ~ 
Vide O?·o/Jo Grctncle. 

NAVEGANTES. Parochia elo Es tado do Ceat·á, no mnn. 
ele Camocim. Ot·ll.go Se nhor Bom Jesus e diocese elo Cem·{t. 
Foi creada pela Lei Prov . n. 2. 007 ele 5 de setembro ele 1882 . 
T em d uas esch olas . 

NAVEGANTES . A rr:tia l elo Esta do elo R . . G. elo Sul , no 
mnn. ela cap i t<~l, com um t1. Cn.pr.lla ele N . Sen hora e uma Es
t aç5.o ela J ~ . de f'en o ele Porto Alegr e a Novo Hamburgo. 

NAVEG,LI.NTES. Ouleit·o na c idade ele Laran geit•as elo 
F.s~a.do ele Sergipe , com nm g t·a nele cruzeieo ele madeiea e uma 
capell:l. elo Bom Jesus . 

NAVIO . Monte elo Estado de Min as Geraes, no mun. ele 
Pous o Alegre, na serra ele Caldas . E' a.ss im clenomi nado por 
uma enorme e fo rmosa paelro. com t1 fórma ele um navio, que 
lhe fica no cimo. 

NAVIO. Riacho elo E s ta do ele Pern ambuco, aff. ela mar"'Cm 
esq . clorioPajehú . "' 

NAXEDAXE . Alde ia ele inclios 'l'ere nas situada a 24 kils . 
á E . ele Mirn. ncla, n o Estado ele Ma tto Grosso . Os par11.guayos 
cles trt1iram-na em 1865 . · 

N AXEDAXE . Cot'!'ego do Estado de Matto Grosso aff. elo 
rio Mira nda . · ' 

NAZARENO. Log. do Estado ela s A lagôa s , em Santa 
Iphigenia. 

NAZARETH . Cidade e mun. do Estado d e Pernambuco. n a 
com. d o seu nome, a 700 m e tros ela margem l'lSq. elo rio '[Íl·a
cun h aem, em ter1·eno p edregoso e a lgum ·ta nto acciden taclo, 
S na lavoura cons iste em c;tnna ele ass ucar, mandioca, tabaco, 
algodão, café e cereaes . A egrej a matriz ·tt1 m a invocação ele 
N. S. ela Concei ção e depende ela diocese de Olinda. Foi cr eacla 
v illa e com. por Dec . ele 13 ele novembro d e i832 . O a rt. I ela 
L ei Prov. n. 75 ele 30 de !Lb_ril ele 183\J cr eou um a parochia na 
CaJ?ella ele N. S. ela. Conce1çao ~la villa de Nazareth e suppl'imin 
a h·eg . ele Laran ge rras. A L e1 P1·ov. n . 258 ele 11 ele )unho 
ele 1850 elevou-a á categoria de cidade. 'l'em 6.000 'babs. 
Omun:, que tem 34 :000 habs . :.. e r a até 1891 constiLuido pelas 
pat·ocluas ele N . S . el a Conce1çao ele Nazat·eth, ela Al a~ôa :Secca 
e Santo Anto'niocle Tt•acnnhaem. ALeiProv. u. 1.7SO ele 5de 
julho ele 1873, creou n esse mun. a parochi.a cíe N . S. elo Bom 
Despacho. E ' l'egaclo pelos l'ios Tracuhaem, Sirigy, riachos 
Pagy, T eitanduba e ou·tros. E ' separado elo mun. de Itambé por 
um a cordilh eir a que a hi lemos nomes ele Mascar enhas, Juncli:'t 
Coités, etc. Compreb encle diversos povoados é ntre os q11aes os ele~ 
nominados : A lagôa elo Cat'L'O, Allia nça, Angelicas, Pt· ima vera, 
B ue nos Ayres, e Tri gueiro. A c ida de disLa cerca ele 90 kils. da 
Capital, 54 ele Goyanna, 60 ele lta mbé, 48 elo Lim oeiro e 72 elo 
Bom Jardim . Sobr e s uas divisas vide nrt. II da Lei P rov. n. 691 
ele 30 ele ma io clé 1866 ; a rt. I da ele n. 816 de 11 ele m aio ele 
1868; n. '1.070 ele 1.3 de junho ele 1872. E' servida p ela E . ele F. 
elo Limoeü·o. A cidade pode ~ter uns 6 .000 h a bs .. tem commer cio 
a nima do, principalmente durante os mezes da saft·a do assncar 
(ouúubt•o a j a11.:it·o). Além ela matri z ·tem a capella do Senhor 
Bom Jesus e a ele S . Sebastião, um ·tbeatrinho peetencente a 
uma sociedade litte t·ar in, . 

NAZARETH. Cidade e mun, do Estado da Bahia, á margem 
esq . do r io J agual'ipe, na com . elo seu nom e . Orago N .. S . ele 
Naza r eth e diocese a rchiepiscopal àe S. Sah aclor . Foi ct•eada 
v illa po1' Dect•eto ele 25 de outubro ele 1S31 . Elevada. á caLr>goria 
de cicla cl e com a denominação de Cons·tituci onal pela Lei Prov. 
n. 368 de 10 ele novembro de 1849. T em i él. 334 habs . e duas 
eschs. publs. el e inst. prim . ,creadas pela.LeiProv . n. 1. 381cle 

'4 de maio ele 1874. Agen~i a do .correio. E stação telegraphica. 
o mun., a lém ela paroch1a d a Cldacle, compr ehe ncle mais a ele 
Sant' Anna ela Alclêa, o cm·ato de N . S. ela Conceição ele Mat·a.~ 

\._ 

\ 
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gogipinho e os povs. Rio Fundo, Alto Calaba.r, Onha e outros, 
Possue uma casa de Misericordia, cujo patrimonio consis te em 
prechos, apolices e acções ele companhias. E' ligada a Sant0 
,\ntonio ele Jesus p elp Tram-Roacl elo seu nome, inaugurado 
e m 7 ele setembro de 1880. Uma linha ele vapores ela companhia 
Babia na, põe -na em commtinicaçá.o com a Capital. O Decreto 
n . 9.107 de2.2 de cile~r.<~mbro de íl8'S3revalidou a convenção feiJt a. 
pelo Decreto n .. 8 .533 ele 13 ele maio de 18tl2, de garan·ti<} ele 
juros ele 6 o lo ao anno sobre o ca pital de 500:000$ á. companhia 
que Geor·ge Harvey Dader organisasse pa.1·a o estabelecimento 
d~ · um en genho central n esse mtin. Foi classificada com. de 
seganda entr . por Acto de 3 ele a gosto de 1892. « Nazareth 
s it!lada sobre a mbas as ma1~ens do ~·io Jag ~1aripe, unida s por 
nma soli da ponte de p edra e cal com grande f)Umero de arcos, 
até onde chega m as marés a uma legua da cidade ele Aratuhype 
e q uatr o de Sa nto Antonio de Jestis, form ada ele casas de boa 
cot1 strt1cção , tert·eas e sobrados . de vistosa apparencia , ca iados 
e get·a lmen~e envidraçados. P ela es tt•ei teza do valle compõe-se 
a cidade de um a lom ga rua puincipa l e àuas Jate1·aes, com 
cáes pequeno sobre o Jaguarjpe, e .um.a no bairvo ela Conceição 
na marge m di r. S uas principaes praças são a do Camamú, 
P ol'to e Municipa lidade. Sua matriz de N. S. de Nazaretb 
acha-se no alt o desta ultima praça com frente sQ.bre a rua da 
Quita nda e comple tamente separada elos clous outl'os por 
pequenas e es tveitas ruas , com irmandade i iLstit tticl a em 1785 
e compromisso approva cl o pelo prÁncipe regente D. João, depois, 
r e i D. João VI a 20 de 111arço ele 1810. J~' um belio eclilicio, 
in ternamente bem ornado e em opLimo es tado. Além desta 
egrejtt, possue mais a cidade a capella ele N. S . de Nazaret,h, 
n o lm H·t·o do Camamú, pt·imeira egreja que ahi se fe~; a de 
N . S . da Conceição na marçem d i r .. taml;tem ant iga e pequena 
a ele N. S . R a inha dos AnJOS no ccmeço da rua Augusta, no 
lJait·t·o elo BaLa lã , nova e de cons ~rucção elegan·te, e linalmente 
a C>tpella da Misericordia, sobt·s um a colina no centro da cidade 
elo lado rio N. igualmente de data t•ecente, mas ole estylo 
simples . P osstte a cidade umn. casa de Misel'icorclia cem cemi
terio e hospital, n ovo e elegan temente ce n s ~ruiclo. Aquetle 
acha- se collocaclo no aLto de uma collina no centro ela oi(lade, 
com Ltma capelht e pequeno ·terreno 11 ão aj a l·clinaclo·, no Jogar 
chamado Secco e em conveniente posição. A casa elo Conselho, 
g- t'a Jlde e vistosa, acha-se na pra,ça ela Municipalidade. Aos 
sab baclos ha uma iEüra que já foi muito concorrida, e que se 
eJJectua par te na. pl'aça elo .Porto, debaixo das arcadas de uns 
sobrados particula res . Seu commercio é activo com a capital. 
particularmente o de transito de mercadorias que lhe vem pela 
E. ele F. 'l:ram-r oacl ele NazareLh, que dahi parte e vai por 
ora a té a cidade ele Amar gosa, passando pela de S. An·tonio 
de Je.sus e villa ele S. Migtwl. A inelustria particti lar do 
mun. é a agrícola elo fab1·ico ela farinh a de manelieca, que ·tão 
g l'ancle e.ra que a cidade el'a conhecida ror Nazareth elas Fa
rinhas . A c idade exi?orta, além ele fa,rinba , café. fumo, rapa
tlura , assucar e muitos genet·os ele quitanda. Ha no mun. 
a lgtim a s ola l'las e na cidade duas serrarias a vapot·, uma 
c).ellas de grande fol'ça, mtiitos engenhos ele ass uca r no mun., 
uns m ovidos a vapor ou a agua, e outros por força animal, 
algun s al a mbique~ e moinhos da.gua para a fabri,cação elo fubá 
ele m ilho e uma falwi ca de pichuá (extracto de nicotina ele 
talos el e rumo) e uma de sabão e velas. Os terrenos do mun. 
são ferteis , bem reg,ados e aprovei·tados pe las difl'eren·tes la · 
vout·as . O subsolo é rico em diversos minet'aes partict1larmente 
fet't'O. Dis ta Nazare th '18 l eguas da capital com a q)lal se 
communica pel os vapores ela Co.mpanhi~ Bahiapa e barcos. 
Ne lla ha se is eschs . e ma1s duas na pov. elo Onhl,l. O abaste
cimento d'agua na ci <;lade é felto por um ribe~ro CJUe despeja 
num reservatorio pertencente ao mun. 1'em medJCos , pl'tat·
m::tci as, grandes loj as e a rm azen s, ho ~eis, diver sas sociedades 
i nstructi vas cotl)O o Club Lit ter ario Naza,reno, e recreativas. 
No pl'incipio da colon isação foi dada por M'em de. Sá em ses
mat·üt a Diogo Correia Sancle a terra ela margem chr . onde elle 
l evantou um engenho de S. Bento com capella , a qual foi por 
lona-os a nnos vidima das invasões dos Aymorés , que afinal o 
destruíram. Os clescendaJrbes ele Diog.o Coneia l evan·~aramuma 
capella em 16 •. , qu e é a acttia l de N. S . ela Conceiçã o. Os 
Le rrenos ela ma rgem esq . for am pov esse mesmo tempe doados 
•~ An ~oni o el e OliYeir'a, de quem um clescenden t,e An tonio de 
Bl' iLo, creo u a cape lia de N. S. cl" Na;,ar el]J. dando lhe tedo o ter
ritorio. Em virtude el a eultu.ra da manclwca imposta pelas leis 
Ü<\ colonia roi-se juntando alli muita gente p,or fórm a que em 
1753 foi cl'eacla a ft·e g. A villa é creação ele Deer. de 25 de out!l· 
bt·o de '183'1 e cidade ela Lei n. 368 ele 19 de novembro ele 1849 ». 

NAZARETH (N. S. de). Villa e mun. do Estado de São 
'Paulo; na com, de S. Lu h do Parahytinga, á margem esq· 
do rio deste nome, ao N. ela Capital e della d istante 63,8 kils~ 
19,<1 ele A ti baia, 3t:i,8 ele Bragança e ele Santa Izabel « Fo1 
fundada, diz Azevedo Marques, por Matbias Lopes e Gonçalo 
Simões Cbassin, os quaes no anuo de 1676 edificaram uma 
cepella .á invocação da Senhera de Nazareth. Não descobrimos 
a época em que foi creacla parechia, porém sabe-se que um 
elos primeiros povoadores, a lém dos que ficam mencionados 
foi o padre Manoel Ca1·doso de Lima». Foi Cl'eada villa pela 
Lei Prov. n. 1.5 de 10 ele jllnho ele 1850. A pop. é àe @.000 
habs. que se empregam na cultura elo café, canna de assucar, 
alg.odão e cereaes, na criação de gado suino. Tem esch>ls. pubis. 
de instr. prim., e ,diversas capellas como a de Santa Luzia e 
Santa Cruz do Peão . E1 ligada á Capital por uma estrada. O 
mun., a lém . da parochia da viHa, comprehencle mais a elo 
Senhor Bom Jesus d'Os Perdões . Sobre suas divisas vide. entre 
outras a Lei PrOl'. n, 4 ele 8 de março ele 1873 e Lei n. 411 
ele 22 de julho de 1892. Foi desmembrada ela com. elo Parttby~ 
buna e incorpor3cla a de . S. Luiz elo Pa~rahytinga pela Le1 
n. 350 de 26 ele agosto ele 1895, No livro A Pnov . de S . Paulo 
(cit.) lê-se: «Divisas- Confina este mun, ao N. com o àe Santo 
Antonio da Cachoeira, correndo as . div~sas pelo ribeirãe de 
José Bueno, morro do Pedroso e rio A ti baia; a NO ; com o cilo 
Patrocinio de San~a Izabel, pelo ribeirão dos rndios e al~0 di 
ser_ra do Pião ; a EJ. com o ele Santa IZab.el, pelas serras da 
Boa Vis·ta e Pedra Branca; a SE. com a freg. de Arujá, mun. 
de Mogy elas CL'llzes, pelos cimos elos mo!'l'os do i\llarcello e 
Cabreuva; ao S . com o mnn. da Conceição elos Guarulhos, pelo 
alto das serras cl'o Itapecuá e Itavet·ara; a SO . com a freg. de 
Juquery, mun . da Conceiç'ão elos Gtutrulhos, pelo alto do morre 
Pit•Jwaia; a O. com o mun. ele , A'tibaia, pê'lo cimo ela serra 
Itapetinga, ribeit·ão da Laranja Azeda e rio Atibaia até ao 
riheit·ão de José Bueno . (Vide Leis P rovs. ele 1@ ,ele junho ele 

, 1850, 24 cile abrJl àe 1856, ;16 ele março e 18 de abril de ;1866, 
19 de julho àe 1867, 18 c;le abril de 1870 e 8 de març.o cle .1873). 
Aspecto geral - O mun. é geralmente montanhoso e todo 
coberto de mattas. I-Ia pequenos campos de ct•Íar. Set•ras 
Como vê- se da descripção das divisas, é o mun. cercruàe ele 
serras . A NEJ. como contüwação elo Pião, prolqnga-se a do 
Buquira; a SO. junto á serra elo V una, extende·se a ela Can·ta· 
rei r a, q11e aLl!avessa a visinha freg, elo JtJ_query. Além destas 
serras, observam-se morros mais ou menos altos com rarniíi
caçõer, que não pas8am das raias do mun. R ios - O territorio 
é cortado peio rio Atibaia, que o percorre 11>a clirecçãe de NEl. 
a SEl. na distancia de 12 kils. e depois conv.e1·ge para o.este, 
pel'correnclo- o pot• cerca de 20 kils. l{ecebe cilive~·sos affls. nQ 
mun . 1 entre os quaes os ribeüões dos Inclios, do Pa!ol Frio, 
das 'l'res Encruzilhadas, do Julião, ela Capella, G!a Ll~ranja 
A~ecla e outros. 'o rio dos Pinheirinhos, que ·tem sua origem 
no mun., banha-o C!U pequena parte , e1Hrancle depois em 
territorio ela freg. do Juquery, onde toma es le nome. O rio da 
Ca<1boeira ·tambem su•lca o mun., mas em diminutíssima parte. 
Salubridade- O num. é extremamente ~alubre e não consta 
que em tempo algum houvessem grassaclo nelle epiiilemias . 
H is-to ria- Ignora-se a é peca certa da ftindação do pov. ; CO)}sta 
apenas, do livro elo Lombo da paroclua , que em :1!67.6 Mathias 
Lopes mandára fazer no lagar uma egreja sob a invócaçãio de 
N . S. ele Naza;relh. Sobre a SlJa ~levação, á freg. g,ada ha; 
sabe- se, porém, pelos hvros ele bapt1smos e ele obitos da paro
chia, que ha 20q annos já er_a freg, l!'oi elevada {\ villa peu Lei 
Prov. de _10 de JUn.bo ele 18t>O, desmembrando-se ent,ãe de1nun. 
ele .At1ba;a, a qu~ pertencia, e a cujo termo ainda se acha 
SUJel.ta. ~op?graph1a - Acha-se a pov. sittiaàa á. mat·/l"em e.~q. 
.~lo no Attba1a, a,o nqrte P,a capital ela prov, , sol;rre 1!!1! mol'l'o 
J,ngrel?e . Conta duas )-'~as tortuosas e uma: direita, que ~ão 
1llummadas a kerosene e tem caiçamento, Possue a vil la qua·tro 
l_a t•gqs: o c).a Matri~, o cl,q ftqza r1io, o ele San.~a Clt·uz, e o da 
Gaclêa Y.elba. A15 casf).s ~ão terreas em geral, ]Doi~ apenas 
no ta!)l-se entre .e) las t t·es sobrados pequenos. Se'u principal 
edificio é a egreja p:Ja~ri2l, que foi reconstruída em 1882 com 
apurado gosLo; te!)} t,ol'l'e , s1nos novos, para-raio e possue 
l'iquissimas alfaias, que aclqui1·iu a esforços do vig-ario padre 
Nicolau Carpinelli e do fa.briqueiro tenente João G.onçalves de 
Oliveira. Encorparacla á matriz na uma capella dedicada a 
N. S. ele Rosario dos h omens pret0s. Conta ·tf). mbem um<t 
decente cape!la de Santa Cruz, um cemiterio que pertepca á 
fabrica e , em vias P,e constrpp~ij:o, a casa .da ca:Ip.al'a !l .cacjeia, 
Sobre o rio Atibaia, estrada de Santo .Antonio da Cachoeiora, 
h a uma boa ponte. A 9 kils. mais on menos ' ela vil! a h a uma 
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elegauíe eapella do ]3om Jesus dos Perdõés, fundada em 1706 
por D. Barbara Cardoso. Além desses templos, conta o mun. 
mais tres pequenas capellas; a de Santa Luzia, no ·bairro de 
Atibaia-acima, a 12 kils. da pov., a de Santa Cruz, no bairro 
do Pião, a 24 kils., outra de Santa Cruz no bairro do Ribeirão
acima, a 18 kils. População - Apop. elo mun. e de 6.710 
habs. Agricultura e pecuaria- Os priucipaes producLos ela 
lavoura do mun. são milho e feijão, que se exportam para 
abstecimeuio da capital. Ha tambem wbuucln.ncia ele farinha 
de milho, que é vendida principalmente no mercado ela capital. 
Ultimamen c.e vai- se a!Jgmentanclo o plantio elo café, gue já 
produz cerca ele 280.000 kilogr, A canna, para o falmco da 
aguardante, é tambem cultivada com animação. A plantação 
da vinha foi ha pouco iniciada e com resultados satisfactorios. 
O preço médio das ·berras por algueire (2 ,42 hectares) é o 
seguinte : tena.s superiores, 1ivres de geada, 100$; terras stlpe
riores, mas sujeitas a geada, 80."'.; tel·ras inferiores, mas pro
prias para 1 plantio de cet'eaes, de 10$ a 40$. Faz-se em 
pequena escala creação elo gado bovino e suino. Commercio 
e inclustria - São os seguintes os es·tabelecimentos comrnerciaes 
e inclus triaes elo mun. : seis lojas de fazendas, 14 armazena ele 
molhados, quatro tendas de ferreiro, duas otlicinas de sapa
teiro, uma de seHeiro, ciuco de fogos artificiaes, H oflicinas de 
carpinteiro, seis de pedreiro, uma de ourives, uma fabrica ele 

. vellas de cera. 10 olarias. Instrucção - illm 1886 funccionavam 
no mun . duaá escbls, publs. prims. para o sexo mssculino, 
nas quaes achavam-se matriculados 58 dlumnos e eram fre
Ç{tlentes 35 o que produz a média de 17 alumnes frequenles por 
escola. Achava- se vaga uma cadeira ],)Ublica para o sexo 
masculino . Para o sexo feminino funccronava apenas uma 
esch. publ. prlm., que contava 25 alumnas matriculadas, elas 
quaes eram frequentes 20. Cada esch, publ. prim . COL'responde 
a 1677 habs. Divisão ecclesiastica - O mun. contém uma pa
rochia que é a da villa, sob a invocação ele N. S. ele Nazareth . 
Cul'iosidades na tnraes- Ao N. elo pov., a tres kils. J+J.ais ou 

· me\lOS de distancia, corre um ribeirão denominado ela Casa ele 
Telha, onde ha uma bella cascata, ele i5 a 20 metros ele altura . 
Da villa ouve-se o fragot· proi!luzido pelo despenhar das aguas. 
A SE., do ribeirãu denominado Cachoeirinha, h a varias ca
choeiras de mais ou menos importancia e alt1u'a, uo·taudo-se 
q.ue, na es.traela que atravessa o ribeirão, as aguas somem·se 
por entre pedras, como por· um sorvedouro, e fazem seu curso 
subterraneo, reapparecendo com grando estrepito, a 300 metros 
ele distancia. A' direita cle referiçl.o l'ib,eirão, no bairro ela 
Capella, ha um mol'l'o, onde acham-se varias pedras notaveis 
por sua fórma e ta~nanh.o; uma .clellas?.. conhe01da pela deno
minação de Cut·rupr•ra tem a eonhgur·aç<to ele uma g+·ancle casa; 
outra a chamada Ifu.péva, fôrma uma especie ele terreiro de 
cerca' de 55 metros quadrados. Proximo elo morro do Quilorpbo 
na tes·tada do cafezal do cidadão João Francisco de Salles, 
exiBte uma extensa gputa, co!)1 capacidade para conter mais de 
30 pessoas . I<;sta gruta ser11e de r ancho a trabalhadores. Dis
·taucias- Distu. a villa ele Nazareth: Da capital da ~rov. 66 kils., 
ela cidade ele Atii.)aia 18, da estação ele AtUJaia (E. F, Bragan
tin:JJ) 22, de Santo Antonio <j.a Cacl;10eira 20, de P~trocinio de 
S:JJnta Izabel 44, da villa de Santa Izabel 36, .da v1lla da C.on
ceição dos Guarul)los 59. Viaçi'Lo- Conta o mnn. seis estradas 
que o ligam aos muns. visinhos, tres, ela$ .ctuaes foram feitas 
;i custa ela prov . , n. saber: a que vae a cap!Lal, passa!)do pela 
villa ela Conceição dos Guarulhos e freg. ela Penha; a que 
segue em direcção a Atibaia, passando pela capella ela Senhor 
Bom Jesus dos PerQ.ões; e a que segue para Sanlo Antonio da 
Cachoeira, indo até ás r aias ela pt·ov. ele l\1inas. As outras 
estradas são ieilas pelo po-vo e dirigem-se para as villas do 
Patrocínio de Santa Izabei e freguezia elo Juquery .» 

NAZARETH (N. S. ele). Parochia do Estado ela Bahia, no 
mun. da capitaL Diocese archiepiscop:~-1 de S . . Salvador. Foi 
ct·eada pele arcebispo com tel'l'itorio desmembrado da freg . de 
Santa Anna . Tem escholas. 

NAZARETH. Paroc)l.ia elo Estado de Santa Ca.tharina, no 
mun. ele S. Jos é. Eka o distr. policial ela Palhoça, que a Lei 
Pl'011. n. 949 de 8 de novembro de 1882 desmembrou da freg . de 
S. Jose para fo1·mat· uma nova freg . sob Q. invoca~ão do 
Senhor Bom Jesus ele Nazaveth. E' limitada ao N. peLo rio 
Imarulry, a, E. pelo Oceano ao S. pelo rio Cuba·tão . Vide 
pa,lhoça. · 

NAZARE'li'H (N. S . de) . Paroc)lja do Estaqp d~ i\!): in as Geraes, 
no mun. de S. Joiie d'Eh):tei, bap.hacla pelo ribeil·ão po Cravo. 
'!'ornou-se séde ela parochia ela Conceição da Barra pelo art. X 

da Lei Pro v. n. 202 de 1 de abril de i841 ; disposic.ão essa que 
foi revogada pelo art. XV ela ele u . 247 ele 20 de julho de 1843, 
de novo restaurada pelo art. VI ela de n. 271 ele 15 de abril 
qe 1.844 e ainda revogada pelo art. VI_§ III da ele n. 288 d.e 12 
de março de 1845. Foi Cl'eacla paroch1a pela ele n. 471 de 1 de 
junho de 1850, transferida sua séde para a capella de S. Gonçalo 
de Ibituruna pelo de n. 1.247 ele 17 ele no,·embro de 1865; res
taurada parochia pelo art. I da de n. 1.663de 16 ele setembro de 
1870 . 'l'ern duas escl1ls. publis. de instr. pl'im. Sobre suas di
visas vide, entre outras, a Lei Prov. n. 1.190 de 23 de julho Ele 
1864 (art. III.) 

NAZARET H (N. S. de). Parochia do mun. de SaquM·ema 
no Estado do !ht~ _cle Janeiro. Vide Saqtt!JJ?"cmcb. 

NAZARETH (N. S. de). Bairro ela capital elo Estado rcl.-e 
Amazonas . Tem cluas eschs. pulJ.ls, d!J -Ül.ll.li.. pr!.ma.ri<l. . 

NAZARETH (N. S . de). Aldeamento elo Estado do Ama
zonas, no rio 'l'iquié. Era em 188<! hab~•aclo por 266 indige11as 
dt\ tribu Tucano (Relat. d.o Dr. Th. Souto. 1884). Alcleamento 
filial do ele Santa Izabel do rio Tiquié, frequentado por grande 
numero de selvagens já domesticadoG que habitam as margens 
do rio Castanha (Relat. ela Agrio. 1886). 

NAZARETH. Log. do Estado do Pa1•á , no mun. de 
Cintra • 

NAZARETH. Pov. do Estado do Maranhão, á margem 
esq . do Parnahyba, abaixo da pev. do Boqueirão e acima· do 
porto da R epa1·tição . . 

NAZARETH. Pov, no mun. ela Conceição do Estado elo 
Parahyb!t do Norte. 

N AZARETH. Pov. do Estado cl:e Pernambuco, no nnm. 
do Cabo, proximo á costa. Tem uma egreJa (antigo convento 
do Carmo) com a invocação do SenhOl' Bom Jesus elos Passos 
" uma fortaleza em ruínas . 

NAZARETH (N. S. de) . Antiga parochia da villa de Ita
pecurú, no Estado da Bahia. A Lei Pro v. n. 1.17'1, ele 8 ele 
março ele 1872, no art. I, transferiu a séde dessa freg. pa•;a 
a capella ele N. S. da Saude da Missão; no art. II, elevou- a 
á capella cm· ~J,da. 

NAZARETH. Log. na ft·eg. de Santa Leopoldina do Wstaclo 
<fo E. Santo. 

NAZARETH. Log. elo Districto Federal, na freg. de 
Irajá. 

NAZARETH (Tram-Roacl ele). No Estado çla Bahia. Parte 
da c~dade de Nazareth, na margem e~q. do Juguaripe, e vae 
termmar em Amargosa. A companh1a, reorga nisada depois 
do contraeto firmado com o Governo do Elstado em 5 de Ja
neiro de 1878, em virtude do qual ficon-lhe garantido o jut·o de 
7 % ao anuo sobre o capttal de 1.100:000-? dur ante 20 annos 
teve approvação de seus esta·tutos por Dec. n. 6.838 d~ 
10 de levereiro de 1878 e, achando-se assentada a linha e 
approvaclas pelo govemo as tarifas e instl'Ucções regulamen
tares, inauguFou o trafego definitivo entre Nazareth e Saulo 
Antonio ele Jesus (:34 kils.) em setembro de iSSO. Por Dec. 
n . 10 . 125 de i5 de deze mbro ele 1.888 foi- lhe concedido privi
legio por 80 annos para o prolongamento da linha desde 
Santo Antonio de Jesus até Amargoza, bem como a · garantia 
de juros.de 6 °/0 ao a·nno sobre o capital que fosse ~mpregado 
no refendo prolongamento até o max1mo de 30:000)$ por kil. 
Por Dec. n. 10.40ll de 12 de outubro de 1889 foram app~o
vaclos os esttidos definitivos e orçamento para. o mencionado 
prolo~gamento, na _ex_tensão de 63 kils: e 100 metros. A 2 de 
fevere!rO de 1892 fo1 1naugurado o trafego do pPolongamento. 
Atra1•essa uma zona coberta de r,nattas em terr•énos fertilissimos, 
onde desenvolve-se em grande escala a lavoura do café, fumo e 
cel'eaes . Tam as seguintes estações: Nazareth,lOnha, Rio Fundo, 
Taytinga, Santo Antonie, Sant'Anna, Vargem Grande, Serra, 
S . 1\figuel, Cm•La Mão, S. Francisco e Amargosa. 

NAZARETH. Estação da E. ele F. Oeste de Minas, á 
margem esq. do rio das Mortes Grande, distante 17 kils. da 
estação elo 1-l.io elas Mortes e 26 _da de Ibipurunp.. Está situada 
a nove kils. do florescente arra1al elo mesmo nome e estâ eles
ti nada a sel'vir a uma zona ele lavoura e ele cl'iação

1 
onde já 

se encontram algumas fa~e!).~as de pl'imeira ordem, como ~ 
elos Cqqueiros, onde se fabriCa a II\,elhol' agj.larclente do Es
tado . Foi inaugurada a 31 de outubro de 1~87. Agencia do 
correio, creada em dezembro de 1887. Estação telegraphica . 
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NAZARETH (N. S. ele). Mort·o d0 EsLado do Rio de Ja
neiro, no mun. de Saquarema . Nelle est~t eclifLcada a matriz 
ela cidade. · 

NAZARETH. Ilha do Estado do Pará, no do Capim. Fica 
entre a ilha S. Jerouymo (ao N.) e o sitio Yicente Franco 
(ao S.) 

NAZARETH. Ilhas (2) no rio S . Francisco e Estado de 
Minas Get·aes. Defronte dellas entra pela margem esq. daquelle 
rio um corrego do mesmo nome. 

NAZARETH. Rio elo Esúaelo do Pará; banha. o mun. ele 
S0uiel e desagtta no Xingú . (Inf. loc.). 

NAZARETH. Igarapé elo Estado do P:n·á,' no nmn. de 
')]}idos . 

NAZARETH. Ig.:trapé do Estado d.o Pará, na freg. ele Bar
carena e mun. da capital. 

NAZARETH . Lagôa elo Estado do Piauhy, no mun . de 
Amarante. l~' atravessada pelo rio . Macalüba, confluente do 
Piatlhy. 

NAZARETH DA BELLA VISTA (N. S. de). Pa.rochia elo 
Estado do Amazonas . Vide Bellc~ Vista. 

NAZARETH DA CACHOEIRA DO CAMPO (N . S. de) 
Parochia do ITistado de Minas Geraes. Vide Cachoeim elo Campo . 

NAZ ARETH DA LABREA (N. S. de). Parochin do mun. 
d>t Labl'ea, no Estado do Amazonas . Vide LabJ'CC~. 

N AZARETH DA MATTA ou A Y . Com estes nomes existiu 
no Estado de Pel'llambuco um forte na mal'gem do r io deste 
11ome e que foi em vão atacado pol' Segismunelo em 1632 . 
(Fausto ele Souza). 

NAZARETH DA PEDRA BRANCA (N. S. de). Parochia 
do Es~ado da Bahia. Vide Pedra Brc111tcc~. 

NAZARETH DA VIGIA (N. S. de). Parochia do mun. da 
Vigia, no Estado elo P;uá. Vide Vi,qia. 

NAZARETH DE QUATIPURU (N. S. de). Parochia elo 
mu11. ele Quatipm·ú, no Estado do Par{t. Vicle Quatipurú. 

NAZARETH DE TRESIDELLA (N. S . de) Parochia do 
Estado do Ma ranhão. Vide Tresidella. 

NAZARETH DE VIZEU (N. S. ele). Parochia elo muu. de 
Vi~eu, no Estado do Pará . Vide Vize~t. 

NAZARETHDO BAIXO MEARIM (N. S. de). Parochia 
elo mun. elo Mearim, no l~stado do Maranhão. Vide Jli[ecwim . 

NAZARETH DO DESTERRO (N. S. de). Parochia no 
mun. da Capital elo Es~aelo elo P ará. Vide Desttrro . 

NAZARETH DO INFICCIONADO (N. S. de). Parochia 
elo Eslaclo ele Minas Geraes. Vide lnficoionado . 

NAZARETH DO RIACHÃO (N. S. de). Parochi.a do 
mun. elo Riachão, 110 Estado do Maranhão. Vide Riaohão. 

NAZARIOS. Pequeno pov. do Estado de Goyaz, a 18 kils. el a 
freg. de Anicuns, com uma capellinha ele N. S. ela Conceição. 

NEBLINA. Ribeirão do Estado de S. Paulo, no mun. elo 
Tijuco Pre~o. Em suas margens ha abundancia de agahhas. 

NECESSIDADES. Parochia do Estado de Santa Cathat•ina, 
no mun. da capital. Foi et·eacla em 1755. Glt·ago N . S . das 
Necessidades ele Santo An·tonio. E' banhada pelo rio Piç:uras. 
Tem O'[.ltimo ancoradouro, excellente ag·u:. potavel.e duas eschs . 
Vide Antonio (San to). 

NECESSIDADES DO RIO DO PEIXE (N . S. das). Pa
rochia do Estado de Minas Geraes. Vide Rio elo Peixe . 

NECURIÁS. Selvag-ens que habitavam a região banhada 
pelo rio 'l'apajós, no Estado elo Pará. Foram exterminados 
pelos Mundurucús. 

NEGRA. Serra do Estado do R . G. elo Nor·te, no mun. ela 
Serra Negra . 

NEGRA. Serra do Estado do Parahyba elo Nol'te, no mun. 
de S. João elo Cariry. 

NEGRA. Serl'a do Estado de Pernambuco, no mun. de 
F lores . 'l'em cet•ca de 132 kils. de extensão com a Serl'a do 
Periquito, que lhe fica pr0xima, sendo ambas clespoveaclas e 
coberta de grandes mattas. 

NEG 

NEGRA. Serr11. elo Estado ele Sergipe, distante GO kils. do 
rio S. F rancisco e 240 elo mar . E' pouco elevada na parte 
occielental. No çume des·ta serra h a uma especie ele planície, 
r1ue presta-se á plantação de cereaes. E' fertilissima, Na es
Lação invernosa o clima ahi é frigiclissimo. 

NEGRA. Serra do Estado ela Bahia, no mun. do Prado. 
NEGRA. Serra elo Estacio ela Bahia, no mun. elos Meiras. 
NEGRA. Se1·ra do Es·~ado de S. Paulo, no mun . dé Xiririca. 

Tem 11ma ramificação que vae ·ter á margem clireiLa do Ri
beira, que tem o nome de ser ra élo Penedo . 

NEGRA. Sen·a do Estado de Paraná, no mun. ele Gua
rakess'a v a. 

NEGRA. Serra do Esl.aclo do Minas Geraes, entre o mun. 
de . Caldas e o e!o Machado. 

NEGRA. Sel'm do Estado de Minas Geraes, estende-se pela 
divis:~ septentl'ional da freg. de N. S . elo Carmo elo Betim. 

NEGRA. Serra do iEst:ado ele Minas Geraes , ao S. ela ft·eg. 
ela Alagôa e m un . ele Ayuruoca. (Inf. lo c . ) 

NEGRA. Serra elo ITistaclo de . Minas Geraés, no num . ela 
cidade elo Rio Pt•eto. Dá origem ao rio Concei ção. 

NEGRA. Serra elo Est.ado ele Minas Geraes, á margem elo 
rio S. Francisco, abaixo da foz elo rio Jequitahy e clel't·onte elo 
pov. Olho cl'Agua, que es t{c situado á mal'gem esc1. Hali'eld, que 
clella. l'az menção, diz ter elht mais adeante o nome ele serra ela 
Povoação . 

NEGRA. Set•ra elo Est.aclo de Minas Geraes, no mun. elo 
P:üt•ocinio. E' um ramo da sel'!'a cht Canastl'a. Em seu per
curso toma os nomes de serl'as do Cruzeiro, do Gav ião, dos Dou
rados , d0 Boqueirão, e·tc. 

NEGRA. ILha perto da [oz elo rio S. Francisco. 'l'em di
ve1·sos nomes; é muito ferti1 e pt·oeluz excellentes mangas. 

NEGRA. Pontru na ilha Cavianna e Estado elo P[l)rá. Della 
á ilha de Bragança ba muitos ba ixos. 

NEGRA . Ponta na costa elo Estado elo R. G. do Nor be , 
ent re a ponta elos Bnsins e a bal'l'a do rio Grande; a 5• 53' 12•· 
ele. La~. S. e 7° 55' 22" cleLong. E. elo Rio de Jan!')iro . Com· 
põe-se ele môrros de arêa com alg-uma vegetação. Ao N. de Lia 
ha uma pequena enseada a brigada dos ventos S . S.]~. e S. que 
nos tempos invernosos, reinam naquella costa. Para dem an 
dar-se esse ancom•aclouro recommencla o pratico Philippe o 
seg uinte:- Vá-se approximando cl aquella ponta pelo lado do 
S ., e quando achar-se perto clella, ·trate ele costeal-a rp t·ocu1·anclo 
porém, o canto da enseada, e logo que descobr ir a malha que 
esLà sobre ella pócle fundear em nove mett·os cl'agua (quatro 
braças) na baixa-mar, ftmclo lama e a rêa - : Segundo o Sr. Co l
latino, da ponta Negra á barra cl0 Rio Gra.nde a distanci.a é ele 
oito milhas. lYionchez a sitúa aos 5° 52' 30" ele Lat . S. lYiouchez 
diz: «Ains i nommée sans eloute à cause ele quelques massifs de 
végétcttion qui la couvrent, et en outre facile à r econna itre à la 
colline qui la domine et qui est à peu pres sem blable an mol'l'o 
Pinto, mais un pe11 moins haute; elle TI'a que i18 metres. L:.t 
punta Nerrra es t !ilrolongée par quelques récit's qui s'étendent à 
trois ou q

0

uatre encablures IJJU l a t•ge>J. As bahias formadas ao N. e 
ao S. dessa ponta são bôas. Ao S. dessa ponta ficam as BaHei
ras do [nferno. 

NEGRA. Pon'ta na costa elo Estado elo Rio ele .Janeiro a 38 
milhas elo Cabo F!'io, aos 22o 57' 40" de Lat. e 44• 59' 50'' de 
Long. (Monche7.). 

NEGRA. Ponta na costa occi.dental da lagôa Mirim ; no 
Estado do R. G. elo Sul. 

NEGRA. C'achoeira formada pelo rio Jacuhy, no Estado do 
R. G. elo Sul. 

NEGRA . Lagôa no Estado elo R. G. elo Stü ; bastante funda 
de cerca de 300 bt·aças de extensão, communica-sa co m a l agôa 
da Ping11eHa por um sangradouro estreito, muito t01··tuoso e 
obstr1liclo. Entre essa lagôa e a do Pe ixo to, qtte lhe fica mais 
proxima, não existe sangradouro ou communicação alguma; 
o terreno, porém, que as seJ?at:a na exL_ensão de 400 hntças é 
baixo e alagado, e pl'esta-se factlmente a abertura de um canal 
que as possa communwar. (Ext.) 

NEGRA (Bahia) . . Vide Ba_hia Negra. O Barão ele Melgaço 
diz: « Negra (BahLa) ou no Negl'o, Existe á O. elo 1'10 
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Pat·aguay, do qual dista cerca ele sete leguas , e com o qual 
.communica po1· um clesaguaelouro ele seis leguas, que entra 
n a marge m clu·. elo l'lO, pela lat . de 20° 10' e na dit·ecção 
ele N. <t S . O ·transbordamento das suas aguas e elas elo 
Paraguay forma uma immensa lag6a ; mas n a sêcca fica 
r ecl tJzicla a uma escoante com forma ela l'io, que col'l'e por 
amplíssimos panta naes . (Informação elo coronel Ricardo 
Franco ele Almeida Sert•a) . Em novembro de 1854 fo i 
ns ttacla pelo ca1)itão Page elo vapor a mericano ·wate•·witch, 
que nayegou p ela dita escoante de 31 milhas (20 em .linha 
recta) . Alcanço L! a lat. de 11!• 50' 5311 e a lon g . de 58° 15' 59" 
0: ele Green. (15° 9' elo Pão ele Assucar). A esco anle, 
fewhad:;t intername_nte por plantas aquaticas, ainda ·tinha 
n ove pes ele a.gua . P age suppõe que ó em pitrte alim entada por 
aguas, que veem ela Boliv ia e porventur a elo r io Otctqttis. 
Por essa escoante e a l inha a meio da Bahia passa a linha 
d ivisaria elo imperio com a Bolivia ». 

NE GRI NH O. Rio que n asce na Serra Geral , atravessa terras 
elo patl'imonio elos ex-priucipes e clesagua na margem esq. elo rio 
Negro, aff. elo Iguassú, que o é do Paraná . Recebe pela margem 
clit· . os ribeirões Bonito, Onça Parda, Vermelho, Arêa, Amola 
F lexas ; e pela esq . o Macacos, Cedro, 1'ig re e Lageaclo, além ele 
ou tros . O rio Negro recebe ainda outro aJI'. denominado Ne
gr inho. 

NEGRINHO (Rio). E scoa nte qne perde suas aguas á margem 
esq. elo l'LO S . Lourenço, uns 30 kils. abaixo elo rio Negro ; no 
Estado ele Ma tto Grosso, (D t•. S. ela Fonseca D·ic . cit.) 

NEGRINHO (Rio). Escoante que sahe á margem clir . elo rio 
Mu·ancla, depois deste espra iar-se nos pantanaes . Melgaço su p
l/Õe-o _uma elas b_occas em qtte s_e d i vide o rio Negro. Sua barra 
'hca 1~ Jnls. aba1x:o ela do AqnJclauana. E ' largo ele 15 me tros 
com clous de f undo . Fica no Estado ele Matto Grosso . 

NEGRINHO (R_io) . Escoante á mm·gem esq. elo CuyaM no 
baço o l'le ntal ela Ilha elos 1'res Irmãos ; no Estado ele M~·tto 
Gt·oss o. 

NEGRO. Sen·a do Estado elo Maranhão; ·e muito ex tensa. 
Cor re. em grande p<u-te ele SO. a NE. entre os rios Mea rim e 
Grajahú. 

N E GRO. Set•t•a elo Estado das Alagôas, no mun. elo Passo elo 
CamaragiiJe . · 

NEGRO. Monte no mun. ele Iporanga Estado ele S . Paulo 
( rur. loc . ) 

NEGRO. Serro no rnttn. elo Piraby elo Estado do Pat·aná . 
(Inf.loc .) 

NEGRO. Serro elo Es tado elo R. G. elo Stll ; faz parte ela 
Sel'l'a elo Mar. 

NEGRO . Rio trib. do Amazonas pela margem esq. Nasce , 
segundo U >lS, nos campos ele Nova Granada, segundo outros n a 
serra 'l'unahy. De curso extensissimo , pertencem ao Brazil 
cerca de 1.460 kils. , contados da foz até o ponto militar ele 
CucuhJ-:, limite ele nossa ft·onteira . Davam-lhe os indigenas a 
clenonunação ele QltÍa?"Y e ainda a ele Gttdguacur-ú e na parte 
super ior as de Gua·inia ou Ueneyct . Corre na clirecção ESill e 
vem d esagua t: no Solimões aos 3° 9' ele lat. S . Neste logar 
estre tta co tla:de1·avelmen ~e ele modo a n ã o e~cecler el e uma 
milh a, quando, á a ln·uma dis tancia de su a foz, alarga tão consi
deravelmente ele modo a ter 2,1 a 36 kils. de lar n-ura ou como 
diz o ouvidor Ribeit·o ile S~Lmpaio ele 42 <t <JS u~ clis ta n'c ia ele 
12 kils . ~a foz . As aguas do rio Negt·o, vistas n o rio, são ele uu1 
escuro ·tao fechado, qtte pa t·ecem um lago ele ·tinta preta· 
porém, a sua côr ve t'dacleira 6 de a larubre, como é l'ac il cl~ 
. ve rificai', co i locando-se-a dentro de urn cópo. Pelas observa
ções optico-physicas chega- se ao conh ecimento dacj ttella côr 
pre ta , que se eleve pl'ocurar nas razões, cloncle tiram-se as 
causas da opacidade elos cot·pos. « Uma só s u pedicie ou l a
mina claque! la agua, diz Rtbeil'o ele Sampaio, é ele cOr ele 
alamhre e tra.nsparente, mas unindo-se diversas l amina s e 
superficies turba m a transparencia e causam a opacida de, e 
po1· consequencia quanto mais fundo, ·tanto ma ior será o escuro. 
O que bem se obsel'Va , r epa ra ncln-se que á borda da agua até 
·tres p<ümos ele extensão, em que o fundo não chega <t um, 
mostt·a a a g- tta & cõr de alambre. A causa desta côr de 
alambre cOnJectum-se provi r elos bitumes que encontr a o rio 
nos grandes e mult iplicados rochedos pot· onde passa em quas i 
todo o seu curso, descendo elas corclüheiras ele Popayan. Ou tros 
querem que essa cô1· provenha elas a rvores , que inunda, por 

ser todo cheio de ilhas a lagadiças, o que não par•ece impt·o
vavel ": O ter reno que fôrma o valle elo 1·i o Negt·o, segundo o 
engenheiro J . Leoveg·ilclo de Souza Coelho, pertance á terceira 
formação geologica . A rocha predominante é o psamm iLo ma is 
ou menos decomposto. Em toda a ex tensão elo rio encontram-
se camadas bem clistinctas ele a rgilla e uma inferior de arg illa 
bra nca, fina , muito plastica, e ontm superior, colorida de 
vet·melho pelo oxido ele ferro. ]!;m muitos Jogares es ta ulLima 
camada, em vez ele ser ele argilla vermelha pura, é um com
posto clella e ele areia e const itue uma camada a rgillo-resinosa . 
.illm Thomar, Moreit·a, e em toda a e:densão elo va lle elo rio 
Negro, que üca e ntre esses clou s Jogares , esta camada a t·g illo
a renosa é bastan te eapessa e tem e•n grande qua o ticlade sido 
levada pe as aguas dt' _t) o; por sua consistencia esboroa- se ao 
nivel ela agua, que infiTü•anclo- se a amoll ece e f:Áz cahir. As 
duas povs . acima c i taclas es tão edificadas em ba rreiras ; e a ..-, _ 
agua todos os anuas faz caliit· ,pat~te elo - te . .rreno que esM.-á~ 
pique . E m S. Gabriel, esla camada -ainda ténr::u'ªâ ;-'porem , 
não tão fi na como nos ou·tros lagares ; ahi a a rgilla est<i mis
turada com uma espe~ie el e cascalho fino. No mesmo lagar 
ella t em uma espes sura consideravel em alguns pontos, porém, 
no porto de desembarque dos nav ios que descem o rio, não se 
lhe eucontra vestigios, existindo sómente a ele argi lla bt·anca. 
Na marge m esq. elo rio, · no s itio Amtuacá, que fica entre a 
pov. ele S. José e o Jogar em que exis ti u a ele Maçarabi, acon-
tece o mesmo : ·todo o porto só tem a cam ada de al'gilla branca, 
fa ltando-lhe a outra, 011 por ter s ido levada pelas aguas, ou 
porque no te mpo em que ella se clepoz, achava-se o terreno 
nesse logar acima elo nível ela agua . Um exemplo <Üncla mais 
sensivel da fal't<t des·ta sel?uncla camacl<J. cleargilla envermelhe
cida pelo oxido ele ferro, é o que se nota em uma ilha entre a 
cidade de Manáos e a freg . ele T anapessassú, e mais perto 
claquella . A i lha tem o nome ele Boiá-assú, po1· se achar na 
bahia elo mes mo nome . O ·te rreno é ahi a rgilla bl'anca sem 
traços cld out ra camada, que exisla sempt·e acompa nhando-a 
em quas i todo o valle elo rio e tambem sem vestigios ele terra 
veg·etal. Entretanto, nessa ilha enco ntram-se a rvores i.rn mensas . 
Em grande parte ela margem clit·. elo rio, ele Moreira para a 
foz, vê-se perfeitamente a li nha ele separação elas duas ca
madas . C011vérn notar, diz ainda o engenheiro Souza Coelho, 
que em alguns p ontos ela camada bra nca, a a rgilla esL<t colo
rida ele amarel loe alg umas vezes ele roxo . Em todo o leitoclo 
rio encon·tram-se pec1ra s, Oll reunidas e sa lientes form~1nclo 
ilhas, em cujos lntervallos se depoz a terra acarre tada pelas 
aguas e tem crescido a rvares, ora i :;olaclas, algumas vezes sa
lientes, outras vézes mer gulhadas . Em alguns Jogares, o porto 
é formaelo por um rochedo em pequena inclinação pa ra o l eito; 
em outros, toda a base ela pov . é um rochedo, sobt·e o qual 
em alguns lagares existe a rgilla vermelha . Todas as rochas 
desses lagares são gl'a niticas . Na fronteira ele Cucuhy, são de 
o-ranito, não só a serra elo mesmo nome, como grande parte elas 
denominadas 1\-Iussum, Curicuriari e Jacam im . A do Cucuhy é 
tocla ele granito e um elos se us mon·tes , o dê S. José, tem quasl 
a configuração do P ão de Assucar da barra elo Rio ele Ja neiro, 
com a unica elifferença q Lte o Pão ele Assucar afina- se ma is 
para o cimo elo que aquelle. Nas margens elo rio Negro, de 
Barcellos para baixo, encontram-se pedras ele origem sedimen
taria, nas quaes pr~clomina a cal ou a rgilla. .ill~las apresen
tam-se em pedaços cltspostos sem ordem; pela acçao elas aguas 
foi levada <L camada ele a rg illa sob re que es tavam os diversos 
stratos, e não se podendo sustentar mais n a pos ição que occupa-: . 
vam, cahiram e despedaçaram-se uns sobre os outros , e claht 
provém a maneira porque es tão atirados ho;·cland_o toda a 
praia. Pócle-se dizer que de Barcellos para b~no so ex1s te o 
lJsammito e que elo mesmo ~ogarpa1·a c1m~, e o_gran•Lo ~~e 
predomin a . Em 1637 o captiao-mor Pedro I e1xeu·a clescoJJ;m 
" foz do t'lo Negro e praücotl com os Uaranac~acenas . Em 
1G58 entrou pela primeira ver. o riO Neg ro o _J es ulta Fran
ciscd Gonçalves. Em 1669, o capitão Pedro ela Gosta F avella 
e o padre F r. Theoclosio f ttnclaram a primeir<t pov. do rio 
Negro com a deno minação ele aldêa ele Taruman, na sua ma~-
"em sep Le n·tl'ional. Em 1~70, Fra ncisco. da Mo·tta Falcao 
Vunclou a fort aleza ele S. Joae da Barra el o R10 Neg.ro, pene·trou 
este rio até á boca elo Cauabury, e alli tr avando amizade, 
chamoti á civilisação os Caburicenas, os Carayabis e, final
mente os 11-Ianaos , com os quaes fundou a alclêa ele Aracary, 
casando pa t·a ~elhor consegui; o seu _empenho com a fi~ha ele 
um elos pnnmpaes da tn bu. Em '1.69::>, c ntrara~n os reh~.10sos 
carmelitas o r io Negro e começar am a s ua ~1ssao pelos . u ara
nacoacenas, com os q uaes fundaram o terceiro es~abelecunen to 
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do rio Negro. Em 1725, segundo o capitão-tenenté Amazonas , 
ou em 1743 e 1744, segundo o ouvidor Sampaio e outros, va,·ias 
b~ncleiras exploradat·as ou tropas, chamadas de resgate, nm
mdas das ordens nec\Jssarias e á expensas elo go,•erno, subiram o 
rio Negro e assentaram seus anai!J.es nas margens de um dos 
seus tribs . , acima elo Cassiquiari , de onde expediram ex·plo
racões a todos os confluentes, pelos quaes conheceram que o 
O~·enoco communicava com o l'io Negro pelos c8.naes Inil'idá, 
Paraná, Pacavica e Cassic1uiari, antes que dP-lles ·tivessem os 
bespanbóes a menor noticia, como se demonstra com o teste
munho insuspeito elo jeauita Gumilla, superior das missões elo 
Orenoco, o qual em sua obra Orinoco illustraclo, i a parte, 
cap. II, pag. 17, diz: «Ni yo, ni Missionero alguno ele los 
que continuamente navegan costeando e! Osiuocu, h.:.mos visto 
entrar n..i salir ai tal rio Negro. Digo ui en trar, ni salir, por
que, suppoesta la clicha union ele rio_s,' restaba por averiguar 
dê !c5 ~ elos, quien cl~ba de beber a quien. Pero la grande y 
dilatada··cilrdJ!léraqué~me·uia entre ~Jaranon y Orinoco , escusá 
a los rios deste cumplimento, y nós otros ele esta cluda » .Em 
1880. a elistincta coinmissií.o brasileira, demarcaclora dos li
mite~ do Bt·azil com Venezuela, subiu o rio Negro até pePto de 
suas cabeceiras, e affh·ma não ter elle outra communicação 
com o Orenoco sinão o Cassictuiai'i. En ·tre as correntezas e 
quedas d:J. agua que, no rio Negro tomam o nome ele cachoeit·as, 
só mente met·ecem semelhante clenom~n ação as elo Taruman, 
Caman~os, elas Furnas (abaixo ele S. Gabriel) e as ele Cucuby 
e S. Gabl'iel. A maior parte das cachoeiras e correntezas 
üoam en·tr·e S. Gabriel e a cidade de Manáos. Acima daquella 
pov . sómente existem as seguintes: Paraná-rapecoma, Pequiá
rapecoma, Matapy, Amary; Ponta do Remo, Caldeirão de 
S. Migue1, Carangueijo e Tamanduá- bandeira: esta ultima 
fica no rio Uaupés, perio de sua foz. Abaixo dn pov. de São 
Gabl'il ficam as seguintes ::t con·tar de Manáos.: Tapuruquara, 
Maçaraby, Joan.uabany, Maribidá, uma sem nome, Guariba, 
Camanáos, mais tres sem nome, Maricicui, Perna de Veado, 
Pederneira, Santarém, TapaJóS, Cujubim, K ikirui, Inam bú, 
Furnas, Amã e Ara.passú. O illustrado Dr. Dyonisio, um dos 
membros da commissão clemat•cadora de limi·tes, de que acima 
fa!lamos, assi,m se exprime em carta que nos dirigiu: 
«E' o rio Negro de aguas pretas, bastante encacboeirado ele 
Camauaú pal·a eima, h aveoclo, entretanto , gt·andes -trecl\os 
onde a navegação é franca. Sua largura, em certos lagares, 
excede ele 36 kils. Os vapot•es da Com paahia do Amazonas 
(limi tad<J,) percorrem-no até Santa Izabel Velha. Suas mar
gens são opulentiss imas em muitas qualidades ele madeiras ele 
eon~Ll'Ucção. Produ?.em borracha, cumarú, salsa, puxil'i, anil , 
cacào, copahyba, castanha, piassaba e muitos outros pro
duetos. '!?em communicação com o Orenoco por meio do canal 
Cassiquiari, que lb ~ traz as aguas daque1le rio, recebendo em 
seu tra.Jecto afl's . de curso e volume conf.lidet·aveis, como o 
Siapa e o Pcwimoni. Seus maiores ·tribs. são o Xié, Issana, 
Uaupés, Marié, Cauabtn·y, Marauiá, Daará, Ut'ubaxy, Preto 
ou Paclauiry (caso este seja, a;ff. daquelle), Xibarú, Uarac{b, 
Branco, Jauapery, Jabú e Ininy, além de centenares de iga
rapés, que em outros lagares seriam consideL'aelos como rio s 
consideraveis ». Nas margens do rio Negro, encontt·am-se as 
segni11tes povs .: . Tauapessassú , Ayrão, Pedre ira, Cal'voeiro, 
Barcellos, More1ra, 1'homal•, Santa Isabel Nova, Castanheiro, 
S . José, S . Pedro, Camanaú, S. Gabriel, Sant'Anna , S. Phi
Iippe, N. S . Gtüa, S. Marcellino, Mat'abitauas, Cucuhy, nlém de 
outros insign.ificau·tes. Dentre os numeroses igarapés, que lhe 
a.IT:luem pela margem esq., notam-se o Eny, Cana1·y, Bocory, 
Mabuá, Toari, 'l.'apiira, Umy, Kicé-mit·im, Uira,my, Umary 
e Iarimaba. · 

NEGRO. R<io do Estado de Mia~·anhão. A Lei Prov. n. 439 
de 3 ele setembro ele 1856 estabeleceu-o como divisas entre a 
fre a-s . de N . S . da Coneei!ção cl>a vma Viçosa da Tutoya e ele 
S. "José elo Preá . 

NEGRO. l'tiacbo do Estado do Piauhy, dcsagu:1 na margem 
dit'. elo riacho da Mocha, abaixo ela cicia de de Oeil·as. 

NEGRO. Rio elo Estado ela Bahia, nasce no tel'Ino de Enbre 
Rios e clesagua n:1 margem clü· . do rio Subahuma, no engenho 
R iaehii:o. 

NEGRO. R io do Estado cl:1 Bahia; nasce na serrania do 
S\ncod. e desagt1a n0 Paraguassusinho após um curso de menos 
de 36 kilomett·os. 

NEGRO. R io do Estado elo Rio ele JaMiro; reuó>e- se c0m 
o rio Grande e juntos formam os Doua Rios, trrl), do Parabyba 

do Sul. Banha os nmns. de Cantagallo e Santa Maria Magda
leoa . Recebe, entre outros, os rios Macuco, Hezencle e cor regos 
dos Indios e do Bah Ct. . · 

NEGRO. Rio do ffistado de S . Paulo, tl'ib . dn margem dir. 
do Lolll'enço Velh0 ; entre Ubatuba e Patrahybuna., 

NEGRO. Rio elos Estados de Santa Catharina e do Paraná, 
nasce na serra do Mar, cot·re de E. para O. e clesagua na 
margem esq. elo t•io Iguassú, dividindo-se na foz em dons 
braços c1ue formam uma ilha denominada elo Presidente . Suas 
margens são cobertas ele pinbeira,es . Recebe. á di r .: o Passa 
Tres, Varzea, e á esq. o Preto, S. Lourenço, Butià, Gonoinhas, 
Timl.\ó , Turvo, Caniveie. Além d~sses recebe ainda 0 0ut'0 
Fino, Negrinho, Saltinho, S. Miguel, Lança, Bateias, S. João, 
Palmito, Piem, ribeirão elos Poços, Faxiuaes, e·tc. Tem as 
corredeiras denominadas Baetaca, Baetaquinha, Canclido ela 
Silva, Palhano, Fl·ade, Espigãosinho e Tigt·e . Em 1882 o 
pt·esidente Carlos de Carvalho desejando verificar si: o rio 
Negro p1•estava- se á navegação por vapor desde a vil'l.a do Rio 
Negro até a confluencia com o Iguassú ordenou ao cicl!~alão 
Amazonas de Araujo Marcondes que .Já havia corD o seu vapor 
Cruzeiro feito a. navegação do Iguassú descl:e o porto Ama3onas 
até ~ o porto da União ela Victol'ia, que le1•asse o r el'eric\0 vatpor 
até aquella v illa . illfl:'ec·tivamente, sem grandes clifficuldrudes 
o Cruzei•ro no dia 4 de fevereiro ele 18ti3, fundeou 11 0 J~orto. 
da villa elo Rio Negro. Do mun. ele S. Bento (Santa Cathal'ina}, 
nos fazem menção dos seguintes a;fl's . do rio Negro: Negrinlio, 
Preto, S. Pecko, Ramalho, Avencal,S. Bento, Tut•vo o S. 
Mi guel. · 

NEGRO • .Art'oid do Estado ele S<tn ta Catharina, Cbll'. do rio 
At·aranguá. 

NEGRO. RiEI que nasce no Estado dE~ R. G . do Sul na 
coxilha Grande, atravessa a Republica do Ul'uguay e desagua 
na marg·em esq. do rio deste ultimo nome . Recebe naque ll e 
Estado o rio Pirahy Grande, os a rroios Quebraxo, Quebra
xin h o e Bagé reunidos, e o a rroio S. Luiz, 'lU e serve de d i visa 
á Repulllica. 

NEGRO. Corrégo do l!:s~aclo de lVIin[I.S Geraes, no mun. de 
Cabo Verde, nas divisas ela freg . ele Monte Bello e proximo da 
ser,·a elos Lemes. 

NEGRO. Carrego do Estado de Minas Geraes, aff. da marg.em 
dir. do rio das Velhas, proximo á foz do rio da Piedade. 

NEGRO. (Rio). Nome dado pelo capitão Miguel José H.o
deigues ao furo que, extenso de uns 40 kils . , li ga a Babi:1 Negra 
;1; margem clir. do Páraguay, pelo que es La, qne era :1 lagoa 
Ibitiraty, passou a ser conhecida pelo nome que hoje tem; no 
F;stad'o de Matto Grosso. Sua foz fica aos 20o 8' 38" S. e i4o 56' 
20", 13 O. do Rio de Janeiro. 

NEGRO (Rio). Uma das cabeceiras do Paragnay, nove ki ls. 
ac ima do rio das Pedras de Amolar, 011 ri o d'Amolar, no Es
tado de Matbo Grosso . E' tambem chamado l'io do Quilombo. 
(Dr. S. ela Fonseca Dioo . oit.) 

NEGRO. Rio do Estado do Matto Gt·osso; nas~e no aHn da 
serra do Amam bab:i pela la·t. proximam ente de '19° '15' tendo 
por conlraverte rltes o 'l.'aquary-m~rim. Col'l'e a S. e depois a. 
O. por espaço ele 20 l egtlas , e desconc\o do planalto áo mesmo 
rumo geral ele O. Na distancia de tO leguas recebe pela esq. o 
Dabo~o ou 'raboco ,e derrama- se _nas terras apantanadas, q•ne 
meclemm_ entre o 'I aquar :r e o Mtranda, clesag·nando nes·be ulti• 
mo por ch versas bocas d\)slgnadas pelos nomes de rios Negrinh o, 
Vermelho e Captvary. Outras escoa ntes vão ao Paraguay (B. ele 
Melgaço). <<Pouco abaixo da foz elo Aqllidauana entra no 1·Jo 
Mtranda pela di r. o rio Negro, que nasce em Campo AH0, cor 
renelo ele N . aS. e depois a SO até sua foz, t·1·azendo agnas ele 
alguns ri])eirões seus a!,T's. » (Geog._ .Phy,sioa de ·wappoons, 
11ag. 151). O Dr. S. eln I• onscca cons tdera o rio Negro como :1fl'. 
ela margem dit•. do Aquidauana ( TTia,qem ao ?''ede,· elo 1h·c~;:;il 
'l'om. I pag . 118). Luiz d' ~ li ncou rt diz: <<0 rio Negro Grande 
desce ela sert·a do Canastrao e unmdo-s.e :10 D<\boque e Aqui
clauan a vai engrossar as aguas do rio Monclego , . 

NEGRO. JO:,io. do l~s taclo ele MaLto Grosso «E', diz o B:1l'ão 
cl'e Me l g:.~;ço, um escoan•be que vem elas ba1ldas do Piqttil'i e de
sagua á esq. elo~- :Lom·enço. 'J!em outra bocca um pouco ac ima 
·cl'o Alegt·e" «O r1o Negro dos an·t, gos , dw; o I>r. S. Lla Fenseca, 
não é mais do qüe um braQO ou fttl·o do mes-m0 S. Lourenço, 
lrongo rupeu-as ele uns liG kils. >> 

29.742 
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NEGRO . Rio elo Estado de Matto Grosso; é ttm braço occi
dental el o ri o Arinos, e uma elas suas fon·tes. Algun s o deno
min am ele rio P?·eto « O Arinos, di~ Ri cardo F ranco , tem um 
braço oc<:iclental denominado Rio Negro, desde o qnal a té o 
rio Cuiabá abaixo elas 3uas sup~ri01•es e maiores cataclupas, 
onde e !Ul.\' egavel, são oito leguas elo lrajec to . ele terra, e 12 do 
mesmo Arinos a sahir ao mesmo logar elo Cmabà »· 

NEGRO. Rio elo Estado de Matto Grosso; e um braço elo 
rio Taquary (Bar ão de Melgaço). 

NEGRO . Rio afL elo Guapore, trib. do Madeira, qtte o é 
do Amazonas. 

NEGRO. Sacco na bacia de Maracanã, na lagoa de Ara
ruanm do J~staclo elo Rio ele Janeiro. 

NEGROS. Morro do Estado do E. Santo, entt·e a freg. de 
Cariacica e a villa ele Vianna. 

NEGROS. Ilha elo Estado do Rio ele Janeiro, no mun. de 
Angra elos Reis. 

NEGROS . Riacho do Estado elo Çeará, banha o mun, de 
Ipueiras, e desagna no rio S. Lourenço, ali'. elo Acar ahú. 

NEGROS. Rio do Es·taclo ele Sergipe, no muu. ele Itabaiana . 
NEGROS . ::tibeirão elo Es tado de S . Paulo, r ega o mun. 

ele S. Carlos do Pinhal e vae para o Mogy-guassú. 
· NEGROS. Lagôa do Estado elo Ceadt. entt•e Almofala e o 
dtst. de Sa nla Cruz elo te r mo ele Acarahú . 

NEISSE. Ribeirão elo Estado ele Santa Cathariua, desagua 
no. ltaJ ahy-assú pela margem clir. ao S. ela conll uencia do ri
betrão da Subida . 'l'ami.Jem escrevem Nicsse. 

NEIVA. Carrego elo Es tado de Minas Géraes, banha o muu . 
do Pomba e cles<tgua no ri beirão S . Domingos, aff. elo 1·io 
Paraopeba, que o é elo Pomba. 

NEMA. Igarapé elo Es tado elo Ma ranhão, no mun. ele Arary. 
NENÊ. Morro do Estado ele l\:fi uas Geraes, a 1.293 me

t ros de· a ltitude . Junto á elle passa a E . ele Feno Central 
d_o Braúl. E' um espor ão da set'L'a da Tt·apizonga entre o 
r1beiJ:ão da Réssaquinha e o de Alberto Dias. . 

NEPTUNO . I lha do Estado do Pará, no rio T ocantin s, 
entre o canal"db Infel'llo e um bmço daquelle rio. 

NERANDERA. Furo no Estado elo Pari~ , desagua na bahia 
ele Santo Antonio, na parie ela costa desse Es·tado, compre
hendida entre as pontas do lVIarahú e do Chapetl Virado . 

NEREIMAN. Formidavel cachoeira no rio Uraricoera, no 
Es tado do Amazonas. Fica enl;re as cachoeiras denominadas 
~Ionarupá e Iaranapon . 

NEREP Á. 'l'emiYel cachoeira no rio Uraricoera , no Estado 
rio Amazonas. Fica proxima das cachoeiras denominadas 
Okiripan e 'l'omiropá. 

NESTOR (S.). R io elo Estado do Paraná, afL ela margem 
esq . elo Piquiry. Foi assim denominado pelo capitão Nestor 
Bot·ba, o primei ro explorador daquellas paragens. 

NETTO. Ribeirão elo Estv.clo ele S. Paulo, banha o mun. 
ele Araraquara e procura o Jacaré-guassú, alf. do 'l'ieté . 

NEUSTADT. Pov. elo Estado do R. G. do S ul. no mun. 
de S . Le0polclo, com uma es tação ela E. de F. de Porto Ale
gre a Novo Hamburgo. 

NEVES (N. S . das ) . . Parochia no m un . ela capital doEs
lado elo Parahyba do Nm·te. Diocese elo Parahyb<t. Foi creada 
em 1578. A sécle desta freg . (capi ta l) está a H milhas elo foz 
elo rio Parahyba e a 3,5 em linha recta da costa. Vide Para
hyba do N arte , 

NEVES . Parochja elo Estado elo Rio de J aue i1·o, no mun. 
ele Macahé, á margem esq. do r io deste nome. Diocese ele 
Campos. Limita-se com a freg. de N. S . ela Conceição do 
Frade pelo corrego da Luclovina, serras elo Orator1o, Monte 
Az ul e Caldeir a e 1•i o San na . Foi alclêa de ind ios Guarulbos, 
fundada pelo jesu"ita Antonio Vaz Pereil•a , no sec ulo XVII. 
Em 22 de de~émbro ele 1795 foi elevada á freg ., sellClo insLi
tuicla em 1803. Disla 30 kils, à. e Macahé . Tem duas eschs. 
pu bls. de inst. prim . 1\ gencia do correio. Foi elevad<t á 
vil!a pOl' Dec. de ·24 ele de fevereiro de 1891 e J'ebaixacla dessa 
ca tegoria por Acld ele 29 de l!bri l de 1892 . 

Dica . G80G, 76 

NHA 

NEVES. Log. elo Estado . elo Ceará, no mun ., de S. Bene · 
dicto . 

NÉVES. Pequeno pov. elo Estado de Pernambuco, no 1nun . 
ele S. Bento. 

NEVES. Log . elo Estado do Rio ele Janeiro, no mun. ele 
S. Gonçalo, ligaclo a NyteJ'Õi por uma linha ele boncls. Tem 
tres eschs. publs., e dtras fabricas , sendo uma de tachas e 
vassouras e ou~ra de lin-ro . E' bastante habitado . 

NEVES. Pov. elo Estado ele Minas Geraes , no n1nt1. de 
Sabará; com duas éschs. publs. ele insk. primaria. E' tambem 
denominado Venda Nova. 

NEVES. Paracla ela !TI. de F. Leopolclina, no Estado elo 
Rio ele J aneit·o, entre as estações ele Nyterõi e S. Gonçalo. F o~ 
inaugurado em outubro de 1895. 

NEVES. Serra do Estado ela Bahia , entre S. Gonçalo dos 
Brejos e Santo Antonio do Urubú . 

NEVES . Ponta na ilha de Cabo F1•io do Estado do Rio ele 
Jane iro; separ<t o sacco desse nome da ensea da da Parede. 

NEVES. Morro elo Estado de S. Paulo, no mun. ele Jaca-
r ehy (Iur. l oc). · 

NEVES. Mot·ro do Estado de S . Paulo, no mun. ele Santos . 
NEVES. Morro do Estado ele S. Paulo, no mnn . de Iporanga 

(lnf. loc) . 

NEVES. Rio _elo Es tado do Maranh ão; nasce pe1·to elas ca
bec~n·as do MearJm e co t•re sem pre por campos no rt.tmo elo SO. 
E' mnavegavel por niio ser fundo e ser mui to curto o espa<;o 
por onde se clJla ta, pois apen as ter á 156 kils. JTintra no rio das 
Balsas. O ex- se nador Cruz Machado, no seu Relat. de 18513, diz 
nascer esse rio no logar denominado Ate-ver à quatt·o ]eoouas 
ENE . ela nascen te do rio Mearim. ' 

0 

NEVES. Rio elo Estado elo E . San·to, aJf. ele Itabapoa na . 
NEVES (IU)le irão elas). No mun. de Santa Maria Magcla

lena e Estado elo Rio de Janei ro . Desagua na margem dir. · elo 
l'io Grande, 

NEVES . Lagô<t do Estado elo Ceará, no mun . de Milagres, 
formada pelas ag ttas que transbordam elo l'Ütcho elos Pot·cos. 
Secca no verão. 
. NEVES. Lagamar no mun. de Santos e Estado de S. Paulo; 
.Junto ao lagamat· ele Santos, entre o continente e a ilha elos 
Padres. '!'em pottc>t proftlllclidade. 

NEWDORF . Pov . elo mun. ele Joinville e Estado ele Santa 
Catharina . 

NEW-YORK . Villa elo Estado do Maranhão, no alto Par-
nahyba, na com . de Pastos Bons, Vicle Nocca,-Yo?·h. . 

NHA BARBARA. Corredeira no rio Peqniry, aff. elo P a
raná; no Estado deste nome. 

NHACAPETUM . Pov. no mun. ele S. Borja elo Estado do 
R. G. do Sul; com uma esch : publ. ele int. pr"imaria. 

NHACAPETUM. Arroio do Estado elo R.. G. do Sul aff. 
do Piratiny, que o é elo Uruguay . ' 

NHAGUAPINDA. 11:' assim tamhem denominado o rio 
Mergulhão, aír. do Cachoeira , no Estado elo Paraná. (Inf. loc.). 

NHAMBICOARAS. Sylvicolas anthropopbagos, que ha
bitam as regiões banhadas pelo ri o Tapajós e seus aHs. São 
mencionados pelo 1° tenente 1'avares; no seu trabalho O Rio 
1'ct·1Jr».iós, e pelo barão ele Melga~'o, Cflle os dá como h abs . das 
immeclia~'ões elo rio Ariuoe e elo rio c!'os Peixes. 

NHAMUNDÁ.lUo que foi tomado como linha clivísoriaentre 
o Estado do Pad. e o do Ama.zonas, por suppor em-n'o correr 
de N. S., quando o seu rumo provavel é o seguinte: nascendo 
na região central, comprehendicla entre o alto 1'rombetas ao 
N. e o UDtuman ao S. , el!e desce na direcção ESE. rece
bendo alguns peq uen os aJl's. atravessa depois a SE . pequenas 
cachoeiras e terrenos planos alagadiços até o P r a·tncú ; na 
juucção _com est~ , as suas ag~ms se avolumam ~m uma vasta 
e bellisstma balna, ponco ac tma da 1lha Cap!Xauaramonha. 
;\o cleixav a bahia, o Nhamundá dirige-se a E. fazendo leves 
llexões, a te a cidade de Faro, seguindo clahi ~ rnmo ENE. , 
até a conJluencia com o Ca ldeirão, que é um elos Paraná-mi~ 
rins ou clefluentes da mal'gem esq . elo Amazonas . N es te l'umo 
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margina os lagos Cat·anary,Algodoal, lVlaracaná,Ubim, Abaucú, 
e Araluçaua, depois do qual, volta-se para o N., passando 
pe!o _Jogar rlenominaclo Repartimento, onde se bifurca o Cal
deu·ao em Clous braços: um, o Bom Jardim , que, á clir. se
gue para o Amazonas ; o outr·o, c proprio Calcleirão, que, á 
~sq . vae lançar-se no igarapé Sapucuá, que é o mesmissimo 
Nhamundá, mais estrei·to e mais profundo e chrismado com 
outro nome. Desse ponto em diante, ate o rio Trom
betas corre na direcção NE com inflexões para NE e ás vezes 
p'\lra NNO. Segundo o Sr. B. Rodrigues tem o nome de Ya
munclá ela conlluencio. do rio Pratucú pat·a cima, de rio de 
Faro dessa confiuencia para baixo até o loe-ar denominado 

· R epartlmen·to, onde o rio divide-se em clous 01·aços, um com 
" o nome de igarapé do Bom Jardim vae ao Amazonas, e outt•o 

q• com o de igarapé Sapucuá vae ao Trombe~as . O Sr. Ferreira 
Penna, no seu tr·aba lho B.egião Occiclental clcô P•·ovincia elo 
Pm·á diz que o Nhamundá não é Lrib. do Amazonas, mas do 
Trombetas. Tendo esses illustres hraúleiros percorrido esse 
rio daremos o que ambos sobre elle esúevec·am . No seu tra
llalho citado, diz o Sr. Ferre ira Penna : R io Jam.undá (Cunu
ry elos indigenas, Nhiamundá ou Yamuuclá elos missional'ios.) 
« O conto das Amazonas americanas, iuventaclo pol' Orel
lamt com tão feliz resultado para os fi ns que tinha em vista, 
tornou celeut·e o rio J amunclá, em cuja foz, dizem, encotltrára 
o audaz aventureiro com quem se batera aque11as famosas 
guel'l'eiras. O padre Christovão cl',\cunha que, como muitos 
ou·tros historiadot·es jezuitas, se destingue por pouco escrupu
loso na ~n vestigação e exposição dos factos e pur uma mui 
pronunciada a'Il'eição a tudo quanto póde exaltar a imagina
ção, faz partir o r io ele uns montes de prodigiosa altura, 
chamn.clos vulgarmen te cordilheil'a da Guayana, nos quaes se 
acham as povs . elas Amazonas, havendo entre elles urn cha
mado 'l'acamiaba que se elevá exLraordinal'iamente acima dos 
outros e que e esteril por s3r muito batido elos ventos . N<t 
estação propria, os Guacal'is crue e o povo feliz (continüa o 
hisl oriaclor· jewita) que g-osa o fa,·or das valorosas mulbeses 
Amazonas, lhes veem fazer a visita ; logo que ellas os reco
nhecem vão todas ele tropel ás suas canàas onele cada uma 
pega na primeira i tamac<t (rede) qne encontra e vae prendel-a 
em sua casa para nella rece ber o dono. ,, . Destes pormenores , 
sufficientemente fl'ivolos para a histol'ia, seria lot·çoso cop.- 1 
cluir qne os Guacurys subiam em canôas até ás povs. das 
g tterr en·as , sc t~clo por consegninte navcgavel o rio mesmo até 
esses - mont's de prodigiosa altura ! Os primeiros geogra
phos adaptaram sem critica estas e outras indicações imagi
narias das 'fontes ele,. Cunury ou Jamunclá e é provavelmente 
jJor isso que figuraram o rio pt•olonganclo-se quasi de S . a N. 
até à pt·oblematica corclilb eir:t oriea~al que divide as aguas 
ck• GuaJana meridional das ela septentrional. Os geographos, 
que vieram depois, em falLa de dados melhores, respeitaram 
e conservaram tudo q aanto os antecessores lizeram, e Conda
mine que êlejunho a setembro de 1743 voou, 1.JOr ass im dizer, 
ele Tomependa nos Aneles a Belém no Pará, não fez mais, 
em relaçlio ao Cunury, do que substi·tuir es te nome pelo ele Ja
nlltndá que t.al ver. lhe fosse indicado pelos missional'ios. Bem 
que nem um '' explm·ac;ão r cgn l,t L' se tenha feito no Jamundá 
e q~e não seja peL·metticlo tet· mnita confian ça nas iLleli
caçoes de peisoas em geral illiLteratas, as unícas ali[Ls_ que 
tem avan~aClo mais para as cabeceiras elo rio e isso mesmo 
com o fim tmico ele colherem oleo de cupa'hyba e alguns on
Lros J?L'ocluctos naturaes, estou persuaclido de qne o Jatu umlD, 
não J.lóclo tirar suas fontes das montanhas da Gnayana. Este 
rio eleve vir ela regiiio central comprehendida · no e:;paço entre 
o a lto 'l.'romhet <ts ao N . e o Uatuman ao S. Descendo dahi o 
Jamundá ao pl'incipio corre provavelmente a ESE., por entre 
montes; recebe pequenos affs. dirige-se depois a SJJ: ., atra
vessando pequenas cachoeil•as e entra em nma planicie ou 
valle espaçoso densameute alvorejaclo, mas ~ts vezes alagadiço. 
Acompanhando "' essa 1planicie, emitte de sua margem esq. 
ttm braço que, com ' eu noma, a atravessa para lançar-se no 
'l't·ombetas exactamente no pon·to em que es te rio, S<lltando a 
ultima cachoeira, entra tambem na planície. Emquanto atra7 
vcssa esta região plana, o Jamund:í. é quasi obstruido por 
uma infinidade ele ilha;s qne o acompanham em suas sinuosi
dades até pe,·to da contluencia elo Pratucú, não excedendo a 
sua largura de 250 metros qu", no verão, reduzem-se ainda a 
150 metro· e ·mesmo a '100. conforme a maior 011 menor cllL
ra~ão ela estàção secca. Atltes de encontt·ar o Pratncú, deixa 
a pl:=.1,nicic, o então n.S suas 111argens toruan1-se a l ~étS e, ás 
vezes, montuosas. O PL·<Ltucú, que é um r:1mo menor, cone 

mais ou menos parallelo por a lgum tempo ao Jatapú (trib .. 
ele Uatuman), segue á E. e reune-se ao Jamnndá, cerca ele 36 
milhas acima de Faro. Seu curso é bastante sinuoso e por 
eu tre montes ou serras pouco altas. como quasi todas as desta 
região, e em sua b:ura no Jamnndá divide-se em tres braços 
desiguaes pol' ter ahi de permeio duas ilhas . No ponto de 
jnncção dos dous rios, as aguas se dilatam consideravelmente 
formando u,,,a vasta bahia, quasi toda rodeada ele terras a l
tas e montes; um pouco abaixo está a extensa ilàa Capixaua
ramonha, toda compostru de terrenos pedreg-osos, mas eoberLos 

·de arvores. Dous ser r os se et·guem na margem di r . defronte 
das duas pontas dessa ilha: o do Dedal fronteil'D á ponta 
superior, e o elo Campo em frente da ponta inferior ; este ul
timo é um alto rochedo que fica quasi <t pique sobre o rio. 
Deixando a bahía, o J amundá dirige-se a JTI. em estirão con
sicleravel, fazendo apenas ligeiras flexões ; depois ele '18 a 20 
milhas neste rumo, descreve um vasto - S - inverso, no 
fun do qual entra com rumo ele E, no lago de Faro, dei
xando a villa cles·te nome n[l. ponta N. ela sua ent~acla . Desde 
a confl.uencia do Pratucú, o Jamundá é um c·io va~to e ma
gnífico, de um azul profundo, correndo ctuasi sempre por entre 
montes, revestidos de uma vegetação v1gorosa, recortado <ile 
pontas e enseadas e borcl[l.do de praias de a r ei a alvíss ima, -
acciclentes constantes que o acompanham até o lago ele Faro. 
Aqui terminam as serras ou collinas que o acompanhrum ; 
aqui clesa pparecem as praias ele areia e a vegetação brilhante; 
aqui acabam os terrenos acciclentados e começa a planicie 
quasi nivellada elo Amazonas : aqui eslá em fim a verdadeira 
foz elo Jamundá . Com efl:'eito apenas se fecha o lago ao l ado 
o;·iental e o Jamunclá recolhe- se a um leito pouco la1·go, en
õra ahi logo na margem dir . o Cabury, o primeiro braço OI! 
Pa ran{•-mirim q11e o Amazonas lhe envia. U l'io percle tl então 
o sen aspecto soberbo ; seu Jeito é acanhado, sua marcha 
·torna-se vacilante, sua cor mesmo desbotou-se um pouco com 
o pequeno con·tiag-ente ele aguas esbranquiçadas elo Cauury ; 
a vegetação perdeu todo o explendor e apenas as ma1·gens são 
orladas por uma es·treita zona ele .arvores meéliocras aher
nan elo com as gramineas, cyperaceas e outras plantas herba
ceas que cob1·em a vasta superficie do littoral. O rio toma, 
não o rumo de N. a S., como se tem pretendido, mas o rtlmo 
geral ele ENE. até o Parauá-mil'im elo Caldeirão. Nesta sec
ção é acompanhado, proximamente á ma•·gem, de uma serie 
ele lagos, ou consicleraveis, como o Carauary, Algodoal e 
Arakiç[,ua, on mediocres, como o Ma..acaná, TJbim, Abaucú, 
etc., em cn.1as praias apparecem numerosos si tios com peqtte· 
nas plantações, como nas varzeas muitas choupanas ele va
queiros e eapataz.es elas fazencl11s ele gado. A partir elo lago 
Arakiçáua, que é o ult.imo clesta secção, o rio alarga-~e ale 
300 metros, vol'La·-se para o N. passando pelo Jogar denomi
nado Repart:imento, o nele recebe na margem dir., que agora é 
oriental, o Paraná-mirim do Caldeirão que vem elo Amazo
nas . Placiclo, largo e ainda crystallino, o Jamundá recebendo 
este COll'~ingetr-te elo Amazonas, muda totalmente de physiono
mia ; seu leito estreita-se e profunda-se muito ; a ,marcha é 
arreba~ncla, suas aguas ·tomam urn a cor amarello-oli va·~ica, 
perdendo lo"'o toda a sua trans[:mrencia. Daqui em deante o 
seu rumo ge~·al a té percleL·- se no Trombetas é NJE, fazendo, 
pot·ém, numeL·osas Oexões, ora para o N . , orapat·a IJE, e raras 
vezes para 'NNO. As m:wgcns COJÜIIlUam bordadas de uma 
estreita franja de arvol'es a traz da .qua•l se vê sómente plan~as 
herbaceas c ''ar1os ~agos . Nesse traJecto deixa á esq . o furo 
ela ~ac1enc1a _que ela entrada para o lago Pirat·nacá, o ele Ca
rana, iYianaptxy e Sapucuá que veem dos la"'Oil ele i,.uaes no
me>. Na margem dir·. ou oriental vê-se Lambem al"'~ns furos 
insignificantes que veem dos pequenos pun·tanos qu~ a acom
panham. Entra no Trombetas defronte ela ponta ·uruá-lapéra 
com 100 metros d<:J larg ura licando ao N. de sua fo~ a ilha 
Jacitara . A ex-tensão elo curso do Jamunclá nas planices n ão 
é menor ele 28 leguas, sendo 14 na 1a secção de Fáro ao Re
par·timen·to e 'lt! na 2a secção, do Repart.imento ao 'l'l·onYue
·tas .. Vê-se que o Jamundá a? contrario do que se tem pre
tendido é actllalmente um tnb. do 'l'rom]Je·tase n ão do Ama
zonas. Creio tambem já ter dito bastante para ficar patente 
que a corrente figurada nas cartas como foz elo J amunclá no 
Amazonas não é s inão um cletl.uente ou Paraná-mü·im deste 
rio que vae lançar-se nagueJle e condLtúl-o ~w 'l' t· ombet;.ts. 
.l!:ste fact.o e sobretttdo o rumo segtúclo pelo Jamunclá n<t IJla
nü:ie abaixo de Faro,-rumo inteiramen Le contrat·ío ao que lhe 
emprt'stam as cartas e os h vros,-não e um simples ass umpto. ele 
mteresse geographJCo; elle aii'ecta ·ta'l:nbcm aoB interessBS das 

,:·· 
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dttas provs. - Pará e Amazonas-de que esse rlo é limi te 
official ,-limite absurdo devido a u ma falsa suppos ição que tem 
subsistido a;té hoje pot· fal ta de conhecimen·to da geogmphia elo 
paiz .» O Sr. B. Rodrigues no se tl RelatO?·i o (1875) assim descreve 
esse rio . O Yamunclá é um elos rios ele ter ceira ordem ela provinc ia 
elo P(lrá e muito semelha nte ao r io Ul'lt bú, da província do Ama
zonas . Como elle clesa.gua no Amazo nas, correndo qttasi par ai
leio a elle por a lgum 'tempo, fór ma lagos na região da foz , ·tem 
suas aguas represadas na enchente, tem a cór das mesmas 
1gual e mt região elas cachoe iras tem a mesma largura · e a 
mesma corrente. Não tendo s ido explor adas as suas fon·tes, 
não se póde com cer teza afll rmar qual a sua origem, a ex·teusão 
do seu curso e o seu r 1,1mo g~ral , mas, peln, extensão explor<tda 
Por mim, póde-se avaliar já com alguma exacbidão o seu curso . 
Todas as cartas dão este para SSE 1/2 S, cor tando uma 1·egião 
ele 3 1/2 gráos ou um espaço ele 70 leguas em linha recta . Per
corri um gráo para o nor te i ncli nando- me para oeste 1• 20' 
pe1·correndo neste espaço 233 milhas ou 77 leguas, acompa
nhando os torcicolos do rio: si admit tlr a exte nsão que apre
sen ta o t• io nas cartas . terá elle um Clll'SO ele 543 rr.ilhas ou 180 
leguas , es tabelecendo a propo rção ela inclinação elo rumo que 
encontrei, o que não é Jiossi vel. Não sendo um r io ele primeira 
ot·dem , tendo o seu leito já mui·to es treito no ponto em que 
cheguei, não poder á elle dahi para cim a ter ele curso quasi o 
dobro elo espaço que percorri ; masmo por que o volume ele suas 
aguas é diminuto , e no ve rão chega a torna r-se qu asi in·transi
tavel , até por canôas , julgo que o Yamuuclá tem as suas nas
centes pouco <teima elo Equa,clor , nas vertentes ele SO. ela serra 
do Acarahy, onde tambem nasce o ri o Ü<Lrim any, confl uen te elo 
Jatapú e caminhando a Ji>rincipio para SE. i nc lina-se pat·a ESE. 
e nâJo p<t t•a o S. , c0rre m uito proximo a o Trom betas e depois ao 
Jatapú, que lhes são par allelos, indo porém ac1 uelle tet· as 
suas nascentes ma is longe e mais para o N . O rumo ele El. S. E . 
é dividido em seis elementos no espaço que parcol'l'i. Da ca
choeira a que cheguei até <t serra de P arintins-mirim corre 
para ESE. clahi até ao Jabo ty- cuara, para leste deste ponto a 
confluencia elo P r a lucú SSE-. 1/2 sm, daqui ao rio Uai by pa ra 
leste , deste t•io a té F ar o para o S. e ele Faro á fóz , no Amazonas 
ENE . O outro braço segue o r umo gera l ele N W. do Repa t··ti
mento até chegar ao r io Trombetas . O seu curso é ele 135 
leg·uas pouco mais ou me nos, sendo 6'1 mais ou menos obstrtü das 
por cachoeirws . Os principaes affiueu·te? que tem Rão : o rio 
Yamary, na ma rgem eS~Ju ":rda, a 27 .1/2 milhas da foz, e o 
P t• a tucú. na margem dU'e1ta a 24 mllhas ela Vllla àe Faro, 
sendo o Yamm-y, o de maior cur so . ]~'?"ordem de grandeza 
sen·t1em-se na margem esquerda o Par a n<L- pltlnga, o Oaapoam, 
o Auinch á , o Incy e o Uaiby, e na. margem direita o Jatuín'ana 
e 0 Dacuary. Diversos pecjuenos nachos ah men tam os ch versos 
lagos CJ, ne no alto Yamun clá apparecem proximos ás suas mar
.,.ens . Os lagos principaes no alto Yamundá por ordem ele 
grandeza são o Marapé o Pura qué- cuar a , o Mucura, o Caça1:á , 
a lém elos que j>L vimos, que sãG todos menores . No BaJXo 
Yamunclá é que existem os ma iot•es l agos, que pelo inver no 
formam uma rede, q ue quasi todos fica m em communicação 
tms co m os outros pelos f uros . Os maiores são o Cura ua t•y, o 
lago Al o-o cloal ou 'g rande, isto é, a foz do Yamary, seguindo 
depois g Aparanã, o Uixiuacá, o Acar áqu içitua, o Mar acanã, 
etc. 0 lago gran de ele Faro tem impt·o.priamen te esse nome , 
pot•que não é mais do que u m a la rgamento do rio, desde a foz 
do P ra tuc(t ate á do Adáuaoit, em fô rma de u m S ás avessas , 
A corogr aphia elo rio é peqnena. Como vimos, todo o alto 
YamunML corre em terreno toclo elevado, mais iiu menos acci
clentado, cujos pontos mais mont a nhosos são os mencionados 
na pla nta junta, os quaes nenh um excede a 80 me tros de altura . 
O terreno mais montanhoso fica no baixo Yamundá, no espaço 
comprehencl ido entre o rio P ratucú. e a vill a onde diversas 
mo ntanhas com o nome de ser?•as se encadeiam pela margem 
direi ta, es·tendendo- se umas para o S . , out ras par a . o_es te . 
'l' oclas fo rmam em cima chap <t das como as do Almen·1m e 
?araná- cuára do Amazonas, tendo approximaclamente a mesma 
altura . A ma is extensa é a serra elo Aj untá, por onde outr'or a 
passo a o Amazonas atravessando pela villa ele Faro, marginando 
as serras do lago do Algodoal e sahindo pelo lago Sapu<:!1á, onde 
as serras do Cunury e Uaim y o l im1tavam . A pos1ça.o astro
nomica da foz do Yamunclá no Amazonas fi ca na lat . 2°, 3', 24" 
e na longitude O. elo observatorio elo R io ele Ja neiro 12° . 55' , 
30" ; a da >illa de Faro na lati tude S. 2°1 '14' , t5" a na loug . 
O. 13°, <10' , 45." , e a cl'o pon·tq em que cqegl!~~ na lat. S. ~ o, 
18', 6" e na long . O. t5°, 3S' , 12''. As principaes dis tancias 
são as seguin~es, em milhas inglezas: Da foz ao CalcleiJ:ão 17, 

elo Calcleit'ão ao Repar timen to 1 1/2; do ReparLimen to á foz elo 
Jama ry 10, do Ja.mary a o Aclauacá 22, do Adúuacá a villa ele 
Faro 5, ele Faro ao P ra tucú 24, elo Pr'!-tucú a0 P uraqué-cuara 
2:l. elo P ut• ac1ué-cuara ao Pannbms-m1r1m 3'1, elo Pariu·tins
mirim a P a.t·a •lá-pitinga 47, do Paraná-piti nga ás rochas cal
careas 23, elas rochas ~calcareas á i a cachoeira 23, da i a ·ca
choeit'a á setima 9; to tal 233 .Dista a foz do Yainundá 30 
mi lhas da ciclacle ele Obyclos . O rio Yamundá é perfeitamente 
navegavel durau·te a enchente até a p rimeira cachoeira, po
dendo por elle S\lhir vapores ele pequeno cala do ; durante o 
tempo da vasante, porém , ha Jogares que não só um batelão 
não passará , cotno mesmo canôas possan'tes ser á pre.ciso serem 
a rrastadas. Uma communica.ção sempre pensei que existisse 
en·tre es te rio e o T rom bet as , pelo de nominado rio de J?cwo, 
que clesagua na primeir a cachoeira deste, como, mal in for mado, 
disse na clescripçao que cl elle fiz . Crença é ent re os naturaes , 
que existe essa communicação, e mesmo o Sr. Ferreit'a Pen na , 
no relato rio citado ê dess<t opinião, qua,ndo á pag. 178 diz : 
<! Acompa nh a ndo a essa pla nicie, em it te ele sua margem es
querda um braço que, com seu nome, a a travessa para lançar-se 
no Tro mbetas exadarnen te uo ponto em que este rio, sa ltando 
a ultima cachoeira, entra tambem ria planicie . » Procurando 
esse bt·aço, não o encont rai no espaço que perco rri. A largtu a 
que apresentll. o r io que clesagua no Trombetas é qnasi dttpla 
da do Yamund;l., como ti v e occasião ele examin ar ; por conse
guinte , esse rio, que no T rombetlls quer em que venha elo 
Yamunclá não é ma is do c~ue um a:lnuente distincto : mesmo 
porque, para r eceber o Troml:ietas esse contingen te do Yamnndá, 
era necessario que cor tasse a r egião encachoeü ada elo r io 
Yamar y , que ahi cor re parallelo a a mbos . P ara ser uma sub
divisão des te , acho excessh·a a massn. d'aguas , compa,rativa
mente, que se lança no Trombet as . P ar a m im o braço elo 
Yamunclá, q_ue não enco ntrei e que neste rio ni nguem tem uo
t lcias , não é mais do que um atrluente cl ist incto elo 'l'rombe·tas . 
Coni.jo aqui. o e t•ro geographico e.m qu e cahi _qua ndo descrev i 
este r1 o, po r falt.a de exame e ftado em mformaçoes, que o Sr . F er
reira P enna a1rto risava a crer. Depois des ta clescripção geogra
phica, só r esta - me acerescentar quep al to Yamu ncl'á é bastante 
rico e1n prúcluctos qa turaes . O .oleo ele copahib.a a gomm a eJ..o•
t ica, a gutta percha, represen tada pel a seiva cl <t massara ndul:.,. 
a almecega, pelo breu branco, ah i a bunda m ; assim como as re.~~ · 
nas ele jutahy e ele iauár a , que tan ta ext racção ten1 n o consumo 
da. pro_vincia. O c~itvo, é vercla~e que dept·eciado hoje, tam bem 
a h1 ex1s t.e e que pode ser apr~ve1 taclo . E ntre as madeiras r eaes 
para as diversas construcções exh ibe este r io a massar anduba 
o mut tlty, a aca,purana, '!-, i tauba l?reta e J;ranca, a mui rápa.: 
raJuba, o angeltm, o ptquta, a guarmba, o pao de arco. a s icopira 
e mui'tas ou t1'as, que set~ia ]asLidio_:;o enumerar. E ntre os pt·o
cluctos que mtu ta extr acçao teem, nao falln.ndo ua ar clos ia, ba as 
pedras ele amol a r (qua rtztto) e as c~lcareas , q ue só por si 
constituem u ma r iquez<t ~esta provm cHt. Em fim , o r io con
vida os naturaes a sacuda· par a longe a indolencia, e promet:te 
recompensar aquelles que se en tregarem ao ·tr abalho. Suas 
terras uberrim as abrem seu seio e esperam que o vigo t· cl0 b1•aço 
i ncligena não deixará qne o est1·angeiro receba as recom11ensas 
que promette áquelles que as ban hare~ COII\ seu suor. Obydos, 7 
de outubro ele 1874.-J . Barbosa Rodngues . 

. NHAN DUHi!-GUASSÚ. Vide Anhand~thy-Assú , 
NHANQUET Á. Ilha situada en ~ t·e as elo qover naclor e Pa7 

quetá, na bahia ele Gua nabar a. 'l'em u m gl'upo d e pedra~ 
adi ante da sua face de les te . Diz o Dr . Faus to ele So uza que 
talvez essa palavr a seja corrupção de Anhan gá-itá . 

NHEENGAHIBAS. Cabilcla ele sylvicolas ' que b q,bitava a 
ilha. Mar aj6, n o Estado elo Pará . Nhcenga -cLibch má linguage1n . 

NHOTEM. Log. elo E stado ele Minas Geraes, no mun. do 
Bom F im, sobre o r io Brumaclo. 
· NHU-GUASSÚ. Agencia fiscaÍ par a arrecadação do im

posto el o matLe, estabelecida em 22 de janeiro de :1880, na 
serra de Maracajú ; no Estado de Matto Gvosso. 

NHUMCORÁ . Rio c\ p Estaclo elo R .. q. elo ~ ul ; naspe na 
coxilha ele S. Jacob e ~lesagua no rio Ur uguay . O Dr . Ara•ujo 
Sil va no seu ))zoe . Htst . e Geogr. elo R . G . elo Sttl escre ve 
NhooMrá ou Pin dahy. No 1\.tl as de Lomelli no ach a-se Cwuraclo 
esse r io com o 110me de Nhoco?"á . Na legisl ação prov . " e eii1 
diversos Rels. presiclenciaes encontra- se por mais ele u111 a vez 
N hwnou.rá e Nhaco?·á; uo l~el. cl'A.g?", ele 188.(3 . ~1ag . 44, lê-se 
Inhaoorc1. 
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NHUNDIAQUARA. E ra assim denominada a cidade de 
Monetes elo Estado do Paraná . Vide ]iforrete~. 

NHUNDIAQUARA. Rio do Estado elo Paraná; elesagua 
na bahla de Parauaguá, quatro milhas ao Sill. da cidade ele 
Antonina. E' formado pela conflurncia elos rios Mãe C;vthira e 
Ipir'a nga . A' sua margem clir. esLào s ituad<l.S a vHla do Podo 
ele Cima e a cidade de Morr etes e do hLelo esq . a pov. de Bar- ' 
reiros . E' navegavel desde a villa do Porto de Cima em um 
curso de cerca de 30 kils . H.ecebe pela margem dir. os l"ios 
Cary, Claro, Pon·te Alta, Bom J árdim, Marumby, Pinto e 
Passa Sete e pela esq . o S. J oão e o Sepi tanduba. Nas grandes 
enchentes esse rio, sahindo do alveo, a laga sua m argem dü. 
acima da foz do r io elo Pin·to, sendo comtuelo pouco fi·equentes 
essas inundações. A zona, que fica-lhe na margem esq., é 
bastante accicleJl"tada e até mesmo montanhosa. Ha sobre elle 
uma ponte, a mais importa nte obra el'a rte qt1e se ·tem construido 
no Estado. 

NHUNDIAQUARA. Rio do Estado do P araná , banh a o 
mun. de Guaratuba e desagua no rio Serra Negra (lnf. loc.). 

NHUNQUARA . Rio do E st ado de S. Paulo, afl". da margem 
dir. do Ribeira de Iguape. Banh a o mun. de Xiririca. (lnf. 
loc. ). 

NICACIA. Furo na com. ele Breves elo Estado do Pará. 

NICHO . Pov. do Estado das Alagôas, no mun. de Muricy •. 
Ha um outro a rraial do mesmo nome em S. J osé do Bolão. 

NICHO DA BARRA GRANDE. Pov. do Estado das Ala
gôas , no mun. de Muricy . 

NICHO DA BRANCA. Um dos pontos ele pa!•aela ela E. 
de F . das Alagôas, no Estado deste nome, en·tre as estações 
de Muricy e B t·anquinha . 

NICOLÁO. Serra do Estado elo Ceará, no termo da R e
dempção . 

NICOLÁO . Lago elo Estado elo Amazonas , na ilha Amaná, 
que fica no rio J apurá. 

NICOLÁO (S .). Parochia no mun. ele S. Luiz Gonzaga elo 
Estado do R . G. do Sul. Foi elevada {~ categoria de cura·to 
pela Lei Prov. n . 1.287 ele 4 de maio ele 188 1 e á de freg. pela 
Lei P r o v. n. 1. 741 ele 24 de dezembro de 1888. 

NICOLÁO (S . ). Log. elo Estado do Ceará, a 42 kils . da 
par ochia do SalJoeiro; com uma capella Jilia l claquella 
mat riz. 

NICOLÁO (S .). Log . no quarteirão elo Botia·tuvinha, muu . 
da capital do Estado elo Pan\ná . A Lei Pro v. n. 834 de v de 
dezembro de 1885 creou ahi uma cadeira pt·onlisctul. de inst. 
primaria . 

NICOLÁO (S.). Antiga Missão fundada em 1627 sobre a 
margum clir. elo rio Pirat.i n im llelos jesuitas hespa.n hóes com 
inclios Tapes e Gua1·anys; é a mais antiga das sete missões 
d'aquem Uruguay e Jica no Estado do R . G . elo Sul. Nella 
entrou victorioso ü tenente Manoel dos Santos Pedroso, que 
com 80 bravos abriu caminho á espada por entre 300 hespa
nhóes , que ·tinham cortado a sua r etaguarda ; vinha elle do 
passo de S. Lucas, onde tinha ido desba1·atar uma guarda 
inimiga que nelle estacionava e que foi completamente batida, 
e apezar da fadiga não temeu bater-se com força tão supe
l"Íor, e obrigar o inimigo a ceder-lhe o campo, deixando-lhes 
peças, a rmas, cavallos, arreios e sete canôas, trophéos · estes 
com que entrou em S . Niooláo . 

NICOLÁO (S.) . Capella creacla na cost,a da serra ele Butu
carahy, no mun . do Rio Pardo, pela Lei Prov. n . 576 de 6 ele 
maio de 1864 : dispõe es ta Lei que os moradores concorram 
pelo menos com um terço das despezas que se tenham ~e faze~ 
com a edificação da capella e sua praça, sem o que nao sera 
edificada a mesma. Fica no• Estado do R. G. elo Sul. 

NICOLÁO (S.). Rio elo Estado elo Piauhy, reune-se ao Sam
bito e juntos vão desaguar na margem clir. do Poty, trib. do 
Parnahyba. 

NICOLÁO (S. ) . Ribeirão do Estado de Sauta Catbarina; 
nasce no logar chamado J osé Coelho, lm nba o mun . ele 
S. Miguel e, depois ele um curso ele sete kils ., desagua no 
Bi.guassü, no logar denominado João Farias. (Inf. loc.). 

NICOLÁO (S.). Arroio do Estado elo R . G. elo Sul; desagua 
no Piratiny do Sul, t rib . do rio Ut•ugtmy. 

NICOLÁO (S .). Rio atr. elo Gtmpo~·é, tl'ilJ. elo Madeira, qne 
o é elo Amazonas. 

NICOLÁO DE SURUHY (S .) . P arochin. do Estado do Rio 
ele Ja,~e iro. Vide Sur·~thy . 

NICOLÁO GRANDE (S. ) . Rio elo Estado de Mius Get•aes, 
aff. elo Suassuhy. Recebe o S. Nicoláo Pequeno. 

NIESSE. Vide Neissc . 

NIGHY ou APA-NIGHY (Rio). Vide Apa. 
NIOAC . Villa e mun. elo Estado de Matto Groaso, ex

parochia no mun . de Miranda. Orago Santa Rita e. diocese de 
Ctryabá. Foi Cl"eada pat·ochia com o nome de Levergeria pela 
Lei Pt·ov. n . 506 de 24 ele maio de 1877. Passotl a denomi
nar-se N ioao pela ele n. 612 .de 7 ele junho ele 1883 . T em dua~ 
eschs . publs·. ele i11s·t. prirn., uma das quaes Cl"eacla pela Lel 
n. 612 . Fica nas escarpas occidentaes da sen a ele Anhanvahy, 
nas cabeceiras do rio N ioac . Foi colonia mili'tar 01·eada po1: 
Aviso do ministerio ela guerra de 21 ele m aio de 1850 . Fo1 
elevada á villa por Dec. n . 23 de 18 ele julho ele 1890 e elevada 
á com. pela Lei n . 77 ele f3 de julho de '1894 . 

NIOAC (Colonia milita1· elo) . Lat . de 21° 9' 30". long . de 
57' 50" O. de Pariz (12• 31' 30" O. do Pão de Assucar) . Com
qua nto mencione-se no r el atorio ela s ·tenas publicas, nunca 
houve alli colonia militar, e sómente o que adian te se diz: 
Sobre o rio do me8mo nome, distante )!2 leguas em linha 
recta a SSE. ele Miranda, na vertente occidental da set•ra de 
Amambahi. Desde o anno de 1848, o empreliencledor Barão 
ele Antonina dilige nciou es·tabe lecer uma via ele commtwi· 
cação entre esta província e a elo Paraná, pelos rios 'l'ibagi, 
P a ranapanema, Paraná, Iviuheima, Bl"ilhante, Nioac e Mi
randa. Esta via é. toda fluvia l, menos um traclo de oito ou 
no-ve leguas entre Brilhante e o Nioar., onde ca t·ga.s e canôas 
teem ele se r transporbadas por ten·a. Determinadas pelos 
agen tes elo Barão as extremidades desse trexo ~e terreno, man
dou o governe collocar um des tacamento de 2D praças em cada 
uma , da ndo-se aos portos do Br ilha o te e elo Nioac os nomes de 
S . João ele Monte Alegre e S. João de Auton in a , nomes que 
logo cahirarn em clesuw. 1 Foi incumbido o commanclante elo 
clistric"to de Miranda, major João José Gomes, de dar a nda 
mento aos trabalhos elo var adouro . A morte r epentina desse 
o.fficial, que Linlut ·Lod<t a idon eidade e os meios precisos para 
esse serviço, a clifficuldade de achat· quem o pocl esse com·e
nien~emente substi"tuir, e diversas outras causas, fizeram com 
que houvesse pouca actividade no mesmo serviço, que em 185<1 
passou a set' diri gido pela presidencia do Paraná, e em t856 
·tornou a ficar sob as vis tas e ordens da de lVlatto Grosso. Nesse 
intervallo de clous an nos vieram elo Paraná a lg ttmas exp di· 
ções , u mas particulares , outt·as conduzindo pessoal ele guerra . 
Foi por essa via, que chegaram em 1856 o commandante elas 
a rmas e o 2° batalhão ele a t·tilharia a pé. O tt-ajecto chamo u 
a Nioac a lgumas pessoas, que a hi se es tabeleram, da ndo co
meço a uma pequena pevoação. Por·ém a feanqnia da nave
gação do Paraguay iuutilisou, até certo _ponto, lL via tiuvial 
intel'ior. O pot•to elo Brilhante, S. José, fi cou desde logo 
abandonado, e Nioac dei xou ele progredir, a'té que em 1859 
mudou-se de J\IIirauda pa ra Ht a parada do corpo ele cava lia1•ia 
e o quartel do commando elo districto ele Miranda . Com esta 
mudança foi n povoação tom ando notavel increm enLo; e estant 
progredindo sensivelmen te, quando foi nos primeiros dias ele 
1865, invadida e assolada pelos paragu'ayos, que a occuparam 
com um ~orLe destacamento, até agosto elo anno seguinte em 
que se r e·tu·a ram . Voltaram em junho de 1867 em persecução 
~la columna commandacla pelo coronel Moraes Camizão, c1ue 
111vadira a f ronteira elo Apa, e vio-se obrigada a relrogadar, 
etl"ectuando a tão desastrada quão g loriosa r et irada da Lag tma . 
Desta vez acabaram os paraguayos com a destruição e o in
cencl io á povoação . Em dezembro ele 1872 foi de novo alli col
locado o connnanclo elo clistricto e parada ela guarnição. (Barão 
ele Melgaço.) 

i Hoje esta é a pov . de Snntrt Rita de Levet·geria, el"igida por lei 
provincial de 20 de maiO de 1877, om honra do nutor o sabio e vene
rando cidn.d ã.o, qu e n·ão só por seus serviços nessa guerra , relevan
tissimos, como p~los pres ta d.o~ a? Es ~~do, administrando-o por :rarias 
vezes - t ~J, utos dtre,to8 aclqull'lo " gt·attdão da sua seguuda pa~rta. 
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Nio.AO.. Rio do Estado de Malto G1•osso; nasce da serra 
elo Atuambahy ou Anha nvahy e clesagua na margem clir . do 
Mu·a:ada, n o logal' Forqmlha. Banha a parochia do seu nome . 
Receb. o Urnm1)eDa e o Caoinclé . «Nioac (Rio) . Cor ruptela ele 
~nhuac, •m guaycurú elaviC!!la, queb?·acla. E' um notavel aff. 
dH". do rio Miranda ; n asce n a serra de Auhanvahy 40 kils . a 
SE . da pov. do seu nome, por duas cabeceh·as contraverlentes 
do Santo Antonio e Santo Antoninho, braços do B1·ilhante . Re
cebe á. dir. os ribeirões do c~.nindé, do Urumbeha, ela Formiga, 
da Estiva, da R'apaclura, das Arêas, Guaxupé, elo Jacaré e 
Uacôgo, este contravertente de outro de igual n ome, subsidiaria 
d~ Aquidauana; e á esq . os ribeirões ela Ariranha e ela Por
ten·a. Sua roz fica 50 kils . a baixo da do Penateque . E' muito 
encachoeirado, contando -se não menos de 88 cachoe iras , saltos 
e ita ipavas. Todavia dá navegação desde a villa ele Miranda 
até á pov . de Nioac, num trecho de 96k,5 . Quando em 1850 o 
barão de Antonina buscou r estabelecer a n avega<:ão do Ivi
nheyma, em subs tituição á elo Nhauduhy , abriu-se um vara
douro para o rio Brilha n·te de 45 a 50 kils., dando-se o nome 
de S. João d' Antonina a o porto de Nioac e o de S . José de 
lVlon te A leg t· e ao do rio Brilhante" . (Dr. S. ela Fonseoa. 
Dicc. cit . ); O Barão de Melgaço diz : « NIOAC (R io de). 
Nasce em dons principaes galhos na serr a ele Amambahi 
se te leguas a SE . ela po v. do mesmo nome, tendo por con·tra
verten·tes as cabeceiras dos t•ibeirões de San to Antonio e 
Santo Antoninho, affs. do Brilhante . Corra a NNO . a meia 
legua a n •es de cheg·ar á povoação r ecebe pela margem dil"eita 
o ribeirão Canioelé, o qua l t ami.Jem vem da mencionada ser ra 
e traz 10 l egnas ele curso a NO . e depois a N. Logo abaixo 
eh1 mesma povoação une-se- lhe pela direita o r i beirã o Urum
beba, vindo ela fralda da serr a de Ama mbahi, com c inco 
l eguas ele curso a ONO. Desde a povoação é o Nioac nave
gavel por canôas , s upposto tenha muitos baixi0s e cot• t•ecleiras 
porém_ não cachoeiras .. Desaguam _na sua margem esq. dou~ 
l"!beu·oes de pottca ent1dade, e na d1r. os ela Formif(a Estiva 
Rapadura, Areias, Guaxupé e J acaré . P assa na fa~eoda cl<: 
F orquilha, distante 10 leguas ela povoação, e mudando de 
curso de NNO. para O. , vae l egua e meia adian·te entrar no 
r io ?e_ Mira~d<t, recebendo neste iu·tel"Vallo, pel a dit·eira, o 
r1be1rao Uacogo, contl·avertente de outro elo mesmo nome que 
desagua no Aquie~auan a . '1'e~ 96 kils. e !lleio e· foi explor:1clo 
em toda a ex tensao (ela povoaçao ele N1oac a vllla ele Miranda). 
Desembaraça~lo _da foz no rio Mo11:dego a té a F orquilh a , cerca 
de iO kll!., é ·tao I ortuoso e estr e tto e tem tantas cachoeiras 
dahi em diante, que exigiria clispencliosissim as obras "par a 
t01·nal-o navegavel. En tre Forquilha e Nloac, isto é, em 
menoe ele 90 kils. ele extensão, encon·Lram- se 65 cachoeiras e 
em todo o rio 88. inclttsive as conecleiras. ' Na marn-em 
occiclental não h a ·campos abertos e só mente proxi mo ao i'vlou
clego se encon.t;·ava t e.rras . apr o[Jriaclas .para estabeleci meu tos 
agr ícolas. Ex:1ste alh mtuto gado brav10. » (Relat;. elo 1\lli
niste'I" ÍO da, A,qric~!ltw·a, de 1.875). Nos 95 ki ls . e meio explo· 
raclos, a la rgum média é ele 30 metros. (Rclcb't. ele Lhoyd.) 

NIQUIM. Pequeno pov . do Es tado da,s Alagôas, no mun. 
de S . Miguel de Campos, si tuado á marge::n do rio que dá-lhe 
o nome, proximo á pov . da Barra do S . Miguel. 

N I QUIM. Riacho do Es·taclo das Alagõas, no mun . de 
S. Miguel, na estl"acla que ela cidade de Alagôas vae a S. Mi
guel. F enece jtwto á foz elo rio S. Miguel. Atra vessa a l agôa 
elo seu nome. 

NIQUIM. Lago do Estado das Alagôas , no mun, ele S . Mi
g Ltel de Campos . }E' notavel este lago, não por suas dimens,ões, 
pois occupa uma area multo restncta, mas por sua procli.,.wsa 
profundida de, a[fn.'mando os habs. elas proximidades q ue 0 
fundo do leito desse lago nã o poude ainda ser a lcançado pela 
mais I!Ompricla das varas ·tn·adas ela ma·tta vls mha, e a vege
tação aquatica que surge :i s uperficie, quando a rrancada 
apresenta uma h aste ele muitas braças ele ex tensão. 

NISKA. R ibeii·ão do Estado de San ta Catharina, a fl". da 
margem dir . elo rio T ijucas. 

NOBRE. Riacho do Estado do Ceará, nasce na fazenda ele 
Santa Ut•s ula, mun . de Quixe1·amobim; corre na direcÇão 

1 J]Js;tas cachoeiras e corredeiras difficultalU , mas não impedem a 
navegação elas canôas, 

ma is gern.l de N . :1 S. e vai desaguar no rio Quixeramobim· 
cerca ele tr~s kils . acima da cidade deste nome . Em sua~ 
margens eXlstem liDp_?rtantes fazendas c~e criação, se neto que 
todas as pastagens sao form adas ele cap1m mimoso . 

NOBRE. Rio elo Es tado de Matto Grosso ; nasce proximo 
ao campo dos Veados, recebe aguas dos ribeirões da Se1:r agem 
engrossado pelo elo Tombador, e la nça-se na margem dir . d~ 
Cuyabá, 25 kils. a baixo da confluencia elo rio Ma nso . Em 1814 
Be nto P ir es ele Miranda ab riu um varadouro clelle para o r io 
Preto, por onde transportou suas cargas do Pará. Seu nome 
commemora o do paulista 1'heotonio NolJre, que o descobriu 
em 1736 quando buscav.a abrir uma es trada de Cuy abá ás 
minas de .Matto Grosso . Vide P ·i?·apltta,ngas. 

NOGUEIRA. Po v. do Estado do Amazonas, em f rente de 
Ega; na margem esq . do rio T effé . Possuiu uma egreja com 
a invocação de N. S . do Rosario, coberta de palha e uma 
população de 1.200 al mas, segundo assevera o coriego Anelt·é 
F erna ndes ele Souza. Foi rebaixada de parochia pela Lei Pro v. 
n. 62 ele 28 ele Agosto de 1856 e i ncorporada á paroch ia ele 
S. Joaquim ele Al varães (Ca iça1·a ) pelo art . li eht de n. i 4ô d.; 
10 ele Agos to de 1865 . Accioli roferi n clo-se a ella diz: « No· 
gueira, - logar com uma ~grej a parochial, de que é orago 
N. S . do Rosar iO e 1200 hab!Lantes; está assentada na mar o-em 
occidental do rio T eJI'é, fronteira a Ega, mediando o espaço 
de duas leg1l::tS , que tanta é a l ar gura ela bahia que o Ama
zonas fórma nesta pa ragem: a s.itua.ção deste lagar excede o 
daquella vtlla, o t eH eno h e ma1s elevado, e melhor, iicando 
a maior par te da povoação em uma plan ieíe, e é banhada a 
pat•te d? sul pelo riacho II:Ier~:e l·o ít: a inda se divi sam na egreja, 
que es t<t bas tantemente arrum ada, r es tos das antigas pinturas 
feitas com delicadeza e g·osto pehts In dias: os habi tames des ta 
classe proceelem elas nações Ju~· i, Catauixi, .h1ma, Pa,sse 
Uay~t1JÍ, Ja~!aná, Ambuá, 1\lla?"Ía?"a,nc• e Oiní. A principi~ 
teve o nome ele Pcbl"Mtari , tirado do logar em que estava 
assentado: sahinelo elo TeJfé e subi ndo-se pelo Amazonas cinco 
l eguas, clesagua o pequeno t"io U tta t.uí , de agua preta, junto ao 
qual, na stut marg·em orwntal, se acha ou·tra parochia de no· 
minada Al•vM·aens» . Ar aujo Amazonas descreve-a na pala vra 
Par·a,ua>·.i . A Lei Prov. n. 746 de 12 ele maio ele 1887 creou 
ahi uma esch. publ. ele ios t . prim . 

NOGUEIRA . Log . elo Estado do R . G. do Norte, no mun. 
ele Mossoró. 

NOGUEIRA. Ilha n a costa do Estado de P erna mbuco, 
ent.re o cabo de Santo Agostinho e a barm e porto do R ecife · 
separada rla ilha elo Pina por uma camboa . T em um granel~ 
coq11e1ra l. Se u terreno é plano e arenoso. Afim ele evi tar os 
inconven~en ~es )Jl'Odur.iclos p ela g rande quantidade ele á reia 
que, traz1da pelos ventos ele SE., começou a ater ra r a area 
comprehendida entre es ta ilha e a muralha do dique de i aua l 
denominação, construio-se um parapeito de alvenaria, ·tijolo e 
a rg·amassa de cimen_to e a r ei a, sobre o coroamento elo mesmo 
dique com a extensao ele 2'[5m e a altura ele Om,75. 

NOGUEIRA. R iacho do Estado elo R . G. do Norte, no mun. 
de i\llossor ó. Desag tla no açude elo Sacco . 

NOGUEIRA . Canal do Estado do Rio ele J aneiro dividido 
em quatro secções : a 1a segue do rio Parahyba, m,: clirecção 
elo N. , até á lagôa ele Maria elo P ila r: a 2·1 des·ta l agôa e na 
mesml!: direcção, :;t é á de Taquarussú ; a 3a desta lagÔa, na 
ehrecçao el e E . , a te encontra1· a do Fogo ; a 4n. desta lagôa na 
direcção de NE ., a·te o Brejo Grande . Foi começada em Ül33, · 
·tendo-se com elle despendido ma is de 500 contos .Esse canal nunca 
prestou sel"viços importantes , não só pelo seu limitado trajecto 
como porque att·avessa terrenos sem irpportancia a lguma agrí
cola . Acha- se, ha muitos annos, comple tamente obstruido por 
t erras es boroadas e bancos ele l odo e a l'eia . Vide sobre esse 
canal o Relat . do engenheiro Halfeld, e11tre os a nnexos elo 
Rcla,t. do Conselheiro Luiz Antonio Barbosa (1855) . 

NOGUEIRA . Lagôa no m nn. elo Ingá do Estado do P ar a
h yba elo Norte. 

NOGU E;rRAS. PoY. ao N. da freg . de N. S . elo Rosario da 

Alagôa, no Estado de Minas Geraes . T em mais de 30 casas. 
NOGUEIRAS. Sel"l·a elo Estado ele Minas Geraes, no mun. 

ele Ayuruoca . 
NONOHA Y. Ant iga aldêa elo Estado do R. G . do Sul si

·tuaela perto da ma rgem esq. do r io Uruguay e a rroio do P~~so 
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Fuudo de Missões, ao N. da freg. da Soledade, e NE. da Gua
rita. Sua posiçij;o· é importantíssima. Tem uma capélla ela in
vocação de N . S. da Luz, com uma esch . publ. de inst .. prim . 
Em 1884 (Relat . cl' Ag1" . 1885), contava 309 índios, sendo 119 
mulher€s e 160 homens. Eram bapb:.saclos 56 e sabi am lêr 35 . 
Plantam milho, fe ij ão e arroz, e applicam-se a outros ·traba
lhos. espscialmen te no serviço elos engenhos ele aguarclente. A 
Lei ·Prov. n. 925 de 3 ele abril ele 1875 creeu ahi uma freg·. 
Agencia elo Correio. ~o Relat. d'Agl". 1886 encoutra- se · a 
seo-uinte noticia a resperto desse aldeamen·to : «Situado ao N. 
de

0
Passo Fundo e ao S. do Uruguay-mirim , conta 309 índios, 

sendo 160 homens e 149 mulheres. São baptisaclos 56 e salJem 
lêr 35. Plan·tam milho, feijão e ar roz, e applicam-se a outros 
trabalhos, especialmente no serviço dos engenhos ele aguar
dente . O aldeamen to ·tem um clirector e um professor. » Por 
Acto ele 20 de junho de 1890 foi elevada á categoria ele vi lla. 

NONOHAY. Arrojo do EsLaelo do R. G. elo S ul, trlb. do 
rio Uruguay. 

NORBERTO. R iacho do Estado ela Bahia, banha o mun. 
elo Riaeho de Sant'Anna e desagua no rio deste nome. E' assim 
denominado ele um lavrador Norberto que moreu ern terras 
por onde elle corre . 

NOROCOAGES. Selvágens qne habitavam as margens do 
rio Tocantins. Sua exis tencia é gar;m tidiJ. , além ele outros, 
pelo capitão F rancisco de Paula Ribeiro, no Rotei1"0 ela viagem 
que, em 1815, fez ás capitanias elo Maral!hão e Goyaz . Al ~uns 
escrevem N oroguagés. 

NORONHA. Ilha e bancos de are ia si.Luados no rio S. Fran
ciaco, uo Estado da Bahia, proxi.mos á barra ela ipeei~a do 
Sitio elo Meio e pouco acima ela pov. elo Remanso. 

NORONHA. Ilha do Estado de Goyaz, no rio AriJ,guaya, 
abai:-;o de Santa Leopolclina e proxima á )locc11 elo lago das 
Cangas. E' assim clenomiqaela por achiJ,r-se nella sepultado o 
cabo Noronha, que com a vida pagou a sua intrepidez em sal
vat• o dinheiro e rpais objectos elo Estado qtle levava para os 
Ma rtyrios o capitão honorario ~oão Chrysostorpo Moreira. 

NORTE. Nucleo recentemente fundado na ex-colonia Sil
veira Mat"tins ; no Estado do R. G. do Sul . Em t885 tiuha 
562 habitantes . 

NORTE. Uma das es tações da E. de F. ele S . Paulo ao Rio 
ele Janeiro. E' a primeira vindq claquelle Estado . Fica a 728 
metros acima do nivel do mar. 

NORTE . E. de F. da Companhia Leopolclina ; começa· na 
estação de S. F l'ancisco Xavier ela ITl. ele F . Central cloBrazil, 
no Distric·to Federal , e vai até á ciclacle ele Petropolis, no Es
tfl.dÓ po Rio de Janeiro. Tem 45''500 ele extensão e é ela. bitola 
de tmQQO. Tem as seguin tes estações: S. Francisco Xav ier, 
Jockey-Club, Amol"im, Bom Success o, Ramos, Ola ria, Penha, 
Cordovil, Vigario Geral, Me.rity, Sarapuhy, Pantanal, S. Bento, 
Pilar, Atura, Rosario, Estrella, Rai~~; da Sert·a, Alto ela Sqvra 
e Petropolis. 

NORTE. Cabo na costa do Estado elo Pará . «E!' conside 
rado como a fron·teira NE . ela embocadura do Amazonas.» E' 
ba~xo e, a~enoso ; ~a.is elevade, porem, que as aclj~cenciall 
SUJeitas as Jnnuncla<iioes . 

NORTE. Ilha elo Es·taclo do Pará. entre Belém e a foz; do 
G~tr upy. · 

NORTE . Rio do Esta,ç!o da Bahia, banha o mun . de Tran~ 
eoso e clesagua no rio c,arahyva-zp emuan. (Inf. loc .) 

NORTE. R io do Estado da Bahia; é um dos formadores 
elo rio Jucurucú. Recebê pela margem dil·. os ribeirões elo Que
brado, Perigoso, Beija F lôr do Sul, Riacho Grande de Cima; 
e pela margem esq . o Bom Viver, Be ija Flô t• elo Norte, ribeirão 
da Lage, Furados , Ribeirão, Ag ua Branca e riacho elas Pedras. 
Tem as cachoeiras do Bom Viver e da Jararaca. 

NORTE Ribeirão elo Estado do E. Santo, nasce na serra 
dos Polacos e desagua no rio Santa Mal'ii;l. , tdb. do Oceano. 

NORTE. Riacho do Estado de Sap:ta Catharina, Pega 0 ·ter
ritori o ela ex- colon ia Ar.ambuj<t e desagua na margem esq. de 
rio Pedras Grandes, trib. elo Raposa, que o é do 'l'ubarã0 • 

NOR~E. Ribeirão dó Estado de lVlj)las Geraes, baiJha a freg. 
ele S. M1gnel e desagua no 1·io Jequitinhonha. 

NORTE . (Lagôa elo.) E' ass im tambem c1e nominacla a •lagôa 
Munclahú; no Estado elas Alagôas. 

NORTE DIREITO. Rio elo ITistaclo elo !TI. Sa,nto, nasce Gl!lJ 
serra do Campo. Fôrma com o Pardo o Hapemirim, tr~ b. do 
Oceano Atlantico . · 

NORTE ESQUERDO. Rio do Estado elo E. Santo, n:~sce 
na serra elos Pilões e clesagua na margelll, clir. do Itape
mil'im. 

NORUEGA, Log . ·t res kils . distante da freg. de Cat,tas 
Alta~ da Noruega, no Estado ele l\'J.ina,s Gera.es, com uma, ca· 
pella em ruiu as. 

NORUEGA . Serra do Estado à~ Minas Geraes, na corcl~
lheira da Serra Negl'a e muu. de Minas Novas. Della nasce0 
S . Loureuoo, ~Jl:'. elo Itamarandiba. 

NORUEGA . Morro elo Estado ele ii'Ii nas Geraes, na f reg. do 
seu nome. 

NORUEGA. R ibeirão do Estado ele Minas Geraes ; nasce no 
territorio de Cattas Altas e clesag tta na m:JJrgem esq. elo r~o 
Piranga . · 

NOSSA l3ENHORA. Ilha elo Estll;do elas Alagôas, no rio 
Japaratuba ott Salgado. 

NOSSA SENHORA. Arroio elo Est.aclo elo R . G. elo Sul, 
banha o mun. da Cruz Alta e clesagua no Conceição, aíl'. do 
rio Ijuhy Grande. 

l'fOSSA SENHORA. Cachoeira formada pelo rio Jacuhy ; 
110 Estado elo R. G. do Sul, 

NOVA. Serra do Es tado do Ceará; no mun. ele Benjamin 
Constant . Denominava-se outrlol!a sel'l'a elo F lamengo. . 

NOVA. Serra no EJstado elas Alagôas, no mun. de Muricy. 
NOVA. Ilha do Estado do Amazooas, no l'>io Japurál, pro-

xima á ilha Macuerú. . 
NOVA. Ilha elo ITlstaclo do Pará; ao NO. ela ilha elo Faus

ti no. Te m. cerca ele 10 milhas de comprimen to por 3 ele 
largur a. Dtz-se que essa il ha é ele formação muito recemte 
(John Brauner. A pororoca ou macaréo do Amazonas) . 

NOVA . Ilha elo Estado elo Pará, perto ela ilha dos Peri
quitos, np meio do rio Guajará, em fren·te ela cidade de Belém. 

NOVA. Lagô<t do Estado do Cea rá, no mun . de Umary . 
NOVA. Lagôa no mun . de Bom Co nselho do Estado ele 

Perl!amuq.co (Iuf loc .) 
NOVA ABIO. Ilha elo Eshclo elo Amazonas, no rio Ja purá. 

F ica logo acima ela i lha Abio, ·tendo á clir. a ilha gr·aode 
Cauá-assú e a esq . a ilha Sumaúma . 

1'j"OVA AJURY. Ilha do Estado elo Amazonas, no rio 
Japmá, pl'oxima elas ilhas A;jury e Macupiry. . 

NOVA ALEGRIA. Log. do Estado do Amazonas, á mat•gem 
dir. elo rio Purús. 

NOVA ALMEIDA. Vi.lla e mun. do Estado do E. Santo 
na com. de se tt nome, situada n'um al'to e na embocaduTa 
cl 11. margem di r. elo rio dos Reis Magos, defronte do mat.' 
«Em. 1.580, diz ~- Vasconcellos, es tabeleceram-se aqui 0~ 
.J estutas, e clo llthrlnaram. grande numero de iudios , que em
pregara~ por mews, doceJs e brandos em levantar uma egreja 
com portaes e degra?s de marmore e de um lavor primo
roso~ que amda subs1ste e que foi dP-dicacla aos R eis Magso. 
Os ]SSuttas . chegar am a r eunir n'aquel!e tem po 3.700 almas . 
Uma portana ele 12 de novembuo de 1757 conaedeu o titulo de 
parochia á egt·eja elos Reis Magos, e um Al vará de 2 Ide j a.ueire 
ele 1759 elevou-a á categoria ele villa com a denominacão de 
Nova Almeida , que ainda consérva . Um col!egio, que os 
Jesmlas tambem levantaram, serve ele paço ela cll;mara muni
cipal, cadeia, e ele ~q~osenta clori a elo jjttiz de dit•elto, qn!::n(:lo 
vae G~ llt l 1;1.zer cor re1çoes. 4s terras cl!lste nnm. são mui ferteis 
ainda mesmo aqttellas que lhe ficam mais pvoximas ; mas o; 
habs. pouco se emp~·egam na agrtcultura , conservando-se á 
villa inteiramente clecMlente, e sem dar singnal a~"'Uill de 
vida e ele prog resso>> . F•Ji installada villa em i 5 de ju~ho ele 
1760. O mtm . é regado pel os rios Reis Magos, Capuba Itauera 
Timbuhy e diversos outros . Do porto ela villa ha um~ estrad~ 
para villa. d~ Santa Cr_uz . Tem duas eschs. publs, de instr. 
prim. agencta do correi?; e uma pop. avaliada em 3.000 habs. 
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Comprehende os povs . Bil'iricas, FL1ndão, Barbaclo, Frecheiras, 
R io Mor to . Foi desmembrada da com . da Serra e incorpo
rada á de Santa Cruz pela Lei' 'Pro v. n . 41 de 29 de novembro 
de 1886 . So bre suas divisas vide, entre outras, a Lei Prov. 
n . 63 de 15 de dezembt•o de 1886. Foi installada com. em 3 
de fevereiro de 1896. 

NOVA-ALMEIDA . Barra formada pelo rio Sauanha ou dos 
R eis Magos ; no Estado do E. Santo, entre as pontas F recheiras 
e Capnba. E' completamente obstruida por bancos, dando na 
maré al ta apenas accesso a pequenas emba1·cações , Mouchez 
situa- a na Lat. de 20o 2' e na Long . de ,1211 30' 20". Do Estado 
nos informam ter essa barra uma profundidade ele nove palmos 
n a prêa mar das ma11és grandes e tres na baixa mar, e nas 
mar és pequenas sete palmos na prêa-mar e quatro na ba ixa
mar . 

NOVA-BE IRA. Pov . fu ncbcla em 1774, na grande ilha de 
Sant'Anna, com índios Javaés e Carajás, para servir vantajosa
mente {t navegação do Araguaya; no Estado ele Goyaz. 

NOVA- BELÉM . P residia do Estado de Goyaz , em S. José 
do Tocantins . Por Acto de 23 de março de 1886 fo i transferido 
para o Poço-Gt·ande, em uma elas margens elo rio Cri xás, mun. 
do Pilar. 

NOVA-BE RLI M . Log. elo Estado R. G. do Sul , no mun. 
do Lageaclo ; com uma esc h . publica . 

publs . ele inst . prim. creaclas pela Lei Pt·ov. n. 217 de 22 ele 
j1mho ele 1850. E' ligada á capital Ji>0 r uma es~raela ele ferr o. 
O mun. confina ao N. com os mns . de Cuitezeiras, Cangua~ 
ret.ama e Goyanin hn.; a E. com o de Canguaretama ; ao s . 
com os da Serra da Raiz e Ararnna, no Estado elo Parahyba; 
e a O. com os ele Santo Antomo e Santa Cruz. Além ela ma·liriz, 
posSile a capella ele S. Bento, na pov. elo mesmo nome, e a ele 
:S . João, na pov . elo Campo de S. João . Lavoura ele algodão. 
E' o ponto ·ter minal da 'E . de F . é nella deve começar o pr o
jectaclo ramal ele Guarabil'a. 

NOVA CRUZ. Pov. clo.Estado de· Pernambuco. no mun . 
ele Iguarassú, · com uma esch . publ. ele inst . primaria. 

NOVA CRUZ: Pov. elo Estado ele Minas Geraes, no elist . 
ele Sante Rita de Ibitipoca e mun. de Barbacena, 

NOVA DE L I MA. Vi'l!a e Juun . do Estado de i\Iinas Ge
raes, ex-paroch'ia do mun. da cidade elo Sabará, da qual cl'i.sta 
cerca ele ~2 kils . Orago N. S. do Pilar e d ioceS'e ele Ma
r iauna. Foi ct•eada freg . com o nome ele Congonhas elo Sa
bará pela Lei Prov. n. 56 de 8 de abril ele 1:836 . Tem quatt·o 
eschs. pub'ls. ele ius·t . prim . , c1uas das q uaes ereadas pelas 
Leis Provs. ns. 3.033 de 20 ele outttbro ele 1882 e 3. 217 ele 1i de 
outubro de 1884. Sobre suas divisas vide : Lei Prov. n . 1.366 
ele 7 ele novembro ele 1866. Foi elevada á villa com a deno
minação ele Nova ele Lima pelo Dec. n . 364 de 5 de feve t•eiTo 
de 1891, que constituía o mun . com a prurochia da villa e mais· 
a de Santo Antonio elo Rio Acima. Agencia elo correio. 

NOVA DESCGB ERTA. Log. elo Estado de Santa Catha -
riua, no termo ele T ijucas . · 

NOVA DO INFANTE (Vil la). Assim denominava-se anti
gamente a cidade ele Pitanguy elo Estado de Minas Geraes. 

NOVAES. Com este nome foi elevado á villa pelo Dec. 
n . 190 ele 3 de juuho ele 1891, o d isL. de paz ela estação do 
Cr uzeiro, •no mun. deste nome, no Estado ele S . Paul o, dis 
posição essa que foi revogni:la pela Lei n. 45 ele 18 ele julho 
ele 189.2 . 

NOVAE S. Baüro na freg. da Conceição elo Pará e TilsCado 
ele Minas Ge1·aes . 

NOVAES . Rio e serra elo Estado de .1.\Yíinas Geraes . O rio 
clesagLia na margem clir . do rio Lambary, ·t,.ib . elo r io Pará . 
('Ch l'ochatl ele Sá, obr . cit.j · 

NOVA FLOR ESTA . Log. do Estado do Ceará, no mun. 
da Cachoeil'a , Tem uma capella e escholas. 

NOVA-BOIPEBA. Vilht e mun, elo gstado él,a Bahia, na 
com . de Taperoá, a 158 kils. da capital, á margem do rio Jequié. 
Tem bôa matr iz, camara municipal e caclêa; importantes fa
zendas ele criação de gado vaccum e outras com abundante 
plan tio ele coqueiral da Iuclia, cacaueiros, cafésaes, etc. Orago 
:Senhor elo Bom-Fim e diocese archiepiscopal de S . Salvador. 
Sua pop . e ele cinco a seis mil halilitan·tes . O art. VIII § li ela 
Lei . l' rov . n. 67 ele 1 ele j unlto ele 18~8 dividiu a freg: ,ele N. S. 
elo Rosa rio ela villa de Cayrúem duas parochias : 1" Freg. ele 
N . S. elo Rosario ; 2" F~·eg. do Senha L' elo Bom-Fim ela vil! a de 
Non- Boipeba. A de n. 284 ele 29 de maio de 1847 transfer ia a 
séde da villa ele Nova-Boipeba para a pov . de Taperoá do mesmo 
mun. , a de n . 346 de 21 ele julho ele 1849 t ransferiu a sécle da 
freg . elo Senhor elo Bom- F im da Nova-Boipeba para a capell a 
de S. Braz ela vlll a ele Taperoá ; a de n. 1.242 ele 25 ele j unb.o ele 1 

1 72 r estaurou a freg . de Nova-Boipeba; a ele n . i.279 ele 30 ele 
n•b1·il de 1873 r estaurou a villa ; e o a rt. I § I ela ele n . 1.31:1 ele 
28 ele maio do mesmo a nuo Incorporou-a {t com . de Tapero{t . 
O m un . [oi installaclo em 4 ele junho de 187•!. Dis ta quatro leguas 
ele Cayr ú e uma de 'l'aperoá, á qual se_acha ligada por uma pon te 
sobre o rio Jequié . 

N OVA-COLON I A . Log. do Estado elo Amazonas, no mnn. 
ela Capital, 110 r io P urús. A Lei Prov. 11. 436 ele 26 ele maio de 
1.879 creOLL ahi uma parochia ela invocação ele N. S. ele Nazareth 
e a Lei n. 22 el~ 10 de outubr 0 de 1.891 elevou-a á villa com o 
nome de Cauutama. 

N OVA FRIBU RGO . Cidade e mun . do Estado elo Rio ele 
1 

JaneiL:o, sécl~ da com. do seu_n ome, c_ortada p<:lo r io Beuga-
ias, . li gada a cLdacle ele Nytero1 e a d1versos antros pontos elo 

N OV A-COLONIA. ligarape do Es tado el e Pará, banha o 
nnm. de Ou rem e clesagua no rio Guamá. Em suas cabeceiras 
fi ca a c:w~10eira elas Sereias . (In f. lo c .) 

N OVA-COLON I A DA BELLA-VISTA . Lop:. elo Estado do 
Amazonas, no rio Purús. E' a sécle ela freg. ele N. S. ele Nazel·eth, 
creada pela Lei n . 436 de 1879 . 

NOVA· CRUZ. Villa e mun . do Estado d.o R. G. elo Norte, 
na com . elo Curimalaú, á margem cl ir . elo r io deste nome. 
Orago N. S . ela Co ncei ç~o. O arG. 1 ela Lei Prov . n. 150 
de 20 ele outubro ele 18<16 JUcorporou o chst. ele Nova-Cruz 
ou An ta Eõfollaela ao mun . ele Goyan inha ficando des
membrado elo Villa-Flor (Canguare·tama). O ar t. I ela ele 
n . 199 ele 27 ele junho ele 18<19 desmembrou-o ela freg. ele Go:ya
ni nha e annexdu- o á freg . ele Santa RHa ela CachC>eira, con
'tinuanclo os morado res elo dist . á pertencer ao mun. ele •Goya .. 
n in h a ; o ar b. n da mesma Lei ·transferiu para a capella ele 
S. B ento a séde ela ÍL'eg . ele Santa Ri ta com aquella invocação. 
A Lei P ro v. n. 245 ele 15 elo março 1852 elevou á vil! a a paro
ch ia el e S . Ben·to. A ele n . 250 ele 23 ele março ele 1852 a nnexou 
0 dis> . ele Nova-Cruz ao mun . de Vi!lla-Flor; a de n. 1187 cle26cle 
abril de !1.860 incorporou-o ao eleS . Bento; a ele n. 609cle d2 !e 
março de 1868 br imsfe L·iu p<Wa elle a séde·cla (reg. e mun, ele 
S. Bento . A villa fi.ca em te rritorio plano e arenoso, excepto ao 
S. onde é el evado eped~·egoso, a 132 kils. daCapilal. O clima é 
se~co e sujeito a um caiô1· intens.issüno. Sua principal inclusbl'ia 
consiste na cr ülção de gado . 'l\m1 :lO a H.UOO habs. e duas eschs. 

I
, Estado pela E . ele F. ele Cantagallo ; muito notavei pela salu

bridade elo seu clima e pureza de suas aguas, sendo afamada a 
· Fonte elo Suspiro . .i!]sta cidade fo i primitivamente wm~ colo
nia ele suissos, fundada no lagar denominado Morr o Queimado 
á custa elo Estado em 1819, recebendo em 1824 co lonos alle
mães. Em 1831 cessou a administração ela co.Jonia. Tem boa 
matriz, um importante estabelecimento hyclL·oter apico, ele
gante estação da g. ele F., banHos preclios e excellentes hoteis. 
Per to da cidacle Jica a·fazencla do conego, pertencente aos 
hereleiL·os elo Barão ele Nova Fl'ib>Jrgo . Orago S. João Ba
ptista e diocese de Campos. Foi creacla parochia poL' Alvaaá 
ele 30 ele janeiro ele 1820 e elevada á categoria ele vi lla por Al- . 
vrrá ele 30 ele Janeiro de 1820; installada em 13 ele abril do 
mesmo anno. ].<]'com. ele p1•imeiL'a entr . A cidade possue qua
tro eschs ., sendo duas para cada sexo. Comprehende os povs. 
denomi nados : Sebastiana e Rio Grande. A pop . elo muu. é 
avali ada em 20.000 habs . Sobre suas divisas vide : Lei n. 589 
ele 20 de outubro ele 1851. Lei n . 670 de 29 de ou·tubro de 1852, 
I, e i n. 1. 278 de 3 de dezembro de -l863 e Dac. de 6 ele j1llho ele 
189L A cidade acha-se po fundo ele um valle estr eito, con
tornaclo de montes alpestres, cujos altos cabeças apl·esentam 
n-raciosas formM conicas ; e a 85'Lm,51. ele ::WJtura. Tem agen
~ia ele correio e estação telegraphica . 

NOVA FRIBURGO . Estação ela E. ele F . ele Cantagallo, 
no JÇstaclo elo R io de Janeiro, na cidade do mesmo nome, na 
Linha P r inc ipal, etltre 'l'heocloro ele Oliveira e Conselheiro 
Panlino, distante 1081'625 ele Ny~erôi.. 

NOVA ITALIA . Colonia elo Estado elo Paraná, creacta em 
maio ele 1877. Desde a pov. ele S. João da Graciosa até o 
Anhaia, comprehenclenclo par.te elos muns . ele 'Porto ele Cima, 
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Mororetes e Antonina, tem essa colonia cerca de c1 uatr·o leguas 
de extensão . E' cortada pela importante estr ada-ramal da 
Graciosa e tem 29 estradas em conslrucção, para communica
ção dos lo·tes com as cidades de Mnrretes, Antonina e villa do 
Porto de cima. Uma boa estradr. ::le r odagem macadamisada 
com seis kils . e 300 metros communica a cidade de Morret<'ls, 
séde ela colonia, com o pot··to de Batoreiros. Uma outra com 
i1 kils . de extensão entronc::t-se na es trada da Graciosa, perto 
da cidade de Antonina, ligando esta á ele Morretes e servindo 
ao mesmo tempo para communicação dos lotes que existem á 
sua mat'gem . Até dezembro de 1877 contava esta colonia 2.461 
habitantes . 

NOVA LAGE. Antiga capella da freg. ele S. Miguel , no 
Es ta do da Bahia. Orago N. S. das Dores e diocese arclli
episcopai de S. Salva dor. A Lei Prov. n. 920 ele 2 de ma io de 
188'1 e levou á freg. essa capella, a de n. 1.101 de 12 de abril 
ele 1870 revogo\). a de n. 929 e tran sfer·i u a séde ela ft•eg. ele 
S . Miguel da Aldeia para a capella de Nova Lage ; a de 
n. 2.462 ele 5 de agosto ele 1884, em seu a rt. I, tt·ansferiu a 
séde da f'reg . de N. S. das Dores da Nova Lage para o pov . 
Egrej<~ Nova no d is t. ele S . lVIigttel; e no art. li transferiu a 
séde da f reg. ele N . S . ela Conceição elo Cariry para a pov. de 
Nova Lage, passando a tet· a invocação ele N , S . da Conceição 
do Cariry da Nova Lage . 

NOVA LISBÔA . Vide Nova L~tzitania . 
NOVA LORENA. Dist, m·eaclo pela Lei Pl'Dv, n. 2.843 de 

1<1 de outubr o de 188-l e sup primiclo pelo art. III da de n. 3 .387 
ele 10 de ju lho ele 1886; ne mun. de Abaeté e Estado ele Minas 
Ge t•aes . Dessa pov. escrevem- nos : « O arra ial de Nova Lo rena 
(tambem conhecido por Abaeté e Matheus .José) está s ituado 
em uma bella plaoici~,. e en·tre duas importan·tes aguadas. 
Consta de vastas plamctes, gra ndes planaHos e muitos campos 
de t'icas pastagens ; é cortado por numerosos ribeiros, em 
cujas margens existem muitos coqueiros buritys. Possue bons 
barreiros, salgados por natureza, onde o gado vae tomar sal 
sem o menor clispendio para os seus possuidores. J~' a traves
sado pela Serra Vermelha e regado pelos r ios Abaeté, Bor
rachudo c diversos tribs. destes e do rio S . Francisco. O cl ima 
do clist . é geralmente saudavel. E' muito rico em pedras pre
ciosas . Sobre a s ua capella sa be- se que o Conde da Conceição, 
bispo de Marianna, tendo concedido, em 1870, permissão para 
a edificação de uma capella ao D. Jfl . Santo, foi es·ta er gu ida 
e cobe1·ta ele ·telhas ; antes da conclusão, porém, observaram 
os fieis que devia ella ser desmanchada por estar a desabar, 
vislo achar-se encostada a um barranco do rio. Para evi'tar 
maiores prei uizos aos ha bs. do dist, foi req nerida por Luiz 
Vieira Rabello ao novo bispo de Marianna D. Antonio Maria 
Corrêa de Sá e Benevides, nova licença, que foi concedida, par a 
ser edificada a capella no cimo elo E sp igão do arraial, apro
veitando-se o material ela capella velha . » 'l'em uma esch . 
pttbl. de ins. prim. creada pela Lei Prov. n . 2.903 de 20 de 
outubro ele 1882. 

NOVA LOUZAN. Colonia particular do Estado de S. Paulo, 
a 20 kils. de Mogy-mil·im , A principal cultura era a do café. 
A ár ea to tal era dt~ 869 hectares . 

NOVA LUZITANIA. Pedro Coelho de Souza, colono da 
Parahyba (Parayva), partindo de Pernambuco (Pal·anambuco) 
em maio de 1603, com uma expedição, que destinava-se ao 
lVIat·anhii:o, e da qual faú:1 parte l\brtim Soares Moreno; foi 
·ter ao Cear [i, onde ftmdott o forle ele S. Thi ago, e es laLelece u 
uma pov., que denominou Nova Lisbôa, dando ao paiz o nome 
de Nova Luzitan ia. 

NOVA MANTUA . Pov. elo Estado do E. Santo, na ex
colooia do Rio Novo. 

NOVA MARIPI-ASSÚ. Ilha, do Estado elo Amazonas, no 
r io Japttrá. Fica entr e as costas de Maripi-asstt e Cuyar·uté. 

NOVA OLINDA. Log. do gstado elo Maranhão, incorpo
rado á freg . da Chapadinha pela Lei Prov: n. 314 de 2<1 d e 
novembr·o ele 1851 e á ele Sant'Anna ele Burity, hoje villa do 
Curralinl10, pela de n. <142 de G ele setembro de 1856. Por 
Acto ele 25 de junho ele 1884 foi ahi creaela uma directoria de 
indios. · 

NOVA OLINDA. L'og. elo Estado .do Piauhy, no mun. de 
S. João do Piauhy. 

NOVA O LINDA. Log. no ter· mo de Sant' Anna do l'h·ejo 
Grande do Estado do Cead .. Elevado á distr. pela Lei Prov. 

n. 2.078 de 28 ele a" os to de 1884, r·ebaixaclo dessa calcegorla pelo 
decr. n. 32 ele H de maio de 1892 . 

NOVA PALMYRA. Log. elo Estado do R . G. do Sul, 
no mun. ele S. Sebastião do Cahy. 

NOVA PETROPOLIS . Ex-colonia par·Licular no Estado do 
R . G. do Sul. Co nfrontava a O. com a ex-colonia Caxias, era 
banhada pelo rio Cahy e possuía boas t erras. Em i885 tinha 
2.090 h abs ., dos quaes 1.451 brazileiros, 63'1 allernães , quatro 
francezes, um italiano; 355 (lo·tes), estabelecimentos de laYoura, 
·tres mowhos, um cortume, duas ferrar ias, uma tanoaria, tfes 
c<trpintarias, duas alfaiatarias, cinco sapatarias, uma olari n, 
oito casas de negocio de pequeno trato e nma fabl'ica ele vinbo . 
Sua exportação cons is·tia em feijão, milho, lentilhas , banl1 a, 
cera e manteiga. Foi elevada á freg . com a invocação ele São 
Lourenço pel â Lei P rov. n. 1.805 ele 28 de junho de 1889. P er• 
tence ao muu. ele S. Sebastião elo Cahy . 

NOVA ROMA. Pov . elo Estado elo Ceará, no mun. do Brejo 
Secco; com um d is tr. m·eaclo pelo art . IV da Lei Pro v. n. 1.777 
ele 23 de novembro de 1878 . Tem uma esch . publ. de instr. 
prim . , creo.cla pe!o ar t. I!I ela Lei Prov. n, 2.005de 6 de se
·tembro ele 1882 . Sobre suas divisas vide Lei Prov. n . 1.998 de 
19 ele agos to de 1882 . 

NOVA ROMA. Parochia do Es·tado de Goyaz, no m un. ele 
Cavalca nte . Orago Divino Espírito Santo e diocese de Goyaz . 
Foi crea da pelo a rt. I cln Lei Pro v. n. 6 de 28 de julho de 
1858, rebtt ixada dessa categoria p(' la de n. 8.77 ele 31 de julho 
ele 1861, r estaul'ada mais ta rde . Tem escbs. Ag·encia do cor
r eio, creacla pela Porta ria de <1 ele maio ele 1885 . No P~tbli
cado!· Goyano ele 1o de ja neiro de 1887 e11co ntramos a seguin·te 
noticia des ta freg . : <.<A .!'reg. de Nova Roma, que divide com 
os muns . d.e Arraias, S . Dom ingos, P osse e Forte, pelo rio 
Par•aná; tem por sáde um pequeno agrupamen to ele casas (30) 
todas cobertas de telhas e. de soJl'rivel construcção, onde edifi
caram uma pequena egre.Ja com a in ,·ocação de S. Sebastião ; 
seus habs. ~ão ·todos . agricul~ores e criadores ele gado. Taccttm, 
c':l-vallar, suu;o e lan1 gero ; é talvez n a com . o l ogar onde se 
v1ve em mawr abunclaucJa, pois ali cultivam muito milho, 
arroz, mamlioca, feij ão e trigo, sendo que deste ultimo. ox
portam a nnualmente muitas arrobas par a os mun~. visinhos, 
assim como , de assucar , e agua rclen·te, e salitre que extrai1em 
elas filrn as ali existentes; sua pop. póde ser de mil e qui
nhentD.s almas. Contém riquíss imas pastagens ele campos e 
ma ttos, .madeiras especiaes para const l'ucção e marcenaria, 
como seJa m: aroeira, balsamo, imburana, cedro , violeta, jacn
r n.ndá , ipé e mu itas outt·as pres taveis. E' cortada pelos rios 
elas Pedras , e das Areas , os quaes são não só auríferos {;OlllO 
muito ab u11da ntes de peixe . As culturas são em grande eacala 
e mnito productivas , e tanto estas como os campos produ~em 
mui·tas fructas ~aborosas come sejam: ma ngabas, cajú de a rvore 
e de ·touça, gabn·obas, a r·açás de muitas qualidades, jabuticaba, 
imbú, e o excellen·te puçá'. As es tradas para os muns. visinhos 
são boas e por tet:renos planos. Como se acha na margem 
esq. do rio Para nã, elo qual dista apenas 12 kiloms., pó da ainda 
vir a ser um bom ponto, quando se eJl'ectuar a navegaçii:o dos 
botes ou vapor es pelo Paranã , que nenhum obstaculo offerece. 
O clima é excellente e sadio. A f"reg . occupa os v alies ou vãos 
- elo Morcego, ele S. Theodoro, e do rio das Pedras· sendo 
estes divididos pelos bra«os de serras denominadas s~r ra do 
Mot·cego, elo Pinga, ela Bocaina elo Cecll·o elo Rio das Pedras 
e alguns mol'l'os, onde se acham grand~s jazidas de pe cl t·~ 
calcarea» . 

NOVA ROMA. Pov. do E stado do Ceará, no mun. de 
Ipueiras . 

NOVAS. São assim de nominadas tres pequenas ilhas ele 
formação sedimenta ria recenteme nte form adas na foz do rio 
Muaná, na com. deste nome elo Estado elo Pará. A rocha de 
alluvi ão que as constitue, presta- se ao cultivo do cacáo. E' 
provavd que para o futuro venham a ser l igadas, constituindo 
um a só. · 

NOVA SUMA-UMA . Ilha do Estado do A ma zonas; no do 
Japurú , trib, da mat·g·em esc1. do Solimões . Fica entre :ts ilhas 
Cauá-assú e Suma-uma ; na long . O. ele 22o 50' e 23" . 

NOVA 'l'RENTO. Vi !la e muu. elo Estado de Santa Ca.
·thari na : cr eacla var ochia pela Lei Prov. n. 1.074 cl~ 4 d~ a bril 
de 1884 'e elevada á categoria çle villa pela Lei n. ·gg de 2 d\l 
agosto de 1892 . Tem escholas. 

29 .9i0 
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NOVA TRENTO. Logo . elo Estado do R. G. do Sul, no 
mun. ele Caxias, com esch . 

NOVA VENEZA . Nucleo col onial elo Es tado elo E . Santo , 
na serra elos Aymor · s . 

NOVA VENEZA. Colonia fundada no rnun. do T ubarão, 
no Esta do ele Santa Cath ar i na , em vü··tud do cotl"tr ac l.o cele
brado com o Governo Fe dera l pela Co rnpanb i::t Metropolita na . 
9s tt•abalb os de medição ele lo tes ti ve t·<ttn começo no mez ele 
Ja neiro de 1891 e em j unho elo mesmo a noo fora m r ecebidos 
os prim eiros i mmigrantes . !TI' l im itada ao N . por terras de
' '?lutas e vertentes elo rio Mãi Luzia , a L . por terrenos colo
n tsados pela U nião, ao S . por ter ras divididas em lotes pela 
compa nhia Toneos e te rr as devolu tas, a O. pelo r .io S. Beato 
e .tel'l·as devolu tas . A temperatura médi a observada em 1892 
fo1 de 21.0 A população ela colouia, em maio ele 1893, era ele 
3.455 a l mas . A co lonia está dividida em cin co nucleos, com 
as suas r espectivas sé eles, ass im den ominadas : << Nova Ven eza», 
« Belluno l , « Treviso », « J orcl ão >> e « Bel ve clere » . Na 
primeira dessas sédes está iusta JJado o escriptorio ela direc tori tl 
ela colouia . Duas são as principaes estr adas que ligam a co· 
lonia «No,•a Veneza» aos centros de ex por tação : a primeira, 
com a la rgura média de ci nco me tros, estabelece a comm uni
caçã o entl'e a sócle << Nova Veneza » e a e,;·tação elos P edms 
Grandes ela es tr<tda ele ferro D. T bereza Christin a ; a segtwda, 
~u e li ga aque lla séde á es l:ação terminal da mesma via -fet-re<t , 
a. es tação elas Minas . Além dessas vi as de com municação, pro
J?Orc iono u a CrJ tllpanhia Metropoli ta na outras que l igam a sécle 
as villas de S. Joaqtlim ela Cos ta da Serra e el o Arara ngná . 
Os cam in hos vicinaes , que l igam os d ive rsos nucleos ent.re si, 
?ccupam a ex tensão ele 120.056 metros . Os es tabelecimentos 
l lldt1str iaes ex istentes no nucleo <<Nova Ven eza » eram , em 
!Uaio de 1893 , em num ero de 17, dos qu aes 5 pertencentes á 
compan hia e 12 a pa rt ic ulares . Os cinco prim eiros são : 1 
lerra ri a , i serra ri a , 1 mo inho, 1 marcena ria e t ola ria ; os doze 
.Pat·ticula res assim se r epa rtem : 1 moinho, 3 padarias, 2 sa 
pa ta r ias, 2 a lfa iata rias, 1 fa brica ele pol vora, 1 fabrica de 
C~rveja e 1 fabrica ele cbapéos ele palh<t . As casas commerc iaes 
sao em numero de 9, as ele mora dia co oslruidas na séde 6 e as 
des tinadas á administr ação 3 . A companh ia co ns Lmiu no 
nucleo « Belluno, um a casa pa ra a dministraçã o e um ba rracão 
para a lojamento ele i mmigr a. nLes . As propr.iedades p a r ticula res 
são em numero éle 13, a sahe t·: 1 ola ria, 2 moinh os , 1 cor
tume 1 fab ri ca ele polvora, 1 a lfaiatar ia , 2 sapaha rias e 5 
casas' cle Jneaocio . No nucleo « Tr eviso >> encon tram- se 13 esta
belecimento~ , dous dos quaes. p r tencentes á companhia , são 
destinados a escriptorio e moinho . Os 11 r es tan tes , de dtversos 
particulares, são : 1 ol aria , 1 fer raria, 1 fabrica de cerveja , 
·L sapatal'ia , 2 padarias, 4 casas ele negocio e 1 ele mor adia . 
S Uua cla em terrenos uberrimos , es tá fadado o m àis bello 
futuro a essa colon ia . I-Ia. n os nucleos pharmacias, e nferm ar ias 
e linha telephon ica que os liga . 

N OV A VIDA. Log . do Es tado das Alagôas nos mu ns . de 
S . Luiz ele Qui tu nele e Muricy. 

NOV A YORK. P ov . do Estado do Maranh ão, séde da 
com. ele Pas tos Bo ns , á m argem esq . do rio Parnahyba ; com 
dt1as eschs . publR. de inst . prim . F oi elevada :1 villa pela 
Le1 P r ov. n. 1. 38.2 de H ele maio de 1886 C:[!te deu ao mun. os 
segui trtes limites : Da dita pov . , rio Parnahyba abab::o até á. 
fa.zenda Burity, fazetldo can to, e dahi segui r á pelos limites do 
rhst. ele S. ,Toão elos P atos, com. do Alto Itapecurú, até o logar 
Kagadõs, ele . oude seguir á pelos l ogares Boa V ista, Lagôa 
Gra nde, Jlet tro, Ban a L tmpa , Santo AntonJO, Côcos , Man ga
beir <L e Si tio, ass im como de K agaelos seguirá em lit1ha r ecta ao 
logar Olh o d' Ag na, Jogares estes qne ficar ão todos pertencendo á 
nova vi !la . 1'or nou- se séde el a com . ele P astos Bons pelo Dec . 
ll. 56 de 3~ ele dezem bro ele 1890. Fo i o se11 primeiro conselho 
municipal nomea do em 26 ele a bril ele 1890. 

N OV I L HOS. R io do E stado de Goyaz, atr. do rio elo P e ixe, 
q ue o é elo Crix á- ass\t (S . ela F onseca). 

NOVO. Riach o elo Estaclo do Cea rá. ba nha o mun . de 
Ipuei r as, e clesagna na margem esq . do rio do Ma Lte, afl'. do 
Poty. 

N OVO. R io do Es tado da Bahia, aíf. da margem d ir . el o 
rio Gongogy. 

NOV O. R io c~o Esta~lo elo E. Santo, passa ao S. da freg . 
de Santo Antomo do R10 Novo e desagLta no rio P iuma. 
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NOVO . Rio do Estado do Rio de J aneiro, nasce na fre"'. 
ele S . Pedro e S. Paulo, passa pelo logar Cacaria e vai ~o 
Sant' Anna, um elos formadores elo Guanclú . 

NOVO. Rio do E stado de S . P aulo, aff. elo Par do, que o é 
do Pa r a na panema . Banha o mu n. do li.io Novo . H.ecebe o 
Bonito, Ba rra Gr an de, Lageado, Tres Ranchos e Vareta . 

NOVO. Rio elo ll:staclo ele S. Paulo , aíf. da margem d i r. elo 
P aranapanema . Recebe os corregos elo Capim, da J acu ti nga, 
Santo Antonio e outros . Sua foz fica entre a elos r ios Par y e 
Pardo. Nasce na serra dos Agudos e banha a vi lia dos Cam
pos Novos elo Paranapan ema, em cuja margem esq. fica . 

NOV O. R io do E sLado· cle Mi nas Geraes, uasce n a Manti
qu eira, banha os muns. elo Rio Novo e de S . João Nepomu
ceno e desagua na marge m dit· . elo r io Pomba, per to ela cidade 
de Catnguazes . Recebe, en tre outros; o S. João , Roça Gr ande, 
Agua Lim pa, Angel bs , Ca rangneijo, Descober to, San ta Bar 
ba ra . Atravessa a estr a da que ela cidade elo Pomba va i a 
Jtti z ele Fór a . 

NOVO . Con ego elo E sLaclo de Minas Ger aes, aff . do rio 
P m'clo, que o é do r io das Velhas, trib. elo S . Francisco . 
Affirma ::la in te Hilair e que esse carrego fo rneceu outl'or a muitos 
di amautes. 

NOVO (Rio). Escoau te assim denom ina do pelo engenheiro 
I i ca rdo F ra nco, ao desco bri l-o em 1782. Vem dos pantanaes 
de Poconé e sahe 11 0 Paraguay , 50 kils . aba ixo do morr o Des
cal vacl o JFrederico, segundo ou tros); no , Esta do · ele lVIa tto 
Grosso. • elgaço, suppõe- no escoante dos muitos sa ngradou ros 
e con egos q ue passam na es tra da de Cuyabá a Matto Grosso. 

NOVO (R io) . Escoante vindo ela l agõa J acadigo e sah indo 
aba ixo do mo!'l'o do Puga , no Jogar ch amado R ebojo, á margem 
dir . elo Par aguay; no E stado ele Matto Grosso . 

NOVO. Lago do Es ta do do P ar á, nas ter ras do cabo Norte, 
semúado de ilhas, a o N . da foz do Ara guar y . 

NOVO BOM JESUS. Com este nome existio um forte no 
E s tado ele P emambuco, uo logar Ga,·,gantão, domina ndo Olin
da , R ecife e os Afogados ; no qua l se mantiveram os I ndepe n
dentes desde 1645 até a expulsão clefl nitiva elos I-Iolla ndezes 
(Fausto de Souza . ) 

NOVO DO COLLEGIO . R io do Estado do Rio dê Ja neit•o; 
é ttm dos esgotadores da lagôa Feia. 

NOV O ENCANTO . Log . do Es ta do do Amazonas, á mat·
gem esq . do ri o P unis , no dist . ele Jamunduá . E' abu n
da nte em ser ingaes. 

NOVO H AMBURGO. Es tação t erm inal da E . de F . ele 
P or to Alegre a Novo Hambmgo, no Estado elo R . G . do Sul , 
proxima ela es t.ação de NeustaclL. T em age ncia elo cot•reio e 
es tação. telegrapb ica. 

NOVO M UNDO. Locr . na com, do Teffé elo Estado do Ama
zonas, no rio Juruá. -

NOVO MUNDO. Arraial elo Estado das Alagô;ts, ua B ran
qu inha . Htt ·um outr o log . el o meamo nome em S . Luiz de 
Qtt itunde . 

NOVO MUNDO. Sen a do Es tado de Minas Geraes, n as 
d ivisas do elis t. da P L"ovidencia pel" tencente ao m un. da Leo
polelitta (Dec . n . 61 de 9 de ma io ele 1890.) 

NOV O P ARA ISO . Log . no mu n. da Estrella do Estado do 
R. G . do Sul ; com escho la . 

N OVO T E JO. Denominação qne o capitão-gener al Oyeuhau
se n inten tou dar a uma pov . q ue se devia fundar no rio Su
curibü, no ponto inic ial elo va radoul'O q ue clelle i l'ia ao P equi\·y, 
onde o ou·bro extremo tomar ia o nome ele Azambuja; n o Estado 
de Mat to Grosso . Não se realisando o projec to, acabou- se a 
razão dessa deuominação . 

N OVO TYROL . I.og . do EstaJ o do P araná, n o mun . ele 
Deodoro. 

NUG-KRAKS. Vide Nag-hurús . 

N U MEROS . Log . do EstRelo do R io de J a'u eiro, cerca ele 
quatt•o k ils. de Nova Friburg o. 

NUNDIAHÚ. R io do Es tado de S . P aulo, aff . do Una de 
Ig ttape . Corre an tr e os muns . ele Ignape e Itanhaen . (Azevedo 
Marques). 



N"DNES. Ribeirão do Eslaclo el e Minas Óc~aes , j_:mssa nas 
d ivisas. elas Cregs. ele Camlmhy e Estiva e clesagut\ no rio 
Hahim . 

NUNGUEQUEN. I g::tropé do Estaclo do Am azonas, desagua 
na marge m di r. do rio Uraricoera, proximo á foz elos igarapés 
Turua rii. e Muraque n. 

NONO. R io do Estado elo P araná, banh a o mun . d e An 
to nin a e desagua na bah ia deste nome . Nusce na serra elos 
Orgãos e é ua vegavel sóm en te por peque nas canôas. 

NUPORANGA(Campos Bel los). Com esta d enominação elevo u 
a Lei mttnicipal n. 20 de i de outubro el e i 895 á categoria d e 
cidade a villa d o E. Santo de Bata taes , no Estado de S. Paulo. 

NUVENS (Sal\o das). Di ze m exi s tir nas cabeceiras · do l'io 
Cabaça] , tão a lto qtHl a ag ttu r esalta pulverisada e t ão fort~ , 
qu e ouve - se a sua queda a gra nde di s tan cia, das nuvens dos 
vapo res d'agua que fórma p<·ocecle- Jhe o nome; no J~ stado de 
Mat·to Grosso. 

NYMPHAS. Serra elo Estado de l\1 inas Geraes, nas divisas 
d e Tres Corações, nas proximidades elo r io do Peixe. a!l'. elo 
Vercle., 

NYTERÕI. Cidade e mun. do Estado elo Rio ele Jane iro, 
s~ele ela com . do seu nom e, na margem oriénta l ela babia ele 
Guanaba1·a, defronte elo DisLric'to F eder a l. Foi primitivamente 
uma pov. de indígenas de nma das num erosas trib11s C[Ue ba
bitavartl as pt"oxirniclaeles da bab ia . Po1· Alva rá de 10 ele maio 
ele i819 L'o i-lb e con fe rido o tiLulo ele Villa R eal el a Pr~ia Grande 
e por Lei Pro v. n. 2 d e 26 ele março ele i 835 v e i o a se •: a 
capital da en \ão prov. elo Rio ele Janeiro. conJ'erinclo-se-l.b e o 
·titulo de cidade com o nome de Nyte rõ i a 28 de março elo 
m esmo anno e o titulo ele lmpednl por lJec. n.93 de 22 ele 
agosto ele 18,11. Suas ruas s:io em geral extensas , largas , hem ali 
n hacla.s e e m grande parte a t·bori saclas . Os ed iftci os mais no
·taveis são: a egreja matriz ele S . J oão Baptis ta, qu e é um 
t emplo vas to e solich me nte con s truido, de duas tones <l ela 
ordem losca na . a egr ej a matriz ele S . Lourenço, a capella elo ce
miterio de Maruhy, a ela Boa Viag·em , o Asylo el e San ta L eopol
clin a . em Icat·aby , o h ospi tal de S. J oão Baptis ta situa do em uma 
co lliu a, o qnarte J elo cot·po policial, o Necro le rio, a Camar a 
Muni cipal. o Tb ea tro, lÇschola Nor mal , a Casa ele De ten ção , 
a Pm,,a elo Me rcado, o Gazometro. No l argo el a Memo l'ia 
e rg-ue-se uma columna ele g t· a niw, onde se le a seg uinte ius c ri
pção lapidar : 

Till·Rei D. João 6° 
De Saudosa . fliemoria 

Deu. Neste. Lugar. Beij ,tmão 
Qua.nd fJ , Jf ont·ou Egta C1dad~ 

E J<:nliio. Simples Ar rn,ial 
No Dia 13 de Mn.io 

De 
i 81ô 

Compõe- se a cidade ela pa rte comm e.rcial denomincla Praia 
Graucle e el os se~uintos arrabaldes : S . Domingos . que e o seu 
ba in· o a t·i s toc ra ti co, com bonitas casas e ch acaras: a h i 
falleceu a 6 de abril ele 1838 J osé Boni fac io de Andrada e 
i::iilvct e foi a res ide ncia elos pt'es ielen tes a.té a capital elo é:stado 
ser tt•ansfericla pa r a P e t t·opoli s : tem uma ponte onde tocam 
as barcas ela Companhia li'el'ry: n elle fica a fortaleza ·de Gn\
g-oalá . - S . LoU?'C?IÇO, celebre por guarda t• os r es tos mo rtaes elo 
va lPn te io rlige n a illanim Afl'on so de Sou7.a, Ara.rybo ia, que 
·tanto au xiliotl Meneio ele Sá na guerra contl'a os f'rancezes e' ta 
be lec iclos na balda ele Gttanaba.r a , Icc~n~hy, com a esplenclicla e 
mal'avi lhosa [Jt'aia de ltapuca , oacle n l- >e no mar r ochedos tL 
ilor cl 'ag Ltil, uns ornados de parasilas e outros bl'Ocados e co m 
t a nqu es dis pos tos pa ra lmn hos .-Sc~ntc~ 11osa , li'onsevc~. JJc~'·'·eto , 
este~ tt"cs Ii g~tdos tL cidade ele Nyterõi po t· linhas d e boncls , 
Cubctngo, n 0tavel pela am r:> niclacle do seu clima, E>~ganhocc•, 
Ner:es, com uma cape iJa , Scmt 'An1u~ , donde par te a ]!; • ele F. 
ele Ca ntagallo, e clivet·sos o u tros . Nyter õ i so11'reu h eroicamente 
continu~clos bom bardeios ela esqnarlra. revollada a 6 de sc tam
bt·o de i893. Dotts [ei~os de armas immot·trdisaJ·a m-na: a de feza 
m emorave l feit<c pelo genera l Fonseca Ramos, á ft· en te ele p oucos 
soldado~, e o ataque ela Armação a O ele fevereiro el e i 894. E ' 
com . d e segunda entr. T em mais ele 30 eschs . pttbl s. Compr e
hencle os dists., povs . e logs . seguintes: S. Lourenço, Jurujuba, 
Ponta da Arêfl. , Floresta, Cova ela Onça, Canto elo R io , Vira
douro, Cavallão, Valladas , Alto da Atalaia, Morro ele S . Lou-
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J·enço J?ohte el e Pedra, Soleclad à, Ala meda clé S. Bôa Ventut•al 
Fonseca , V enda ela s Mnla l<.ts , Çnbango , Barrei ra, Baldeador, 
Ban·eto, ~ngenh oca, Bento Pest,ana , Pe nclotiba, Sacco ele 
S Ft·ancisco , A t·eia Grossa e d iversos outros. Em 1892 todo 
o mnn, Linha 52.·000 habs . Acred itamos não es ta r di s tante da 
verdade calculando a pop . ela cidade em 25 .000 habs. Sobre'' 
fundaç ão ela egreja ele S. João Baptista , iVIonsen bor Pi~arro 
em snas Jlt[emo>·ias histo1·iaas . diz: « Sob o ti"tulo ele capella. 
Curada se fundou em 16ô0 1 a· parochia ele S. João Baptist~ na 
Ermida l evantada ao mesmo Santo 2 em um morro proxuno 
ao Campo ela Fazenda do Mosteiro de S. Bento, cujo logar 
denominam Peclr·c~ e pouco di s ta ela praia do Cary- y , O curto 
espaço elo T emplo e a deca::lenc ia,. á gue pos·terio rmente se 
reduziu , mo ti varam a muclan~'a da Put Baptism a l para outra 
Ermida dedicada a N. S. elas Necessidades, existente em s tt~o 
pl'Oximo Ci pt·ime ira; mas, s2nclo esstt mesma casa de extensuo 
acanhada pua o uso ele paro chia, foi pelo povo acct·escentada 
com a nova capella - mór, cujas paredes lateraes pl'incipiar:.Lil1 
a con strnir-se antes elo m c· z ele novembro de i72(); e iançadtt 
solemnemen ·te a primeü·a pedra fundamental no dia '10 ele no
vembt"o de 1743. se concluitt a obra no anno seguinte, em que, 
mudada com a Imagem do Santo P a droeiro a P ia Bapti smal , 
princ ipiou a egreja a t e r uso elas funcções Sagracbs pela ceie~ 
bração elo Santo Sacl'i ficio n o dia 28 ele rl ezembro .. . Creadn 
esta Parochia de 11a tur cza collat iva pelo Al vará ele i8 ele Ja~ 
neiro de 1696 foi i" Parocho apresentado por Carta ele 23 do 
mesmo mez e an no, o padre Miguel Luiz I•'r e it·e . . . São -Jiliaes 
ela matriz as capell as seguintes: - ia ele N . S. ela Conceição, 
fundn.ela por Antonio Correa de Pinna, homem pardo, (a queJU 
cbama•·am Pai Correu) cum esm olas adquiridas elos Fieis de~ 
votos da mesma Sen hora, no sitio concecliclo pelos h erdeiros 
ele Mar tim All'onso de Souza , como consta da Escl"iptura cele
brada a 27 ele agosto ele !67i sob o a lpenclt"e el a grmid;.t ele 
S. Domin gos, e se aclut uo Cartol'io da Ouvicloria Ger a l. maço 
56 el a l e~t . ra -I-, se ndo tabellião .Ma noel Cardoso Lei 1•1iO · 
Existi a este Templo a ntes do a nno de il663, o que se vel'ili.ca 
pelo legado ele cinco mii r éis deixado á mesma capella por J osé 
tl-onçalves em testame nto, com que falleceu á 30 cl~ d ezembt•o, 
como se vê no Liv, 4o el os obitos el a freg . ela. Sé .- 2" ele 
S . Domingos, levantada :i face elo mar ela enseada pot· Domingos 
ele A r aujo, nntes elo mesmo mez de Jevereiro de Hi52. como cer
tifica a verb a. ·testamentaria elo mesmo Araujo, falleciclo no 
ultimo dia desse mez.- 3a ele N . S . ela. R óct Viagem, eri g ic!" 
por Diogo Carvalho ela Fontoura , sendo pt·oveclor ela F aze oct <L 
Real , no a lto mono duma peníns ula, á boca elo pequeno Seio, 
que chamam i::iacco, pL·oximo á bana ela cidade ; não con s~a 
com certeza o an n o em que ella. se constnliu, mas a tracliçao 
r efe re- a ele a n t igui cl;,.cle maior que a de S. Domin gos, sendo se;:n 
duvida ex istente n o a nno el e i663. - 4" de iV. S. dcb ConceiçCW 
edificada numa ilha por Manoel Rocll'igues de li'igneireclo, 
com provisão ele i6 de ju lh o ele 1711. - 5" ele N. S. ela Conceição, 
erecta no anuo ele 17i6 'pelo padre ~1anoel Rodr ig ues á beira 
qu as i d o mar do Sacco ele iJuru;juba.- Ga ele S. B'1"Cb?~oisoo 
X.a·vie>· , feita so b o mar do m esmo Sacco de Jurujuba pe los 
pa dres j es uítas (Senhores que eram d~ Fazenda, onclo se achn) 
em annos pouco anteriOres ao ele 1696, s egundo mostrava a 
inscripção gt·avada com essa. Era n a frente elo armat· io d<t 
sachri s ti a . l>epois do ex termínio dos p1:opri eta rios teve capeli àO 
privativo, com jut·isdicção parochi a l. até se vende r a Fa7.endn, 
;i. cujo comprador passou ·tambem a capel la .- 7a de S . Pecl1•0, 
fundada no ~ tLJo ele nom11~aclo Morahy. ou Meruhy, por José 
P er e tra Cor rra , e se u trmao F'ranct sco Victoria no Pet·eira. com 
provisão de t7 ele agos to de. '1751. - Sa ele Scmtcb Rosa con st ;·uiclt~ 
em tem po elo B ispo D. F r ancisco ele S . J er onymo ]Jel o capitão 
P edro Uarre i t•os el e Souza, pne de João Bento Ban eiros • ele 
Souza,v igario q1 te foi da mesma freg .- 9a deN . S . da Con~ 
oei(lão, eri g id a em Penclotiba, no sitio denominado R ·io clcbS 
Pecl?·c~s, por ' José F ernandes de Souza, com provisão ele 12 de 
janeiro ele .1787, e benúda a 30 ele dezembro elo mesmo a nuo. 
Na Fazenda propriameo·te ele Penclotiba houve outra ca pella de 
tilulo se melhante, c1ue e m dias elo Bispo D. Jose ele Bal'l·os da 
c\larcaru havia fundado Gonçalo l\1ornto; pot·ém aclruinistrad<L 

' O livro pl'Ímeit• ú da Matriz principiou no mez de fevereiro desse 
anno. 

' Não apparece documeuto algum 1 que noticie o fundador do Templo 
nem a éra de su ~ construcção. . 
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posteriormente por pessoas delelxadas, e pouco cuida;dosas ~a 
sua conse rvação, cabiu em ruína, e de u mo Livo a er~cçao 
desse novo Templo, que Souza levantou, depois ele constru tr no 
BltJO sobredito um a F abrit;a ele assucat· e casa ele vtvencla . Çomo 
ao a n ti go Templo (que ultimament e se destinou ao uso elo 
cemiterio) es tava conc~dida pelos Bispos anteno res a. g raça 
de con se rvar Pia Baptism:d, em baueftcio dos clomes\tcos ela 
Fazenda, ficon a nova ca pella gozando ela mesma graça por 
despacho do Bispo D . José Joaquim Jus tin wno, cla tad~ em f7de 
novembro ele 1795 . - '10" 'sant'11nna fundada por J oao Martms 
Bt·ito em sua F a zenda , com provisão' ele 30 ele dezembro cl<: 1732 . 
- H a de Scmto Ignaci o , construída no sitio ela .Armaçao das 
Balei as ... Além elas capellas refedclas existem p t• tvaclas ·clo seu 
exerc ício a de N. S. da Assumpç.ão, que Manoel ela Silveira Dutra 
havia fu ndado em annos mui remotos na pt·alllha do Sacao ela 
Juruj uba, a ele N. S. do Pilar , levantada no mesmo sacco por 
Patllo Martin s Coutinho, com pt·ovisão de 9 de deze mbro de .'1709.,. 
A actua l matriz, que subs ~itu i u a ~~ ~ templo ve lho er glllclo n~ 
mesmo lagar, ficou concltiJ cla em i8o4, sendo nesse anno, a 2" 
de Junho, com toda a solemniclade tras ladada par a e ll fl; ~m 
pt·oci ssão as im age ns que es tavam na capella el a Conce1çao . 

o 

Ó V illa e m u n. elo E s tado de P er nambuco. Or~go N. S . 
elo O' e diocese de Olinda. Foi creacla pa r ochia pelo al't. I da 
Lei Pro v. n. 4ôi el e 2 ele ma io de 1859 , e e levada <i villa pela 
de n . 1.907 de 15 el e outu bro ele 188.3 . So bt·e l imites vide art. li 
da Lei P rov . n . 461 de 2 ele maio cle-1859. Tem escholas. 

Ó (N . S. da Jhpectação elo). Parochia no mun. da Capital 
elo l~stado de S. Paulo. Começou p or uma capell a fundada em 
1610 pelos p :~u l istas Manoel Pt·eto e sua mulher Aguecla R o
driaues em sua fazenda_, ~ 8,3 ki ls . entt·e N •. e.NNO . da c ida cla 
ele;:; . Paulo. com p l'OV!Sao de pre l:J.do adm1n1stn\clor Matheus 
cl;\ Costa Abori m , passadtt a 29 ele setembt·o de -16 15 . A ca pella 
foi em principio d a invocação de N . S. da Espe!'a nça, depois 
lUuclacla para a que hoj e ·tem. Em 17\l4, achando-se em estado 
de ruina, fo i eclific;\cla no laga r em que om se a?ha !\ m a trtz 
pelos esforços elo padre J oão Fra nco ela Rocha . Fo1 areada ft·eg. 
pelo Alvat·á de 15 'cle setembr o ele 1796 . Qua ndo era s i mpl~s 
fazenela de Manoel 1~re to , co11tinha ce rca de 1 ,000 in dios ele 
a rco e frec ha sob suas Ol'cle ns. A pri mitiva capella fo i con
Struicla ao sopé el o morr o, existindo clell a a inda vesti g ios, hem 
como do estabelecimento rural que a lu levanto li o e~ 1 to Ma noel 
P reto. Sobre essa freg . p ublicou o ,1lma?UbCIG L~ttera>·w de 
S . Paulo (1.885) o seguinte: ~Manoel Pre to , destenudo Pfl;Uhsta , 
denominado o heróe ele Guayra, por se h ave i' d1sttng u1clo no 
a taque e des tru ição dessa cidade hespanhola na tJHH"em do 
P a 1·aná · era fi lho ele Antonio Preto, natural de Por tugal, " fot 
casado ~om Aguecl:t. Rod r igues, paulisLa. ~Ianoe.l Preto fo i ,o 
funehlld01' ela cape !la da Senhor a ela Expec taçao , h uJe freg . do O , 
te rmo ela cidade ele S .. Pau lo, onde es·tabe leceu fazenda ele 
cr ü\ção de animaes e plan tação ele canna em -1 580, .chegando 
a possuir mais ele mi l índios de a r co e froxa, conqtu staclos no 
a ssa lto elas r eclucçõe.s hespanbo las pel os ann os ele 1623 a 1624. 
A escr ipttu·a com q11e Ma noel Preto dotou a s ua capPlla ela 
Senhora ela Expec tação foi passacl<t pel o tabellião Simão Borges 
Cerque ira a 15 ele agosto ele 1618 e n ella se lê que «a dota va 
com um sitio de m eia legu:\ ele ·terras elo se r tã o e maltos ma
n i nho s 12 escravos aclministraclos e36 vacc :<s ele ventre .» Sua 
pop . é' ele 6 .000 habs. O ter r eno é proprio para a lavoura ela 
canna, cr iação ele gado e pla ntação ele ce reaes . Tem eschs. 
publs . de ins t. primar ia . 

Ó (N. S . do) . Bai r ro elo m un deSabar á.; n o Estado ele 
Minas Ger aes; com uma eacb publ. ele 1nst . pr tm . , areada pela 
Lei Prov. n. 3.467 de 4 de ou,ubr o ele 1887. 

Ó. Log. elo Es tado de Minas Geraes, na es t t·acla elo Milho 
Ve rde pa t·a Diamantina, m\ barra do corl'ego Delgado . 

Ó (N . S . elo). Ant iga colonia elo Estado d_o Pat·á, defronte 
da capital , ela qual e r t~ separada pelo GtwJar a . Esta exttncta . 

Ó. Conegd elo Estado ele Minas Ge raes , .ba~ha o .rnun ele 
Ponte Nova e clesagua no dbeit·ã o elo Oculo, all. elo l' lO Casca. 
(Inf. loc.). 

OAIPANACÚ . Log. na margem dil'. do rio Negro, no Es
tado do Amazonas , entre S. Pedro e S. Gabr iel. 

OAPÜC-i:TÂ (peclt•a assen tttda) . Especie ele pt•oinon torio que 
se estende da margem clil'. elo rio Urubu , no l!;st<\clo elo Ama
wnas. E' fo rmado de rochas de g t· és al'gill oso sob l' epostas umas 
ás ontras, ele vando-se acim a do nivel do ri o, na vasant , sete 
metros, e mquanto q11e pela cheia HS ag ttas chegam a pol-o 
abai~o elo se u ni vel, quatro. · 

OAQUI. Rio elo Estado ela Bahia, desag-ua n o oceano a 
a lg1ms kils . ele distancia cl<t vi lla ele Una . Tambem esc\·evem 
rlqtti . 

OBACAT UARAS. H orda ele tupys que occupava e m outro 
tempo as il has elo r io S. F l'a ncisco, e cuj os descendentes vivem 
ac:Lualm ente nas vi !las de Propt•iá e Maroim e ao longo do rio 
8 . Francisco, n as antig~•s missões dos capuchinhos. (D. J. Ro
drigues P eixoto). 

OBIDOS . Cida de e mun. elo E s tado elo Pará, sécle ela 
com. ele se11 nome . Omgo Sant' A.nna e d iocese elo P ar á . 
Ay res ele Casal, em s ua Chm·ogrcbphicb Brcb:::ilioa, eL\ -nos 
notic ia á res pei to dessa cidade no3 segLlin~es termos : « Oi>iclos 
n 'outro tempo Pauxis, n ome elos índios para cujo estabele 
c imento teve princi pio: villa cousicleravel , s ituacltL em um a 
collina com a lg uma r egtd a rida cle, c um a grande praça no 
centro, junto á e mbocadura orien la l elo . r io elas Trombetas , 
com espaçosa vista pa r a o Am azonas , cuJas aguas nesta pa
raaem correm toclus por um canal ele 869 bl'aças ele la rgura, 
m~s ele ta l prof nncleza, qtte tendo siào por vezes sondado. n ão 
se lhe ach nu [\melo . Tem uma magniti ca igreja parochial de
dicada a Sa n t' Ann a . Fica 16 lcgnas ao p oe nte el e Alemqner. 
Seus h ab itadores r ecolhem diversida de ele viver es , a lgodão e 
grande qnanticla.cle ele cacáo, que é um elos mais bem reput :J.dos 
n a c apital. » O corone l Ignac io Acc iol i di?. : « Obielos. Villa 
on tl' ' or a Pauxis, nome ela nação elos índios se ug p r imeiros 
habita clot•es . Esl:á assentada em torreno emin ente, e os seus 
ha bs . que passa m pelos mais c ivili saclos, chegam a 132J, 
<t lg uns elos q u:i.es vee m annu.almente .frequentat· os estuclos n ;o 
capital. F ica duas legttas a ba ixo elo r 1o elas 'J.'l'om betas, e nella 
havia antig-a me n Le um bom for te, hoje DtTuinaelo, pelo qu al 
e ram regist t•aclas as em barcaçõeõ , e em Stta ig reja pa roch ia l, 
que é for mos<\ e cl ecl icacla á Sant'Anna, h a uma solemne fes
t i vidade nn nual , e m cl esaggravo ao sacnleg to com meLtttlo p ot· 
t res r eft·acta rios do v'igario, que para o accusarem se a po
de!'aram ela ambula a r roja ndo-a com as sagradas formulas que 
encer rava pela imminencia a baixo. P ertencia á esta ig l'eja 
um g rande cacoal assás rendoso, e os habs . pescam abunclancia 
de pirarucú . J'.las ca mpinas se c r ia famoso gado vaccum, o 
communica- se p or terra com Mont'A legt·e. Entre o P iracatuba 
e Ob idos, se acha a bocca do l ago elas Campinas, quatro 
leguas acima elo prime iro pela margem esq . , pelo q 11n l entt•am 
algumas embarcações ele meno t• lote, sahindo no clesaguaclou!'O 
acima ele Panxis u·es di as . Po t· este ata lho seg ui o em i755, o 
pro vincial elos jes uítas , indo ao rio Madei ra sem ser visto da 
fortaleza . Na d istancia que medeia entre a bocca elo rio 'l'a
pajoz e a villa ele Ob ielos, sabe o lago de Surubiú por tres 
dt~saguaclom·os, dos quaes o ma is orienta l fica fronteiro ;w 
m esmo Tapajoz, o oult•o ao Pi r acatuba , e o te rceiro, o ma is 
occidental , de nominado Curuçà- manema , duas l egua s abaixo 
ele Obi clos, se is leguas ac ima deste ultimo havia antigamente 
uma alclê<• denominada A.t·cozello . De Obidos . se cos teia o 
Amazonas pela ma l'gem di r . , aLé o rio das T rombetas, acima 
elo qua l seis leguas es Lá a fo?. el o Jag<1 J ttmuncl á» . O tenente
coronel Antonio L a clis láo Monteiro Bae na, em s11a ()horog•·cb.phia 
sobr·e o Pc~d~, clir., « Obicl os . Villa ct·eacla e m 1758 e sitnacla 
na Lat. S. de 1° 5 1' e ua Lon g. de 322° 2 1' 30", sobr e a lomba 
ele um a não mnito elevada montanha, que na margem elo Ama · 
zonas corre pel o espaço de tres leg uas até a foz· elo r io T rom
betas . For ma m a pop. des ta vil la e seu termo 2.987 pessoas 
li vres, e '1.294 escravos . Os mo radores ela villa habi tam c~sa s 
a r ruacla.s e supposto qtte algtunas sej am colmadas ele folh age m, 

· 00 mtndo tem seu almho, o que t nclo com uma boa praça , que tem 
faz uma vi venda agl'aclavel. A matriz é consagrada i Sant' Anna . 
Alem desta igt·eja h a otltt·a ele me no r extensão : ambas são 
telhaclas , e com igua l material Lambem se acham cohet··tas quasi 
todas as cas;,s elos h a bitantes . A m aior ia elos la Vl'adores cuida 
mu i to do cultivo elas cacáoseiras : es ta pla nta apparece ein 
mu i tas partes do T e1· mo . Tambem fazem plantações ele café 
maniva, algodão, mi lho e fe ijão, pol'ém tudo em quanticlacl~ 
medíocre . Out1•os h a que poss uem terras ele lavou1•a e ele gado 
vaccnm e ca.vall a t•. Na te rra ela mesma elevação, em que está 
11 Villa, e 1111. d is tancia el e 'LSO braças, ex istiu a1Ytig-ament e uma 
fortaler.~\ appelliclacla el e Síln to Antonio tle Pc;~txis, que foi 
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edifica da de ·ta ipa ele piliio e com a lguma irregularida de á 
cus ta de Ma noel da Motta e S iqueira , govern ador ela Fo rtaleza 
do 1' a paj ós . E lia et·a guarnecida de um des·tncamen to do Par á 
com mandado por u m capitão e um te ue n Le.. l<'oi em 17<19 q ue 
começou a mostrat· rtti nas nos a ngul os e na cort ina ela par te 
elo ri o. A mesma forta leza posto que pela elevação do sit io 
dominasse a pass:tvem elo r io não pod ia atal har ne lla a nave
gação probibicla, porque o sys tem a ele ca nh oneiras não per 
m ittilL ás peças ele a r tilh ari a faze r os t iros por baixo do lJOr·i
zonte pelos angulos que o decli ve ela montanha exi,.,.ia : e deste 
m odo a quella forta leza n ão e ra ch ave capaz el e fe~ar aq uelle 
est re ito do Ar..:azonas não só a todo o arrojo interno, perLur
bador ela ordem . mas a inda a qua lq ue r projec to de inv asão 
estr a ngeira . A vill a a ntes de o se t· tinha si do uma Aldea no 
minada ele Pawx;is : ne lla m issionar am os padres capuchos da 
pro v . da P iedade ; e ás vezes se aggt· egavam a ell a alguns 
dcscime n tos de Syl vicolas, que doa mesmos padres r eceb iam a 
dou tr i na . Um cles·tes clesci men tos em 1747 p rat icou enor mi
dades e cleli ctos, a cujo castigo se evadiu transfuginclo para a 
expessura do Tr·ombetas. E no an no ele 1787 pa ra aq ui vieram 
morar todos os i ndi vicluos que ·t inh a assen tado pousada e con 
t ubernio cle uaixo ela den om in ação de L~tgar ele A•·oozello na 
margem clir. do ri o Cur uámauema , seis l eguas ac ima ela sua 
foz, a qual existe n a ma r gem esq. elo Amazonas , d uas leguas 
aba ixo ela Villa . No ponto e m qtte es tá f undada a vill a , e em 
que a naLU reza d ispoz o terr eno para u m al veo difl'erente , tem 
o Amazo nas um passo es treito ele mil br aças ele Yargm·a ele 
margem á mar gem , e ele fundo ma is ele 300 no espaço ele q uas i 
uma legua ele correnteza . Até este ponto é sens ive l o fluxo elo 
mat: : elle se dá a co nhecer mérame nte pel o estufa menta das 
aguas u m pouco aqi ma elo ordinario n ive l do r io . Ora discor
r endo o dito .fl uxo pelo espaço de 248 l eguas , q ue meclt!ia e ntr e 
esta villa e a foz do Amazonas , é isto um phenome no talvez 
unico no m undo cooheciclo . F azem assáz p recioso o T ermo ela. 
Vllla o Caxioiry, os lagos e dous pcwancis-mi?'ins : ell es são 
fon·tes ele riqueza, elas quaes podem res ulta r immensos bene
ficios . Do mudo por q ue se olh a para as clad ivas ela na Lureza é 
que se deri va a fo rtuna ou a clesg t·aça el o commer cio i nterno» . 
O Sr. D . S . Feneira Ponna no se u trabalho 11 Região· Occi
dental do Estado do Pa•·ci (1 869), d iz: "A sua si tuação (a ele 
Obidos ) sobr e a face ori en tal da colli n a e os ve n tos quas i can
tantes qu e , vindos ele E . , modi ficam os efl:'eitos ela sua elevada 
tempera Lura , a qua l, t odavia, guarda a méclin entre 2So e 30o . 
clão-l lle condições vantaj osas ele sa lubr idade, ele que n as marge ns 
do Amazen as, não se e ncon tra outr o exemplo si não em Monle 
Alegre . Em gera l, a excepção elas febres intermittentese ~.s -vezes 
clia n héas , n ão p r evalecem outras moles tias q~te , como n a m a ior 
par te das povs . elo Amazom s, afTl igem a pop. Obídos compõe
se de 151 precl ios habitn.dos, es tando dous em construcção e seis 
om ruínas ; são clispos·tos em du as praças e nove ruas que se 
cot·tam em angulo recto qu asi todas, sen do em ger a l es treitas 
e n ão calçadas. Seus edi ficios pu blicas s.ão poucos e constam 
elos segui ntes : A egrej a ma t1·iz, in a ug-u rada em :1827, tendo 
lJOr or ago Sanl'Anna; é um bom templo , embora const ruido 
sem gos to ; acha- se em bom es tado , e o vigario tem conser va
elo com decen ~ ia e zelo os seus ornamentos e alfaias . A ca
pell a do Bom Jesus , n o a lto da p r aça do mesmo nom e não está 
acabada e n ão tarda a desabar . Chegou quasi a concl uir-se, 
tendo s tdo feita á, c usta de uma sui.Jscripção elos moradores no 
ao no ele 1855 em cumprimento ele promessa que fi ze ra o povo 
20 anuas a o tes por occasião ela devastação el os Cabanos ... O 
cemiter io e um campo . . . não está cer cado . Este facto s ut·pre 
h encleu-me , porc1ue reconheço em Obi clos uma ciclaclo bastante 
adea ntacla em c i vilisação , ha ven do a li não só bons catholicos 
e excellen tes paes ele fa mili a, mas mu itos homens inte lligentes 
e instt·u idos . E' lamen t avel qu e a Irmandade, sob cuja admi
nistração es tá o cemited o, o ten ha cle ixaclo con verter-se em 
pasto I Pena é que a camar a m unici pa l não tenha procurado 
cumpri r nestas circums t.anci as a d isposição elo a r t igo do s~u 
r egimento q ue a obr iga a cuida r elos cem ite rios . A casa ela ca
mara e ela cadéa não t ern i mpor l.anc ia alguma. c\. primeira 
conser va- se, a segunda não otrerece sogura nça, nem mesmo é 
uma pr isão co m accommodações conve nien tes. O fo rte ele Ob i
doe é o prin cipa l estabelecimento da cidade. Já dei urna icléa 
de s ua pos ição, e em o utra parto o descrevere i mais mi nucio
saJuente. E' ac tual mente comm a nda cl o por um cOt·o nel refor 
mado elo exe t·cito . A pop. ela cidade fo i por mi m avali ada em 
1. i20 habs. ; mas segundo o arr olamento poster ior men te fe ito 
pelo co ll ector das r endas provin ci aes em vit··tude el a lei n . 520, 
o numero de b abs . desceu a 065, divididos do modo seguinte : 

roascul i nos 436 , femininas 529, br azileit•os 897, es trangeiros 68, 
livr es 703 e escravos 262. A pop . elo muu . não é bem conh e
cida ; vive disper sa por tão grande extensão de te rritor io,. como 
acontece em todas as mais coros . ela pr ov . , rt ue é qua s tun pos~ 
s ivel poder ser enumerada com acerto . Creio que não ftca ret 
muito longe ([ a exact idão , dando a ·todo o muo. 10.000 ] l_abs. 
E m u ma relação olftc iaJ , organ isacla por ordem ela poltcia, o 
total ela pop . municipal não chegou a G.OOO; mas es~e do~ 
cumen Lo e u ma boa p rova elo que acabei ele dizer : é qua> t 
i mposs.ivel obter-se uma enumeração e'xacta ela po p. A instl' ll
cção pu blicn, el a cidade está circumscr ipta a cltUl.S eschs . ele pl'l
me iras letr as . Em 1867 a do sexo masculino fo i frequentada por 
69 a lumnos e a do l(m1iuino po r 36 . No 1° tri mestr e elo cor 
rente a nuo t em s ido ft·equentacla a pl' imeil'a pot· 5<1 e a seg twcla 
por 30. Esch . part icular ha sómenLe uma . I-louve em Obidos 
um collegio de S . Lu rz Gonzaga, especie de sem inario, i nstl
t uiclo pel o R.ev . B ispo elo Pará. o finado D. J osé A fl:'onso elo 
Mor aes Torres ; este util estabelec imento, pot· mo tivos que me 
não souberam ou não q uizeram dize r , de ixou ele existi r. No 
se u p t·eclio fun cciona h oje a esch. pri m . ele meninos . No in
ter ior ela cidade existe m aR segu in tes casas ele commmer c ro: 
duas lojas ele faze ndas , 25 d itas e tavet·nas conj unctas, cinco 
ta \'er m1s q ue vendem rr uctas e duas drogarias . 'l'em as seguiu· 
tes offi cin as e casas i nclusl t·i aes : t t·es padarias, do us açou
gues, u ma quitan da, um bilhar , uma loj a de sapateit·o, uma 
d ita de ourives , seis d i tas ele al fa iates , duas clilas ele ferre iros , 
u ma d i ta ele marc ineit·o, uma dita ele ta manqtteit·o e um a ola
r ia . Fór a ela cidade ha U casas ele commercio em qu e se 
vende conjunctamenLe seccos e mol hados, comestiveis, joias, etc. 
Obidos tem um a ly pog-t·aphia que em ün s de 18~7 e principias 
ele 1868 deu á luz nm periocl ico com o L1tnlo mu1Lo seclucto r ele 
lnchtst1·ict l, q ue pr omett ia ser ele bastante u ti li dade ; mas seus 
fundadores ou r edactor es não souberam manter -se fi t·mes no 
terreno q ue co m tanta nobresa escolheram : deixaram esse 
tet·t·eno, passaram-se par a o ela po l itica com o seu perioclico que 
ponco depois clesappat·eceu por fa lta ele assigoantes. O seu porto . · 
talvez o ma is impot·tan te elo comme t·cio do Amazo nas , é mui 
f t·equentaclo de canôas e barcos ele vela; é escala elos vapores 
ela ia li nha el a Companhüt do Amazonas que nelle tocam quatr o 
vezes por mez nas snas viagens redondas, e pon to ter mina l el e 
u ma l inha mensal ele navegação da mbsma companhia con
tractacla ul ümamen te co ra a pt•ov . T r in ta canôas, chamadas 
ele regatões, a lém de outras m e nor es, estão em gyr o con linuo 
pelos r ios e lagos , empregando- se n o 'tra lico elos ge oer os do 
m nu . e elos ele a lgnns d is ts. visinhos, ou navegando en Lt• e o 
seu porto e o de Belem . Os obicle nses são acbivos e em geral 
l aboriosos; não clespr e:·mm , antes aproveita m todos os p rodu
eLos n a tur aes que encontr am, mas applicam-se prin cipalmente 
á cultura elo cacáo o á cri ação de gado . Habi Luaelos a trab.a 
lhos desta ordem, elles clistlnguem- se pot· sua affe ição mni·to 
pron unc.iada ao solo natal. São bons brazilei ros e bons para
enses, po t·que o Braz il é sua patria e o Par à sua prov. ; mas 
aind a são melh ores o biclenses. Os agri cn ltores r epu ta m como 
um a fo r tuna o facto de se n ão haver até hoje desco berto bo ns 
ser i ngaes no 111un . , pot· q rr e, dizem eHes com r azão, uma ta l. 
descoberta i mporta ria o mesmo que um golpe morta l dado á 
i nclusLri a agr ícol a. a qua l ficaria desde logo privada dos poucos 
braços que ainda l he r estão. A cultura do <:acáo é a incl ustr ia 
favorita e quasi exclu si va elos l avradores ele Ob icl os, e creio que 
n enh um o u tr o mun. elo Amazonas possue tão !! r an ele nu
rnero ele pl antações deste genero. As marn-ens los Paraná
miri ns e as el o Am~zonas, desde os li mites cfa. pro v. até muito 
aba ixo ele .ObJcles, sao, com poucos in te t· vallos ex tensas ]in h as 
ele cacáoaes. A prod ucção tem sido sempr~ an i mador a, e é 
r aro haver um anno como o presen te em que a sua col heit>t 
tenha srclo mesq uinha. A exportação do cacáo el e Obidos par a 
Belém, no auno findo s ttbio a ti6.405 a rrobas e 20 li bras . O cafe 
não é expor tado; sua proclucçil.o só chega pa ra o consumo. E' 
cul t ivado em r1uas i todos os s itias_ e em m uitos produz em 
quan tJclacle a nr roaclo r a . As p lan Laçoes, porém são m uito limi
tadas, preferindo-se a culLura el o c~cáo por ser ma is fac il. O 
tabaco é culti vado a i nda em esrala. m enor elo que o ca fé . A 
maior quan tidade e a melh ot· qua iJdacle q ue apparece no mer
cado ele Ob iclos, e proveniente elos mocambos do r io T ro mbe
tas. O alg~dão pr oduz perfe i t~menle bem em toda a par te, e 
como o café, ha em todos os siLws peq ue nas plantações que não 
dão p r ocluctos em q uantl cl ade suillciente ás necesaiclades elos 
mot·aclores . Milho, feij ão e arroz acham poucos cu lti vaclo res, 
e esses mes mos não plantam sinão em quan·ti clades insi gnifican
tes. Car ás , bal.atas e whames , alimentos tão sadios e agrada-
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veis, não são conhecidos no mun . O guaran á f,gurou tambem 
na exportação com 26 ltbras. Este producto é pl'oceclente elo 
clist. ele Juru·Ly, onde os descendentes dos MundHrucús intl'o
duziram a sua cultura . A ma11dioca e geralme11te cultivada no 
mun., e toda v ia a sua proclucção não é sufficiente p:J.t·a o 
fabrico ela fat•inha nccessaria aos habits. que nmitas vezes 
mandam compral-<L e m Belém. Na ordem dos productos na
turaes e extractivos, o mun. conta muitos ele sub ido valor. 
O peixe (pit·arucú) ele que se faz uso gemi na prov . como a 
principal base da a lim entação elo povo, apezal' elos ~sLrngos 
que lhe fa~em os pescadores semi- selvagens que o não sabem 
aprove ttar, ainda e:-: iste em abundat1Cia nos lagos . A exporta
ção em 1867 foi ele 16.367 arr obas e 16 li bras . A c a t<tn b a 
abunda em varias legares de t erra firm~> e nos valles ele mon
tanhas. ]~' o Trombetas qne fornece a maior parte ela que 
chega ao porto de Obidos . A exportação de 1867 foi de 10.466 
a lquei t·es. De oleo ele cupabyba foram e);portadas 1GO canaclas . 
E ste proclucto se encont ra em numerosos log>1.res elo mun., 
mas a maior quantidade exportada é procedente elo Trombe
tas. A expo l·tação da salsa no mesmo anno foi de 154 arrobas 
e 16 libt·as. Provém tambem, pela maior parte das tenas altas 
elo Trombetas . O cumarú apenas figu ra nn expoetação de 1867 
com 30 libras. Al ém dos artigos mencionados, exportou-se 
ta1ubem uma porção ele tóros ele cedro e ele fa lcas de i taúba. 
No ge nero de madeiras, O bielas é um dos mais ricos muns., e o 
Trombetas só por si pócle fornecer ·toda a madeüa ele que o 
Estado p recise para as suas construcções cluran~e longos annos. 
Entre os productos da inclnslria exLrac1.iva, figuram na expor
·tação 1.267 arrobas de go mma el::ts\i<la . Não sendo semelhante 
genero abundante ou existente no mun .. é licito pensar que 
nos manifestos ele cargas ele onde co lhi os dados que acabo 
de exhibir, houve algum equivoco: deu- se provavelmente 
como procedente ele Obiclos o que devia se r classificado na 
exportação de Santarem, ou de outr os pontos que enviam 
aquelle genero ao mercado el a capita l. A criação ele gado 
vaccum é, depois ela cu llma elo cacáo, a i11clustria mais geral 
do mun. ; mas é exercida por tantas pessoas, em relação ao 
numero elos hab1ts . , c1ue se póde cousiclet·a l -:1. como a inda em 
experiencias . Nem um elos princ i paes fazendeiros conta mais 
de 1.500 cabeças desta especic de cr iação. No mun. ha ·10 fa
zendeiros com 10.600 cabeças !e gado, inclusive a producção 
que ó calculada na proporção de 25 °/0 • Os campos ao SO. elo 
Lago Sapucuá, os el e Ma.ry-apixy e os do Lago Gl'ancle, são os 
que contém maior quanti clacle de gado, por serem lambem os 
melhores pas tos elo mun . A especie, se não é ele r aça superior 
a ela ilha ele Marajá, tem-se pelo menos conservado sem dege
nerar, e em geral é igual ao melhor gad o qne fazendei r os 
zelosos e intelligentes criam naquella i lha. Este ramo ele in
dustl'ia rura l é sem duvida. muiLo vantajoso; mas nos clists. 
ele Obiclos, como nos ele Fát·o, Alemquer, Santarem, Villa
Frauca e Monte-Alegre, tem s ido muito con tral'iado no seu 
pt·ogresso por numerosas causas, entre as quaes se c\eye contar 
em primeiro lagar, as grandes cheias elo Amazonas qne dão 
em resultado a innuncla(:iJ.o tota l dos pastos, mouenclo afl'oga
dos centenares ele animaes que não se ·teve cuidado Otl tempo 
ele retirar para as terras fLrmes. A grande cheia de 1 59 pt·o
cluziu tão grandes estragos no gado que fazenclehos, que então 
possn i<!m 5 a 6.000 1·ezes, não contaram, depois della, senão iOO 
a 300. Foi, dizem os habits., um Yet·dacleiro cliluvio que cahio 
sobre os campos ele criação. Mnitos criadores abanuo naram a 
industri a, persis~indo nella o maior numero, mas sem pre com o 
·temo t; ela reproclucção clactuella ca lamidade. A venda elo gado 
em pe pat'a fóra elo cltsbrtcl.o é clJmtnuba. O valor ele um bo i 
em boas condições é de 30$ a 40$ . Os fazendeiros, pol·ém , 
prefer em carncar o gado, e é em fórma de m1t•oe seccu ou de 
moura que fazem a principa l exportação. O proclucto desta 
indns-t ria em 1867 deu na exportação: Carne ele moura e secca 
5.810 arrobas, sebo 'H2 ditas, coLu·os 1.700 . A.os ossos, chifres 
e unhas elas rezes n5:o se dá va lor algLtm no mun., porque n ão 
ha fabricas onde possam se r utilisaclos . A cl'iação de cavallos 
está ainda circumscript~t ás necessidades elo custe io elas l'a
zenclas . ITirn al"umas destas, onde ha pt·odncção em maiol' escal:J., 
vão outr.Js cl'i~clores suppri r- se elos que lhe~ são necessados . 
Os cavallos de O bielas são estimados em Belém, por seu porte, 
ftgnra, conformação e t·obutez, sendo nisto iguaes, pel~ m.enos 
aos de Santa rem e Monte- Al egre. A especie nnw1· nao e co
J~b ecida nos campos de criação. O gado miudo não se propaga 
(ac!lmente nas fazendas, por que é persegLudo pelo Jag ttara 
ate den·tro dos curraes, e pe lo Jacare, Sucurijü e outras t'éras. 
Do suino não ha criação se não em escala imperceptivel. Sub-

siste entre o povo o prejuizo de origem h ebt•aica e n111sulman a 
ele que a carne elo porco é muito perniciosa á saude, esquecen
do-se assim que a boa ou má qualidade clella depende só e si.m
plemente do alimento com que se cria e se engorda esse animal. 
N'uma região em que a base ela a limentação elo povo e o peixe 
sa lgado e a farinha, tendo entr e os Sl!Ccedaneos a ca rne de 
animaes silvestres (inclusive a anta), o vinho elo assahy e da 
bacab~, causa surpreza aquelle esc rupulo pat·a uma carne que 
em outros paizes é apreci.acla como um alimento innocente e 
muito estimado. 'i'e-rntorw .- Este mun. como todos os mais 
da P rovinc ia, a excepção ele alguns da il ha ele Marajó, não 
tem limites co nhecidos e precisos, nem mesmo com os clis
triclos v is i n hos. Fóra elas margens elo Amazonas e da parte de 
:1lguns rios notaveis, ou ela bôca ele a lguns lagos e iga r apés, 
tu.do mais é completamente desconhecido : 11em mesmo o re 
gatão corajoso e atrevido tem penetrado muito l onge, pois que 
suas excursões acabam onde começa o deserto . E' pois impos
sivel cler.erminar a superfície elo territorio, como o tem pre
tendido fazer alguns geog-rapbos sem lllll conhecimento mais 
avanyaclo elo que o ~1ue hoje temos desta, e de outras partes da 
Provtncta. Para nao me arl'lscar a commetler erros que, mais 
do que a mesma ignorancia, podem ser prejudiciaes á aquelles 
que nas escolas começnm a appt·encler as ca usas elo paiz, prefiro 
guardar completo si lencio SC'b re este assumpto. Não guero 
introduzit· notas fa lsas na circulação elos estudos scient ificos . 
Cacoal imperi al .- Antes ele deixar Obiclos, elevo Jaz0r men ção 
de uma pr opriedade que o ITislado possue neste municipio. 
Refiro-me ao Cacoal que existe Junto a margem d ireita do 
Amazonas, mui to a baixo ela cidade . Esta propr iedade constante 
ele 11m exten so le tTeuo com plantações de cacáo e com uma 
pequena casa coberta ele palha , tem passado por cli>ersas 
phazes. T endo ao principio per te ncido a um particula r, pas
soll, não sei pot·cp.te modo, a fazer parte elos be ns cl 'um a aldêa 
de lnclios admi nistrada pelos Regular es ela Companhia ele Jesus, 
o que é o mesmo que dize r ,- o Cacoal pertenci<.1 ::tos Jesui tas, 
que com os braços Inclios delles coibiam abundantes fruclos . 
Publicado o celebre Alva rá ele 7 de junho ele 1755, que tit·ou 
aos mesmos Jesuítas a administração temporal dos Indios das 
Aldêas R egias, e expedido o Alvará ele 17 de agosto ele 1758, 
C]lte creott o Dú·ooto?"Ío para as mesmas Aldêas, o Cacoal Real 
passou a fazer parte clus bens do eommum, e , como tal, admi
nistrado pel o respectivo Directorio . Tendo, porém , a Carta 
Rég ia de 12 ele maio de· 1798. abo lido os Di1·ectorios elas a ldêas. 
o Oacoal foi incor porado aos propl'ios ela r eal fazenda. Dessá 
época até a Independencia, e ainda ate o a n no de 1830, deu-se 
ao Cacoal um administrador pago pelo Thesonro publico, de
vendo o aclministntclor residir em Villa li'L·anca, pam melhor 
poder i uspecciona r o estab,lecimeuto, cujo producto era então 
vendido em hal:'ta publica. Em i831 extinguiu-se o Jogar ele 
aclministraclo r , e desde o anno seguin te começou- se a pôr em 
pratica o systema ele anematação dos Ji·uctos ou procluc·tos elo 
Cacoal. E' o sys lema que a inda hoje se segue . Depo is de tantas 
vi ciss itudes porque ·uem passaclo o Cacoal, resta a in da dizer a 
11ltima palavr a a respeito elo modo ele t irar-se delle o melhor 
proveito possive!. Em minha opin ião essa ul ·tima pala\l'a é 
deixa r-se o Es·tallo ele querer passar por competidor dos agri
cultores ; é vender-se o Cacoal a quem mais del', mesmo por
que o governo do Estado tem , como proprietario, dado exh nbê
l'an temente provas ele, que ·é pessimo administrador. A prova 
elo acerto ela minha opin ião es tá no decrescimento c~nstante elo 
estabelecimento. O Cacoal que clnra ha mais ele um secul o, . 
nunca foi replan Laclo, nem melhorado ; pelo con~rario, tem 
perdido uma dec ima par te elo que era : chegou a ·ter mais ele 
10.000 pés de cacoeiros e hoje não excede talvez de 4 .000. Os 
unicos documentos que tenho a respeito do Yalor elas art·ema·ta
ções elas col hei tas elo cacoal são os que se r efe rem aos dous tri
ennios seguintes: 'l' ri ennio de j u lho ele 1862 a junho de 1864: 
tmportancia ela anematação 1:100$, corresponclencl o a 366:'666 
em cada a nn o . Triennio de j ulh o de 18613 a jnnbo ele 1867: 
impor ta ncia da arrematação i:700S, que corresponde a 566$666 
por anuo . H.ecm·claçõe~ historicas .- A cidade ele Obidos teve 
unut origem toda milita r; diria melhor, a sua exist encia ê 
devida ao fa e to ele passar o Amazonas todo a lli por um estreito 
canal. Qua ndo em 1697 o capitão general Antonio de Albu
querqne Coelho de Car valho subiu ale o rio Negro com o fim 
ele inspecciona t• e l'egtlla r a administração no sertão ela capi
tania, chegando aq uelle est raito achou a s ituação Lão van-ta
josa pam uma forüftcação que immecliatamente mandou ao 
super intenden Le das fortificações, Manoel ela Motta e Siqueira 
que, em ver. do forte que es te devia construir no Ituky « foss~ 
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fab t•i cal-o em outr ?-, par agem (di z o geMr o.l em sua car ta a o 
reL) ac1 ma elo TapaJos , n o Tio elas Amazonas , ela pa r te elo norte, 
onde estre i~ a ele qualidad e que qua lquer peça a lca nça a outra 
parte, e fi c<t pouco di ta nte el a boc<t elo r io das Trombe tas . , 
Ma noel da Mot ta não se fe z demora r nesta dil ige ncia, e a pp l icou 
toda a su a ac ti vidacle na co ns tru cção elo forte . Por es ta obra. 
como era cos tu me, fo ra m chamados os indi os q ne r es id ia m 
ma is ped o , e esles devi a m ser· os que h abita vam no l og-ar -ott 
jun to elo lag-o que a lli exi s te . O nome el e P au chys dado a esses 
i ndios que desde en tão l'orma ram a lli uma a lelêa, pa rece uma 
cor rupção ele Epcbua- uchy ou E1Jauehy, a palav ra - e1JCbua, 
signiiicanclo lc~go, For mada a a lclên, [~ cus ta ela Fortaleza, 
de u-se aos jnclios Pauchys clo us rni ss iona ri os capu chos ela Orcle ru 
da P iedade , foi c resc~n clo a pov- não só co m os recu rsos el a. 
Forta le1.a, mas com a add ição do novas f'a mili as in cl igenas que 
para a lli se mandava . O Co r te s nbsistin mais de um secu!o . 
Delle, porém, jú. não ex is t ia sin ão o l oaar , quando em 1851 se 
tra bou ele co ust ruil' ou~ro que é o actual. Em 1758, a a lclêa 
el os Pn.uchys , cp ancto menos espe rava, foi elevada á ca tegor ia 
de vi I la, com o nome ele Obidos, pelo cap itão gener al Fra n
cisco Xavier ele Mendonça Fu r tado, que fo i em pessoa in stai
la i-a com a solem nidade possive l . Pou co tempo depois, sabendo 
rrue a villa não ap resen tava indicias ele p t•ogr esso por fa lta ele 
população, mandou transporta L' pn. t·a e ll a todos os i ncl ios Rm·és 
que se achava m a ldeaclos e es tnbelec icl os _iun ·to á b0ca el o Cur uá 
do Nor Le, onde tin ha m fot· mado, sob a clirecção dos sens dous 
miss iona l'i os capuchos , nma pov . qu e o mes mo go Yernaclo r na
quell e a nno havia condecorado com o ti t rtlo elo Jogar sob a 
denominação de A•·co;:;ello . O ti Lnl o ele cidade lh e fo i dado e m 
1854 pela Lei Prov n . 252 . Ex tin cta coloni <c milita r . - Di s
pos tos com g ra nde de mora e cl i rrlc nlda des _os a tT a nJOS ele viagem 
para Fat·o e re olvJclo a vrst lar ele cam rnho as pt·inc ipaes fa 
zendas de criação, pr e pa re i- me par a chega r áq'l elht vil lapas
sando pelo 'l'rombe·tas. subincto pelo Jamun clá, e pa r t i ele 
Ob idos ptu·a a Colo ni a iVI ili t.a r , ho je ex li ncta, que fi ca junto á 
boca septen tri ona l do Trom be bas. Esta colonia que pa r·ece ~e t· 
sido cr·eacla Pem os conse lhos ela expe ri encia, mal al'ga nisacla 
e mal admi ni str ada , teve a in da para apressa t· a sua ru i na, 
de experi menta r desde logo a v iolação elo unico ar tigo de seu 
r egulamento que podia a m para r sua existcncia, {L(J twlle qu e 
gara nt ia ao sel dado '" pt·oprieclade el o -ten eno por elle cult iva do 
e dos f r uctos qLte tirasse · desse tr aualh o . Em Olúdos , como no 
A1:aguar y, a lgu ns soldados, l og-o que cheg-ar a m á colon ia , 
cuida ram de CLtltiva r s~u lote el e terras ; mas qu ando clous 

· delles es ta va m e m vespera de colh er os fru c tos q ue pla nta ra m ·, 
11 m a s imples ordem os r encl e tl ebam ancl o-os á cap ita l. Não l'oi 
p reciso ma is um exe mplo pa r a que os sold ados . vendo cle
s tt·ui cla a espera nça de se faze -,·em proprieia t·i os, se gua r das
sem ele form ar novas pl an tações. O desani mo foi ge r al, e , 
desde que es Le gol]le fo l el esfechaclo, a co lonia n ão t inh a onlro 
elemento ele existencia e per rnanencia sin ii:o sacr i li cando o 
go,•e rn o a vul tadas sommas com o seu peswal e com os vi ve res, 
po rque ellas o não produz iam. Efí'ecLi vamen te foi o que acon
·teceu. A colon ia v i veu em yu a n to o Gov~ rno a susten tou , 
dando-lhe tudo que er a preciso á viela, posto que e!J a ne m um 
ser viço p restav a . As casas começaram á cahir em ru ioas . De 
255 colon os mandados vir pel a Companhi a do Am azonas e que 
pa r á alli for a m mandados em 1854 , não res t.ava u m ao menos 
em 1863 . Em 1St34, o preside nte deu- a pot· ex tin cta, porqu<:' 
par a isso ta$bern só faltava a dec laração official. Em um r ela
ta ria, que ap t·esen tei ao gov~rno, mencio!;ei qu e d_as casHs. da 
colon ia só r es tava uma em pe, a capei la nao co nclut cla e o ter 
l'i to rio . Repito ainda aqu i, é necessa1· io a proveitar- se esse 
pouco que r esta, vendendo-se em h as ta publica a quem m a is 
de r por q nalquer somma que seJa , para se não perc! Pr ele 
to cl ~ os :114 :000$ que o J!;s taclo clespencleu 110 m essa i nu til co
lonia. No Ps taclo e m q ue se ach a es Le es tabelecimento, tudo 
q r1e viet· da venda dos bo. ns res ta ntes é luct· o. e toda a demor a , 
escrupu lo ou fo r malida de de r epar tição p 11 blica , é p1·ejui zo 
cer to, infa llivel pa ra o Estado . A extensão elo tenitorio çla ex 
tincLa co lon ia é el e cerca ele duas leguas el e fre nte . E' li m itado 
ao S . pelo A mazonas e Tro mbe tas (passan do a l inh a pel o 
l'aranúm irim des te r io) , a E. pelo l ago Su r ub iú , ao N . pel o 
Igarapé Cassambá compt•ehende nclo o l ago Cur 11 mú e a O. 
pe lo lago I( ir ikiry . As ten·as são boas pl~t·a cultura e contém 
boas pastagens, e penso qne os hellos vali es ela se l'l' a Cu r umú 
hii.o ele , cedo ou tarde, se r prefari c1oa ás vat•zeus pa ra a cu! tu r a 
do cacáo, café e mesmo el a cann fl. de assucar. Ha no teeri-torio 
el a Coloni a, como em todo o mun. , mormente nas ma rgens 
do Trombetas , madeiras as m ais valiosas e estimadas par a 

toda a soJ• te ele obr as , mas q ue n ão teelil s ido a prove i tadas 
pelo Commercio pot·que um a lei o pro h i be ! Viagem a Fa ro 
- Par tin do el a col on ia , ci nco mi nutos depois entre i n o 'l'rom 
betas pe lo se u pequeno IJra<;o lJUe Le m o no nr e de illaei a T lte
r eza . sah i no R io Gr·ande . co rno dize m os p t·a t icos, passe i a 
fov. elo Cuxui1·y que é um Par a ná mirim elo Amazo nas, e mn.is 
acima de ixei o 'l'rombe l.as e e ntrei pel o ri o hmunclá . se n a ff., 
que aqni cheg-a c.o m o nome mesqu inho ele Ig-a r apc Sa pncuá . 
Jam uncl {t ac im a a té a boca do l ago Sapucuá a O. Uma vis ita 
a este lag·o até suas cabeil'as pa t·a a cl m ir a r s ua la r gura de 
unu1 a tt-es milhas e su a gmnde exte nsão el e 15 a 18 m ilhas : 
para a dmirar sobre t udo o con trasLe ele suas ma rgens : cam
pinas ni ve las ao S .; te r ras alta3, ao N . , povoadas ele sities, 
aqui e a ll i, por en bre ca f'eze ir o;;, a lgodoeiros, la r a nj c\es e man
g-ne iras. At1·az ele tudo isso a sen·a Cu nury qu e t em m ais ce 
lebridade na fab.ula êlas Amazo nas do qu e a ltu ra e i mpon a nc ia 
orog-.-apbi ca. Fazenchrs ele gado ele um l ado, mas m uito longe 
(3.000 cabeças) ; nume t·osos s ítios el e cu ltur a do o utro l ado, 
mas em pon lo peqneno . Regr·esso ao Jamuncl i~ . J a mundá ac ima; 
r·io es treito (120 a 130 met l'Ds) . Con en Lez;t el e um a e mei a a 
clttas m ilh as : Agua côr· da do ,\mawnas p . t·qne ele l á ve m boa 
pa rte. Si nuosidade ; e fi tas do ma to de um lado e ele out ro ; 
l agos peqLtenos a traz elo ma to, acompa nha ndo a mar ge m . Ao 
N . igat· a pe Ma r i-a pixy pa ra o l ago assim cham ado, e para o 
Pi r a ntacá, a mbos r·odeaclos el e faze ndas do gado. Cacoaes á 
marge m el o rio. Ao O. Fu ro el a Pacie ucia que vem claquelle 
l ago . Ponto do repa rtim entn. Aqui está, não o r epa l'Lime nto 
elas aguas, co mo se dev ia eledt t ~ iL· elo n ome elo l agar ; mas 
s im a .JUncção elas do P<tr a ná mir im elo Amaw nas qrte entra 
ele E. co m as elo Ja mu ncl[~ rgte ve m elo S . J am un clá, li mpo ; 
Lt· a nspa re n te e se rn icr t· tll<lO. l a t·a nárn il'im , a ma reHaclo, lodoso 
e opaco. l~sLe, es treito (50 me Lro.~) pig· men, a t·t·e batacln e vio
le nto, ob r ig<t nquelle ou tt·o, la r go (30-0 meLros) , cal mo, ma 
g-es toso , i nclolen Le e fmco, a des istir cie e ntr•ar no Amuzooas 
e tL r rasLa- o para o Tt•ombetas. Co n t inúa-se J mu un clá a cim a ; 
pl a n ic ie sem iim, l agos por Lael <\ a pa r te (no i nverno sónrente) 
e sempre a [ita ele _mato. T odo in undado . F ur os e mais bgos, 
al g uns cle3tes nnn to extensos . F azen da ele gado . Emli m terra 
Jir llle e ped regosa ; s1g nal qu e Faro esLá par to. P a r a ná mil'im 
á esq.: é um em issar iosinho do Amazonas, que bem o ele· 
nun ci a a côt· el e suas ag uas l odosa~ . Defron te ponta elo 
co ntine nte . Aclean te elous ca naes largos á esq . e {~ cl it·. I lha 
g rande e roclr osa no m e i•J ; ou tra melh or acleao te · All i está o 
L ago G•·c~?ul c ele F a r o . 'l' e!.'ras a i tas ao N . e os montes qne ao 
longe g ua rcla1Ú o ln go a O. Du as milh as mais, a tr ave r. elo lago, 
t em -se cb r,gaclo a F a ro " · Foi elevada .;, categoria ele cidade 
pela Lei Prov. n. 252 rl e 2 ele ou tubt·o el e 18511 . Era co m. el e 
. egu ncla ent. , creael il. pela Lei P t·ov. n . 520 de 23 ele sete mbro 
ele :1867 e cl ass ifi cada pelos Decs . ns . 4.0'17 ele 2'1 de dezembro
ele 1867, e 5 .023 ele 2-! el e j ul ho ele 187.2 . Sobre s 11 a s divisas 
vide Lei P rov . n . 6:36 el e 1\J ele ontnbro de 1870. Nella toca rn 
os va por es ela li nh a ele Belém a iVJon áos . No m tr n. fi ca m os 
igarapés E eate ua, Ape hy, Boto, Sêbo , além de muitos outr os . 

OBIDOS . Col onia c r~acl a so bre a margem esq . elo Am a1.onas 
por Dec. n. 1. 863 el e 8 ele ab t·il de '1854 e In strucções ele 10 ele 
Julho 'do mesmo ann o, na então1 vi li a ele Obiclos para r ece bi
men to de c o l o no~ por bug uezes . Co nsta de doc um entos offi c iaes 
r1ue a Col oni a ach av a - se as,ente na ga t·ga n ta elo lago Ar bpucú 
e que o seu pn rne rr o rlrt•ec tor fot o capt Lão ele mar e guerra 
PeJ r o da Cunh a. E m 2 el e n ove mbro do me. mo ann o, o gover 
no ma ndou merhr e de marcar ce rca ele 12 ki ls . ele ten as pa r a 
se rem cl rstr Jbruclas aos colonos em lotes de 500 braças pnr afor a
mento perpe luo . Es ta ndo f'ei ba pa r te ela mediçã o, reconhece u-se 
que os ter renos da co lon ia de viam fi car co mprehendiclos e nh·e 
os htgos Surnbihü ( ' ucur ijú, segundo ou t t·os) e Kirik iry t endo 
pouco m a is de 12 kil r;., o que f'o i app_ro,·aelo por Aviso' n . 14 
el e 15 el e nove mb t·o el e 1854. Em H de Janeiro de 1855 pa c:ticipou 
o, pres ielencia estar conclu icla a medição co m S. 300 braças sobre 
l\ ma rgem esq. elo Amazonas . na l'oz el o ri o T r ombetas_, confi
nan do a E . co m o lago Snrn bih ú e o. O. com o K it·iKiry , ahra n 
rre nclo os lagos Ar apucú, Araçá ou At•acae pana . Por Aviso ele 23 
de outu br o el e 'JSM permiLtiu o govet· no que a lg uns moradores 
claq uel las pa rnge ns se fossem es labelecer n a co loni a , a ssim 
como concedeu-se ab l'i rem- se castts ele co mme t· cio, s uj eiLas n,o 
r egi mento e r egu lame n·to da colo ni a . No seu Rel. ·ele 3 el e 
março de 1855 o cl irector d izia q ue cer tos empregos ela oolon ia 
estava m vagos por n ão Ler pessoal ha bil itado pal'i.t el les , e ai nda 
menos para os ele l'espon sa.bi lid acl e, e q ~te os ''e ncimAtlLos in • 
r~r ior es aos ele q1\alqner trabal hado, et·am ·uão in snf!lcien tes que 
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á nL1gúe1\1 convidavuiu, e cln faHú. de bons emL1i'êg·adbS se l.'e
sentiam as interesses ela colontu. No Rei. ele 27 ele julho dizia 
que os salarius pot• que rierau~ os colonos co nt racbar!os eram 
exces;; ivos, á vista elo l·r ab;llho cl elles e que as garant ias qu e o 
contracto lh es da v a faYo t· eciu-lhes a inclolencia; que a agri
cultura, longe ele progredir, atra s<tva-se e que bem poucos 
eram os lavradores que mereciam este nome. No Rel. de 20 de 
dezemb ro dizia que o esl:ado da co lon ia et·a. o nHLis esper ançoso 
possivel , a ltento <ts vanLagen da sua localidade; que 0s pre 
conceitos ele nacionalidade, aclrecl"l incutidos na pop. por incli 
vicluos mal intencionados iam extinguindo-se. ; que, finalm en te, 
existiam na co lonia 368 haus., sendo 181 brazileiros e 187 por 
tuguezes . No Rel. de •1858 assim express:1va-se a respeito da 
agri cu ltura : «Existe quaBi em co1np leto abandono, não só 
aqu i como em ·todo o interior des ta prov., bem ass im todos os 
ramos ele indttstl'ia, não obstante os grandes esl'orços empre
gados. afim de le t· aqui algum desenvolvimento. Dos 223 co
lonos portu guezes que paril. est't colon ia vieram, e que clelles 
apenas existem nellas 11 engajados, sendo c inco destes menores, 
e quatro clesengajados tambem um menor. nas obras do 
Forte ele Ouidos, como ~erve ntes nove engapclos, por tere~n 
un s dese rtado, outros l'allec iclo, e outros clesengapd?s nao 
consta que um só clesLes esteja em pregado 1ia l a voura 1 Jlorem 
s im commercianclo em canôas. Os nacionaes, cu.Ja wclo
lencia é reco nh ecicht., eBtiio tambem, com raras excepções, com 
p letamente af'astados elo traba lho agrícola, e nem ele ta~ se 
Jembra.m, visto como encontram elles, quer no rio, quer nas 
mattas, qne es tão JH'Oximas ás suas habitações e com a maior 
facilidade, o sustento cliario, aos qmtes poder-se-hia sem mtuta 
clifficulclade aco;;tumar a es~e se t·viço, si pcb1"Cb isso concO!'?'esscm 
todcbs cbs Cbtctoriclades policiaes . » A colonia nessa época tinha 
285 ha i.Js. Em 13 ele se tembro ele 1859 o di rector Pedro da 
Cunha foi substibuiclo pelo capitiio de mar e guel'l'a Lourenço 
ela Silva Araujo Amazonas, que a seu turno foi substituído 
pelo major graduado João l<'rancisco Ca tteie, que entrou em 
exercicio a 5 ele< maio ele 1860 . O novo clirector, Ca·Ltete, em se u 
Rel. ele 30 de j11nbo de 1860, con flrmav<l a be ll eza, sal ttbr iclacle 
e uberclacle elo so lo ; fazia a apot.heose ela colonia , mas estygma
t tsava a a dministração ele Peclt·o da Cu oba, lJ;is o que diz sobre 
as const rucções : "lj;x istem nesta co lonia 52 casas, sendo seis 
cobertas com telb~s e as mais ele palha; dez elo Governo, uma 
dellas ji elesabott, e outras duas estão para isso, e incapazes ele 
qualq ner r epara"-ão, por serem l'ei.Las de madeiras de pessima 
qualidade; e igual sor te teri am as casas elo clit·ector, sub-cli
rector e l'ac ultati v o, a não se t·em pt·omptamentu reeclificadas, 
levantando-se, em Jogar elas madeiras podres ele SLta construc
ção paredes ele tiJolo; ·taes eram os edificios construidos.» Nessa 
época tinha a co lonia 307 habs. , inclusive a força do destaca
mento . que então se compunha ele 23 praças . A 9 ele fe yerei ro 
de 1863 o clireclor interino, capitão Carlos Antonio Pereira ele 
Macedo, dizia em seu Re i: "Os predios estão todos a cahil·. A 
igreja precisa ser coberta. Ha extrema. necessidade el e um ca
pellão. A escripturação está elemasiacbmente atmsacla. Odes
t acamento é insufftcien te . Não existem meios ele transporte . 
Os co lonos não se importam com a l a Youra; ·todavia começava 
a cultura elo alr:-oclão, mas era necessario animal- a . » - ilial 
ot·ganisacla, ma.l admin iatraela essa colonia n ão flor esceu , 
a pezarcla fertilidade elas ·terras em que achaYa-se assente. 
Hoj e funcciona a ll i uma olaria pertencente a nm particuhtt·. A 
coloni a mllitat• de Oi.Jiclos, diz o Sr. Ferreira Penntt, pa.rece ter 
. ido ct·eacla sem os conselhos ela expe t·ie ncia; ma l organisacla 
e mal a.cl min istrada, teve ai nda, para apressar a sua ruina, ele 
cxcper ime ntar desde logo a violação elo unico al'ligo elo seu re
~u lam ~nto, que podia ampa rar sua ex istenc ia, aque ll e qu g<o 
rantia ao solcl aclo a propriedade elo te rreno pot·elle cultivado e elos 
fr uctos que ti rasse deste trabalh o. Em Obidos, a lguns sold ados, 
logo que cheg·aram á colouia, cuidaram ele cultiv ar seu lote ele 
·berras; mas, quando dot1s estavam em Yesperas ele colher os 
J'ructos elo qne planta r ttm, um a simpl es ordem os rendeu, cha
mando-os á capital. Desde enLão o abandono foi completo, 
Ja,pis o tra\mlho não e.ncontrou a recompensa prometL1da e a 
qt~e tinha direito. Encerraremos es ta noticia com u.m excerpto 

· do Rel. elo conselhei1·o F ran cisco Carlos de AraUJO Brusque 
(186.2), cuja competencia em asstuuptos mi1Hares o elevaram 
mais tarde ao alto cargo ele Il•hnistro ela Guerra. << Obtclos . 
Esta Colonia s imacla a uma legua de distancia da Clclacle deste 
11.ome, e 11a marg m clit·eita elo Amazonas, em vez ele p~ogreclll', 
tem definhado consideravelmente A stm pop. compoe- se só
mente elos respectivos empregado; e suas familias e elas p:·aças 
alli dest(l,caclas . Dos 22<1 colonos, que para alli foram ennaclos 
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nO amio tle 1855; ilelh tllfi éXiate, nem outl'OS se têem eshalje o~ 
le~tcl~. Asstm a e.'.1 contre t, q uancl~ a visitei, recon hecenclo por 
num .nesl11o o at.r<tso, em que se acha e o pouco proveito q e 
r:sulton elas e n ~rmes despez.a, que se tem teito com sua cr e~
çao e conservaçao. All t nao na cultura a lguma, e nem o sold ado 
se emprega na lavoura; porque, Jazendo par~e ele um destaca
mento, e contando cedo ou tarde se r subs~ituiclo, foge mesmo 
ele emp regar o seu trabalho , no solo, r ecemnclo perdel-o pela 
fo t·çacla .mudança,. a que pode ser obl'lgaelo. Os eclific.ios da 
colonm fo ram !Jgmramente construidos, sem a rte nem esmero 
na obra; estão por isso já reclamando gra ndes reparos. o· es
tado desta colonia em ge ral é desanimador.» 

OBSERVATORIO. Serro situado na mat·o-em dit·. elo rio 
Ural'icapará, na lat. N . ele 3° 5.2' 4'1", OS e 19~, 22' 34" 35 ele 
Long . O. do R lo de J aneiro. Fo.i assim denominado pe l~ com
missão bl'azileiri1 ele limites. 

OBSCURO. Rio elo l~s\aclo ele 'anta Cath:;.rina: nasse na 
serrado Mar e cles ~tgua na margem elir. elo Passa Dons . 

~BÜ. Pov. elo Estado do E. Sa nto, no mun. de Anchieta. 

ÓCA . Serra elo Estado elo Maranhão, no mun. ele Tury- assú. 

OCOHY. R io elo Estado do Paraná, al'l'. elo rio deste nome. 
Recei.Je o Cal'los Gomes, o Concot·dia e o Henrique Dias. 

OCTAVIO. Centro colonial estabelecido no mun . de Ponta
Grossa, no Estado elo Paraná. Comprehenclia 17 nucleos habi
tados por protestantes e catholicos . Occupava uma supedlcie ele 
101.200.625 I.Jraças q uaclraclas. Cultura de centeio mil h o JeiJ'ão 
e batatas. ' ' 

. OCTUPAQtJARA. Igarapé elo Estado do Paeá banha a 
Jreg de Barcarena e clesagua na bahia de Marajó. ' 

OCUE~I. Canal pelo qual o iVIa·turacá tem commuuicação 
com o _no Venesuelano denominado Baría, na fronteira da 
Repubhca. 

OCULO. Ribeiriio do Esl.aclo ele Minas Geraes, na freg. elos 
B1cuclos elo te rm o ele Ponte-Nova. Nasce na sel'l·a elo Abre
Campo e desagua no rio Casca 15 kils. a ba ixo ela foz elo t·i
beinlo S. Bal'tholorneu. J-tecebe os corregos lVlilao-re Bernardino 
do O' , Crioulos, Casinha, '!.' ira-teim a, Bom-Retfro' Olaria Liu: 
doia,, Maniâo e Cafesal. « l~' assim denominado 1;or ·existir em 
sua foz uma grande pedra com manchas pr etas, mais seme
lhan tos a olhos elo que a oculos, mas que os anti o-os assim niio 
pensaram.» "' 

~ OCULOS. Caehoeira for~1acla pelo rio Chopotó ou Doce no 
E~tado de i\1l~1as Geraes. ·rem cinco bt·aças de a.ltura e 'rtca 
se1~ legoas ab:uxo da cachoeira das Antas ( Extr). 

Ó DE IPOJUCA . Vide Ipojuca. 

ODIVELLAS. Cidade e mun, elo Estado do Pará n a com. 
ela Vigia. Orago S. Caetano e diocese do Pará. Foi et•eaela 
parochia em 1757 . ~levada !t ca~egoria ele villa pela Le.i Prov. 
n. 707 ele 5 ele abrll de i812; Jn stailacla em 2t> de :.wosto ele 
1874. Cidade pela Le~ n. 324 ele 6 de julho de 1895 . r?i.ca a. 79 
ktls . da Capita l e ~sta assentada na marg·em esq. do rio Mojuim 
a 11 ktJ.s. ele sua Joz n o oceano, ai:)a1xo da ponta elo 'l'aipú, e i1 

38 ela sede ela com . : terreno pouco alto clima sauclavel ao·ua 
potavel exce!Jente, cinco ruas, 12 tl'aves'sas capella ela Írm~n
clacle ele Bom Jesus elos Navegantes . ae rvincl~ ele ma·tl'iz cen~o e 
tantas caEas ele t elha ele c0nstrucção re<> ular cem iter.id murado 
ele. alvenaria ele ti jolos, 20 casas ele co~met·~io. padaria, uma 
phtlarmontca, t1·es pontes parttcularcs, tres escbs. pubs.; uma 
para o sexo mascul1110, e duas para o feminino. col lectoria 
agencias elo correio e da collectoria ge t·a l ela VigifÍ. Cultura__: 
mandioca, milho, feijão, arroz em pequena escala . illxporta para 
a capita l alguma farinha, muito peixe salgado ostras bananas 
abacates, laranj as, etc. E' ponto ele escala d~ linha' ele nave..: 
gação pur barcas a vapor ela cos ta elo salgado, subvencionada 
pelo Est<tclo. . 

OEIRAS. Cidade, com . e mnn. do Estado do Pia.uhy. O 
terreno, en~ que acha-se assente. pet"tenceu por sesmaria a Do
nungos AUonso, que alh estabeleceu um arra ial ele inelios do
mesticacl?s. Chamou -se a esse logar llfoohcb. A respeito . dessa 
ctcl~de le-se em Sa 111t Jl.clolphe.- C1dacl~ e capital da provincia 
elo Piauhy, em 7° 5' ele Lat . e 46° 30' de Lonn-. O. a 120 l en-oa~ 
ao S8E . d<t cidade elo Maranhiio, e 110 ao S. da 'emboca8u;·a 
elo rio Parna.hiba. Domingos Jorge, natural de S. Pa~lo, ~ 
Dommgos Affonso Mafrense, po~·tuguez, entraram no Piauhy 
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em 1674, e fi zera m cruel :S" uerra aos Indios atemodsaelos com as 
ar mas de fogo. O pri meJt·o acer·tou em co nduzir a S . P aulo 
quantos fi ze ra prisioneiros i o segundo, porém, contentou-se de 
se assenhoL·ea r das ter ras chans, com o ilüuiLo dA organi sa r 
fazendas , onde se pudesse entregar à cr iação de gado . l!.:utr e as 
que conseg uiu estabelecer á beiea dos rios , por SA l'em alli m el hores 
as pas tagens, foi a a ldêa Cabrobé, na qual , depois que lh e 
fugiram os !ndios , conti nuou a r esidi r . O gevem ador do Ma 
ranhão Pancracio Christo vão da Costa, ele cuj o govern o depen 
diam as terras novamente descoberta>, ma ndou muitas familias 
para esta a ldêa, as q uaes fo ram seguidas p ouco tempo depois 
de 300 degra dados portuguezes . Creando E l-Rei D. João V, por 
um Al vará de 1718, a capi tania do Piauhy, assigna lou-lhe por 
capital a a ldêa Cabrobó, confet•indo-lbe o t itu lo ele vill a co m o 
nome du Mocha , der ivado do ribeiro em cuj a margem estava 
assentada ; ficou, por ém, sem eíYeito es te Alva rá pot' espaço de 
40 a nnos, e não foi si não em 1758, que E l-Rei D. José nomeo u 
o primeiro governador desta capitan ia , e conferiu a vi lla de 
Moch a o titulo ele cidade, trocan-1 o-lhe o nome pelo de Oeir as , 
em homa de seu prim eiro min istro, mais conhecido e famoso 
a o depois com o t itu lo de marquez el e P ombal, 0 poz na n ova 
cidade um ouvidor J?ara a dminis trar a jus ti ça aos h a b·ts . da 
capi tania ... As au toridades e o povo ele Oeiras a r voraram a 
bandeira imper ial em 21 de ja neiro ele 1823, celebraram espon
·ta neamente a acdam ação de D. Ped ro I, e foi esta a pri me ira 
villa elas prov íncias ao norte de Pernambuco, r1ue se decla rou 
oste nsivamen te pela n ova ordem ele cousa s . .. »- Foi capital elo 
Estado a té 1852 . Desde muito tratavam os Piau hyenses ele mu cl a t· 
par a ponto di.!Ierente a sécle da capita l . Ass im a Reso lu ção 
de 23 elE' agos to ele 1849 a utorisou a presidencia a rem over a 
séde elo governo ela então provi nci a par a a localidade denomi
nada - Govcbs - á margem elo rio Parnahyba; essa Resolução 
fo i , porém, revogada em 1850, e o foi com g r ande fundamP.n to, 
pois e1·a inexequivel a tra ns rer encia da capital para um Jogar 
completamente deser to como er a aquelle designado pela r efe
rida Le i. Entretanto a muda nça da capital foi assumpto que 
continuou a prcoccupar não só os r epresenta ntes do Estado 
como os proprios presidentes . Assim em 18<15 dizia o Dr . Za
car ias de Góes e Va sconcellos: - « Si u ma capi tal deve ser o 
centro da i ndustl'i a e el a sciencia , ou ao me nos fazer-se nota vel 
por a lgum desses elementos ele prosperidade e prim az ia, creio 
que uma longa experi encia fa lla bem alto contra Oeiras a lodos 
es ses r espeitos . Si es La cidade a lguma influencia poliLica exerce 
sobre o r esto da província , é unicamente devido á presen ça do 
governo e das a utol'iclades que aqui r esidem : as noticias da 
t:õr·te são extr aordina riamente demor adas , as ordens ma is ur
gentes do Gabinete de S . M. o Imperador, em extremo retarda
elas, raras vezes chegam a tempo de da r ás cousas a desejada 
clirecção. Tanto es ta cidad e não é um centro sc ien t ifico , que 
nella apena s existem :r es cadeir as ele primeit·as letLr as e uma 
de l atim, estando suspenso o ensmo secunela r io, por disposição 
l egisl a ti v a. E qual é, senhor es, a preponderancia que ·tem Oei t·as 
pelo commercio e pela inclustria, achando-se , como sabeis sob 
a t utella de Cax ias~- Situada eiltre mon-oõ, é quasi inh a bitavel 
a cidade i pot·que o calor que , no clima elo n orte é t ão in te nso, 
torna-se aqui, pót• essa circum sta ncia, a inda ma is a brazaelor e 
insuportavel : o I<Jcal ela cidade é tão pedregoso, e con seguin·te~ 
me nte ester il, que nã o consente vegetação; de m a nei ra que na 
estação calrnosa , como ago ra , cl ir-se- hia m orta a na tureza , a 
n ão ser o riacho ela Mocha, em cujas margen s sempre ve r deja m, 
bem que raras, a lgumas ar vores . l!Js tas razões embar açam i n tei
ramente o crescimento e prosper idade desta cidade, e, seg11nclo 
o que t enho observado, é geral a convicçãJ, mesmo dos h a bits . 
de Oeiras, de ser incon venien te a existencia da ca pita l aqui, 
h avendo só di vergencia sob re o l ogat· pa ra onde deva ser t ~·an s 
fericla. - » Nas mesmas icléas abuudou o pres tclente J ose An
tonio Saraiva, quando em 185-1 , dizia : - « ... que o Pia uhy 
não p6cle pr osper a r , não p6cl e gozar ela navegaçilo fl 11v ia l, que 
lhe p t·omet Le tantos beneHcios, não pócl e provincial isar o sett 
commer~ io , e consegui n te mente dese nvol ve r a sua an-ric ultu~·a, 
e aprovet tar as ri cas mattas banh adas po~ um elos me~b ores r1 os 
elo Brazil, sem que trateis seria mente de ach a r solução a mu
dança da capitaL .. Di zer-vos, seuhores, que á ma l'gem elo Par 
nabyba, e a urna legoa ela Villa Velha elo P uty se levanta , e 
cresce um a pequena pov., é r esumir a seri e de factos , que po
d~ ria co•Yta r pa ra con vencer-vos de que s i, a mais tempo nã o 
tmheis fé no a ppat· cimento ele uma pov., que um dia pudesse 
receber a capital, pt·o vinha isso de não te r ido um só ele meus 
antecessores êxaminat· pessoalrnen·te si era possi vel ou não fazer 
convergir a um ponto da mat·gem do P arnab yba os interesses de 
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um dos muns , por elle banh ados, o cliri gil-os par a a ed ifi cação 
de pL"eclios. que fo rmassem um nucleo de p.ov . , que se a ugmen
t.asse, coadj n v a do por vossas I ur.es e por vosso escla recido 
pat r iotismo . Filhos ela pl'ovincia, sabeis ela vi agem f[ Ue em
preh encl i aos muns . do norte, para examinar pessoilJ ime nte a 
obra ela la deira el o Ca s tello e possibilirla de ele um a ponte no 
Caninelé , e verHicaJ: a navega bi l idade do Parnahy ba e a poss t
biliclade ele dar impulso em suas margens a. u ma pov . , que pro
pria fosse para o m ist er ele asse nto elo govern o ela província. 
Chegando á Villa velha elo P uty, facil me foi com prehende t· 
que, sujeita a febres endemicas, se mpre arrttinacla pelas enchentes 
clae1uell e rio - não podia aquell a v ill a fl ot·escer, e que seus 
habs . desejavam. com anciecl<tde, ecl ifical- a em qunJquer outro 
lo!!' ar que p11desse convit' a seus in·teresses . Aproveitei esses de
seJOS, convidei-os a edi ficar no mais bello e agradavellogar da 
mar ge m do Parnaby ba; prin c ipiei a ed ificar por meio ele sub
scripções u ma matriz, e o r esultado de Ludo i sso foi a lém de 
mi nhas espera n·ças ; porque nunca acreditei que em menos 
de se is mezes já est i vess m em co nstrucç1io perto de 30 habi
·tações ; e a inda mais, que os mesmos habs. da v illa vel ha , que 
a li i t inham elegan tes casas, se resolvessem a deixai-as po,n t con
stru it· no novo loc.al , hoje ge ral:n en te ch amado Villa Nova do 
P uty.»- Após ou tr as co n ~i derações , termi na va o i llustre p res i
dente, depois senador, t·ecomm encla,ndo a nova vi lia elo Ptlty para 
séde do governo elo Es tado . Trans ferida a séde da capital , cah iu 
Oeir as em clecaclanc ia e nesse es tado se co nser va a inda . A c i
dade acha -se si tuada em u ma bacia de pecl t· a fo rmada por u ma 
cadêa de mo tT s qtw lhe dão um aspec to pouco pi tto resco . Essas 
massas ele pedras tomam os nomes ele morros ela P aciencia, da 
Sociedade e R eclo ncl o, e se prolongam em decli nação a·té o Ca
ninclé, que a 6 k ils . circt tl a a c idade pe los lados oriental e 
septem t. rional. Seu clima é a r cle ntissim o no verão . T em trcs 
egrej as e casa ele Mlsecordi a . S ua egreja matrú tem a i n vo
cação ele N . S . ela Vic tot·i a e depen de da diocese de S . Lui z 
do Ma ran hão . Foi c1·eacla vilb com a den omin açii:o el e ]y[ ooha, 
pela üarta Régia de 30 ele junho ele 17-12 . Cidade pela Carta 
Régia el e 19 :iu nho cle i7fi1 . 1~' com. de pr imeira enlr.,creada e 
classificada. pelas R es . n . 30 ele 27 ele agosto de '1836 , n. 37'1 
de 17 ele agos to ele 185<1, n. 468 de 12 de agos to de 1859 e 
n . 592 ele 6 ele agosto ele '1866 . (Inclice allJhcbbet ico elas lei~ elo 
Piauhy) e Decs . ns . 687 de 26 ele .i ul ho ele 1850 e 5.068 de 28 ele 
agosto de 1.872. Tem escb s . pu hls . ele instt· . pr im . Ag·enciado 
Correio. Chama -se Oeiras em honra do Marquez ele P ombal 
Conde de Oeiras e minist m ele D . J osé I. Abi nascer a m a13 cl~ 
D gosLo ele i 8'18 F rancisc J osé Furt<tdo, que m orreu no R io ele 
J anei r o a 23 ele julho ele 1870, e em 182o o Dr . Pedt·o l<' . da Costa 
Alva renga , medico celebre, que exerceu clinica em Portugal , 
escreveu di versas obras de grande valot• scientiftco e morreu em 
Lisboa a 14 de jnlho de 1883 . (( Oeiras , com . gera l ele pr· imeira 
entl' . Foi Ct'cada po l' Alvará R egio ele 1718, e provida em 1723 . · 
Cons tfl. de um só mun . ,- Oeiras, e ele um a só f reg . ,-N. S. da 
V ic·to t·ia de Oei ras . A cidade ele Oeira s, sécle ela ·COm . es tá 
situada ao sul ela capital , em um pequen o valle á marge ,h dir. 
el o r iacho Mocha , ou bacia de peeh ·a , form ada por uma cadeia 
de m Qrros , que in te irame nl;e a con to1·na, e se vai p••olonga nclo 
em decli ve até o Canin dé , a uma legun. de dis ta ncia. ill s ta ci r cum
s ta ncia dá à c icl áde uma perspectiva pouco pütoresca e a torn a 
excess ivamen te :J_Ile nte e ponco salubre . F i rmada sobre tel'l'eno 
plano e arenoso, a cidade com pt·ehencle tlma área de eclirtcação 
ele urnas 30 r uas e tra vessas, .es tt'eLt as, tot'taosas edes::dinha clas 
com postas de casarias el e má construcção, mu itas j á em rui na~ 
e cles hahi tadas, e el e a l g un~ echflcios puhlicos, como sejam: as 
egr~ps ele N . S . ela ~ tctor1 a, que se rve de matri z e tem r icos 
vasos e pa ra rn en ~og, {un dada em 1733, e as da Conceição e Ro
sa n o, acanh adas e de gosto a nt igo ; a casa da camar a e cadeia, 
con~ Lrutcht n o goYem o de Carlos Cesat" Bnrlamaque ; o qu a t•tel , 

· eell ftcJO espaçoso, mas J:as ta n Le a nni·naclo ; o m ercado publico 
ec!ificio peq ueno e sem accornmodações ; a San ta Casa ele Mise : 
r icorclia, !! melhor ed ific io 1mblico ela ciclac!e, não só pe la sna 
co ns ~r u cçao , corno por suas accommoclaçoes; dous cemite rios 
pu bl icos , se ndo u m ela con Ji•aria do SS . Sacramento, com u~ 
pequena capell a, e outro ela ele S . Benedicto; notando- se ai ndá:"o 
an tig·o palacio elos governadores, a ponte ele pedra sobr e o ri be iro 
Mocha, cons tn ticla na pres iclencia elo Dr. se nador Zacar ias ele 
Góes e· Vasconcell os, e mais d uas pequenas sobre o riacho P ou
cavergonha. A c idacl e de Oeiras, qne a té 1852 gozou dos f6 ros 
ele capita l da prov íncia , j á mais poder ia ter g rande desenvol
viment o pela sua posição topogt·apbica i occupando a lém disso 
uma á rea de t erreno limitada , cercada ele m orros sem ar e 
de más condições de sal ubridade, decahiu consid~ravelme~te 

~9-961. 

·., 
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quando perdeu aq uell a pre roga ~i va , e é h oje urna cidade tris te, 
som viela n em a nimação, e de cl iffi ce is co nd ições ele a ugme n to 
e ele progresso . O &ell m un., porém, é el e uma riq ueza pt·o
digiosa para todo o gener o ele criação, e nel le estão si tnadas 
as me lhores faze ndas, cujos pas tos, fer tilisaelos pelos ri os Ca
n iudé , P ia uhy, Riacho, Ita im, Guaribas, F ida lgos e ou tt·os, 
pr oduzem optim a e a bundante ct•i açiio, i nelus tria esta q ue 
consti tue o principal ge11e 1·o ele tra bal ho e riqueza ela co
marca . P oss uindo tambem boas condições agrico las , e d is 
pondo de t et•renos apropriados para a cu l tura elo algodão, 
ca nna e fu mo, e nsaiada em m ui peq ue na escala , l imita- se 
além d isso a sua agricultura a um a pequena lavo ura de ce
r eaes e legumes, que mal ch eg-<tm pa ra o a bastec ime nto loca l. 
Seu comme rcio excl usivameote com a capi ta l ela pt'ov in cia e 
a do Ma l' anh ão, or ça ele 250 a 300 :000$ a nnualm en te . i mpJr 
t a nclo os gener os pelas vias tlu viaes elo I tnpi<Hu· ü e P aenahyba , 
a té Caxias e A ma ra nte, r esta ndo ain da co nclucção ·te rrestr e de 
Caxias a T het·esin a , e do A ma 1·a nt3 a Oeiras , esta na d istanc ia 
de qttas i 30 l egttas, e acpielüt na de 16, e m costas ele a n i maes 
e por cam inhos máos e d if:li.ce is, como são as e3tradas , ou 
antes ver edas e ca mi nhos CJ lle l iga m o A. ma ra n te a Oeiras . 
Assi m limitado o co mmercio local , e co m todas aquell as d if
ficttlclades no transpo rte elos gener os ele i mportação , são estes 
vendidos pot• preços elevacl iss i mos. regttla nclo quasi o du plo 
da im por t-tção por que são vend idos a va rejo na praça elo Ma· 
ranh i.io. E' ver da de que os gen er os ele pt·ocl ucção local , como 
seja m a car ne, ce reaes, leg1t111 es e otltros, são expos tos no 
m ercado por preços muito bai xos, e>pec ia lme nte na es tação 
i nve rnusct, mas es ~a vantage m não com pe nsa a rJi ffe rença e 
dispa ridade ent t·e os gener os impor tados, uo rna nelo- se mes mo 
ass im a vida m nito car a e cli ffic il. Re lat ivamente ao com 
merci o de expo rtação, l imita-se apenas a a lg uns m ilha t•es ele 
cout·os seccos e ele ve las ele ca.rna u ha, só resta ndo, por co n
segui nte , pant as suas l imitadas operações com me rciaes , o 
numerar ia que r esulta ela incl us tria pasto ril , quasi uu ica , e 
fei ta ainda co mo nos tempos primitivos ele Mafr ense, em Iins 
elo seculo XVII. Es ta inclustri a , que Lã o g raqcles vantage ns 
pocle t•ia cle ixur , ~e mel ho res fossem as suas cond ições e a 
viação pu bli ca pa ra os merca dos em que o gado é ve ndido , 
não de ixa o r es ultado que era ele esper a r e não oll'e rece se
guras garan~ ias ao ct· iadot· ; o gado el e exportação é levado a 
pê e a long inquas pa rage ns, n as pt·ovi nc ias elo Ceará, Rio 
Grande elo Norte, Para byba e Pernam buco, co m gra n de~ 
pt·eju izos e elilli cul dacles . A cidade de Oeir:ts fi ca a GO leg uas 
ela capüa l, a 30 elo porto elo Ama r a ute e a 150 do lJUora l, na 
villa el a Amarração ; e com as p1·ov inc ias limi Lr ophes r egul a , 
pouco ma is ou menos , 3~ leg uas dos limites elo Ma t·a nhão e 
50 do Cea t·à .. A :í. rea qtte hoje compt•eheude a cidade de Oe iras 
e snas cer canias , sPgn nclo a lg umas opiniões, es tá comprehen
clida na sesmar ia ele te rras que fo i concedi da a Jttlião All'onso 
Ser ra em 11576, o q11a l esta bel ece11 dli u m a r ra ia l ele i nclios 
domesticas pa r a defesa de s uas fazendas e lavo uras, i nfes
t a das pelas cor t·eri as dos i nclios barbar os que h~ bita vam o 
Nor te ; seg tmclo ou tras , foi u ma elas faze ndas esta belec idas por 
J\IIafre nse, e uma el as m a is impot· ta11tes , con hec ida pelo nome 
de F aze nda do Ca brob6, onde ves icl iu ell e po r muito ·tempo . 
Seja co mo fôt·, o pequeno a rraia l ele i nclios ou faze ncliL ele Ca
bro bó, que tomou depois o n ome ele i\'Iõch a, do n acbo que por 
alli co rre, e postqr iorme nte for mou um puvoaclo com c:~ pell a 
iilial á f t'e"' ttez ia ele Cabrobó. elo bispRclo ele Perna mbuc<J, foi 
elevado a 

0
freguez ia e m 11596, co m a i nvocação ele N . S. ela 

V ictor ia , sendo o seu te rl'i to 1· io des membrado el aq11 eli;L mesma 
freo-uezi a , ~. que pertenci a . Por Ca r ta P"egia ele 30 rle jttn ho ele 
17.f2 foi a povoação do Môcha el e vada á cu~ego r i a ele vi ll a e 
creada a coma rca ele S. José elo P ia uhy, dauclo- se-lh um 
escl'i vão com at tri buições cive is e ct·i mes . servi nela tam bem el e 
t a be ll ião elo pub lico, j nclicia l e notas, cuja i nsLall ação sei teve 
l o<>a t· ma is de cinco a nnos depois. e m 26 ele clez ·~mbr o ele t7 l7 . 
E 1\?t virtude el a Cat·ta _Régia rle 29 de jttlho ele ~ 7_!58 , 9reancl_o a 
capita n ia elo Pia uh y In depe nde n te ela elo ~Iaran nao , fo1 .a v11l a 
elo Môch a , c1ue então era a ma ior povoaçao da prov tncuL, ele 
s ignacJa (l ar a sede el o ll OVO gov t• no i e te v e O t 1 lu lo ele Cidade, 
pela Carta Rég ia ele '19 ele j unho de I76 l. se ndo o nome ~e 
Môch a m ttclado pelo el e Oeiras , por acto elo g-over nador J oao 
P ereira Caldas, da tado ele '13 ele novembro elo meR mo a nno, 
se m duvida e m h omenagem ao Conde ele Oett•as, clepo1s Ma r
quez ele P omba l. que e ra Ministro e Secreta n o ele Est!tdo ele 
1!;1-H.ei D . J osé I, sobera no rein a nt.e, em hom·a ue quem t mpoz 
o governador á capitania o nome de S . J osé. elo Piauhy · Por 
esse tempo a cidade ele Oeil'as couta va 270 fógos , com a po-
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pul ação ele 665 pessoas li vr es e 465 esct· avas , e em toda a 
fceg uezia 32-! fogo s, i69 fazendas de c riação el e gado , t .4H 
pessoas livres e 1.084 escravas , segundo um mappa da fren-u ezia 
feito e m 176.2 pelo vigal'io Dionysio J osé ele Ag ui ar . Pouc"o ma i~ 
ele meio secnlo depois, em '1 819, já a presenta va um aspe c~o de 
elese n vo lnmento e g t· a ndeza bem soffr iveis, como se deixa ve r 
ele um q uadro es ta t isti co sobre os est.abeleci me1ü os comm er 
ciaes e offi ci 11as el a cidarle, feito pela ca ma ra m unicipal e pre
sente ao governador , o qua l clemons tt•a q1w ex is tia m então 31 
casas co mm erciaes ele fazendas , fer r age ns e molhad os, i4 sapa
teiros, 7 a lfa ia tes , 7 cara pinas , 4 oul'i ves, 3 ferl'e iros , 3 mestres 
pedre i ros , 2 mat·ce ne il'OS , 1 livreiro e 1 si rg ueiro, con tando- se 
em todas es tas offici nas um pessoa l de 53 a prendizes . Em 1758, 
segun do o pad re J osé de Moraes, em s ua Histo·J· ir:b da Compa
n hia. de Jcstts , Oe iras j á tinha um ouvidor. mini st ro de lettras, 
j ui zes e ma is oJii ciaes da ca mara, e a m ilicia da ord enan ç>1 
com o seu capi ~ão-m ó t• . «A vil la es~á fundada no me io elos 
se l'tões da capi ta ni a, di z o pad re Mot'<.Les , cino- iela ele v as tis
sim as e ab unda ntes ca mpin as , de gado va ccu 1~ e cflvall ar, de 
que se provê uma gntnde p::ll' te elas capilanias el o Brazil , po
de ndo ab ran ger mu ito ma is a sua fecundidade , s i, co mo são 
face is no prod nú r, o fossP.m tambe rn as Sitas co nducções .» P ela. 
Ca t· ~a Rég ia ele 17 ele a br il ele 1736 fo ra m doad as tre~ legu;Ls 
de terras pat·a p~ tt·i mon io ela cama t'a , e pela ele 19 de j unh o 
ele 1761 fo i co ncedi do aos seu ~ membl' OS o gozo de todos os 
pri vilegi.os e prel'ogat ivas q ue gozavam os ela camaru da c idade 
ele S . L:1iz do Mar anhão, i ~ t o é, CbS ho?wa.s de in(anção, 
a ntigo t i lulo de nobreza . por tng ueza , que corresponcl ia ás r e
!1 d ias e pt·ivi leg ios d os n etos dos So bet·a nos . Em 1733 foi 
l ll llclacla a egre_J a ma tt·i z de N. S . ela V iclol'i<1 d e Oe it'as, o pri
me!l'O templo regu la r q ue se ed ilict•u em te t•t•as elo Piauhy. 
Se ndo Oeit·as a uu ica coma rca que ex ist ia a té a época ela 
~xe cução elo cou igo elo pt·ocosso crimin a l , por es ta occasião 
!or a m ct·endas na prov inc ia quatt·o co mar cas . em sessão elo 
Conselho elo Gove 1· no ele 26 el e julho ela 1833 , .ficando fazendo 
pat·le ela ele Oe!l·as as vi li a s e t ermo~ d8 J aicos, S. Gonçalo 
e Valença, e ser vindo de li mi tes os mes mos des sas vi !las ; e em 
sessão ele '17 el e agosto foi o te r mo el a c idade di vidido em 
cinco cli s tric ~ os a sa ber: Oeiuas, Tranqueira, Boca ina, Cn
n inclé e P ia uhy . Por occasião da nova d ivisão ela provincia 
e m coma r cas , em v i l' tu de da Lei Prov . n. 30 de 20 de agosto 
ele 1836 , fo i a inda i nco rpo uaclo á com a rca ele Oeiras o termo 
d t1 vi lla ele Jeromenha, ass im cumo pela Le i n, 257 ele i 2 ele 
agosto de 1850 foi ta mbem o ele S . Ray mundo Non a to, os quaes 
fot•am pos teriormente el esa nnexaclos para forma t·em no vas 
comarc:ts, ele ma ne ira a fi ca t· hoje a co ma r ca de Oeir as com 
um só mnn ic ipio e um a só freguez ia , c ujas leis de el esmem
bt·ação são as seguintes : de n . 126 ele 1841, creando a comar ca 
de S . Gonçalo, com o t erm o ele J e rome nha ; de n. 371 de 
1854, cr eando a com a rca ele J aicós, com o te rm o de S . Ray
m unclo No nato : e ele n . 592 el e '1866 qne sepa rou o ter mo de 
Valença, par a foemar uma coma rca co m o de Ma r vão. P e la 
Lei P t·ov. n. 429 ele 10 de ju lho de 1857 fica r a m per tencendo 
á ft·egt~ez ia ele N . S . ela · Victoria ele Oeiras , as faze nd as
Cu rl' allnb o, Muca i tá, Olh o cl' Agua e Ang icos, des membrada s 
ela de S. Gonça lo e pela ele n . 529 ele 6 ele .Jun ho de 1864 foram cles
•11e mbPadas ela fref!uezia ele S. João elo Pia uh y e ~. n nexacl as á de 
Oe iras as fazendas Barras ,Conceição,L a pa , Vo lta , R iacho, Lages , 
Mucambo e Sert' tt, as quaes passar :'). m de n ovo :í. fr eguezia ele 
S . João elo P iau hy, em vir tude da le i n . 721 de 6 el e setem br o 
ele ·1870 ; mas , se ndo est:t le i revogada pe!r, ele n. 7711 cre z8 de 
n ovem bro ele -187.2, passar il m as d itas lazendas a perteneer 
a inda á freguez ia ele Oeiras. Pel o ar L 4° da Lei P ro v. n . 594 
ele 6 ele agos to de ~ Sô6 [oi des mem bt•acl a a fazenda Tnca no 
pa r a ct f1·eguez ia dos P icos, e pel o a l't. 5o ela mesma lei fi caram 
per lence ndo á freg ttez ia de Oe icas . pot· cl es membração da ele J e
r omenha, as fa~~:- ndas Co ncei ção e Amol a r. P ela Lei n . 832 
ele 30 ele agos to de 1873 foram a nn exados a Oeit·a s a faze nda 
Anaia l e seus siti o~, desmem brados el a ft·eguez ia ele S . Gon-

. çalo el a R egeneração ; pela ele n . 837 de 30 ele agos to de 1873 
for a m desme mbradas ele Oeiras e un idas á freguezia da Ma ne:_a 
a.s fazend as Con ce ição , Amolar e Ang icos , e peb de n. 9~8 
de 30 ele julho de ·1875 passou pa r a Oe iras a fazenda A.gua 
Vet·cle, desmem bra ria da ft·eguezia dos P icos . A Lei n. i.Ol9 de 
16 ele Junho de i SSO , revoga ndo a de n . 837 ele 1873, encor
por·Oil ·de novo á freguez ia de Oeiras as fazendas Conceição, 
Amolar e Angicos . 

OEIRAS . Vil! a e I]lUU. do Es tado do P ar á , na com . ele 
Bre ves ; á m argem esq . elo ri o Araticú, distante de sua fo~ cevca 
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de nove kils. Orago N. S . d'Assum pção e diocese elo Pará. 
Foi uma antiga alclêa indiana denominada Ar a ticú e missio
n acla pelos j esuitas até 1758, auno em gue foi elevacl n á cate
goi•ia de vill a . Seu mun. conta 5.000 habs. A agricultut·a 
está quasi toda abandonada. Exporta-se muita castanha , boa 
quantidade de borracha, alguma~ madeiras e pouco cacáo . 
Um vapor q ue toca no porto ela villa e n as Üh as elo Pau l.i sta 
e do Bagre, e di ver~as canoas, são os meios ele qu e dispõe o 
mun . para fazer a ex por tação ele seus proeluc tos . Fo ~ creada 
villa em 1758 conservando- se nessa categon a até 186<:>_, sendo 
n esse anno supprimicla em vit·tucle do art. Il da Le1 P rov. 
n. 479 de 6 de março. Foi restaurada pelo al'l. X e~a ele 
n. 58 J. de 23 de outubro de 1868 e reinstalbda em 4 de JUlho 
de 1870. Tem diversas eschs. publs . de instr. pl'im . Sobt·e 
suas di visas vide : a r t . li ela Lei Pro v. n . 32 de 30 de setemb1·o 
de 1839; n. 268 de 16 de outubro de 185<1; Portar ia de 20 de 
novembro de 1866. Cl ima pouco sauclavol. 

OERANA. Canal que desagua na margem esq. do rio Purús · 
T em 30 braças ele la rgm·a ; communica-se com alguns lagos e 
v a i encabeçar- se no l ago Hyapuá (Dt· . S. Cou~inho) . 

'OESTE DE MINAS. E . de F . do E s tado ele Minas Gerztes . 
Foi constt·uicla, com a subvenção kilometrica de 9 :000$, sendo 
autorisada a funccio nar por Dec. ele 20 de julho de 1878 . 
A 15 de julho de 1879, inauguraram- se os trabalhos ~~? eon
strucção, a parti r do Sit io, e, a 28 ele agosto de i 88i, fOl LUau
gurada a Estação terminal de S .. João d'El-Rei. Em 1886, ~ 
12 ele Maio, !'oi contractado o prolongamento el a Estraeb <~. t e 
Olivei r a, por meio de uma empreitada geml, sendo in augurados 
os t1·abalhos de construcc;.ão a 5 ele ,iulho. Esse prolongamento 
foi concedido ao Dr . Coelh o de Moura, a 7 ele j ane iro de 1880, 
garantindo o governo 7 °/0 sobre o capital maxi mo ele 3.000 con
·tos, depois transferido á Companh ia ela K de F. Oeste de Min as. 
A estrada com 0,76 ele bitola, com r aio mínimo de 72 me tros e. 
declividade maxima de 2 0/0, desenvolve- se a partir do S itio, 
JUillo ao ribeirão da · Bandeirinha, _acompanh ando ~emp1·e o 
:rio das Mor tes até Amehano Mom·ao . Dessa estaçao segtte 
para Oliveira pelo vall e elo Pirapi t inga, destacando-se um 
Ramal para Lavras que acompanha o r io das Mortes, a~é 
Macaia, e d"ahi em eleante o rio Granclé . Abaixo ele Ilbeos o 
Rio desnivella -se de 50 metros, sendo preciso desenvolver-se a 
linha, por um a gro·ta, descendo de 48 melt•os . As obras ele 
arte import antes se t•esumem em pon tes em nnmet·o ele ·tres : 
a ta, no kilometro 47, tem qua·tro vãos ele 5m50, a elo Elvas 
com sete vãos de se te metros e a terceira , solll·e o ribeit·ão da 
Agua Limpa, com qua·tro vãos ele sete mekos. Além ele S. João 
d'El-Rei, n ão fa llanclo ela ponte sobre o Tijuco com tres vãos 
de iO me tros, que é ela mesma dim ensão que as do Pirapetinga 
e Jacaré , ha de notavel a poute elo rio elas Mortes, a baixo de 
Ibituruna, e a do r io das Mortes Peq uen o. A bi tola é ele 
Qru, 76. Parte da estação elo S i·tio, na E. de F. Centt·al do 
Brazil. T em as seguintes estações : Sitio, Ilhéos, Barroso, 
Prados, 'l' iradetües , S. J oão d'El-Re i, San ta Ri'ba, Hio elas 
Mor tes, Nazare th , Ibitur11na, Aureliano Mourão, Macaia, 
Pedra Negra, V igilato (Funil), Ribe irão Verme lho, Bom 
Successo, 'l'artaria, Oliveira, Fromm, C:1rmo ela Matta, Gon
çal ves Ferrei ra, Sucupira, Itapecerica, Desterro, Henrique 
Galvão, AliJe rto Isaac•o n (Pará), Cercado, Cardosos, Pitanguy, 
Bom Despacho (Pary-mirim), Abbadia, S . F r ancisco, Pompêo 
e Paraopeba. 

OFFICINAS. Log . elo Estado do Ceará; a tres ou quatro 
kls. da cidade ela Granj a, na E. de F . ele Camocim a 
Sobral. 

OFFICINAS . Pov . elo m1tn. elo Assu, no .I!:staclo elo R. G. 
do Norte; com uma cape lla da invocação ele S. José . 

OFFICINAS. Bairro ela freg. ele S. José cl'Além Parabyba, 
no Estado de Minas Geraes . Acham-se ahi as oillcinas da E. ele 
F . Leopoldina . 

OFFICINAS . Estação ela E. ele F. Central elo Braz il. Vide 
Engenho de Dentro . 

OFFICINAS . Porto no rio Pi ranh as ou Assú, no mun. 
deste nome e J~staclo elo R. G. el o Nol'le. Por eU e embarca-se 
com o a uxilio ela encben·te das marés para a c idade de Mac{;n, 
tomando- se um dos braços claqu elle rio. F ica a 40 kils. do 
~ittoral. E' assim denominado porque an tigamente em suas 
lmmediações preparava-se carne secca, que os moradores expor
tavam para os Estados do sul. 

OGERISA. Rio aff. da margem esq . elo lg uassú, trib. do 
P a ra ná (Jacques Ourique. Limites enue o Pcwanci c Sa,nt(IJ. 
Catharina) . 

OICHY. Igar apé do Estado elo Ptn·á, no mun . ele S . Do-
mingos ela Bóa Vista. 

OITÁ. Pov . elo Estado ela Bahia, no mun. elo Jaguaripe. 
OITEIRO. Vide Ottteiro . 
OITI. Log. elo Estado elo Piauby no mun. de S. João do 

Piauby . 
OITI. Logs . do Estado elas Alagôas, em S. Braz e Porto 

Real elo Collegio. 

OITI. Serra do Estado elo Ceará, no mun. ele Arneü·oz. 

OITI. Ui acho elo Estado elo H.. G. do Norte, nas di visas 
ela freg. ele Jucurutú. 

OITI. Riacho do Es·taclo ele Pernan1buco, banha o mun. elo 
Limoeiro e clesagua no rio Capiba ribe (In f. loc .). 

OITICICA. R iacho do Estado elo Cear á, banha o mun . ele 
Ipueil'as , e clesagua na ma t•gem dir. elo rio elo Matto, afl'. elo 
Poty. 

OITICICA. Pequeno t•io do Esta do ela Bahia, rega o mun. 
ele Alcobaça e corre para o Itanhem OLI Itanhaem . 

OITINGA. Rio elo Estado ela Bahia, afr. da margem clir . 
elo EsLi v a , trib. elo Jaguaripe. 

OITIS . Se rra e r iacho do Estado ele Pernambuco,. no mun . 
de Flores . O riacho clesagua n o rio Pajehtt. 

OITIS. Lagôa elo Es tado de Per nambuco, na com. elo Brejo, 
á margem do l'io Ipojuca . (lnf. loc. ). 

OITISEIRO. Pov. elo Eataclo do R. G . elo Nor·te, no mutL 
ele Pap<ny , a uns 12 kils. ela villa, com boas terras ele plan
tação ele canna. 

OITISEIRO. Log . elo Es tado das Alagôas, no termo deste 
nome . 

OITISEIRO . llha elo Estado ela Bah ia, na barra elo rio 
Poxim . 

OITI SEIRO . Pec{lteno rio elo Estado da Bah ia, r ega o 
mun . de Alcobaça e corre para o rw I\anh em ou Itanhaem. 

OKIRI PAN . Formidavel cachoe ira n o rio Uraricoera. um 
elos formadores do rio Branco ; no Estado do Amazonas . ·Fi ca 
proxima ela~ cachoeiras denominadas Comichim e Nerepá . 

OLARIA. Par ochia elo Estado ele Minas Get·aes, no mun . 
elo H.io P reto . Orago Santo A ntoni o e diocese ele Marianna. 
Foi ct·eacla pela Lei Prov. n. 1.907 ele 19 de julho ele 1872, 
Tem a_s-e ncia elo correio , creacla pela Penaria de 18 de março 
ele 188<:> e duas eschs . publs . de inst . prim . A freg . em sm; 
sécle tem dttas egrejas e umas 24 casas . Sohre suas di visas 
vide, entre outras, as Leis P r ovs. n . 1. 999 de 1<! de no
l'em bro de 1873 (art. XVll); n. 2 .085 ele 24 ele dezembro 
ele 1874 (a rt. Il) ; n . 2.281 (al't. IIJ) ~ n. 2.286 (<trt . lV) , de 10 
ele jnlllo ele 1876 ; n. 2.474 de 23 ele ouLilbt·o de 1878 (a rt. V); 
n. 3.044 ele 23 ele outubr o ele :1.882 e n, 3.<142 ele 28 ele setembro 
ele 1887. 

OLARI A. Arraial elo ~staclo ela Bahia no te r mo :la ca
pita l; com uma esch . publ. ele ins t. pri m:, ct•eacla pela Lei 
Pro v. n. 1.523 ele 12 ele Junho de :1.875 . Tem uma; es tação ela 
T!J · ele F. el a Bahia ao S. F r ancisco, entre as de Periperi e 
Mapelle , no kil. 13.720. Ageucia do con e i o, creacla em jttlho 
de 1889. Estação telegraphica . · 

OL ARIA. Pov . elo Es tado da Bahia, {, margem clir. elo 
rio S. Prancisco, entre Rema nso e Sento Sé (.1:-Ialfel cl). 

OLARIA. Log . elo Dis·tri to F ederal, na fr eg. ele N . S. ela 
Conceição da Gavea. Possue uma estação da Companhia Bota
nical Garclen's . 

OLARIA. Lo!!. do Es tado do Rio ele Janeil·o, na ft·eg. da 
Guia e mun. ele ~Magé . 

OLARIA. Log. elo Estado el o R io de Janeit•o, na freg. das 
Neves do mun. ele Macahé. 

OLARIA. Bairro do mun . ele Lorena, no Estado ele S. Paulo, 
com uma esch . publ. CJ'eacla pela Lei n . 259 de 4 de setembro 
ele 1893 . 
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" t'JLÀIUA. Bilht•o do niun. de Gitttt•atill guetâ e ÉslacÍo de 
;:,. Paulo, com umatesch . creada pela Lei n. 373 de 3 de se
tembro de 1895. 

OLARIA. Log . no n'lun. elo Cruzeiro elo Estado de São 
Paulo. 

OLARIA. Log . no termo do Triumpho do Estado elo 
R. G. elo Sul. 

OLARIA. Bairro elo mnn . ele Câmpo Bello , no E~tado de 
Minas Geraes; com uma esch . publ. mixta de inst. prim., 
creada pela Lei Prov. n. 3. 396. ele 21. de julho ele 1886. 

OLARIA. Pov. elo Estado de Minas Geraes, na f' t·eg. ele 
S. Jo ão Baptis·ta das Cachoeiras. 

OLARIA. Log . elo Estado ele Minas Geraes , no clist. elo 
Aterrado e m un. de Dôr es elo Inclaiá, com eschola. 

OLARIA. EsL:1ção ela E. ele F. do Norte, no DisLricto Fe
deral, entt·e Ramos 11 Penha . 

OLARIA. Morro elo Estado do Rio de Ja11eiro, no mun. de 
Angra elos Reis. · 

OLARIA. Morro do Estado do Paraná , no mun . le Gua
ratuba. 

OLARIA. Mol'l'o elo Es tado de Sa nta Catha l'ina, no mun. 
de S. Fnncisco. 

OLARIA. Mor~o elo Estado ele Minas Geraes , no mun. ela 
cidade de . Ouro P reto , (In f. loc .). 

OLARIA . Praia e ponta na bahia ele Guan aba ra , proximas 
da ponta denominada Mata-fome. 

OLARIA. Riacho do Estado ele Set·gipe, no nnm. da 
capital. 

OLARIA. Conego do Estado da Bahia, clesagtm na margem 
di r. do rio Jequitinhonha. 

OL ARIA. Corrego elo Estado elo Rio de Janeiro, rega o 
mun. de Re•ende e desagua na margem esq. do rio Pnra
hyba. 

OLARIA. Ribe irão elo EsLado de S . Paulo, afl'. ela ma1·gem 
dir. çlo Paral1yba. 

OLARIA . H,ibei rão do Estado de S. Paulo, afi'. do rio 
Pardo. (Azevedo Mat·ques). 

OLARIA. Ribei t·ão elo Estado ele S. Panlo, banha o terri
tOl'io ela freg . ele Santo Antonio ela Boa Vista e desagua no 
rio elos Carrapatos (In f. loc.) 

OLARIA. Ribeirão do Estado do Paraná , banha o mun. 
ela Lapa e clesagua na margem elir. elo rio Capivary, trib. elo 
lguassú. 

OLARIA. Ribeü·ão elo Estado de Minas Geraes, faz barra 
no Piçarrão, perto da cidade ela Pira nga. 

OLARIA. R ibeirão do Estado de Minas Ge.1aes, banha a 
ft·eg . da Conceição ela Estiva e desagua no rio Tres Irmãos, · 
a li. elo Itahim. 

OLARIA. Ribeirão elo Estado ele Minas Geraes, aff. do 
rio Sapucahy-mirim. Banha o mun. ele S. José elo P ar a íso . 

OLARIA. Conego do Es ~ado de Minas Geraes, nasce na 
fazenda elo seu nome, banha o mHn. de S. Sebas ti ão elo 
Paraíso, e após um curso de seis kils. faz barra no ribeirão do 
Oul.·o. 

OLARIA, Corrego elo Estado de Minas Geraes, banh a o 
teuiLori o déi. ft· eg, ele Dores elo Arcado e elesagua n_o co nego 
Areaelinho (In f. l oc .) . 

OLARIA. Cor rego do Estado ele Minas Geraes, desagua na 
margem dir. elo rio Grande proximo ela foz do rio elas· 
Mortes. 

OLARIA. Cor rego elo Estado ele . Min~s Geraes banl~a o 
muu. ele Ponte Nova e clesagua no r1betmo do Oculo, aff. elo 
rio Casca (lnf. lo c.). 

OLARIA. Carrego elo Estado ele Min as Geraes, entra na 
margem est1. do rio elas Mol'les perto ela es tação de Santa 
Ri La. 

OLARIA. Corrego elo Eslaelo ele Minas Geraes, aí!. da 
m<Hge m elir . elo rio Pouso Alto, tl'ib. elo Parauna (Inf. loc .). 

·~ . 

óf.U 

ú:LARíA. Col'l'ego cio Eistado de Minas Ge1•aes, hà cidacW 
ele Fi tauguy, 

OLARIA. Co~rego do Estado dà Goyaz, banha o mun. de 
Cata lão e desagua no Riacho Fundo, que é trib. do ribeirão do 
Ottvidor. 

OLARIA. Corrego elo Estado ele Goyaz, aff. do ribeirão 
Mesquita , trio . elo rio S. Bartho lomeu (inC. loc.). 

OLARIA. Corrego do Estado ele Goyaz, atl'. da margem 
dir. elo ribeirão do Agapito , trib. elo rio Vermelho. E' atra
vessado pela estrncla de Cuyaba. R ecebe o Arruda. 

OLARIA . Corrego elo Estado de Goyaz, aff. elo rio Des
coberlo. 

OLARIA. Sacco na ilha do Governaclot•, situada na bahia 
de Guanauara e depenclente do ])istricto F éelet·al. 

OLARIA. Enseada na bahia ele Gttanahara, proxima da 
enseada ele Inhauma. 

OLARIA. Correde ira no rio Mogy-guassú, no Estado de 
S . Paulo. Com eça 500 mett·os abaixo ch Escaramuça. 

OLARIA. Corredeira no rio Tieté e Es tado de S. Paulo. 
entre o Salto de Ava nhaudava e a foz elo rio Piracicaba. · 

OLARIA DE BAIXO. Lagôa elo Estado de Minas Geraes, 
na fr g . ele S. Nlig11el do Jeqtütinhonha (Inf. loc.). 

OLARIA DE CIMA. Lagôa do Estado de Minas Geraes 
na freg . de S. Miguel elo Jeq uitinhonha (Inf. loc.) . ' 

OLEGARIO MACIEL . Estação ela E. ele F. Sapucahy no 
Estado de Minas Geraes . ' 

OLEO. Arraial do termo ele Santa Cruz elo Rio Pardo, no 
Es tado de S. Paulo, sobre o ribeirão elo seu no ma. Foi ele
vado a elist. pelo Dec. n . 205 ele 6 ele julho ele 1891. T em 
uma esch. publ. et·eacla pela Lei n. 101 de 24 de setembro 
~e 1892. 

OLEO. Ribeirão elo Estado ele S. Paulo, aff. do rio Pardo, 
que o é elo Parana panema. 

OLEOS. Uma das hordas em que dividia-se a nação Guay
curú, no Estado de Matto Grosso (Ayres ele Casal - Barão de 
Melgaço); 

OLHO AMARELLO. Ilha do Estado ela Bahia, entre a 
ele ltaparica e o continen.te, proxima das ilhas Custoclia, Sa
rahiba e ela Cal. 

OLHO D'~GUA. O Alman ak do Mamnhão (1.860) tractanelo 
dos quarte1roes da freg . de Ba n-eirinhas, diz: « Tem este 
quarteirão (do Olho cl'Agua) bêlas terras para a l avoura de 
mandioca, mi lho e arroz; e cria bom gado vaccum e cavallar. 
Sun pop. é ele 364 habitante·s. » 

OLHO D'AGUA. I;'equeno pov. no termo ele Carolina elo 
E8tado do Maranhão. 

OLHO D'AGUA. Log. elo Estado do Maranhão, no mun. 
ele A naja tuba . 

OLHO D'AGU,t>.. Log. elo Estado do Piauh y, a 24 kils . ela 
cicl o.de ele• Therezi na. 

. OLHO D'AGUA. Log. elo Estado do Pi a uhy, á margem elo 
r LO deste nome, no mu n. de S. João do Piauby. . 

OLHO D'AGUA. Fa1.enda pertencente ao Estado, no Estado 
elo Pütub y . Tem uma data ele terras de 30 kils. pouco mais 
ou menos de comprimento sobre 24 de largura na irnportancia 
de '1:000·3 . E m 1884 contava mais de 760 cabeças de gado 
va.ccum .. 

OLHO D'AGUA (Santo Antonio elo). Pov. do Estado do 
Ceará, na com. de Gra nj a, na margem esq . elo rio Cul'iahu, 
89 kils . ao S . do cidade de Granja. A sua egreja matriz, da 
in vocação de Sa nto Antonio, é filial da mahriz claquella cidade. 
Os habs. empregam-se na cultura do algodão e na criação do 
gado. 

OLHO D'AGUA. Pov. do Estado do Cear á, no termo ele 
Umary . Foi elevada{~ clist. pela Lei P rov. n. 2.078 ele 28 ele 
agosLo ele 1884. Fica-lhe ao nascente o Estado do Parahyba. 

OLHO D'AGUA (S. J osé do). Vide A ca>·ape. 

OLHO D'AGUA . Log. do Estado do R, G. do Norte no 
m un . ele Canguare tama. (In f. lo c.). ' 
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OLHO D'AGUA. Pov. do Es tado das Alagôas, no mun. elo 
Pão de Assucar. 

OLHO D 'AGUA. Log . do Estado das Alagôas, no termo ele 
Atalaia. 

OLHO D'AGUA. Pov. do F.stado da Bahia, no mun. de 
Jacobina. 

OLHO D'AGUA. Log. do Estado da Bah ia, a nove kils . ela 
villa do Riacho de Sant'Anna. (Inf. l oc .). 

OLHO D'AGUA. Serra do Estado do Cea r·á, no mun . de 
Lavras. E' um r amo ela de S . Caelano; fresca e culti vada. 

OLHO D'AGUA. Serra elo Estado da Bahia, no num. el a 
Casa Nova . 

OLHO D' AGU A. Sena do Estado da Bah ia, no mun. de 
Santo An tonio da Gloria do Curral elos Bois. 

OLHO D'AGUA. Serra elo Estado ele S . Paulo, no mun. elo 
Bananal. 

OLHO D'AGUA . Igarapé elo Estado do Amazonas, no mun. 
de Manicoré. 

OLHO D'AGUA. lgnrapé elo Estado elo Pará, n o mun. ela 
capiLal. ll: ' um braço elo rio Inh a ngapy . 

OLHO D 'AGUA. H.iacho do ll:s La clo do Ceará, banha o 
mun. de Umary e clesagua na margem esq . do riacho Pen
clenc ia. 

OLHO D 'AGUA. Rio elo Estado elo Cear á, banha o mun. 
ele Ipueir as , e clesagtta no l'io elo Matto, afl'. elo Poty. · 

OLHO D'AGUA. Peq ueno r io elo J~s taclo doR. G. cloNol'Le, 
banha o mun . de Canguare Lam a e clesagua no rio Cat(t. (lnL 
loc . ). 

OLHO D'AGUA . Riacho elo E s tado elo R . G. elo Nor te, 
banha o mun. ele S. Gonça lo e clesagua no rio Polengy. Ha outro 
riacho elo mesmo nome no mun . elo Jardim, que clesagua no 
Sericló . 

OLHO D 'AGU A. Corrego do Estado de Pemambuco, banha 
o mun. do Bom Conselho e clesagua no Balsamo aif . elo rio 
Parahyb[l.. (lnf. loc .) . Do mesmo mun . no s fazem menção ele 
clous outros rinchos deste nome , um a fl' . do Riachão e outro 
afl'. do Frecheir&s , que o é do rio Parahyba. 

OLHO D'AGUA. R iacho elo Estado ele Pernambuco, na 
cidade elo Páo cl'Alho . 

OLHO D'AGUA. R iacho do Estado elas Alagoas, all'. ela 
margem clir. elo rio Coruripe . 

OLHO D'AGUA. H.íbeirão elo Estado do Paraná, ail:'. da 
margem esq. elo Butil1, trib . ele Negro, que o é do Jguassú. 

OLHO D'AGUA. Corl·ego do Estacln de Goyaz, banha o 
mun. ele Santa Luzia e desagua na margem esq. elo ribe irão 
Alagoinha, trib. elo Alagado . (In f. l oc. ). Do mesmo mun . nos 
fazem meoção de ou tro corrego desse nome a.rr. cl[l. margem 
esq. do ribeirão Alagado; e de um outro afi', ela esq . do cor
rego ri o Cectron. 

OLHO D'AGUA . Ribe it·o elo Estado de l\1atto Grosso, a fl'. 
dit·. elo rio Pa<'edão, galh o elo rio Ma nso ou elas Mortes, ontre 
os el as Lages e Jabot{L. Nasce na ser ra elas Lageõ. 

OLHO D'AGUA . E' a cabecei ra m:t is t•emota elo Guaporé , 
or ig inada aos 14° <10' S . e 15• 5ô' 15" O; no Estado de Matt'J 
Grosso. 

OLHO D'AGUA. Riacl10 elo Estado de Matto Grosso, é 
um peque o o subsidiaria do Jaurú, entre os ribeiros elo Gale e 
do Acorisal. 

OLHO D'AGUA DA ABOBORA. Log . elo Estu do elas 
Alagôas , no mun. do 'l'ri umpho. 

OLHO D'.AGUA DA ANTA. Corrego elo Estado ele Per . 
nambuco, banho o mun. elo Bom Conselho e clesagua no rio 
Parahybt~. (lnL loc .). 

OLHO D'AGUA DA CRUZ. Log. do Es tado claG Alagôas, 
no mun. de Sant' Anna elo Ipanema. 

OLHO D'AGUA DA GANGORRA. Pov . do JUstaelo do 
Ceará, no d is t. ele A rGas . 

OLHO D'AGUA DA EGREJA. Log. do Estado do Ceani, 
nos lim ites do rn uo . de Milagres. 

OLHO D 'AGUA DA MATTA. Log . do Estado ele Per
nambuco, no rnun . ele Bom Conselho. (In f. loc.) . 

OLHO D 'AGUA DA ONÇA. Log . elo Estado ele Pernam
~mco, na freg. ele 'l'aqnar a bin ga; com uma esc"!:!. pub l. de 
~n s t. pl'lm ., creacla pelo art. I § I ela Le1 Prov. n . i. 5H ele 
13 ele maio ele 1881. 

OLHO. D'AG UA DA ONÇA . Col't'ego elo Estado ele Pernam
buco, co er e a cin co kils. ele Gara nhuns. E' atravessado pelo 
prolongamen to da E . ele F. de Pernamb uco. · 

OLHO D' AGUA DA PEDRA. Log. elo Estado das Ala
goas, no mun . de An adia. 

OLHO D'AGUA D'ARÊA . Log . do Es~ado elas Alagôas , 
no num. de Sa nt'Anna elo Ipanema. 

OLHO D'AGUA DAS BESTAS.· Log . do Estado das Ala
gôas, no mtin. de i\.naclia. 

OLHO D 'AGUA DAS FLÔRES. Log . do Estaclo das 
Alagôa.s , no muo. de San"L' Aoua elo Ipanema . 

OLHO D'AGUA DAS PEDRA$. Log . elo Estado elas 
Alagô<ts, no mun . d'Agua Brane<t. 

OLHO D'AGUA DE FORA, Log. elo E stado elas Alaguas, 
no mun. d' Agua Branca . 

OLH O D'AGUA DE LUIZ JOÃO . Log. elo Estado de Pel·-
nambttco, n o mun. ele Bom Conse lho (ln f. Joc.). · 

OLHO D'AGUA DE PEDRAS. Log . do Estado de Per
nambuco, no mun. ele Bom J ard im . 

OLHO D'AGUA DO AMARO. Log. do Estado das Alagôas , 
no mun. ele Sant'Anna elo Ipauema . 

OLHO D'AGUA DO CABUTA. Log. elo Es~aclo elas Alagôas, 
no mun . ele Anacl ia . 

OLHO D 'AGUA DO CACHORRO. Col'l'ego do E s·tado de 
Pertmmbuco, ban ha o mtm. elo Bom Conselho e desagua n o 
B r~jão, tlfl'. do l'tiachão . (Inf. loc . ). 

OLHO D'AGUA DO CAMPO. Log. elo Estado elas Alagôas, 
em S . Bl·az. 

OLHO D'AGUA DOCE. Log . elo Estado das Alagôas, no 
mu n . cl'Agtm Brauca . 

OLHO D'AGUA DOCE. Ser nt elo Estado du P a r ahyba elo 
Nor te, no m uu . de Ingá, proxima ás serras do Agudo e 
Mombuca. 

OLHO D'AGUA DO CARNAHUBAL. Pov. do Estado elo 
Ceará, cerca ele 18 kils . ela freg. de S. Benedicto, com uma. 
capella de N . S . Auxiliaclora . 

OLHO D'AGUA DO CASADO. Pov. do Til sbado el as Alagôas, 
á rnnrgem da E . de I•' . ele Paulo Ail'onso. 

OL HO D'AGUA DO CHICÃO . Log . do Estado das Alagôas , 
em Sa nL 'Anna do Ipanerna. 

OLHO D'AGUA DO CUNHA . Log: do Estado elo Parahyha 
do Norte, na fl' eg . ele S . Jo ão do Canry. 

OLHO D'AGUA DO FARIAS. Log. elo Es tado das Alagôas, 
no mun. de Anaclia. 

OLHO D'AGUA DO FELIX. Corrego do Estado de Per
nambuco, no mun . ele Bom Consel ho; clesa,.ua no Brejão af!'. 
elo R iachão. (Inf. loc.). 0 

' 

OLHO D' AGUA DO GÓES. Dist. do mun. de Correntes, 
no J!.:stado de Pern am buco. 

OLHO D' AGUA DO IGNACIO. Corrego do Estado de Per
nambuco, banha o mun. elo Bom Conselho e clesagua no 
R iachão. (Inf. loc.). 

OLHO D'AGUA DO JATOBÁ . Log. do Estado das Alagôas, 
no mun. de Anadia. 

OLHO D'AGUA DO MANOEL BENTO. Log. elo Estado 
el o Cea r á, no mun. do Jardim. 

OLHO D'AGUA DO MARINHEIRO. Arraial elo Estado 
tlas Alagôas , no mun. de 'l'raipú. 

OLHO D 'AGUA DO MONTEIRO. Ana ial do Estado das 
Alagôas, no muu. ela Vic·toria . 

OLHO D'AGUA DO NEGRO. Log. do Es tado das Alagôas. 
em Sant'Anna do Ipanema . 
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OLHO D'AGUA DO NETO. Mono do Estado do Parahyba 
elo Nor-te, nomun . cl'Alagôa do Monteiro. 

OLHO D'AGUA DO NOBRE. Serra do Estad0 do Ceará, no 
mun. elo E. San·to . 

OLHO D'AGUA DO PADRE. Log. do Estado das Alagôas, 
no mun. elo Pão ele Assucar. 

OLHO D'AGUA DO PADRE. Riacho do Estado do R. G. 
do Norte, no mun. de Sant'Anna do Mattos . E' vulgarmente 
denominado Sant'A nn a (Io f. loc. ) . 

OLHO D'AGUA DO RANGEO. Carrego do Estado ele Per
nambuco, ban ba o mun. elo Bom Conselho e desagua no 'l'a
quary, alf. do Ar abat·y Novo , que o é elo Balsamo e este do 
rio Parahyba . (lnf. loc .) 

OLHO D'AGUA DO SALGADO. Log. elo Estado da 5 

Alagôas , em S . 'B1•az. 
OLHO D'AGUA DO SANGUE. Log. elo Estado das AJag.Jas , 

em S . José do Bolão. 
OLHO D'AGUA DOS BOIS. Log. elo Estado elas Alagõas, 

no muo. de 'l'raipú. 
OLHO D 'AGUA DOS BREDOS. Pov. elo Estado Pernam-. 

bttco, na com. ele Cimbres . 
OLHO D'AGUA DOS CABOCLOS. Log. do E~tado elo 

ParahylJa do No l'te no lermo cl'Alagôa elo U onteiro. 
OLHO D' A.G U A DOS CA V ALLOS. Log. elo Es tacl o do 

Ceará, n os limites da freg . ele Milagres. (Lei Prov. n . 517 de <! 
ele dezembro ele 1850 .) 

OLHOD'AGUA DO SILVA. Serra elo Estado do Parabyba 
do Norte, no mun. cl'A lagiJa do Monteiro. 

OLHO D' AGtlA DOS SANTOS. Log. do E stado do Ceará, 
no termo de Milagres. 

OLHO D'AGUA DO TABLADO. Log . elo Estado elas 
Alagôas, no muo, elo 'l'raipú. 

OLHO D'AGUA DO VIANNA. Pov. do Estado ela Bahia, 
distante 48 kils. da villa elo Brejinho . 

OLHO D 'AGUA GRANDE. Arraial elo Estado elas Alagôas, 
e1n S. Braz. Ha u m outro log. do mesmo nome no mun . de 
Sant' Anna elo Ipanema. 

OLHO D'AGUA GRANDE. Serrote na fl·eg-. elo Sobral, no 
Estado elo Ceará . Cultivo ele l egumes e mandioca (Pompêo.) 

OLHO D 'AGUA PEQUENO , Log·. elo l.fls~aclo elas Alagoas, 
em S. Braz. 

OLHO D'AGUA SECCO. Log-. elo Estado elas A.lagôas, no 
mun. ele Paulo Affonso. 

OLHO D'AGUA VELHO. Log. elo Estado ele Pern ambuco, 
no mun. elo Bom Conselho (Inf. loc.) 

OLHO D ' AGUA VELHO. Pequeno rio elo E stado de Pe:·
l1ambuco banha o mun. de Bom Conselho e desagua no no 
'l'raipú (In f. lo c.) 

OLHO DE BOI. Nome ele uma barreira Yermelba. e circu
lar existente no cume elo morro do Pirangy, na pon·ta desle 
nome e Estado elo R . G. elo Norbe . O seu conhecimento é im
portante para os navegantes . o ·sr . Colla~ino denomina a ess~ 
barreira - Olho de Boi~ e o pt·a tico Phelippe, - Cú de Bo2. 

GLEOS D'AGUA. Parochi a elo Estado ela Bah ia , n o muD. 
ele Alago inhas. Orago ele N. S. ela Conceição e diocese archi
episcopal ele S. Salvador. Constituía uma capella filial d~ 
matriz t.la Eg1·eja Nova. Foi ct·eada paroch1a pelo art . . I ela 1.- ei 
Pl'Ov. n . :l.86t de 27 ele maio ele 1.879 . Sobre suas elJvLsas VLde 
at•t. II da Lei Prov. n. 1..861. 'l'em escholas . 

OLHOS D'AGUA. P arochia do Estado ele S. Paulo, no · 
mun. ele Batataes . Orago Saut'Anna e diocese ele S, Paulo. 
Foi creo.da pel a Lei P1·ov. n. 23 ele 25 ele abri l de 1859. U::ra 
denominada S. José do Morro Agudo. Tem clu~s eschs. publs. 
de inlr . prim. Agencia elo correio, cr eacla em Jane1ro ele 1887, 

OLHOS D'AGUA. Parochia do Estado ele Minas Geraes, n o 
mun. de J équiiahy. Ora"O Sant'Anna e diocese de Diaman
tina. Foi em principio u~ clis~. elo mun. ele Minas Novas, elo 
qual a Lei Prov. n. 32 ele H ele março ele 18~6 clesmem brol!
para incorporar ao de Montes Claros da Form1ga. Elevado a 

paro chia pela Lei Pro v. n. !1.. 563 de 21. de julho de 1868 foi 
incorporada ao mun. ele J equitahy pelo a rt. TI da de n. 1.996 
ele '14 àe novembro ele 1873 . T em duas eschs . publs, de intr . 
pl'im., um a elas quaes cr eacla pela Le i Prov. n. 2.395 
ele '13 ele outubro ele 1877. Sobre suas divisas vide: Lei Prov. 
na . L818 de 30 ele se tembro ele 1871; 1.916 ele 19 de julho ele 
1872; 2 .374 de 25 ele setembro de 1877; 2 .631 de 7 ele janeiro 
ele 1880 . 

OLHOS D'AGUA. Pov. elo E~taclo elo Maranhão, no mun. 
ele Auajat ulm . 

OLHOS D' AGUA. Log . na co~ ta elo Estado elo R. G. do 
Nor te , en tre a ponta do Calcanhar e a ilha de Cima. O ter
r eno a hi é baixo e ele pouca extensão ; nelle encontram-se 
cacimbas com boa agua potavel. O navegante, que achar-se 
em ft·ente a este Jogar e que o tiver no rumo ele OSO. estará 
em posição de safar- se elo canal que llca entre o recife , que 
acompanha a costa, e esta. 

OLHOS D'AGUA. Pov, elo Estado das Alagôas, no mun . 
de Pir<~nh a s . I-Ia outros logs . elo mesmo nome em Pioca, Vi
çosa, Atala ia e Parahyba. 

OLHOS D'AGUA. Pov. elo Estado ele Sergipe, no mun. 
de Itabaiana. Ha um outro log . elo mesmo nome no mun. do 
Lagarto. 

OLHOS D'AGUA. PoY . elo Es tado ela Bahia, na freg . da 
Eg reja Nova ; com uma esch . publ. ele instr. prim. et·eacla 
pela Lei Prov . n.1.635 ele 14 cle julhõ ele 1876. 

OLHOS D'AGUA. Log . elo Estado da Bahia, no mun. dos 
Meiras. 

OLHOS D'AGUA. Log . do Estado do Rio de Janeiro, tla 
l'r eg . ele Quissaman do termo de Macahé. 

OLHOS D'AGUA. Bairro elo mun. elo Nnporauga (E . Santo 
dos Barretos), no Estado ele S . Paulo. Orago Sant'Anna, 
'l'ern escbola. 

OLHOS D'AGUA. Bairro do mun. de Itú, no Estado de 
S. Paulo. 

OLHOS D'AGUA. Bair ro no mun. ele S. Cal'los do Pinhal, 
no Estado ele S. Paulo. 

OLHOS D'AGUA. Log . no mun. do Gravataby do Es~ado 
elo R. G . elo Sul, com uma esch, mixta publ, ele inst. pt·imaria. 

OLHOS D'AGUA. Pov. elo Estado de Minas Geraes, na 
freg . ela Venda Nova, com uma esch. publ. de ins t . prim., 
creada pela Lei Prov . n. 3 .396 ele 21 de julho de 1886 . 

OLHOS D'AGUA. Log .. do Estado de Goyaz, no termo de 
Pyrinopol is . 

OLHOS D'AGUA. Estação da E. de F. de P aulo Affonso, 
no Estado elas Alagôas, entre Piranhas e T alhado, no kil, 28. 

OLHOS D'AGUA. Serrotes que passam ao SO. da cictacle de 
Goitá, no Estado ele Pernambuco, (In(, loc.) 

OLHOS D'AGUA. Serra do Estado elas AlagiJas, no mun. 
de I alrneira elos Indios. 

OLHOS D'AGUA. Serra elo Estado ele Matto Grosso, entre 
os rios Jaurú e Cipótuba. Nella tem origem o rio elo Cabaça!, 
por Yarias cabeceiras. 

OLHOS D'AGUA. Pequeno rio elo Estado ela Bahia, alf. 
da margem esq, elo Toirão, trib. do S. Francisco. Recebe o 
S. Pedro . 

OLHOS D'AGUA. Rio elo l~stado ela Bahia, atf. do Traripe. 
OLHOS D'AGUA. Corrego elo Estado de l\Iinas Geraes, afl'. 

elo ribeirão das Pedl·as, que o é elo rio ele S. Francisco. 
OLHOS D'AGUA. Conego elo Estado de Minas Geraes, afT. 

elo rio Sapucahy, nas divisas do Carmo elo Rio Claro . 
OLHOS D'AGUA. Carrego do Estado de Minas Geraes, no 

mun. do Carmo do Paranahyba . Corre para o rio deste nome, 
OLHOS D'AGUA . Ribeirão elo Estado de Goyaz, desagua na 

margem dir. do San·ta Maria, braço do Crixá-mirim. · 

OLHOS D'AGUA . Ribeirão rio Estado de Matto Grosso, aff. 
elo rio Verde. 

OLHOS D'AGUA. Pequena la"'ôa elo Estado de Minas Ge
raes, na freg. ela Lagoa Santa. 6nf. loc.) 
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. OLHOS D1
AGUA DAS COBRAS. Log. dó !!lstado de Mi• 

na~ Geraes, no mun. ela Januaria. 

OLHOS D'.AGUA DO ACCIOLI. Pov. do Estado das Ala
gôas, no mun. de Pa lm e it·a elos Inrlios, uo se l'lão . aos 9° 37' 
ele L~rt. S . e 6o 37' ele Long. E. elo Rio ele J aneiro. DisLa cl<t 
séde elo mun. 26 ~ kils., ela pov. do Limoe ir·o e villa ela 
Anaclia 6i:i ~6 , da cidade do Tra ipú ao S. por 198, e ela pov. ele 
San t'A nna do P a nema a O. por 145. Está asse nte na ser·t·a do 
seu nome, onde se estendem á di1·ei~a e á esquerda lavom·as ele 
a lgodão circ ttladas ele flores tas e a r bustos, e em CUJO valle 
oriental mana a fonte, qne lhe dá o n ome e abastece a popu
lação ele agua potavel em abtlnclaucia nas seccas mais prolon
gadas e extrem as . Deriva o complemento de Accioli do appel
liclo de um ele se ns anti gos mo t·adores , Jgnac io Accioli. A pov. 
pelo inverno es~á mn ito mer gu lhttcla nas aguas, é como qne 
um pantano; no ver ão é uma massa ele verdura sombri a . 'l'em 
6 .000 a lmas, duas e·schs. publs. ele in stt·. prim. e urn.a cape ll a 
da in vocaçã o ele N . S . ela Saude. A R.e,vista do Inst. ~!?·oh . e 
Geog•·· Ala,qoan~ publi co! ' em seu1L 6 de j tt nho c~e 1875 a se
g uinte « lvf emo1·w htsto·rwa, eslM2stwa e ,qeo,qr ctphwa elos Olhos 
d'Agua elo Aocioly, por Tb em istocles SoMes ele A lbuqnerque 
L eão .- A pov. elos Olb.os cl' Agua elo Acc t ly, um a elas m a rs tlo
r escen t es elo sertão cl:ts Alagoas e primeira da com. ela Pa I
me ira elos Iodios . es tá s itu acla a 9° 37' ele latiLnrle meridional o 
6o 37' ele lon"'itt!cle oriental elo meridiano elo R io ele Jane.iro. 
Distancia-se ~la sede ela mesma co m. ao norte por 2G J.6 kil.s ., 
ela pov. do Limoe iro e vi lla ele Anaclia á les te por 66 l~, ela villa 
elo 'l'raipú ao sul por 198 e d<t pov. ele Sant'Anna elo P a n ema 
ao oeste por 145. Está encostada á set·t·a do sett nome, onde se 
estendem á direita e á esquerda ] :;,<ouras el e algodão, c it• cul a
das de florestas e arbustos , e em cujo valle oriental ma na a 
fonte que Lhe dá. o no me e abastece a população ele agua potave l 
e m abundan cia nas seccas mais pro longadas e ex tremas . De
riva o complemento ele. Accio.ly elo appellido c~e um ele se tls a n
·ti gos moradores Jg nac 10 Accwly , C LI.) a trad tçao ,so bre.vtve entt· 
os ua turaes do lugar . A pov. pelo Inverno es ta metu merg·u
lhacla nas aguas, é um como pantnno que Jluctua para a bnncl~t 
ele leste, pel o verão e m que a nat tlt'eza es tá. desseccacla e n~ol'ta 
pdo sopro ele sêcca, é uma massa ele verdnr l1. sombrJa, é um 
oasis . Um arroio pt·ocecle nte ela fonte serpêa ao Longo e as suas 
margens verdejan Les, a lca ti f'aclas ele flôl'es, pe l'elem-se n'u m 
l a byrintbo ele cercados ele captm el e planta e g r<tmma que sup
pl'em em gran de parte a f ai ta ele pastagens pat'a os anunaes 
caYallares, Na ex tt'em i.clacle ele uma rua- a ela Al'êa- e sobre o 
t ecla ele outra- a ela Flores ta- , um gnrpo cl tl boni tas a r vor es 
seculares , ao mesmo tempo que erguem aos céos e recurva m 
caprichosamente as comas f rondosas, ele crue est~o ca rregadas , 
cobrem com a frescura ele sua sombra duas cac1mbas de agua 
doce ele uso publico (que são o nncleo ele viela ela vertente), e 
uma p~.rticular ele Ma noel Ma.thias , q~e conserva a melhot· 
a"'ua em qualquer tempo; e offel' ecem a vtsta Ulll a plHOL'etica 
p~isagem, Na estação calmos:'L reina nestes Ritios uma aura 
ret'l'igel'an·te que_ exbal a o ge nJO elas fontes e elos hosqnes; e a 
sua a}Jproximaçao é aclve l' ttela pe lo munnuno das fol has e 
emanação elas aguas e do ar. No f11n do das casas ele outra 
rua- a cht F eira- a agua em liltl'ação borbulha e cresce ã fl ôl' 
ela terra em dive rsas cacim bas ela se rventia elos moraclo l'es , 
entre as qnaes se avantaja uma de bomba, do vigario Francisco 
Vital ela Silva . Aqui principalm ente a agua à crys ta llimt e 
optima, mas clege ner <1. p las enxurradas elo inverno ~ l'alla do 
asse io das travessas e qu1ntaes,. onde se ap1nham e vrvem m~
n adas ele a nimaes ca prinos, sumos e otllros . Acl!ante o a rr01o 
se canalisa alravez da stm ft-onteira, onde a ag11a passa a ser 
sali trosa e pesacl:l em qualquer e;; I ação, se nindo apenas para 
bebida de animaes l avagem de roura e serv1go ele costnh a. A 
zo na elos ten enos l't·escos e pa luelosos qua enl:tcham a Jocalt
elade é uberrim a, e procl11~ com v iço aclmira~el todas as a rvores 
fruc~iferas elo nosso so lo, como a banan etra, tt go tabe ll·a, a 
figHei1·a , a pinheira, o coqueiro ela praia , et c.; mas a sua cul
tura é imperfeita e de~prev.acla, .e os habllantes concentram 
nesses lugares a plantaçaq elo cap1m "' canna ele assucat·. que 
reben ta com um luxo e força ele vegetação espa ntosa e att111ge 
r apidamente a um enorme crescimen to, a pe>nto de se ve nder 
uma canna até por 120 réts . A mamamoen·a .abunda por toda 
o. parte, ora carregada ele fl~res,. ora ele ve ~·cles e sazo nados 
fructos . As serras o varzeas sao r tcas ele fer lll tclacle , e n ellas 
a cultura elo algodão, abobora, mela ncia e cer eaes se faz e m 
alta escala. O plano ela pov. apresenta a estat isttea que seglle: 
Duas praças-·a ela Ig reaj, em q ue na missa e novenas elo Natal 
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a populâçiiil l1ell'Ot1git~ de todos bs lados, a&h;ahid.a peia irt-' 
fl•1encia e predií'ecção ela festa e espirito ela eliversi.io que ~e 
derrama na merca nc ia ele doces e em jogos e outros diverti
mentos; e se re un e uma vez pot· se mana aos domingos na feira, 
na qttal é fr qllcnte <1 c<trne ;-ercl e e cer eaes e o peixe salgaclo 
e secco d;t pt•aia e elo S. Fra nc isco; a ela Flores ta, o nde os 
vi<1. ja ntes e caravanas que vem elo Pe ueclo pe lo estio depo is ele 
uma lon ga jornada, che ios ele Ctdiga. e sêcle, gos·tam ele cles
cansa t· á. som bra elas at·vo t·es a ntigas qne a bo r clam e á beira 
ela cacimba publica para se re faze rem e gozarem ele sua fr·es
cura. Oito ruas C[Ue correm para llehts a c inco est rad as ge raes 
que se pr enclem a pov. , ele uma e ou~ra margem elo arro io . E 
são: ruas cl fl Palm eira, ela Igreja e elo Pe11eclo n a est rada ele 
noroeste a sudeste ela Palmei ra ao Penedo ; ru as da Fei r a, elos 
Olhos cl' .Ag<Ja e ela Ar êa nas duas estl'aclas ele n or te a sul e 
sudoeste de Que l)l•a ngulo ao Tl' a ipú e P fio ele Assuc::a· ; e ruas 
cln F loresta e· elo Pat·aguay n a.s d1 tas estr adas ele oesLe a l este 
pa t· :l. Anacl ia., ·S . Miguel ,· Pi la r e Alagoas . J~stas clifl'e l' entes 
l' ttas ma is 011 menos ex tensas con tém a o lodo apl'oximada
menle 160 cas:~s, numero que sofl're a cons iclel·avel reclucção de 
100 so bt·e o alma.nack deste a nno. Apezar desta cliO'erença o 
l ogar é populoso e ele ce t·.ca cl 600 hnbs . Uma ca pella ele N . S . 
da , 'a ucle a o lado occiclental da rua ela Feira, olhand o p a ra o 

· ol'i eote, de que a da ta ela r·und ação r emonta a 13 ou 1<1 annos. 
' Dons cemitet·ios , um novo ele macleit' a lavrada e gt•acleaela so bre 

baldrames no flanco direito clrt capella, e um \eiho oa ma r gem 
esqnerrla cl <J. est rada ela Palmeira , em ruínas e quas i abando
n ado . Um a pequena casa qtte serve ele açougue a p oucos passos 
de d istancia doi capell a e oade RO corta aos clomwgos a carne 
ver de ele pot'co e ele gado a 360 o 10logl'am.ma ( 5~·120 .a@) . 
Duas bolllodeiras ele descaroçar a lg·odao, movtd as po r a nrmaes, 
no ex tremo norte e sttl ela pov . , uma pel'tence nte a Ma noel 
Manl' icio da R ocha e outr~t a Bartholorneu el e Souza Visg rteit·o. 
Q1taLro machi11as a met'ica,nas elo me~mo suv iço, movidas por 
fol'ça bl'ar;a l. que se dão el e a lu gtle l pel us sal't•as e pet•tenccn~ es 
a clive t·sos. Dezeseis casas de negocio, 2 pedencen~es a Stllicli
·tos italianos, 2 a portuguezes e 12 a nacionaes. todas de fa 
zendas e molhaclos1 a lgumas muito insig tlifica n tes . Pred ios 
propriCJs para paço d tt c<tmara e casa de prisão . qu11nclo venha 
a se r vi lla, ele que são proprietarios o l' i ~'tri o Fr8.ncisco Vital 
el a Sil va e Jus t ino Pe t·e it' lL ela Luz; omci nas ou tendas ele 
artes mechanicas : ele snpnte iro , fet' t'elro, ourives , l11toeiro, etc. 
Cinco estr<tdas publicas, Jat·gas, pl anas e magnitict~s que cles 
embocão clen Lro el a pov . e seguem para . todo o I iltoral elo rio 
ele S . Francisco, cida des elo P enedo, S. Mig uel, P1lat• e Alagoas 
(a me lhor da província para uma v ia fe t't'ea .que Re prencl<t á 
capital, por desdobrar-se pot· uma, vasta plantele de ma is de 
1~0 kils . até ao ma r), e vill as ele Quebl'angulo e Palme tt·a d os 
Inclio s, ponto com os quaes nu tre a pov. forte comm et· cio .cle 
al godão, fazendas e gen er·os a Jimenticios . I-Ia carne ele so l 
constantemente a 880 rs. o ktlg. (400 L'S. a libl'a); lei te ele vacca 
diariam ente a 240 o litro (80 rs. a gan·al'a) e mais us ttal, gt·a
tuitamente . A enorme cal'esl,ia elos generos impoetados é cem
pe nsada pela extrem a bar·a teza. elos cereaes. C omprebencle os 
Olhos cl'A~>it::l. elo Accioly o Let·rt tono ele um cl!str1 cto el e subcle
le,.acia ct~aclo em 3 de março el e 1869, e subordina do á jltris
cli'i:ção 'civil e ecclesiastica elo termo e parochia ela Palin eira 
dos Inclios . Conta o clistl'ic to umn pop . ele G. OOO a lmas, cli s tri
bu icla por oito qtlo.rt<:irões,, que diio 300 baptisaclos, entre mais 
ele 1.000 da f l'eg .. 1<:>0 obttos e 50 casamentos unnualmente . 
Tem os segtlintes limi.tes: p t·inci pia ela passage m elo rio Lunga 
na far.encla elo Caru a ele Pedro el a S ll v a Dias e segue pela 
estr ada real qtte se dirige ele Anael ia á Palme ira até á l agô<1. 
elos Cald P- it·ões de D. Ma r ia Enphrasia; el'abi a lagô:c Com
pr ida de J osé Thomaz ele Albuqnerqne e des ta aos si tios Olaria 
rl e .João Vie ira. S . José ele· Antonio Luiz C<tvalcante, laf:à<t ele 
Gav iiio , l agôa ela .Titnça, l agôa elo Gravatá a ma t·ello ele Fran
cisco Corl'ea elo Rosal' io , f;.tzencla ela Mar cação de Joào Sim
plicio el a Cunha na r ibeir <L elo Traipú; cl'ahi v"e ao siLio T erm 
Vermelha e cliscol'ren do pelos si tios- D'azencln Carvalho, Bella 
Aurora, Sen,oLe, lagôa Comprida el o. fin ado Manoel Antonio 
Tavares 1 , desce pela estrada ao s1t1o elo 01t1r.eJro a encon
trar o rio Cururipe, por cuj a margem d ireita sobe até á barra 
do rio r.unga, segttinclo tambem pela mar ge m clit•eita deste 

t A l•"'va Oompt·ida é de José Vit(ll; e para fica!' em linhn deveria 
se1· a lagOa Gntnde de i\Ianoel Antonio •ravarcs. 
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~~ irn a até á passílgem do Carué, , donde pal'ti r a. Tem a figura 
de dois a rcos de circul o parallelos, unidos nas extremiclades 
por l inhas rectas, cortando as pontas da meia lua. Sua maior 
exl;e nsão é ele 79 kils. (cerca de 12 legoas de 3.00) bt·aç;ts) de 
leste a oeste e :1.9 ' ~ kils. (quasi tres legoas) de norte a sul. 
A melhoe divisão seria sem duvida a gue prolong<.>.sse no t·umo 
do oeste a l inha ela Marcação á Tena-Vermelba, compreh eu
dendo as fazendas e moradia do capitão Antonio Pinto da 
Si lva L eit:lo pela parto direita da estrada da Palmeira ao s itio 
Gailinhas e fazenda ela Boa Vista <Lté ao povoado elo Rü,cho 
elo Sertão ele Baixo, inclusive; e d'ah i r etrogntdass~ pei<L 
esLl'aela elo Riachão, VolLa, Salgado, Lagôa da Cruz, Lage, 
Itap icurú, povoado dos Veados, e descesse ele estrada abaixo 
até Qttati. e d'ahi segu isse pat·a o Tingu i, Lagôa d' Agua, a ui 
~ahir na Volta da 'l'elba no rio Ctn'ttripe,pelo qual subida até á 
h.tua do Lunga e por este até :J.O pon'to de p:wt icla n a pas. a
g·em do Canu't. Se ria de gr ancle ut ilidade par a os bahs. elo 
Riachiio, VoHa, Salgado, Lage, lLapicurú e povoados dos Vea
dos, Santo Anton io e Sertão do Baixo, que distam de t06 a 
13.2 ki ls . (iô a 20 legoas) da villa do Traipú, a cujo terdtorio 
e pat·ochia perl;encem, e onde ta rde ou nunca chega a acção 
da pol ic ia e c[,, jttstiçfJ., e menos a i nela os soccorros da r e lig ião, 
apezar de ter nm fó co ele pop . menos orde ira e timornta no 
melho r tel'l'eno de plantaçti:o de algodão e tres capallas em 
bom estado-a do R iacbão, ele bella apparencia sob a invocação 
de Bom Jes tts dos Peccaclores, com um nicho dedicado it Santa 
Cruz, a dos Ve;~dos so b a invocação de Santo Antonio, e <L do 
Riacho elo Se rtão de Baixo sob a invocação de S . José. Por 
amor do set·viço publico ganharia assim ' o 'actua l clis tl'i cto ela 
subdelegacia pouco m:üs ele 7 ktls . de la rg ura sobre i5 de 
comprime nto el a parte elo vastíssimo te t· mo elo 'l'raipt't, onde 
os cl'imes cl~ sa ngtte são tão numet·osos e em CllJOS sertões não 
h a a menor noção de respei to ao pl'incipio da autoridade . A 
parochia do Limoeiro pel'cleria nm~o. it1si~rlilicanLe nesga em 
vanLagem da regula ridade d a I i11ha divisaria . O teneno do 
clistl'icto é plano; junto á pov. da parte elo poente se l evant.a 
a serra ponteaguda elos O I h os cl' Ag-ua, e m cuja prolongação ao 
NO . sob t·esahe o alcantil ado penhasco conhecido po1· Pedra do 
.Negro- c1ue se a vista de longe desde a Palme ira ele Fóra; para 
o poen\e se estende a té á sen 'a do Cnité. E' do va lle orie nt<d 
desta cot·dilheira que se deriva a fonte perenne cl'agua potavel 
ela pov ., atr avez da q ual se expra ia . ot·a em char co , ot•a em 
,ll'roio correndo para o nascen te, e logo depois pat·a o N . ate 
cah it• ~o rio Cunll'ipe peht maegem dir., distante 3 kils. (quas i 
meia legoa). Da serra do Cuite procede a fonte per enne e saloba 
d o lriacb o J~war~ c1ue corre ele poente para nasce nte, avisi
nh~- se da Jan-ôa do mesmo nome e fót·m a. u aç ttde da pt·op t·ie
dacle do vig~rio Fran cisco Vital da ~ilva, em qne h a este 
despendido acima tle tres contos ele réis, e depois_ de um curso 
d e 6 kil s. (ce rca ele uma legoa) despeJa no R tach ao , outt·o a lil . 
cb mat·gem clir . do Cnruripe. Em d istancia de 3 kils. · ao 
nasce11te se e rgue a serra Verde, tambem ponteaguda, o Ser
r ote e a lém nas bl'umas do hot'i so nte- a c :.: tensa e fertil iss ima 
cor cÚlheira da Palmeira dos Indios, base dominante do sys
tema. Estas duas serras-Vet·de e dos Olhos d'Agua, empinadas 
e con icas , guar necem a pov . á ~ · e á O .. á seme lhan~.a de 
duas muralhas ou pyram ides do Egy pto . E llas e a cord llhell'a 
g·er ú da Palmeira dos Indios, que corre de N. a S . .em arco 
de cil' c11lo e orla o hol'isonte, aw la elo pela dt s tancut. 1m peclem 
a ventilação; e esta cit·cums tancia, unida ás e:..:ha lações putr i
das elos ch arcos, aguas estagnadas , es terc1uilineos gue se accn
mulam n os guintaes, cuj os m iasmas n ão são val'l'idos pelos 
veu~os e Jhtctnam diurnamenle na atmos pher a, torna a p ov . 
pouco saudavel , tão humicla no inverno, como calida no verão 
e sujeita a fl'ieiras que clestt·oem os a n11nacs C<tbt·uns e l aui 
geros, ao Jlage.llo a, que chamam vulga l'me1.1 1e ??W?"?"i?lha, gue 
extin g ue a; avPs domesticas, e a cleiluxos, febres e ophtalmias 
que pe l'segllelll a populaç:lo em di ffer entes phases do anuo. As 
l a"oas de alluvião são numerosas; en tre ellas notam- se as se
gtti n tes: Lagôa- Comprida, Enc.~wtada, ele Cima, el o JcbCIJâ"d, . 
do Felix, do Amal'O, elo Riachao, elo Cmté, el<t Arem, do 
Curral, dos Ccbbaços, da Peclt·a, da P ttlanqueta, da,~ Melancms 
e Ja c-ôa do Tatü, onde ha cet·ca ele :1.2 m•Jraclas. lodas estas 
la"Ô~s se co<tm pelo verão e os habs . vem abasi;ecer-se d'agua 
n~~ po1' . até em distancia de 33 kils. (5 legoas) e mais.; e 
vollam com comboyos d e ancor:1s cabaças e borrachas chetas 
para consummo de uma e duas'semanas . A agua é então .a 
vida e a vida por um lestemunho singular da ProVlcl~ncta. 
existe em abundancia a lli; por todo o sertão pesa a. ea~ICula 
ardente de fogo, desol ação e morte ! O teneno do cl1stncto é 

em m~i tas partes cobel'to de pedt·egulho e notavel poe essa 
multtdao de lagôas gne se encon tram por toda a superficie sob 
diversos n omes e set·vem de açude ás faze ndas de cri ação e 
cultura peio invet·no e du r ante as pe'guenas seccas . E' muito 
pr oductivo de m ilho, leijão e a lgo dão que se cultivam debaixo 
ele cercas en or mes, pam que já se experimenta em muitos 
lagares falta de madei ras; em compensação as cercas cluróm 
muitos an11os e a mesma plantação ele a lgodão se safreja por 
um quinquennio e mais. ]!j' bastaule abonada a cr iação ele 
gado vaccum pelo peso de sua carne e rapicle~ de sett desenvol
vimento; porém a intensidade ela secca de um só anno clestróe 
f<tcilmente a prosper idade ele muitos. Esta indnstl'ia gozfl. de 
grande animação, e pottcos são os habs . que se não dão a 
ella; mas conserva-se sem aperfeiçoamento a lgum, impassível 
e estacionaria nas vias do empil'ismo e d:.. t·otina como a 
agricLtitura. Entr e os açudes notam-se o do vigario Francisco 
Vital, por 6 ~ kils. ao S. da pov. e a 79 kils. o do capitão 
Anto.n io P in to ela Silva Leitão, em cuj«s agnas abuucla o pei:s:e 
elo r to, e nas margens, a ca nna ele assucar, capaz ele mante r 
uma engenboca, e a bananeil'a em g rande cópi a . Não h a 
ou tros rios senão os seguintes : i o o Trai pú que n asce em 
S . Peclt·o, do tet·mo do Bom- Conselho, da prov . de Pernam
buco, ent ra no clistl'icto elos Olhos d'Agua do Accioly, 40 kils. 
ao occidente ela pov., pelas fazendas ela Marcação, Cru~ do 
Meio, Carvalho e Bella Aur ora, que atravessa de N . a 8. e onde 
tem per to de 22 metros ele largura, e de s~ u le ito se ext r ahe 
sal e b<tr t·o de olaria, de que ba por uma e outr.t margem al
g umas oJiicin as ; e rola no fundo do tet·mo do T raipú em todo 
o se u comprimento até banhat• a vil la de seu nome, onde se 
perde no magestoso S . Francisco, depo is ele um cut·so de 198 
klls ., por u m plano. s i bem que livre ele obstaculos, qne clá 
accesso a toda a qualidade de peixe com que aquelle caudaloso 
rio o e tlricjuece, todavia tão i nclinado que o torna impetuoso e 
pouco favorave l a navegação . Pertencem ao numer o de sens 
all's . á d ir . o riach o elas Gall inhas qtte cor re ele NO. para SE . 
n a ex tensão de 49 kilti. desde a nasce nça uo olho d'a g- ua do 
mesmo nome até ;j, confitteac i.a no ponto chamado- Sibio ; o 
riacho do Sertão. de 53 klls. ele C' H'SO . com iden tica d il·ecção, 
sua origem na Chãoan, u o lagar clenomin ado- Cr uz-onde eles 
peja; e ainda o Capoeira e outros ; e á esq . o Salgado, o I m bé, 
o Doce (d'agtta notavel mente impregnada d e sal), Mat·cação, 
,Ja,pão, eLc . - 2o o Col'ltripe, de um ctu·so pelo menos de 165 
kils .• qu e sahe da lagua de J oão F ranc isco na Ma tta Vercle, d o 
tet·mo da Pa lmeira dos lnclios ,20 k ils . ao NO. da vill a; cot•t•e 
de L . para S~ . por 40 kils. <tté jttn lo da pov . elos Olhos 
cl'Agua do .Accioly , orrde volve-se e dilatrt-se para SITI . em 
demanda do oceano, no gllal se la nça por duas boccas, ambas 
navegaveis e su lcadas na preamat• por barcaças que expor tam 
assucar , algodão, mad·e ira, fari nh a de mandioca e sal. Abaixo 
da na scença por 16 ;~ kil s. corta este rio a estrada da Palmeira 
elos In rlios pa l'a a cidade de S. !viiguel e forma na propriedade 
de Leanclt·o Mendes uma pedreira ele que se faz cal que se 
v 11 de a 166 rs. o litl'O (6$000 o alque il'e). Recebe no clistricto 
dos Olhos d 'Agua elo Accioly na fazenda Salgado, perto ela 
pov .. pela margem dir. o ri acho Pa11ellas que vem elo te rm o 
do Bom Conselbo; co rre ele NO . para SE. e tem até a Pal
meira d e Fó t·a pela estl'acla do Gitó 17 passagens, 39l~ ki ls . ele 
cut·so em linha reeta. e mais ele 132 kils . com voltas e r evo ltas 
aLe i< bal'l'a . Pela margem esc1 ., no lugat· Forquilh<t , do rio 
se lhe Jun ta o Lunga que nasce nos malltes altos d o te rm o ele 
Quebrau g ulo. d irig-e-se ele N. a S . e tem 33 lcils . de curso. O 
Ct1r ul'ipe, como o 'l'ra ipú, secca pe lo ve rão ; nas a l'êas elo Jeibo, 
que tambem pócle fo r necer sal, co nset·va ag·ua com o sabor de 
fet'l'u gem q ue rebenta a pouca pt·ol'llnelidade. E' es~reito entre 
altas barreiras no clistriclo dos Olhos d'Agtut do Accioly e 
piscoso n a influenc ia elas cheias e n os poços que duram. O ter
ritorio et·a de N. a S. todo co berbo d e deusas e sembrias fio
r es tas vi rg-e ns, a penas franqueadas· pelos índios chuctwús em 
busca. de caça e me l que abt tndavam, <',em gera l povoadas de 
solidão em qtte só se escutava o gem ido das aves, o s ussurr o 
do vento e o mugido cbs on ças e animaes bravios no seu seio . 
Hoje este aspecto muclott i nte it·a.mente; a mão devastadora se 
a larga ti em todos os sentidos; o fogo acabou ele destruir o que 
o machado de ixou em pe, e sobre as ruínas ele preciosos bos
ques não se veem se não campos incultos. Data dos fins do 
seculo passado a primeira fazenda de criar que soure a emi
n encilt em que demora a rua do Pal'aguay fôl'a abe1·ba e se 
compunha de casa , cercado, doze vaccas e as te rras dos OI h os 
d'Agua e Lagôa da Pedra, consagrad <ts M patl'imonio do Sa
crame nbo, por ti tulo de doação, corno consta do assento ele um 



OLI -624- OLI 

a nUgo livro, archivado na matri z da c idade ele S . Miguel. E' 
a mais remota ot·i ge m da pov. Apezar de todas as incertezas 
que pairam sobre a f6rma da tran sfe t•encia do patt·i monio, as
sumpto pe lo qual as info rmações passam ele l onge, é cons tante 
que Ignacio Acc ioly su ccedea na posse e domínio daR tet·ras h a 
trinta e c inco ou qua renta annos e crms tt'Lli t·a duas moradas ele 
casas, de que res~am mal apagados vest íg ios, um<\ no loca l fltte 
se eleva no fundo ela ig reja elo N. S. da Sa11de e outra n as 
vis inb anças da Pedra do Negt·o, onde abrit·a e fundát·a sitio ele 
l avouras de a lgodão . A acção elas seccas n os sertões v is inhos 
teve e terá por mui to tempo uma influencia notave l na pov . 
elos Olhos d'A:;ua. A pop., ungida pela cri se, affitt ia e se 
accumulava de uma e outt·a margem da verten·te, debaixo ele 
barracas, cobertas de couro e palha, a que ~e acol bi a. até call i
r em as chuva~ torrenciaes. A abu nda ncia de marle iras para 
casas e cercados, a fectmcl idade fio ~ e l'l'e no pa ra cultm·a de 
t ecla a sorte de lavou ra, a bondade dos r evezas para criação ele 
animaes. a multidão de lagos es palhados na reg ião, como o 
manná no deser to, tudo exercia um i mm enso pode L' a ttrncLi v o. 
Uns edificavam moradas na localidade, outros ab riam s itu a
ções e fundavam fazendas na zona do elis·~ricto. Poucos e ram 
os que s~ r etiravam a se tts antigos l a res. Os a ntigos habs . 
deixaram de seu caracte t· traços inele leve is . A sua paixão ba
bitaa l et•a o eucarniçamentó no cr ime , principa l mente co nt ra a 
segurança de vida. Fet·ozes como o tigl'e, compraz ia m-se a 
derramar sangue e mn~ar sem r emorso ! Uma faro i li a hottve 
de que sete irmãos cahi ram fe l'iclos ele morte e dist Ltrbios que 
susci la ram, e de11 cabo de outra fam il ia ela dez ou doze i ncli vi· 
chws que assassinára um elos seus . E:ste esp íri to de aut ropo
phagia uão tem perdido toda a s ua força etltre al gnns ele seus 
descendentes, que se assignalam no seio da mult idão por fe i tos 
do Yalentia e por u m genio audaz e turb·tlento . A pop. act ttal 
é pe la maior pa t·te ele sa ng tte mis lut·ado. e ex tt·emamente falta 
ele luzes e desfa vot·ecida ela fortuna. Censura- se a sua intlo
lenc ia , astucia e a propensão para a disputa e embriaguez a 
que em geral são dados , mas es tão longe de ter um na tura l 
malfazejo e sauguin ario e ha entro elles muitos homen s ele côt· 
branca e parcla, fida lgos por sua probidade e ·tão abastados 
quanto labor iosos. Ao tenente Severino A l1•es. de Lima e ao 
concurso do povo é dev ida a fundação ela ig t•eJa de N . S. da 
Saude, com adro, cruz, capella -m6r de pedra e cal, s ino e ce
mite rio , novos e decentes . Villa do Quebra ngulo, 30 ele abril 
de 1874. » 

OLHOS D'AGUA DO ACCIOLI. Serra ponteagttda na pov. 
do seu nome, no Estado elas Alagôas . Em seu prolongamento 
para NO. sobresahe o a lcant ilado penhasco, denominado Pedra 
elo Negl'D, que se a vis ta de m ui to longe . · 

OLHOS D'AGUA DO MACACO. Log. elo Estado elas A.la 
gõas, n o mun . de S . J osé dos Carnops. 

OLHOS D'AGUA DOS CAVALLOS. Log. elo Estado ele 
Sergipe , no mun. de Itabai a na . 

OLHOS D'AGUA DO SECCO. Dist. do termo do Cam
pestre, no Estado ela Bahia. 

OLHOS D 'AGUA DOS NEGROS . R iach o elo Estaclo da 
Bahia, banha o muu . do Mot·ro do Chapeo e desag LHt no 
rio Bonito (!uf. loc . ). "-

OLHOS DE BOI. Ponta no littontl do mnn. elo Cabo F r.io 
e Estado do Rio ele J a neiro, entre a enseada do Costado e a 
enseada el a P t•a üt Brava. 

OLINDA. Cidade e mu n . do Estado de Pe t·nambttco, sécle 
ela com . elo seu nome, em terreno montanhoso, banharla pelo 
rio Beberibe ao S., pelo ri o Doce ao N . e pelo Ocea no a !TI . 
E' uma elas ma i.s ant igas cidades elo Braz il , cuja categoria 
data da creação do bispado em 1676, r emonta ndo-se porém a 
sua fundação ao anno de 1536. Antiga ca pital de Pertlambuco, 
ioi ont'rora um a das mai s ricas e opLl len tas c idades do Bra zil , 
mas, com a muda n ç~. da capi tal pa ra o Recife, come~ou a 
elecahir, v ivendo h oje por· assim dize r, elas g lor iosas r ecot· 
clações do seu passado . « A cidade, d i2: o S r. Francisco A. 
Pereira ela Cos ta ( 1884). com prehenele a sede da fl'eg. de São 
Pedro MarLyr e a elo cm·ato S. Sal vador, e cous~a el e 26 r uas , 
oiro pa,teos, :L3 beccos e sete ·travessas , se ndo o a rruamento 
mais ou menos bem ·~raçaclo e recto ; edificação antiga em 
geral, notando-se a lg uns predios bon~, e leg·antes e modernos ; 
e illuminacla a gaz e abastecida clagua por chafarizes publicas, 
serviços estes qtte se estendem tambem á casas particulares, 
e que se acham a cargo ele uma companhia. A cidade ele 

Olinda é a séde do bispado desta pl'ov . qtte cemprehe ucle 
La mbem as de A lagôas, Parahyba e Rio Gt·ande do Nor ~e, e 
etn Olincla, por consegttinte, se acham a caLhed t·a l, o .Paço 
episcopal e a camara ecc lesias·tica a inda que a t•es idenc ta do 
b ispo clioce~ano seja ell'ec tivamente na cida de elo R ecife . Na 
ft·e .g- . ele S . Ped t•o Ma l'ty t• ft ca m: a egrej a matriz, mosteLL'O 
de S . Be n~o, conve tl'to de N. S. elo Carmo, e Ot·dem T erceit·a 
(em L'uinas), eg t·ej as ele N . S . elas Neczssiclacles ele Santa 
'rhereza, com antigo cot1vento ele frades tlterez ios, h (\je coll eg to 
dos orphaos , S. Sebastião . Santa Cr •tz dos Mil a;1·es, N. ::> . 
ela Boa Hora, S . P edro Apostolo e capell a de S . P edro ele 
A! cantara; paço munic ipa l no antigo palncio elos gove rn adores , 
cadeia, edilic io do Alj 11b , mercado, esc hs. pabls ., bibli otheca 
ma ntida pelo Instituto L itteral'io Oli nclense, assoc iação the· 
atra l Melpomene Olindense, gazomet t·o, e tc. No curato S. Sa l
vadot· ficam a egrej a calhecl r a l e matriz, vasLa, co m tres naves 
e boa deco ração in te rna, conven~o e Ot·clem Terceira ele São 
Francisco , egreja de N. S . el o Amparo, da Mise t•icorclia e 
ecl irtcio do antigo h os pita l. N. S . üo Rozari o, N_ S. elo Mon te, 
S. João, N . S, ele Guade lupe, Senhor Bom J esus elo 13omrun, 
Recolhimento de N. S. da Conce ição , eg rej a e coll egio elos 
Jes uitas, h oje Sem ina l'io E piscopal , e capella do N . S. elo 
Boms ucces>o ; paço ep isco :·Jal, camara ecc les iastica, collegio 
Diocesan o. for t im ele S . Fra tlcisco (em ruinas ). pha rol da 
ponia de Olincl a sobre o Corte elo Monte negr o, eschs . publs ., 
etc ... A com. ele Olinda é ele pouca importancia peht sua 
pop ., riqueza, co mm et•cio e inelustr ia . Oito engenhos ele ass u
car de i mportaucia secutldal'ia, a lguma cultut·a ele manclioc<t 
e outl'os generos, pec1ueno serviço ele pesQa no l i ttora l, plan
t ação de coque it·os , e nada ma is; em co mpensação, poré m, a 
cidade de Ol inda, e a lgumas ele snas povs. ou arra baldes, são 
soiTrive!mente povoarlas e ele mu i ~a viela n a estação ca lmosa, 
pl'inc ipttlmenLe em Oli ncla, pa t·a tt so dos banhos sa lgados, e 
pelas dis tt·ações e outras vantage ns qne of-T'e rece : A cidade ele 
O linda fica a se is ki ls. ela ca pita l por facil e com moda viação ; 
caminho ele ferro elo Rec ife a Olinda e B>bel'ice, e pontos 
intermeelinrios, duas es t:J. ções em O linda, uma n o Varadotll'O, 
ex tremo sul ela cidade, e otlLra no pateo elo Carmo, centro da 
cidade ; boa es trada de rodage m co m lit1ha ele bon cls até m eio 
caminho, viação ll ttvi al até o Varadouro. As fregs . de São 
PedroMartyr eocut·a toS. Salvadorcla S.i tem7.018 llabs.» 
Sobt·e a fundação dessa cidade l ê-se nos melhores autores 
que Duarte Coelho, primeiro donatario de Permunlmco, depois 
ele fundar tt pov. de l guarass ú segu iu paea o sttl em demanda 
ele ttm si tio que reunisse a, 1t?n bom surgidouro out•··as oommo
clidacles indispensaveis em uma, oidcule ma•·itima, e que fal
tavam em lg ua,?"assú, (Ferna ndo Ga ma . 111em. his . T omo I 
pag. 95), e que em .i aneit·o ou fevereiro ele 1532, av istaudo 
um apeazivel oiteiro prox imo ao mar 8° ao S . do Eq uadpr 
exclama ra : 6 linda, situaçãu l' (l, >"a, sz fmula•· uma, 'villa. 
illtl'ectivamente fun dada ahi . a pov. to mo tt o nome de Olind::t., 
formacln. das pl'imeiras pa lavras prof'el'idas por Duat·te Coelh o. 
Querem outt'os , tal vez com melhor fundamento, que Olincla 
fosse o nom e ele nmt\ quinta em Portuga-l , ele gt·ata r ecot•cl fJ.ção 
para o dona tario, que n i s ~o seg tlitt ai nda o cos tume elos pot·
tuguezes ele darem a l aga res elo Braz i! o nome ele ~ u as terr as na 
But·opa . Ainda sobre a fn tHlaçiio dessa c idade lê-se n a Chro
nica Ge ra l elo B t·az il elo Dr . Mello Moraes, o s ~g uinLe: 
~ A p ov . ele Olincla, sobr e um monL com posto ele va ri as ou
te iros, [oi começacl tt e m 1536, por· Duar~e Coe lho Pereira. , co m 
as fa milias e soldados 911e com elle v iera m ele P ortuga l pa t·a 
Perna mbuco, proxtm o a nlcle ta Ma nm elo inclio T a birá cbefe 
dos Tabayaras, e ang-mentacla por sert JLiho Duarte CoeÍho ele 
Allmquerque, qtte lhe s uccecleu em 1560 . Os a rm adores de 
~1n t·selha t endo fe ito em IgLlarassü nma fe itor ia para commer
ciuem com o~ indios , foL"am dei la expulsos no dia 2 7 ele setem
bro ele 1531 p1L' Dua r te Coelh'J PeeeiPa , que Cl'llza vtt nas costRs 
ele Pernambuco, e vo lLa nclo a Lisboa em 153"t obtrve a doação ela 
cap itania de Pet'tl a mbn co p:tt':l povoai-a. No anno seguinte el e 
1535 passott- se para o Brazil com sua Ltmil ia , pa ren tes e varias 
ottt r as famí lias de co lotlos, co m todo o n ecessario, e chega ndo 
á IgLtarassú deu pl'itlcipio á pov. para SLLa res iclencia e de s u:t 
mulher D. Brites ele tUbnCJIIe r qtle, filb a ele D. Lopo de A. lb tt
qttel'que e ele D. Joa n na Bttlhões ela Cunha , e fam ilia, sendo 
JUarassll o p l'imeit·o pnv. ].)Ol' tugttez que em Pet·n a mbtLCO se esta
beleceu .Pou co tempo depots en trou em lu~as com os Tabaya t·as, 
e em um dos combates ficando Jeronymo de Albttquerque pri
sioneit·o de g uerra, foi l evado á Aldeia Nlarim, de C[Ue era 
chefe o indio 'l'abir á , chefe dos Tabayaras , e a filha deste 
indio, c1ue depois foi baptisada pelo nome de Maria, intel'ce-

30.169 
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clenclo por J eronymo el e Al buquerque, salvou-lhe a vida, e em 
recompensa a tomou pot· esposa . Este enlace concot·reu para 
se tornarem os 'rabayat•as alliados fteis elos portuguezes ; e 
então Duart~ Coelho Pereira, passando-se com a sua r.olonia 
para o 111onte .i.\1a1·im, clett começo á fundação de Olinda, pro
ximo á a ldeia do chefe Tabirá , e mttdou os colonos par11. a 
nova pov., com o nome de villa de Jl[a?· im , que mais tarde , em 
conseqne11cia ela linda posição, mudaram-lhe o primitivo nome 
indígena pelo de villa d' O~inda.- Duarte <.Joelho P ereiL·a 
cuidott no augme nLo ela pov. e d11. colonia, e sempre em l utas 
com os Cahetés a té o dia 7 ele agosto de i 554 em que fa lleceu, 
ficando ' D . Brites de Albuquerque, sua viuva, na adminis
tril.ção ela capita nia , até á chegada elo seu filho Duarté Coelho 
ele Albuqttet'CJUe . . . Sendo accommettida em 1593 por Jayme de 
Lancaster, e em i 630 tomada e sillqueada pelo coronel hollaudez 
Theodot'O Vanderburg, mais tarde, Mauricio de Nassau deu-lhe 
por armas uma clonzella com uma canna na mão, mi rando-se 
em um espelho. O regente ele Por tus-al D. Pedro li confel'iuclhe 
o tltulo de cidade, e em i67(;l lhe oflereceu um bispado.- Tem 
uotaveis eclificios, sendo o melhot· a egreja da Sé , com a invo
cação do Salvador. Suas ruas, ma l a linhadas, são ca lçadas e 
ornadas de casas. O ant igo palacio dos governadores, que 
servia de Camara Municipal em 1.8±5 foi r eecli ficado, pa ra ne lle 
ser transferido o curso jurídico, que estava n o Mosteiro de 
S. Bento. No co llegio dos Jesuí tas es tá o sem inario Episcopal. 
Possue quatro conventos: o de S. Francisco, o ele N. S . do 
Carmo, o ele Santa Theréza, onde está o collegio ele orphãos, 
e o mos teiro ele S . Bento. Neste mosteiro es teve o curso .JUriclico, 
d esde a sua iusta llação até 1.854, em que foi tr <t ns fe rido para 
a cidade do Recife. b Alvará de 30 ele maio 18-15 fez da cidade 
ele Ol inda uma com. desmembrada da do Recife. - Conta uma 
chronica manuscript.a ioeelita que, quando os hollandezes in
cendiaram O linda, se compunha a cidade de 2. 500 fogos ou 
casas,» E' com . de terceir,t eutr., creada e claseificada pAlo 
Alvará ele 30 de maio de 18-!5, P1·ov . de 6 de dezembro de 1816, 
Lei Pro v. n. 520 de 13 de maio de 1862, Decrs. ns. 2. 957 de 3 
de setembro de 1862, n. 5.005 de 10 de ~ulho de 1872 e 5.139 de 
13 de novembro do mesmo anuo . Tem agencia do correio 
e estação telegraphica. O mun. é co;1stituililo pelo cttrato 
de S. Salvador da Sé, e fregs. de S. Pedr o Marty r e 
N, S. dos Prazeres de 1\fa manguape e pelos povs . Porto 
da Madeira Pau Amarello, N. S. do 0 ' , J a nga e dive rsos 
outros . Sobre o convento de S. Francisco escreveram ao 
diario de Pe t·n ambuco (maio de 1886) o seguinte ;,. " O pr i
meiro franciscano que veio á. Pernambuco e elurante muitos 
a nnos viveu em Olinda, foi um religioso menor, cujo nome e 
naturalidade ficaram no esquecimen to, sabenclo-se apenas que 
foi o insti~uidor ele uma cape lla de S. Roque, no l og<U' em que 
existe hoje o mosteiro de S, Bento, e o crea:clor ela primeira 
ordem ·~erceira de S. Francisco que houve no Braz i!. Veio 
em companhia de Duarte Coelho ou poucos annos depois da che
gada des te, e "?lto~ ao r eino, deixando a a_dmi_nist~·ação ela 
capellinha ao vtgarw da freg . de S. P edro, <t CUJO cl 1st. pet·
t enc ia. E m 1577 veio tet• pot· a caso á Olind<t fr . Alvaro da 
Purificação, a quem os moradores do loga r se offerecera~ pat•a 
levanta r um a casa propria para convento da ordem, cle txando 
elle de aceitar a proposta por não tet· a necessaria a utorisação . 
Ent1·e as pes~oas mais empenlladas nesse pr ?posit? distingui3:-se 
a viuva Marm Rosa, que em terras snas .J <t h aVla conetruulo 
uma capella com a invocação ele N, S. das Neves, no intu ito 
de editicar j nnto á ella um r ecolhimento para si e ou tr as de
vo tas, se não re<tlizasse o se u mais m·dente desejo, q ue era o 
de doa r a cape !la e o r ecol himento aos relill'iosos franc iscanos . 
Eru 12 ele a bril de 1585, chega ram á Olincta os pad1·es fun
dádores, tendo por seu custodio fr . Melchiot· de Santa Catharina ; 
foram recebidos pelo governador Jor(Je ele AlbuqJterqne Coe lho 
que promovera a sua vinda, e hospeaallos por Felippe Caval
cante chefe dessa fa mília em Pe t·nambuco , casado com D. Ca
·thari;1il ele Albuque1·que, nascida da índia baptisacla com o 
uome de Maria do Espil'ito Santo, filha de Arcoverele, che fe 
ela tribtL elos tabayares, com Jer onymo de Alb ttquet•qtte, irm ão 
de D. Bl'ites, mulher do primei ro clo natar io. Em casa ele 
Felippe Cavalcante estiveram vs relig iosos. emquanto lhe pre
p;;,ravam habi tação mais commoda .JUnto a Sa:'-ta Casa de illt
sericoreli a, â cujo hospital prestaram elles set·vtços relevan tes . 
To.ma nelo posse da capella de N, S. d as Neves e _t<:t·reno 
aclpcente, que por escri ptura de 27 ele setembro de loS<> lhes 
fot•a m doados por Maria Rosa começaram as ob ras prec iBas 
pa l' a sua residencia , tendo log<{t· a installação no di a 4 ele on
~ub ro elo )nesmo anuo em qtte foi celebrada a festa ele S. Fran-
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cisco . Ha serias. duvidas se no incen cl io ele Olincla pelos 
hollanclezes, no clta 23 de. novembro de i63 L foram comprehen
d ldos os conventos e egreJas da ctclade, sendo po rém cer·to que 
em co nsequenc~a ela occup~ção elos hollauclezes a lgu ns aoft're 
ra.m gr~ucle rutn<l:; a egreJa ele S. _Sal_vaclor , por exe mplo, que 
em en tao a matrtz da p:1. roclua pt·mctpal e fot depois elevada 
a catheclral, fi cott em tal estado que passou a servir ele lllatriz 
a egreja ele S . João, adminis tra da pela irmandade dos mili·tares 
até que depois ele -14 annos de t r abalhos em recoostrucção em 
que se gas taram mais de 13 mil crttsados, somma a1'uÚada 
n aquelle tempo , se disse a primeira missa eni 6 ele outubro 
ele i 669 . Si os co nventos e egrej as escapara m ao incendio , não 
deixaram comlndo ele ficar summamente arruinados, pela oc
cupação ela soldadesca h ollancleza: p or sua excell ente posição 
fo ra m escolhidos _para fot·ta lezas a egrej a de S. Set l vador, o 
collegio dos Jesulias , em que está hoje o seminar io, a egreja 
da Misericordia, e o recolhimento da 'conceição ; os outros con
ventos e eg~·ej a~ foram _rese t· va~os para quarteis. O ele São 
Fra~ct sco nao fo1 ~os mats dammO.cados, porqne mesmo depois 
do m cendw , contmuon a se prP.star para resiclencia dos reli
giosos , sempre que p odara m escapar ú perseguição ele inimi
gos . Só mente em i 7-14 se principiou a s ua reconstmcção, com 
as proporções qt te tem actua lmente, fi cando os trabalhos intar
r ompidos a té 1753 quando r ecomeçaram, terminando em 1755. 
Por occasião dos traba lhos iniciados em i714 ficon obstruida 
a grande obra da cisterna, feita pa r a. ser ven ti a do conven to e 
elos visinh os ; na adm i nistra ção do custodio frei Antonio de 
Braga, que chegou á Olinda em 1624, e sem serventia se con
servou a té i 748, em que sendo provincial frei Gervasio elo Ro
sario e guardião frei Antonio de Santft Ioabel, não sõ foi a 
cisterna r epa1·a cla como cons ideravelmente melhorada. As 
rui nas de suas depenclenci as, como tanque, l avatorios, etc., 
a inda h oj e ee admiram; e lias existem fó ra elo claustl'O em logar 
proximo elo ma t·. O convento ele S. F rancisco de Olinda, que 
foi o primeiro que se cons truiu no Brazil e por mui Lo tempo 
ser vi tt ele sécle ela custoclia , teve suas paginas ele glo l'ia na his 
toria da ordem . Ainda se conserva em bom estado, porém não 
tendo mais um só religioso, está entregue aos caiclados ele um 
sacerdote sec ula r , que mtülo tem concorrido para que aquella 
oln·a magnífica não tenha tido a sor te dos outros conventos . 
Percorre-se hoj e_ com o ma ior pesar aquelle gra nde eclificio, 
votado ao sile ncio e a tristeza, o vis i l&nte de1·e Iembt·ar-se, sem 
duvida de que aquella egt·ej a mages·tosa j á foi frequentada po r 
um a pop. ; que sell claustt-o j á foi habitado po t• tantos r eli
giosos dedicillclos, e que em seus salões e vastos co!'l'edor es já 
fo t·migou uma mocidade estudiosa, que all i pt·ocu1·ava, não só 
a inst. prim., como curso de estudos s uperiores que havia no 
convento. O que serã feito em breve claquelle monumento ele 
t ão g t·a tas recordações !• 

OLINDA. Log. no termo de Quixera mobim do Estado do 
Ce<1rá . 

OLINDA. Pov . do Estado ele Sergipe, no mnn . de Gararú. 

OLINDA. Linha ua ex- colouia Nova-P e t t·opolis do ·Estado 
elo R. G. do Sul; com u ma esch . publ. ele inst. prim . , areada 
pela Lei P1·ov. n . 1.517 ele 26 ele norembro de 1885 . 

OLINDA (For te ele). Na cidade ele Olinda do Estaclo de 
Pernambuco ; na praia de S. F!' ancisco e por traz elo convento 
deste nome . E' de construcção portugueza, set· viu durante a 
guerra I-Iollandeza, prestando auxilio a Mathias ele Albuquerque 
para a defeza de Olinda. Está desmantelado, porém é ele facil 
reconslntCção . 

O LINDA. Pharol situado no a n.tigo forte elo Moutenegro ; 
no Estado de Pernambllco: na Lat . ele 8° i ' 20" S . e Long . ele 
go d9' 30" E. elo Ri o ele Jane iro. O app1relho ele luz é clioptrico 
ele quarta ordem; exhibe lnz fi xa, a l te t·nada PO I' lampejos bran
cos ele dous em dous minutos. O pl ano focal eleva- se acima elo 
p!'eamar i9"' , O em uma torre octogóo al ele fel'l'O fo rj ado . Sua 
luz é visivalua distancia de 10 a 12 milhas em tempo claro . 

OLIVEIRA. Cidade e mun. elo Estado ele Minas Geraes, 
sécle da. com. do seu nome , a lHO mett·os acim a elo nível elo 
mat• a O. elo rnesmo Estado, sobre uma linda coll ioa contot·naEla 
pelo' riacho Maracanap, qt~e co r~·e para o ri o Jacaré, alf. elo 
rio Grande . O mun. é muLto acc tdentado, cortado de N·. a S. 
pela ser r a ela Ma ntiquei t•a, a !.ti morros desd obrados se m forma 
de sel'l'as, tendo por pon to mais alto (1200 meLl'os ele altitude) o 
mot·ro elo Diaman te, a seis kils. ela c idade. Esta sel'l·a conhe
c ida sob o nome ele sen a elas Vertentes, serra. elo Espinhaço, 
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dividindo o mun. em duas partes, faz qtte suas terras sejam s i
·tuadas, parLe nas aguas elo S. Francisco, parte nas aguas elo rio 
'3rande . Em consequencia elo acciclen taclo elo tet·reno, não !.ta no 
mun . g randes planicies ou cl.tapaclões, apenas vales nas margens 
elos rios. Os rios mais notaveis são: o J acaré, de qttejá fa llamos. 
o Par á e o Boa-Vista, que correm ele r-o is de unidos par a o S. Ft·an
cisco. O let·ritorio consta de camp<Js e mattas, estas predominan
do mnis nas vet·teutes elo S . Francisco e ac1uelles nas elo rio Gt·an
de. O clima é o mais temperado poss ível. Ao lado das fl'llctas 
tropicaes, acl imam -se alli bem as ft·ucta s e plantas e. nropéas - o 
pecego, o marme llo, a uvaia, a cevncln, o trigo, a batatn, e tc. A 
parte do mu n., que fica nas ve rtentes do S. Francisco, produz bem 
o café , d(Õ que j á h a boa cullut·a . Desse lado as ter ras são mais 
quentes e por isso mais pt·opr;as para a cultut•a elo pt·imot·oso 
ü·u0to . A criação e a ag r icttltura. constituem as principaes 
i uclustr in e l avour a elo mun ., posLo que esta ultima es teja acLu
almente m uito abatida pela falta ele bt·aços . O mun. e pouco 
aurífero; encontra -se ape nas ouro uo ribe irão ela Lavt'inha, a 
nov~ kil s . da cidade, e diz-se que uo di~t. elo Japão, a 30 kils. 
encontl'a- se tambem o pt·ecioso metal. A seis k ils . cb cidade, 
nas margens elo l'ibait·ão Fraclique, encontram- se de positas ele 
mat·mo t·e verde, j á em pl'egaclo nas obt·as ela egrej a matriz elo 
logat·. No clist. elo Passa-T empo, no logar denominado Morro 
elo Ferro, encont ra m - se pedrinhas ele fel'l·o. E:;tá tudo entre
tanto por explora r l A pov . ela O li veit·a, chamada out r 'ora 
Picada ele Goyaz, pot· se r pot· ah i o cam inho para aquell e ll:s
tado, foi elevada á parochia por Dec. ele i4 ele julho ele 1832, á 
villa por Lei Pro v. n. 134 de 16 ele março ele 1839, sendo ins
Lallacla em 9 ele junho de 1840. e á <:idade pela Lei Prov. n. 1.102 
ele 19 de setembro de 1861. E' com. de segunda en tt· . classifi
cada por Acto de 22 elo fevereiro de 1892. A cidade conta bons 
preclios, quatro egre jas, entre as quaes a matriz , que se recom 
mencla pda sua architectura e construcção de pedra e ca ntaria , 
suas duas torres arredondadas e um sino q ue peza mais de 80 
arrobas . A praça principal é a da illatriz, cercada ele magn ífi
cas casas; as r uas são mal a linhadas e já ha a lgu mas calçadas 
Da praça ela estação ela E. deF. tem- se umsoberbo panorama, 
que do la do ele O. estende- se , a ll6 t'de 1· ele vista de sob1·~ os 
morros da .M:aotiq~ e i ra. A cidade é iJILuninacla e o abasteci
mento cl'agtta está em via ele execução, contando inaugura r- se 
brevemente esse serviço. O mun . conta sete dists. com o da ci
dade, e são: Claudio, Japão, Passa-Tempo, San t'Anna,S . Ft·au
cisco e Carmo ela Ma~la. A pop. ela cidade e seu cli st. é ava liada 
em 6. 000 almns e a de todo o mutl. em cerca de 20 .000 . O muu. 
é servido pela E . de F. Oeste ele Minas, que parte da es tação do 
Sitio, na E. de F. Centt·al elo Brazi l, e passando por 'l'iradentes, 
S. João d'E l- Rei, Bom-Sucesso, Oliveil'a, prolonga-se até á esta
ção ela Barra elo Paraopeba, 602 kils . actualmente seu ponto te r
minal. Le-se na Lucta, interessante perloclico local : "Olivei•·a 
<<Tomando p::tra epigraph e o nome desta cidade , procuramos 
dar nesta manta ele retalhos uma li geira noticia clella. Os 
primeiros annos da viela ela cidade ele Oliveit·a es tão envohos 
nas sombt·as ele um passado longiquo. Elevada a vi lla pela 
Lei P ro v. ele 16 ele março de 1839, Leve posse a 8 de .i unho de 
1840 com as freguezias ele Passatempo é Sa nto An toni o elo Am
paro; teve depo is, pa ra forma l' o mun. , os a rra iaes eleS , Fran
ciFco, San to Antonio elo Amparo, J apão, Passatempo, Claud io, 
Et·micla e Sant' Anna do ,JacaTé, e mais a vi l! a elo Bom Sttc
cesso. l~ m 1868 foi elevada a com. do Rio Lamba ry e muitos 
annos depois foi creacla a vi lla ele Campo Bello, que fl cotl per ten
cendo á co marca até 189.2. O mun. é h oje formado pel us ft·e
gnezias Jo Claudio, J apão, S. Francisco , Passatempo, Carmo 
da l\Iatta e Saut'Anna elo Jacaré . A com . elo Rio Lamhary 
teve como pl'imeiro jut z ele direito o Dr. Gabr1el Caetano Gu i
m nrães Al vim, que se r viu ele 1868 a 1870, a·nno em ctne foi 
supprimicla a com. passa ndo o mun. pa ra .a .com . elo Rto elas 
Mortes. Restanr acla em 1873, teve como JU tZe> de d u·e1to o 
Dr. Feitom, ele 1873 a 1875, Dt· . Tinoco ele 1875 a 1881, Dt·. 
Guimarães Al vim, Dr. FelisiJerto Hort<t, Dt·. Gama Ce rqueira, 
sendo acLual mente juiz ele clit·ei to o Dr, João Pet•eit•a da 
S . Coutinho . S ituada a 879 met ros aci ma elo uivei elo mar, 
assentada sobre uma linclissima colliua, a cidade ele Oliveira 
·tem visto, ele algu ns annos a esta parte, lev::tu tarem-se, no 
logar elas antigas casas, pequenas e baixas, bons e soliclos 
praclios; verdacleii'os palacetes mobiliados com luxo e elegantes 
pela arch itectura. Nilo se p~cl e negar aqui uma matrção de 
honra ao Intciaclol' dessa relorrna de pred10s, a quem deve a 
cidade o se1· uma elas mais bellas elo Estado. Hefiro -me ao 
mestt·e José Fernandes do Couto . A cidade con ta muitas ruas, 
com tres praças, e 5 .000 a lmas, com pet•to ele 1, 500 casas . As 

rttas teem os segtüntes nomes : Dit·eita, Mnnicipal, Coql.leiros, 
Palmeiras, Aurora, Senhor elos Passos, Formosa, Flor~s, 
Theatro e B t-ejo Alegre . As praças denominam-se: Matrtz, 
Rosario e Crttze i t•o. A praça ela Matt·iz occupa uma bella 
extensão ele 75 br aças de compl'icl o sobr e 30 ele l argo, e é 
contornada pelas tt' es faces por ed ifícios el egantes e ele gosto , 
e ao norte p3lo templo cln matriz . Alguns apreciam mais .o 
laro-o ela Matr iz ; porém o·)tt·os acham o largo do Rosan o 
mais fl'equentaclo e de maio l' animação . E ' uma questão ele 
goõto e ele oLhos. Conta a cidade qna_tl'o egl'ejas : Matriz, ~osa~ 
rio, Sen hor elos Passos e S . Sebasttao . O templo cb Mall'IZ fot 
edi!lcado ha tal vez um secnlo . Todo ele pedra, tem duas tol'res 
a!La;; e el eganLeB, o frontespici o todo ele cantaria, ricas alfaias 
doadas pelo parochianos , sobresahindo a sttmptuosa capella 
do SS. Sacl'amento . As imagens são bellas, notando-se entt·e 
estas a · de N . S. ela Conceição . A pia baptismal ela egr eja é 
feita de um a bella pedra verde . O templo elo Rosal'io é mo
desto e s imples . Foi r etoca elo d urante o mez de setembro e 
esta ho je bem boni"to . Ser i.a inj us Liça não mencionar aqui o 
nome do Sr . major Antonio ela Sil va Campos, a qnem foi 
em boa 110t'a confiado o concerto deste templo. Necessita es ta 
e"'re ja ele um a image m, de um tape te e de u m lus·tre . 
c't.n:ipr e, porém, dizer que u ma cl istincto. senhora da nossa 
sociedade j á encart•egou uma pessoa de mandar vi t· o tapete 
para a 0gt·eja . Ao sexo elas graças e elas gl'andes energias 
moraes, por 'taes dotes vene ravelmente b,Jllo e fot· Le , cumpre 
pugnat· para o melhol'atnen to ela egrejn elo Rosario. O tem[llO 
elos Passos es teve sempre aos cuidados elo commenclaclor Lo
bato e ele sua Exma. senhora. A casa da camara , edificada o. 
esfol'ços elo Dr. FeiLosa, é um ecl ifi cio que preencha perfeita
mente os fu1s a que se destina . O cem iter io publico, silencioso 
e quie t·J t•ec in to , na verte nte de uma collin a em fronte á 
cidade, é todo cercado ele muros ele p eclt·a, tendo no centro 
uma capellinha, com uma a la d.e catacumbas ao correr dos 
mut·os do fundo e dos l ados. Foi const t·uiclo por clotts padres 
capuchinhos em i855. O solido e elega nte portão de ferro deste 
cemiterio foi doação elo Dt•. Galclino Pimetltel . O Sauatorio . 
situado e m uma parte elo mort•o ele S. Sebas tião, é um es ta
bel ecimento que offeJ•ece aos doentes ·todas as van tagens e 
commoclida des . l~' dirigido pelo sympathico e activo medico 
Dr. Carlos Ribeiro ela Cast1·o . Possue a cidade duas fabricas 
ele ce rveja é uma ele clisti ll açiio. A cel'Veja cl'Oli veira tem s ido 
apreciada por mui tas pessoas ele fóra, e O!l fabricantes esme
ram-se em bem ser vir aos freguezes. A fabrica ele dist illação 
é ele propriedade elos Srs. Americo & Miranda. O theatt·o 
desta cidade foi construido a expensas de uma associação . 
Ameaçando r uína, mandou o Dr. agente executivo tira L' as 
telhas e as madeiras, para s erem vendidas e1n h asta publica. 
Procurando menci onar os princ:ipaes elementos ele lDrogt•esso 
ela nossa Ler1•a, não é possi 1•el ser olvidado o collegio da Qon
ceição, que é dirigido pela illustrada educadora , a E:m1a . Sra . 
D. Maria de Moura Costa. Este collegio está s ituado em vasto e 
li ndo prec\io, vantaj osa e convenientemente a r ejado, sa tisfazendo 
todas as com! ições ele hygiene . O au uo lecti vo começa a i ele 
agosto e termina a 30 de maio . A este estabelecimento podem 
os pais confiar s uas filhas, pois a direc tor a procura manter 
severa disciplina alliada ao zelo e_ carlll ho par a COJh as edu~ 
canelas. H a em pt'OJec to a creaçn.o ele uma casa ele miseri
cordia. A es forços do Dt· . Fei.hosa foi aberta uma s ubscl'ipção, 
com a qu,ü se reaLtzou um fundo ele dez contos, que hoje se 
eleva a m a is de 20 contos. Com es ta qua nti a pócle ser construido 
o pt:eclio e depois ohteremos certam_en ·~e um auxi!io elo ~overno 
do J!:stado . Bell a é cltgna ele protecçao e certamen·te a imciati va 
ela constl'llcção de uma casa ele misericorclia, e pa rece- me mesmo 
ser iuclispensavel um estabelecim ento philautropico des ta natu
reza. Al ém ele ser uma ob t·a caridosa, a inst itu ição des te es tabe
lecimento sel'á um melhoramento para esta c idade . Resente-se 
a cidade ele duas faltas: i Ilumin ação publica e abastecimento 
cl'ag,Ia Occnpa, pot·ém, o cargo de presidente cta Camara Muni
cipnl um homem act ivo, e estamos certos qqe tratará elle des tes 
melhoramentos . Assim pt•oceclendo, deixará S. Ex. o sen nome 
gr ava.clo n o coração dos Oliveiret~ses: O ,S r .. Virg ilio Hastas, 
co ncaltuaclo fazencletro deste mnntcipio, Jll offtlreceu o forneci 
mento ele postes para a illuminação publica . Quanto a agua 
já foi dado o pl'imeit·0 passo, e cumpre n ão r ecLmr . No ano o d~ 
1824, Antonio M. Bello coutmcbou com oult·os enca nar a agua 
ele um cor rego nasc ido no morro do Di.tman te. Empregando 
~s escmvo> ela sua faze?da, Bello .abt•iu o r ego e trouxe a agua 
a actual praça do Cruzerro. Post~r10rme nte vendeu anneis dessa 
agua a di versos, doando qua tro anneis i Camara para chafa~ 
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l'izes publicos; annos depois Venanci o Canalho conseguiu que 
·os particulares cedessem a agua á Camara com a obrigação de 
zelar esta o éncanamento e distribuir agua á população me
diante o pagamento de uma taxa . Essa ag ua, por passar em 
urna fazenda, não chega á cidade em condições ele potabilielade, 
prestando-se unicamente a usos domesticas. As obras da cana
lisação j á foram orçadas e já foi levantado pela Garoara um 
emprestimo de cem contos para a realização ele um melhora
mento reclamado pela população. Esperamos que o Dr. agente ex
ecutivo não desanimad. e bastará este melhoramento pna tornar 
seu nome ainda mais querido pela população. Fallemos. agora 
do cl im a, plantações, commercio e da sociedade desta ctdade . 
A cidade de O!i ·reira é, com razão, considerada como uma elas 
mais salulwes d o Estado .. As pneumonias, clolluxos e algumas 
outras molestias apparecem aJg·umas vezes, mas a mortan
dade é pequena. Passa-se u!Da semana sem havet• um e nterro. 
Por diversas vezes tem-se ns!o esta mdade cercada da va r wla 
a grassar em ciclacles vizinhas; lllD,B não h a noticia de ter e !la 
assolD,do esta população-. Em i88_ü a 110pulação de S. João 
d'El -Rei e1· a dizimada por esta ep1demia, e, apezar d0 com
mercio e corresponclencia com esta cidade , não fomos victimas. 
Quanto a pla ntações, podemos cli,;er que !ara é a cas a ele Oli
veira que não tenha sua horta , onde sao culttYaclas, ele par 
com couves e repolhoR, o quiabo, ba tatas, aboboras, e tc. Nas 
hortas e chacaras, elas quae~ algumas ha bellissimas e de 
gosto, acclimam-se bem todas as arvoras frttcLi feras. Ha jardins 
tratados com cu i dado e gosto e em qualquer clelles encontram-se 
flores de exquisiLa e lincliasima variedade. Nas moças nota-se 
-certa pradilecção por duas C!ualidades de flores: as ssudacles e 
as violetas. O commercio não era desenvolvido ant iga mente, 
devido a dif!iculclades das vias de communicação. Ligada estit 
cidade á de S. João e ao centro de Minas pela estrada de ferr o, 
o commercio desenvolveu-se e hoje podemos considerar est[l, 
cidade o ponto fot"Ç>Hlo ele todos os negocia ntes elo interior. 
Muito contribuiu para este benefico l"esultado o llistincto e actiYO 
-commerciante desta praça, o capitão Manoel Antonio Xavier, 
Activo, ousado, emprehendedor, este homem veio animar a todos 
<Js coUegas . Abrin nesta cidade uma casa de negocio poL' atacado 
e logo depois começou tambem a vender por atacado uma outra 
!importante cttsa commercial . P or ultimo fundou-se nesta cidade 
•O emporio, casa dirigida por um ~di,•o e d.istincto moço. Todos 
teem obtido bons resu ltados e a Cidade mutto tem lucrado com o 
·estabelecimento dessas casDJs . No proximo numero fallaremos 
ela sociedade de Oliveira .» O Dr. Francisco de P a ula Leite 
·e Oiticica publicou emi882 as seguintes Notas sobre este mun. 
Aspecto aeral. - O mun . de Oliveil·a, como quasi toda a re
·gião do O. da prov. de Minas até ás margens do S. Francisco, 
é montanhoso ; cortado de N. a S. por uma das mats alias 
montanhas que formam a cordilbeh·a ela «Mantiqueira», tem 
parte elo seu territorio com as vertentes para o rio. de S. Fran
-cisco e outras partes com as vertentes para o r1o Grande, a 
despejar no Paraná. Em todo o territorio comprehendtclo nos 
'Seus limites não se encontra plamc1e alguma elas que se cha
mam em Minas "Chapadões ~! não pod~nd? as estradas de 
viação para seu commerc1o evitar as sub td as mgremes a que 
.a pop. dá o nome de « Morros » e que se contam por sem nu
mero. Terreno em sua maior pa1·te de ca mpo, encontram-se, 
além dos cerradões, especies de ma ttas implantadas nos cam
pos nas abas ele algum morro, pa1·a S. e 0 ., as ma Ltas que 
fize;·am dar o nome ao didt. "Carmo da MattD, », na !'reg . 
de S. Francisco de Paula, mattas que se estendem pelo 
üist. do Claudio alé á s margens do rio Par:í.; são tambem 
.encontradas maLtas na f reg, do Japão e parte da elo P assa· 
t empo. Os campos offerecem amplas vistas d ' olhos para o espe
ctador col!oc:1do no ponto culminante de algum morro ; são os 
melhores pela qoalidade, para a criação elo gado vaccum, 
.caval!ar e ovelhum. Possue o mun .. a bacia elo Jacaré, 
formada pelo rio deste nom~, que o atravessa ele N. a~· em 
toda a extensão. Parte nao pequena do ten·eno estl\ m
u'Lili sada pelos chamados " Desbarrancados», g mndes exca
vações, e profundíssimas, formadas pelas enchurradas q)Je 
.des locam a terra dos morros e. levam-n'a parra a terra, 
·Os regalos , orclin a t·iamentt3 em lo!l'ares de vallos, outras 
'tantas excavações feitas pelos fazenclell"OB para cercar os lmutes 
.destas fazendas e pastos ,onde não querem que penetrem out;·os 
·animaes. Destes desbarrancados ha alguns que teem ~mpechelo 
.a viação, tornando -se preciso mudar a estrada . Serras.
•0 mun. é a·travessado pela serra do Diamante , que faz parte 
da da Mantiqueira; cortando-o, toma d'iversas cl~ recções,. se
;parando as agnas : para o rio S. Francisco a O. e ao N. e 

OLI 

para o rio Grande a L. e ao S. A serra fôrma picos culmi
nantes, n.otaveis pelo alcance da vi_st~;t a compre\1 ender pa no
ramas esplend1elos, av tstando-se dalu ctrcumferencias ele muitas 
l eguas de distancia. São mais notaveis o morro elo Diaman·te 
a meia legua de disbancia da cidade da Oliveira, a i.06i metros 
acima do nível do mar, ofl'erece uma excellen te vista de olhos 
que se estende p or oito l eguas em redor, chegando a divi sar: 
se o arraial do Desterro, a oito legnas e o a·rraial de S. João 
Baptista a cinco; é o ponto mais elevado do mun. ; o morro 
elas Pedras, quasi de ntro dos limites da cidade, donde se 
avista a serra NeJl;ra a 14 legua s ; o morro do Somno, que 
alcan ça com a vista ele i3 leguas a serra ele S. José el 'El-Rei ; 
a serra elo Claudio, na freg . dP-ste nome, do Jacarandá, em 
SatrtoAntonio elo Amparo ; o morro ele Feno, no P assa tempo; 
a s ~rrada Lage, no J a pão, e outras . Rios e l agôas. - O mnn. 
ela Oliveil•a não tem rios navegaveis, como quasi que não tem 
rios. Os unicos a que se pôde dar es te nome são: os elo Jacaré 
e Pará . O prim eiro nasce na .freg . de S . 'l'hiaao, t;lO morro elo 
'J.'atú, mun . do Bom-successo, perco!"l'e o mn~, por espaço de 
i6 leguas e vai desaguar no rio Gt·ande, cinco l eguas aba ixo 
do anaial ele Sant' Anna do Jt~ca ré , na f reg. de Canna-ve rcle , 
mun. ele Lavras . O rio pas sa a uma legua ela sede da l'l·eg . 
de ·s. J oão Baptista, pal'te ela qual pertence ao mun. de Oli
veira e parte á elo Bom-successo ; passa a uma legua da cidade 
da Oliveira, na fazenda do Bom-jardim; corta o mnn . a du as 
e meüt leguas ela sua sé cl e, onde está collocada uma boa e 
solida ponte com elous e meio metros ele la rgura e mais el e 
20 ele comprimento; corre [1, tit·o ele espin ga1•da do art·ai a l ele 
Sant'Anna elo Jacaré, donde , para a foz , é navegavel pat•:t 
canôas. Si bem que a. sua profundidade dê Jogar á navegação, 
é esta impossivel peJas in numeras cachoeiras que se encontrD,m 
em seu curso. Suas agu as são au gmentadas pelos ribeirões Fra
dique, a legua e meia d[l, sécle do mun . , onde h a uma boa e 
soliçla ponte ; Pintos, a uma legua; Mar acanã, qu e co ntorn a 
a cidade d<t Oliveira e que goza ele antiga data, ent re a pop., 
a fama de não abandonar a cidade quem bebeu da sua agua ; 
Cachambú, o seu maior aff. e que f6t•m a. barr.l no mesmo lagar 
da ponte, a duas Jeguas ela cidade, o dos Mottas , que na sce no 
morro do P eão, a quatro leguas da cidade e d~sagua aind a na 
freg. de S. Francisco de Paula. O do Amparo no arraial de 
Santo Antonio do Amparo e o do Claudio no arrai a l deste 
n01ne vão despejar no Itapecerica, com o qual se confundem, 
indo este despejar no Pará. Ha muitos outros ribeirões ele 
somenos importancia e que não merecem menção. O Lambary, 
que deu o nome á com., não é am rio; apenas um ri beiro de 
pouca importancia, é egcontrado em ca mj.nho da cidade para o 
arraial de S. Francisco de Paula, freg. do mesmo nome, a 
duas e meia leguas da cidade ; por esta fl·eg. estende todo o 
seu curso de quatro leguas sómente. Quanto a Jagôas, as ha 
quas i sem importancia, e este facto mesmo faz com que os habs. 
considerem de grande v;tlor as da Mattinha e Romão, formadas 
pelo Jacaré e da Folha-larga. Duas bacias pequenas , que o Jacaré 
fôrma ao passar em varzeaa baixas, são as chamadas lagôas 
do Jacaré e Româjo, com alguma profundidade; alimentadas 
por esse rio que se espraia, avultam de volume, por occasião 
aas enche.a·l.es. A lagôa da Folha-larga é uma superficie baixa 
entre montanhas, elas quaes é um receptaculo para as agUD,S 
pluviaes. Não obstante não ter mais de um quarto de legua de 
comprimento, tem notavel profundidade, não tendo sido ainda 
possível, até hoje, m edir a maior. E' a nascente do rio Boa 
Vist11.. Salubridade.- O mun. da Oliveira é, com razão, con
tado entre os mais salubres da prov . O ar puro dos campos, as 
suas mailas em terreno secco e elevado , a a usencia de pan taitos 
em grandes extensões, a elevação dos morros, tudo concorri!~ 
para tornar o mun. um dos mais salubres da prov. Nas mar
gens do Jacaré, f reg. de Santo Antonio elo Amparo e art·ai::tl ele 
Sa n·t' :l.n na do Jacaré, eram frequ entes os papos (Bossio) attri
bui ndo-os os h a bs. á agua que bebiam ; hoje, com a derrubada 
das matlas , os papos vão desappa.recendo e esta parte e o tra. 
pa1·a [1, r egr1:1 gera l da salubridade de que goza todo o mun. 
Como em quasi toda a prov., as molestias do coração atacam 
fr equentemente ; set·á este facto devido á alimentação com a 
farinha de milho, carne de porco e feijão, de que geralmente 
usam os habs . (1) As pneumonias, por occasião de mudança das 
estações, defluxos, rheumatismos, para os adultos, a coqueluche, 
sarampão e outras para c rianças, apparecem algumas vezes . 
como epidemias, mas são geralmente benignas, sendo a mor~ 
talidade contada em bem pouco para a pop. d.0 mun. Por 
diYersasvezestem-se vis to o mun. cercado da variola a grassar 
noa muns . cil·cumvizinhos; mas não ha noticia de ter ella 
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assolado o ela O! i veira . Ainda o anno passado (iSSO), quando 
a pop. ele S. João d'El-Rey e r f!. cliziinada por es~a epidemia, 
apezar do commercio e col'l'espondencia trocada, não se deu o 
contagio, sendo que um passageiro atacado de be:~:igas na ci
dade, retirado para um guarto de legua de distancia em pouco 
tempo se restabeleceu. Mine raes .-Jazidas de brilhantes, ouro 
e prata, os mineraes mais cubiçados pelos empt·ehenliledores 
ele mineração, por lhes ofi'erecerem lucro mais rapido, con·ta 
poucas o rnun., não obstan·te teem bavido tentativas com p0uco 
mais a lgLim r esultado. No ribeirão da La vr[nha, a legua e 
meia da cidade ele Olivei ra, tentou-se exploraçã0 de ouro 
com algum resultado; ou por t er se perdido a veia do ouro, 
ou pot·gue as c\espezas eram superiores ao3 luct•os, e os explo
radores eram particulares com poucos recursos, abandonaram 
a ernpreza; é porém certo que ha ouro de superio.r qualidade 
e dizem que com abundancia. Dizem que encontra-se esse 
metal em quan·tidade na serra do J apão, fazenda da Lage , de 
Joaqu.im ela Costa Pereira. O fer ro abunda pa ra os l ados de 
S. João Baptista na freg . do Passatempo, havendo os habs. 
denominado morJ"O elo (eJ"I"O, por causa das pedra.s ferrugi·nosas 
encontradas commummente á flor d a terra. A pia baptismal 
ela egT<'ja matriz ela Oliveira, bem como o supedaneo da capella 
m ór, são feitos ele uma bella e exquisita pedra verde; J!lerdido 
por muito \9mpo o logar donde fora extrahida a que servira, 
foi achado ulhimamente a urna legua da cidade e muito abun
dante; é um a peclt·a de superftcie lisa e lustrosa . Sua seme
lhança com o marmore, be iJo mar more verde com ondeados ele 
côt· cin<1.'enta, fez a lguem desta cidade remet·tel-o pat·a a escola 
ele Minas, em Ouro Preto; ahi reconhece u-se não ser mar
more e isLo diminuiu-l be o valor. 'l' o<lavia é notavel em bel
l eza e fac ilidade em ser h·abalhacla. A pecll'a ele construcçãio 
abunda em lodo o mnnicipio; encontra-se em alguns logares, 
a peclt·a chamada - ele sabão, - excellente para construcção, 
branda para ser preparada, bella e consistente depois de Qli
lisaela, Macleit•as. - Ennumerar as qualldacles da madeiras exis
tentes no mun. e uLilisadas para a construcção e Iillm'cenaria, 
guasi que sel'iá formar um lon go catalogo das macl!eiras gerai
manJe conhecidas e utilisaclas n o paiz. As matlas elo mun. 
são abundantes e acham-se nestas madeiras quasi que geTal
mente, sendo utilisaclas, conforme a bondade, para cons·truc
ções ao at· livre, clenbro d'agua, a coberto e em moveis. PaJ;a 
dar uma idéa dessa abu n!il ancia, podemos affi rmar, sem t•eceio 
de contestação, que ha no mun ., empr egadas em todos os mis
teres, madeiras que, pela belleza elo ve io, ou pela rigeza, e 
duração, podem set· comparadas com g t·ande vantagem as que 
elo es trangeit·e nos são remett[das. Entre as madei ras de 
construcção notam-se como principaes p;na a agLta : a mas
sarancluba, cangerana, a pereira, muito usada para esteios ele 
pontes, e o balsamo; p&ra s er enterradas, altm elas prececlen
·tes, o angelim, amoreiua, ceclt•o, canella-preta, folha miuda, 
ipé, ipiuna, j acnranclâ,jequitibá . páo d'oleo, sapuca1a, sucupira, 
sobragy, tambú, sassaft•az, peroba; para co.nsh•u cção a coberto: 
canella bt·anc8, ingá, louro, sangue de boi, caixeta, ja·tobá, 
mangue, vinho, joão farinba, carne de vacca e muitas '0utras. 
Pat•a obras de marcenaria enconrtt·a-se tambem lindiss imv vi
nhatico. De algLLmas destas Jnttd!l'iras , bem como ele avbustos 
i ndicados no capHulo seguin·te, tiram os inclustrlaes excel
lente tinta com que dão côt· aos tecidos ele lã e algodão. Essét 
tmta é nolaYel pela belleza e fixi.clacle da cor, não JJavendo 
ag·ua, sabão ou producto 0b imi.co qu~ a altere, acabanc1o o 
t ecido sem que a t~nla desmaie ao men0s. Os que teem pos
suído tecidos ele iVlinas podem dar provas disto. Da massa
l'anulubf.L tira,m uma bella côr vermelha; elo ing·á e Cla al'0eira 
(que só se encontra propria par a co11"truc<;ão , no Claudio), a 
côr ganga; da i piuna a cô t· p arda; da sou ta cavallo (corru
pção ele açouta ?) A côr roxa ; do sobragy a tinta côt· de vi
nho e outras . Ft•uctas silvestres. - Qu!lls i que não l1a frudas 
s ilvestres; a gabiroba dos campos, o bacopari, n otavel p ela 
hell eza ela côr e ela tót·ma, em tudo semelhante a uma gemma 
ele ov0, o a riticum ela sena, de gr ande ·tamanho, o araçá do 
campo, eucontra.clo em me1u•r porção que a gabiroba, o ca
Juhy, a ubaia, conhectda pelo prosaic,, appelliclo ele« cagai
"tci<rco », a fructa ele lobo, comicl:a eto a nimal que lhe deu o nome 
e que engasga o gado que cleUa se alimenta, formam a quasi 
to·tallclade das fruc~as Silvestres cl0 municipio; todavia nas 
h ortas e chacaras, elas qnaes algnmas h a bellissimas e ele 
a_purad.o gosto , acclimam-se bem todas as arvores frucbifera s, 
Pl'?cluz1ndo, sobt·e todas, com abundan d a, a jahoticaba, a 
go1aba ~ laran:ja com um sem nume1·o ele variedades, cada 
qual mats deltctosa. Ex1ste no mun. a oliveit'a, ele que cons t a 

ha~erem duas a rvores produzicl0 fructo em um a nuo , fructo que 
se perdeu por não saberem prepa,ra1· a azeutona : -~o rnaram•se 
dahi em diante estereis, sem se saber qual a causa.. A ma
cieira produz bem em alguns loga.r es, e em ou·tros o fl'ltct0 
apoclt•ece e cabe antes de amadur ecer ; a pere ,~ra, se bem que 
tenha grande clesenvol vimento, não consta h a ver dado fructos ; 
o cajú tambem não dá fructos, embora a a1·vore tenha bom 
desenvolvimento: n mangueira cresce bem e dá muitas fló
r es , mas cabem pela mai0r pat•te , produzindo a arvore pou
cae p0rém bem soff'r~'>leis mangas. I-Ia a.cclimada, a ameixa. 
ele Maclagascar, que prod,nz muito bem, uvas ~]e innumeras 
qualidades, que pro•ltl·~em. como em _parte alguma, e outra,s. 
mUltas fructas, todas acclu:nadas. Nao é maiot· o clesen volvi
men·to da plantação, porque as a rvores são muito perseguidas
pela geada, que as queima, com excepção da la ra nja, uva, pe
cego , goiaba e marmelo; estas t res ulttmas são uti•lisadas em 
grancle quanti clacle ele doce, que é consumido no munucipio ou 
expor ta elo pa ra a Côrte . Animaes sil v!'stres. -0 vea:do occupa
inconte.stavelmen1le o logar ele honra para os Nemrocls do mun.: 
a g~anti~l acle claque~les é espantosa e não se ena a0 dizer que· 
ha IncltvHluos qu e sao caç111dores ele proíissão. iPara isso mu
n3m-se ele exce l~entes cães, espingarda s superiores, correm 
gt·ancles distancias, ot·ganisam grandes e amiudadas caçadas
e os animaes illÜO se extinguem . (') couro é aproveitado para. 
calçado, apreciado pela consiste.ncia. A capivar a é caçada 
nas [agôas e bregos formados pelos dos Jacaré e Lambary 
bem como na lagôa cla Folha-larga ; o queixmcla, 6 lobo elo~ 
can~p_9s, de bella _?Ôl' amarella, a .onça, que causa .a lgumn cles
·~rmçao nas cJnaçoes, a paca, colra, macaco, prea, coell~o são 
tarnbem encontrados. O tatú é o inimigo elos fazendeiros e· 
chacareiros; sabem á noite do covil. onde v i~em e revolvem 
a terra ~ cata da semente que fi0 i confi111da á terra, qual the-
somo a JUl'Os de m1l i~o r cento; a formi ga saúva é o inimio·o, 
de todos os que se entregam á agricuHura; só não resistem ~o 
- folle- com qne os agPicultoÃ·es as exterminam fazendo-se· 
para isso gvandes excavações até encontra r-se a ~ida de sub
t:rra~tea onde es tabelece t·am r es id·encia essas image ns da pa-
ciencia e cl!o trabalh?· ·: destl'uidor. A innumet•a quantülacle 
e va.rJedade ele cobras faz por sua vez o 1terror dos criadores · 
não se supp0nha havél' exaggeração quando no·tamos como im_:
mensa a quantida de desses reptis vene t:tosos ; citamos aqui 
al gum as elas suas especies mais conhecidas. Merecem o ~ogar 
ele honra: o Ul'UlÚ, a cascavel e a j a raracussü. ])izem alguns 
criadores (não sei com que fHnclamento), que a jara racussú é 
preduclo da união elo urutú com a cascavel; ser á por este
motivo que os et,petologistas, '1ue 1.10 Museo Nacional teem se· 
enlregrudo ao estn ~lo elo « urulü », cl'ão-n'o como êSj)ecie da 
jararacussú, dizendo que. 0 urutÚ· não exisle 1 E, não obstante,. 
cet·Lo que é a cobm mais venenos<t couhecià'a n o mnnicipio 
como na, província. Na val'iadacle contam-se mais: a ja ra:. 
r aca cipó, coral e ou~ras. Em aves abundam : ad codorni- 
r.es, :ul gar!ll en~e chama.cl~s :, codot·nas, perElizes, nha mll'ú.s, 
ca]'loeJras, JUl'ltlS, .rolas, Jacus e ouhras , achadas quasi que · 
em t.odo o unpeno . A or.ches·tra alada, que parece eleva:r · 
bymnos· ele adoração ao Creador pelws lll !lll"avilb as c0m 
que ornou a nossa encatn tadora na trweza, não esqueceu es·ta 
parte do imperi0 e 0 mun. con ta uma variedade ele cantores . 
omplum aclos, clii:ficeis ele ser catalog<l!dos. A criação elas a,iJJe - 
lhas é uma fonte-de renda para aWg un s ind~·v ic\uos, si bem que 
pouc_os, com a venda da c~ra e c\0 J?l'el; a cêra é de superior 
qualldade . Contam -se mmtas espec1es, sendo a mais aece tta a 
abelha charnad~. ~da Europa »; além desta ha : a manrfta 
saia, j~tahy, menduril. p~ ele p <Íio ,_ a:rapuá (abelha lira v a) e . 
outt·as . O r1o Jacaré cl w enot·nuss1mas trahiras , a lgumas 
de tres ~ me1o a quatro palmos de comprido, na lagoa da Mat-
tmha. rrab1ras, papf1s-terra, mandys, bagres são pescados nas . 
lagõas ; são encontt·al!los já a lguns :lourad0s mi' lagOa da Folha
la•rga e l am barys n0s corregos . Htsloria.-Os -pri mei..ros colo
nisadores ela pro v. ele Goyaz, em f]emanda cl•as para"ens &as 
quaes havia noticia ele que possuiam ouro e brilhan·t~s, abri
ra m uma picada por onde t ransibavt~m as tropas elo seu corn
met·cio. Attrahiéios, não se sabe ao certo, si p_ela bon dac~e ela 
agua q ne jorra elas suas fontes naturaes , si pela belleza ela 

1 Uma ft·eg. , a de Snrnt'A~na, já ab!].stece o mercado de cêt·a ex· 
cellente, exportando alguma, st bem que em peq uena quantidade . (Nota.. 

d o auto r do Dl oc) 
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localidade ou pela salubridade dessa collina, faziam na cha
pada pequena, formada por tres mot·t·os, a E . N. e S . e un1,a 
esplanada a O., ponto de pouso ás tropas, e denominavam a 
esse Jogar «a Picada de Goyaz ». Os primeiros annos da ,·ida 
da cidade da Oliveira, séde do mun ., estão envoltos nas sombras 
de um passado longínquo, elo qual !'esta apenas este nome. 
Sabe-se que os arra1aes de Sa,nto Antonio do Amparo, Passa
·tempo e Japão são de data anterior á pov., primeiro, quando 
picada de Goyaz, e cle)!lois arraial, villa e hoje cidade ela Oli
Veira, não se sabendo a que alt1·ibuir este nome . Talvez as 
·tentativas de mineração, pelo descobrimento de ouro á margem 
(lo riacho da Lavrinha, tenham attrahido ao logar do pouso 
para as tropas ele Goyaz a lgumas famílias de exploradores 
a'l'idos ele lucro, alimentando -se por esta fôrma um comruercio 
para o centt·o e provindo dahi o desenvolvimento que hoje se 
nota. Não ha outro meLo de explicar ~. vida e progresso ela 
cidade, que tornou-se depois o centro de povoações vizinhas, 
a sécle do mun . e poster iormente cabeça ela com . Elevada a 
villa pela Lei Prov. n. 134 ele 16 de março ele 1839, "teve posse 
a 8 de Junho de 1840 com as fregs. elo Amparo e Passatempo; 
teve depois, para formar o nnm . , os arraiaes ele S. Francisco 
de Paula, Santo Antonio elo Amparo, Japão, Passa·tem po e 
Claudio, outras tantas ft·eg-J . , com as povs. ela El'mida 011 

Carmo d a Matta e Sant'Anna do J acaré , que ainda h oje lhe 
perteucem, e mai8 a vL!la, hoje cicl;tde elo Bom-successo, e 
arraiaes de Perdões, Canuaverde e S. João Baptista. O mun. é 
h:oJe formado com os arraiaes pr imeiro mencionados , sendo a 
c~ctade cahgça da com . do Rio Lambary unida ao termo ele 
Campo Bello . A cidade da Oliveira, quando elevada á vil!a, 
fo rmando o mure. deste nome, teve como primeiro juiz mun~
cipal, o bacharel padre João Honorio de Magalhães Gomes, em 
i841 ; segui r am-se-lhes os bacha•rei .~ : Luiz Ft·ancisco ela Silva, 
q,ue serviu em 1850, Francisco Antonio ele Borba Juniot·, em 
1858, Augusto Fausto Guimarães Alvim, em !86.2, Gabriel 
Caetano dos Guimarães Alvim, em 1863, Benedicto Marques da 
Sil va Acauan, em 1868, Francisco Ignacio \Verneck, em 1870, 
Fernando Leile Ribeiro de Fada, em 1875, o autor elo presente 
estudo, que serviu de !877 a 81, estando nomeado o hachat•el 
Antonio Cados de Castro Madeira, que ainda não entrou em 
exercício. !];levada á com . do Rio Lambary, ·teve como pt·irneiro 
ju iz de cl•i reibo o bacl.ta rel Gabrie l Caetano elos Guimadies 
Alvim, que serviu de 1868 a 1870, ao no em que foi gupprimida 
a com . , passando o mun . para a com. do Rio elas Mortes. Res
taurad<t em 1873 teve como j uiz de direito o bacltarell\>Iiguel 
Augusto do Nasci_mento Feitosa ele !1873 a 75, bacharel A,ntonio 
Luiz Ferre1ra T moco de 1875 a 8!, seacLo actualmenle jlHz de 
direito o bacharel Gabriel Caetano dos Guimarães Alvim, que 
já havia exercido o ca~·go em 1868.. A cidad~ da Oliveira está 
destinada a ser um dos bons cenLL•os de commet•eio da pro v. de 
Min;,ts quando fàr conskuida a E . de F . que ha de li;;al-a á 
Côrte pela via Oeste de Minas, projecto em realização , pois 
que, innovado o pdvilegio, unico obstaculo á passagem ele 
todas as acções , foi encarregada uma commissão de capitalistas 
ela Cõrte ele fazer o novo contracto com o governo e levan tar 
o cap i tal , o que elles teem quasi certeza de real iza t·. Tem entt·e 
a sociedade que a fôrma quatro medicas, um delles est rangeiro, 
·tres advogados formados, tres solicitadores, quatro pharma
ceuticos com pharmac ias abertas, oito casas ele f<tzeudas seccas, 
cinco casas de molhados e gene vos do paiz, tres eschs. publs. 
e uma particular de primeiras lettt·as, um es tabelecimento ele 
educação e inst. superior e tres hospedarias para viandantes. 
A índole ela pop. é pacifica e demonst ra elevado gdto ele civi
lisação ; pat·a dar idéas disto basta dizer que vão se completar 
cl0u~ a,nnos sem que haja funccionaclo o tribunal do jury . .. .. . 
pot• não haver · r éos ; demandas ha muito poucas, quasi nenhu
mas. O autor do presen·te estudo completou em outubro elo anno 
proximo passado o seu gua tríennio de juiz municipal deste 
termo e, para hom•a do mun. , sente-se tomado de enthusiasmo 
ao d izer que, durante esses quatro ar1n0s, sómente qualt·o ele
mandas foram processadas no fôro civil e nem uma, nem. uma. 
só, se tentou n0 foro commercial para _cobrança ele cllnclas; 
concl usão: o mun . , ou os serts habs. sao estnc·tarnente hon
rados nas suas transacções . Poucos, bem poucos serão os muns. 
do Imperio dos ,quaes se possa dizer ontrotanLo. T eve a ~tdacle 
a honra de concar entre os deputados geraes o Dr . Joao das 
Chagas Andrade, de clist incta família; durante o t empo da 
legisln.tura em que serviu, obteve duas lotel'las em favor das 
egrejas matrizes da Oliveira e cl0 Passatempo ; o producto 
da pt·imeira fo·i applicaclo a uma das torres sob a aclnun_Js· 
tração gra~ · rita elo niio menos clistincto oliveirense ma.Jct· 

J?sé Antonio 'l'e ixei r a • . Ao cidadão . portuguez Antonio da 
Stlva Campos deve a ctclade a admtmstração e plano dos 
concertos ela matr1z, quando, ameaçando ruina o arco cru
zeiro ela Capella- mór e o frontesp icio, quasi fica de todo estra
gado o templo; da mesma. fórma a admi nistração das obt·as ela, 
cadeia e casa da camara iniciadas pelo ex-Juiz ele direito 
Dr. Miguel Augusto elo Nascimen·to Feitosa; ac~ualmente 
adm inistra a reconstrucção da capella ele N. S . elo Rosario 
tomada nov a , aceiada e elegante a vontade firme e perseve: 
rante desse estrangeiro, ao qual deve a cidade outros serviços. 
O mun . acaba de percler um cidadão cuja memoria eleve ser 
conservada entl'e as ma is cal'as. O cidadão Atatonio J osé de 
Casteo , fall'ecido a 6 ele outubro do anuo passado (-1881), az 
srsttu ao começo do mun . , sendo o p t•esiclente da sua primeira 
camara municipal que ~erviu durante quatro a~nos. Occupou 
·todos os cargo_::; de , ele tçao. popular e de nomeaçao do governo, 
que um ?'claclao pode aspll'ar no seu mun.; foi pl'esidente da 
camara, Jlliz -de paz em muitos quatr iennios, deleo-ado ele po 
licia, juiz municipal snpplente e como tal exerce"!t por vezes 
a vara . ele dirúto e, ainda nos ultimas dias, velho. ·callsaclo. 
com ru saucle quasi inutilisacla, occupava o Jogar de curador 
geml dos orphãos. Homem ele espit- ito claro, ainda nas ves
peras de mot·r~r , cit:<va trechos latinos e francszes, de que era 
apa ixonado; [oi por muito tempo o medico da pobrez'l. e, 
cm·üJso como et·a, chamavam-n'o todos para cut·ar quando não 
havia rnedicos na cidade. A não menos clistincLo loQ'at• teem 
direito o antigo vigario da freg., Francisr.o de Paula'Barreto 
Joaquim Fen•eira Carneiro e Venancio Carl'ilho ele Castro: 
O primeiro foi quem mais passos deu para a prosperidade da 
Olivei~a : tt·atou da elevação a villa:, promoMeu clive t'S0S 
mel horamentos e no livro de juramentos e posse das ca1uaras 
municipaes, que temos entre mãos, encontra-se o seu nome 
como presidente da camara municipal da Oliveit·a, a que inau
gurou a villa e que serviu apenas seis mezes, seguindo-se-lhe 
a primeira que sel'Viu os quatrv annos e ela qual foi presidente 
o cidadão Antonio José de Castt·o. Sua sepultura está na en
t l'acla ela p0t:t·1 principa l da eg t•eja matriz, lendo-se as su as 
iniciaes na laga que a cobre. Joaquim Ferreira Cameit·o foi 
tambem um elos entlutsiastas ela prosperidade do mun.; entre 
ontt·os Cactos que a inda vivem na me moda dos contemporaneos 
recorda-se que por muitos annos o sobrado de sua propriedade; 
sito na praça ela Matriz set·vit! ele casa d :t camara a seu offe
r ecimento gt·atuito . Afe•·raclo patriota , incansavel, cl'rtm enth.u
siasmo p~ lo seu ton·ão era Venancio Car t· il ho de Castro. Os 
dous seguint~s factos provam esta asserção. As casas da rua 
hoje chatnacla - J)üeita.:..... estendiam os quintaes até á rua 
elas - Palmer ras, - em distancia de mais ele 50 braças : V e
nuncio Carrilho entendia que set•ia ele g rande vantagem para 
o embellezamenbo e mesmo augmento ela cidade o abrir-se uma 
outra r ua pelo centro desses quintaes, o que seria de tanto mais 
v.tntagem qttauto daria um:l rua plana como poucas conta,•a a 
ciclacle, ficando sttllicieute espaço aos proprieLarios p:u·a horta 
e chacara. Naturalmente oppuzaram-se a isto os propriet~rios, 
não produzin do elleito a tentativa que fez peran te a C<tmara 
nmnic.tpal. Venancio não desanimou e quando viu que não. 
consegttia ela Camara nem elos proprietarios a aberLut·a da, l'Ua , 
reuniu diversas pessoas e em uma noite cor.ou todos os 
quintaes , derrubando muros, abatendo arvores em larg11ra 
sufficien le pat·a a rtta e em toda a ex.teusão ela mesma . No dia 
seguinte a rna esta'l'a a berta, assim ficou e hoje é uma das. 
boas ruas da cidade, não tendo os proprie tarios podido, contra 
a von•tacle elo povo, fechai-a. Custou- l he isto o ser espancado, 
atrozmente e deixado por mol'to; mas j rt lgou bem empregado· 
o que sofrreu em bem d<t cidade que lhe fôra berço. Ainda 
não era vi lla a Oliveira; pel'tenc.ia ao mun . ele S. José. 
cl'El l-Rei. Venancio enlenclett que o rego cl'agua, ela que falla - 
l"emos adiante, e que era ela propriedaae de particulares, devia 
pertencer á Carnara e ser entr?gue ao publico; rallon dis to aos 
propl'ietarios e como e ' les não quizess~m ceder, foi a S . José 
trata t· ela cLesapt•opl'iação. Este passo movett os proprietarios a 
fazerem a cessão cl'agua, obrigando-se a Camara a zelar <J. con
servação elo rego , vender anneis cl'agua, mediante uma taxa 
annua e estabelecer gratuitamente Ires chafarizes ele serventia 
publica, o que ainda hoje se conserva. Poste1·iot·roente, a Ca
mara, querendo remunerar es te set·viço, concedeu gratuitamente 
um annel el' ~>g ua a Venancio Carrilho e sua familia, concessão 
actualmente ainda respeitada. A lém destes, con·ta o mun. 
filhos clistinctos, dignos de não ser esquecidos; actualmente 
nos seminarios e academias, p t·epara-se uma mocidade estu.:_ 
diosa e intelli gen te, que ha de honrar o torrão natal; el evando 
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bem alto o seu nome e p:t'estando serviços á patl'ia, assim 
Deus os ajude. Topogl'aphia. - Situada a 879 metros acima 
do nivel do mar, assentada sobl'e uma lindíssima collina, a 
cidade da Oliveil'a tem visto, de alguns annos a esta pal'te, 
levantarem-se no Jogar das antigas <:asas pequenas e baixas elo 
al' raia! que foi bons e so l idos predios, vel'dacleiros palacetes 
mobiliados com lm:o e elegantes pela architectura. Não se 
pócle negar aqui uma menção ele honra ao iniciador dessa l'e
fo rma ele predios, a quem eleve a cidade o ser uma elas mais 
bellas ela prov. com r eferencia a ed ifi cações, sendo quasi todas 
feitas sob sua administl'ação e plano: o mestre d'obras por
tuguez: José Fernandes elo Couto. Conta hoje 22 l'uas com tres 
praças e 3.000 almas, com perto ele 1.000 casas; a s praças 
denominam-se: ela Mat:riz, elo Rosa rio e cln Cruzeil'O. As ruas 
teem por nomes: S. Sebastião, Commercio, Senho1· elos Passos, 
DiL·eita. Dttque ele Caxias, General Osorio, Gymnasw , S. An
tonio, Tiradentes, Aurora, Cruzeir o, 7 de Setembro, Dr. Fromm, 
Pescadores, Visconde elo Rio Branco, Palmeiras, Formosa, 
Flores, Municipal, Theatro, 2 ele Dezembro e Brejo Alegre. 
T em as egrejas : Matt•iz , Rosal'io, Senhor dos Passos, em 
constmcção à capella de S. Sebastião; um cemiterio publico, 
um soffrivel theatrinho constnüdo a expensas de uma asso
ciação e promovido por uma companhia de. amadores; casa ela 
camara e cadêa, encan a men ~o cl ' agua e ostenta-se beiJa entre 
as mais bellas da prov. Ha err: projecto a creação de uma 
casa de misericorclia . A esforços ta mbem do ex-j ·.liz de direito 
Miguel Atwuslo do Nascimento Feitosa foi aberta um a sub
scripção co"m a qual se realizou um fundo de dez contos de réis, 
(10:000$000) que posteriormenhe se elevou a 14:000:$; conver
tido em apolices ela divida publica, inalienavel, constituirá o 
fundo para custeio ela casJ, quando inaugumda, preten
dendo-se edificai- a com o pt·oclucto elos dinheiros que se forem 
arrecadando . A cidade é contornada pelo riacho Maracanã, 
·que separa o centro das t res entradas, a L. pela estrada de 
S . João d'El-Rey e a O. pela ele Tamanduá e ao N . pela 
ele Pitanguy; em qualquer um dos l arlos ha um:J. soliela p~nte 
ele madeira . Centro do diverso.i muns. extensos, notave1s e 
productores, uberl'imo por si mesmo, t endo em sua cir 
cumscl'ipção fazendas importantes, fortunas avultadas, o 
muu. da Oliveira conta au gmentar immenso a sua prospe
ridade nascente e tornar- se, com legitimo orgulho, a sua 
séde a cidade do mesmo nome, uma das principaes cidades 
do c~ntro ele Minas pela riqueza. commercio, belleza e adian
tamento. População. Segundo o ultimo recenseamento ela pop. 
do imperio, a elo mun. monta a 26.213 almas; dtstrJlme- se 
P-elas seis fregs. elo seg uinte modo: Oliveira 4.2l.6, Japão 3.295, 
P assa tempo 2.876, Clauclio 4.111, Santo Antonio elo Amparo 
ô .266, S. Francisco de Paula 5.449. Agricultura . A criação 
constitue a vida elo mun., a ele gado e porcos faz a occupação 
dos fazende iros que exportam o gado pa,ra a Côrte e os porcos 
em toucinho para S. João cl'El-Rey, Ouro Preto e Sabará . 
O assucar, hoje produzido em ulguma escala, 6 consumido 
quasi todo no mun ., si bem que, por sua vez, im porte o mun. 
tambem assucar ele Pitanguy para o. consumo . O café cujo 
cultivo está ganhando incremento, a1ncla mal chega para as 
necessidades do mun., bem como o arroz, milho, feijão, man
d~oca, mamono, iumo, batatas e outras leguminosas, embora 
o mnn. produza em gt·ande abunclancia . Culti va-se tambem 
nas hortas grande quantidade de hortaliças e fructas; ra1·a 
é a casa ela cidade ela OliYeira, principalm ente, e elos arraiaes 
elo mun., em menor escala que não tenha sua horta onde sfio 
culti"Vados, de pnr com couves e r epolhos ele diversas qua
lidades, o cará , quiabo, inb ame, tayoba, batat~ s, nraruta, 
chuchú, ervilhas, serralh a, aboboras, rabanetes, nab?s, 
cenoura s, moran go, de par com innumeras Jlôt·es de ex~mslla 
e lindíssima variedade e que fazem dar á c1dacle , v1sta de 
qualquer elos pontos culminantes que a dominam, o nome . ele 
cidade de verdura . O au.to r do presente estudo, tendo r eceb1 do 
ela côrte a semen'te do trigo arroz, mandado vir rl os Estados 
Unidos pelo Governo Imperial, clis Lríbuio-o com alguns fa zen
deiros clú mun. ; a planta nasce ti e C!'esce com muito bom 
desenvolvimento, não se sabendo a inda se ofl'e1·ecera van tagem 
a sua in!roducção. O gado ovelhu m é criado para da r duas 
vezes por anuo, a tosquia ele lã de que se fal.Jricam as lãs 
mineiras, utilisadas para vestuarios, excellenle preservativo 
contra o frio. E' bom consigtlar que, pela belleza e fortidão 
elo estofo, supprem a cachemira de proceclenciá estrangeira : 
haYenclo indivíduos, muitos, que não se vestem com O\itt•a 
fazenda , podendo dispensar a importação elo estrangeiro; nem 
por i sso ficam menos decen te, crm 1~~ oda e elegan temente ves-

tidos. O gado cabrum não é m·iado senão para set• applicado 
aos pequenos carros chamad os conunummente - carros ele 
cabritos. Os fazendeiros criam gel'almente a especie mua r; 
t iram producção de jum entos importados do centro da prov.; 
quasi não se pócle ad ianta1· cousa algum a em ralação a esta 
criação, pois que a producção, embora geral, é pouco, sendo 
os bu rros , ge ralmente empregado~ como cavalgadura e tran
sporte de gener os para o commercio, comprados nas muladas 
vindas ele S . Paulo. O animal cavallar é muito apreciado 
como meio de conclucção ; a lém dos que o possuem como caval
gadura e mandam vir elo sertão, cliYersos fazendeiros dedicam
se a criai-os em suas fazendas, tornando-os um ramo de com
mercio JlHra a pro v. elo R io e parte ele Minas. A pescn. começa 
a ser explorada, p1•oduzinclo em tão pequena quantidade que 
mal apparece no mercado; a pouca quauticlacle ele peix:e, 
bem como pouco apreço que dão ao genero são disto as causas . 
Industria fabbl. Cabe aqui um a noticia mais desenvolvida 
elos tecidos mi nei r os , a r ica, divertida e interessante occupação 
das fazendeiras, com a col lecção de escravas que as acom
panham nos tear es . Em Minas, ou a 1rtes no mun. ela Oliveil'a, 
poucos são os fazendeiros que mandam escravas á r oça ; estas 
se rvem para ficar em casa tecendo pa ra vestir os compa
nheiros . Ha em qu asi todas as fazendas e casas ele mo radia, 
mesmo ela cidade e elos al'l'aiaes, uma sala espa-;os~, qnadrada 
ou em losango, onde estão dispostos em linb~. , ao redor ela 
sala, os teares ; destes sabem os lindíss im os cortes de val'iaclas 
cores e que vão ser vendidos na « i\iatta , , como chamam aqni 
a zona cafeeira das provs. elo Rio e Minas,· obtendo um c6rte 
para calça o preço de 18$ e 20$, bem como os c6l'tes de lã 
mineira, proprios para sobretudos e que alcançam o preço até 
de 40$. A fund ação ela fabl'ica ele tecidos teem feito clecahir 
esse commercio pela bai:m do preç.o , occasionacla pe la escassez 
da procura; mas os teares ainda funccionam e t..em, quer 
mesmo nos córtes , quer em tec idos para camisas e cal ças elos 
escravos das fazendas. A fabricação das colch as de lã, toalhas 
para mesa e rosto, pannos para lenç0es e todos os misteres 
de casa attingern a notavel perfeição e belleza, tornatlclo·se ele 
pt·eço os ar.olchoaclos e rendas que os l imitam; os mineiros 
sabem dar-lhes o devido apreço ; poucos são porém aqnelles 
que os pagam pelo seu justo valor, a não serem aquelles e os 
estrangeir os que os pt•octu•am e apreciarn-n' o devidamente, 
chegando alguns a declarar que na E uropa não se fazem 
iguaes, o que nada mais é que a verdade. Os anachronicos 
moinhos, monjollos e engeuhos de soccar, tocados por agua, 
fab1·icam os primeiros o fub {• e os segundo; a massa com que 
se prepara a quasi geralment~ usada «farinha de milho». 
A aguardente, azeit e de mamona e o fumo sã() tambem fabri
cados para consumo do mun . ; cur io sos fabl'icam t~mbem 
licores ele superior qualidade cgw podem estabelecer parallelo 
com os de proceclencia est rangei r a . Os vinhos mineiros hão 
deixam nada a clesejat· aos europeus ; fabricam - nos com per~ 
feição, si bem que apenas para consumo particular ; o vinagl'e 
tamhem fabricado ela uva , da folha da pal'reira e da canna 
são de superior qualicla de, havendo muitas casas em que não se 
consome outro. Nlerceneiro3, sapateiros, pedreiros, caqJinteiros e 
a lfa iates ha-os muitos e da bondade elos seus ar tefacbos dão 
prova exhuberante o l uxo que se ostenta na cidade da Oliveira 
que r nas constrncções, quer nos move1s, quer nos traj es da 
população_. Ha urna bem montada fabrica cl~ chap~os, de 
boa quahclac~~, em hora fabriCados. com cabedal estrangeiro. 
As. telhas e tiJOlos ~onst1tuem boa 1nclnstria pua tres fabricas 
ex1stentes nas pl'OXII111dadeR ela cidade . Faz•se sobre 'todas 
digna_ de ~enção a fabricação elas tintas para os tecidos ele 
a_l godao e la; ele algumas madeiras e arbustos os inclusti·iaJes 
tu·am tinta superior quet• pela belleza, qu(!r pela inalterabi
ll_dade . Além d~s tintas extrah1clas elas madeiras e já men
cwnaclas no cap1bulo respect1vo, e:xt r ahem-·n a dos arbustos: 
o an il , do a rbusto deste nom e, em nada áquem da massa que 
importamos elo estran [5ei ro, se não lhe fór Huper ior; a rui va 
elo ca1npo, arbusto assllU denonunaclo pela bel!issima cô t• ela 
!in ta que delle s~ extr nh e , ela côr elas ruivas elo céo, nuvens 
roseas formadas pelo sol poente; ha t a;mbema ruiva amarella; 
a bixa. arbustos dos ca mpos, que dá a côr amare lla e out ras. 
Commem:io. A difficu ldacle elas vias ele communicação tornam 
o commel'c io do mun. ele pouco clesenvolviment0 por ser caro 
o transporte cle>s generos. A exportação é feita em carros que 
voltam ca rregados elo sal preciso para os animaes e usos c1o
mes.'b icos, bem como para fabr1?0 elos queijos; a expor tação ~e 
hn11 ta a este a rt~ go, gado, tol!cmho e teci elos. E' ele presuma· 
que a constntcçao da l1nba fe rrea, em projecto, ligando esta 
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cidade á de S. João d'El-Rey qtte já está ligada á côt·te, faci
li tando o tran spode e tornttndo-o bat•ato, an ime os fazendoiL·os 
a criarem e proclttzirem ma is e pois augmente a exportação 
desses gener oa e criem-se induslrias outt·as cujos prvductos 
possam ser exportados. A imporl<tçã o consi~te em faze ndas, 
l ouça, üdt·o, fen·o, em summa obJectos necessal'ios ao uso 
domes tlco e d;Js faze ndas . Di visão eccles iastica. O mnn. faz 
parte da cli oc~se de Marianna . Divide-~e em seis freg~ . duas 
des ttt s div ididas em duas capella nias . Vão a dia nte se m as 
datas el a s suas creações , pois que não !lOS foi poss i vel achai-as 
embora os muitos esforços pat·a consegttil - o . 1.3 Ft·eg, c~a Oli~ 
veira , com a séde na cidade elo mes mo nome, da qual Já. fot 
dada nolicia em capítulos an tecetl en tes. E' regida actualmente 
pelo pacl t·e José 'l'heocloro J3 razileü·o , nã o tendo coadj ncto1• nem 
sacet·dote outro com r esiclencia na ft·eg . Além ela sua pos ição, 
que lhe dá um aspec to inte t·essante e poetico, sol.J r esahe a praça 
da Matt·iz, bella, extensão ele 75 braças ele c0mpriclo sob~e 30 
ele l argo, contornada pelas tres faces, a leste, norte e sul, pot· 
ecliftcios ,ele bem acabado gos to, e ao norte pelo templo, 
Mal ri z ; para l ello aos ecl i ficios, a les te, enfeita m-na uma _ala 
de a!Liss imas casoarinas e do outro lado outt•a a la ele acacm;: , 
tot·nanclo-a um a praça notavel em ex tensão e belleza. 
2. • S . .l~rancisco ele Paula . Deitado sobre o s uave declive ele 
uma dis fa r çada collina; o arraial ele S . Francisco ele Paula 
offet·ece uma li nda vista .cl'olhos: além elas r uas de menos im 
portancia, te m u ma muito lat•ga e que a sseme llt a uma pt·aça; 
n o centro es tão as egrejas Matriz e Rosario, sendo esta ultima 
de sofft· i veis pt·opot·ções e em bom es tado . Cen tro de impor
·tantes fazen tlas de criação e fab ri ca de aguardente e ass ncat•, 
compt•ehendendo o clis t. elo Cat•mEJ da Malta, a freg. ele 
S . Fmncisco é um a das ma is importan tes do mun., em pro
pol·ções e r iq ueza . E' actualmente r egida pelo padre José 
J oaquim Teixeira; no districto do Carmo da Matta r eside ha 
45 a11nos o padre Antonio P erei ra da Paixão, actual vigario 
da vara, a ncião r espeitavel e bemqttis to ele toda a populéllção . 
3 ." S . Antonio elo Amparo. Com as egrejas Matriz e Rosario, 
mais ele 300 casas e 5,4,19 a lmas, te m excellentes fazendas ele 
criat· e fab ricas de agttarclente, fumo, e boas plantações de 
cafe. O dis tricto de Sant'Anna elo J acaré, que lhe per tence, 
tem a séue na povoação des te nome, com duas eg t·ejas Matriz e 
Rosari o, di gnas de ser vistas pelo asseio, bo:~. ordem e es tado 
em c1ue se acham , tudo devido aos esfo rçai do seu capellão, o 
padre Antonio Florencio Jllendes Abrahão. E' regida actual
m eute a freguezia pelo conego Francisco Lucio Mendes 
Abrahiio. 4 ." Freguezia do Claudio. Com o arra ial deste nome 
em estado florescente, atravessado por uma es trada para a 
Côrte Ouro Preto e Sabará, e outra para Pitanguy, Cul'Vello 
e Dia:nantina, o Cla udio prospem, aeuclo talvez o arnia l ela 
mais commercio do município ; estende-se em uma parte da 
bacia ~o sopé ela sel'l'a do Claudio, cl'oncle é o arraia l av istado 
a mais ele clt1as les uas ele distancia. T em boas fazendas ele 
cultttra e criação; sua egreja Matr iz foi edificada á ex p3nsas 
ele uma as~ oc iação fot• macla pelo finado Bispo Dwcesano, 
D. Antonio Ferraira Viçoso, de saudosa memoria, incumbindo 
elle áquella a stta construcção . T em tambe m um cemi
terio edificado pel os mesmos f t·ades capuchmhos q_ue cons
truíram o ela Oliveira, á expe nsas elo povo que fot levado 
pe la promessa 1~los mesmos fe ita para e_s timula r o ac risolado 
a mor elos pm·ochianos, el e ficarem estes Isentos elo pagamento 
de impostos e d ireitos ele fabrica par a os enter raméutos 
por e~paço ele iO an nos . '!'em o arraial ma is el e 30~ casas 
e a freg . 4 tU almas, regida actualmen te pelo p:~clre J oão 
Alexandre de Me ndonça : sendo o unico sace rdo.te que r es ide 
na paroch . 5.a Freg . d0 'Japão. O Japão é uma das povs . 
mais anti "'a~ do mun.; sua vida é a11terio r a 1778, pois que 
sabe-se qu"e sua ma tt·iz ficou conclu ida nesse anno, a e~forços 
elo padt·e Domin"OS cb Costa Pet·eira, sabendo-se que fot ele
vada a fr clg . em" agosto ele 1853, toma11clo posse em sete mbro 
do mes mo anno. E ' ele ma ltas ele sup3rior qualidade e quasi 
toda ele razend:ts ele cultura com pouca criação de gado. E' 
r egida p?lo padre Francisc~ José Corrêa ; tem mais ele 200. 
casas o arr,1ial e a l't·eg . 3.295habs. 6 .a Freg .do Passatempo . 
Atr avessada pelas es tradas qne vão de .s . João cl'~l-li:e i e 
Bat•bacena para Pitanguy e Santo Antomo elo Monte, a freg . 
no Passa tempo é a me no s importante elo mun . , se bem que 
crie gaclo vaccum, cavalla t· , suino, mnat· e 1antgero . Além 
de sua egreja Matriz, a•nda não acabada, e que se ha de tot·:
nar um templo ele subido va lor tem apenas clous ou tres edt
ftcios bons. T em como par.:>cho 'o padr~ João J osé dos Passos 
e Silva, o unico que a hi reside . Obras Pubhcas - illstabele -

cimento.> pnbs. de importancia conta pouco3 o mnn. · 0 ele 
m a is merec imento é a ma tri z ela f reg . ele Olive ir a . Eclificada 
ha talvez nm secnlo, sotft•ett um sério concedo no arco c[~ 
capella-mót· e fronte~pici o . ~l' o cl a de peclt·a, tem duas torres 
altas e elegantes, o !rontesptcto todo ele cantaria, ricas al
faias quasi todas doadas pelos parochianos, sobresa hi nclo 0 
elegante nicho de N . S. d >L Oli ve ira e a s amptuosa e reco
lh ida capella do SS. Sacramento . As imagen~ são mui to bem 
acabadas , notando-se entre estas as do Senhot· el os Passos 
N. S. elas Dores e da Conceição . A casa ela. cama r a , e clifi: 
cada a esforços elo ex-jttiz ele direito Dr . Miguel Augusto elo 
NascimentJ F ei tos::t e a expen;;as elos com arcões, se bent q ae 
não seja eclifici o ele no tavel architectura, pt·ee nche perfeita
men te os fins a que se des tin a , estando ornado com gos to e 
alg um htxo a sala das sessões. A egreja ma triz do Passa 
tempo, ainda e1n construcção , edifi cada de cn;ntaria e com 
v as tas propot·ções, vi r á a s ~r um elos bons eclillcios do mu n , 
São bons Lambem os edificios : Matriz elo Cla udio e cape !la 
ele Sant'Anna d? J acaré, na séde do dist . des te nome, f reg . 
el e Santo Antomo elo Amparo. A Clclacle ele Oliveira conta 
a lém da rnal.ri z , as egrej as el o Rosar io e Senhor elos Passos' 
aceiadas e elegantes, em bora p~qneuas. Não tem o mun. um~ 
casa, sique r, para eschs. A cidade ele Ol iveira , ed ificada n a 
chap::tda de unm colliua, tem , na extremid ade el as suas ver
ten tes, fontes naturaes ele limpicla e exce llente agua potavel, 
onde a pop. fartamente se a bas t·3ce . Além desta tem, e ncanada 
a ag na d'um cor rego nascido no morro elo Diamante a mais ele 
meia leg ua, tendo o e ncaname nt J 3350 bt·aças ele compri
mento . No anno de 1824, si não falha a chronica, Antonio 
Mor ei ra Bello, r es ident$ no então arraial ela Olive ira , contra
ctou com otltros encana t• a aguado corrego, para serem depois 
rate~t cl as despezas; empt·ega nclo os escravo> da sua fazencla,abr in 
o r ego e, chegada a agtta a atnul pl'aça do Cruzeiro , na cha
pada ela collina onde assent!l. a cidade, os companheit·os ne
gar am-se a co ncon·e t• ao r a tei o ; á vista disto, ma ndou Bello 
const ruir clous moinhos po.ra set•em movidos por essa a"'ua 
moinhos que já não ex istem hoj e . Posteriormente vencleu

0 
an: 

n eis dessa ag-ua a diversos, cloanclo quatt·o anneis á camar a 
pa ra chafarizea publicas ; a nn os depois Venancio Ca rl'ilbo ele 
Barros entendeu que a agua devia ser publica ; dirigiu- se a 
S. J osé d'El-Rú pa ra faze t• a camara munic ipal clesa p1·opri ar 
os pa rticula r <s . Estes en tão caclet•am a agua á camara, com 
a obrigação ele zela r esta o e nca namento e di s lt•ibuit· agua á 
pop . medianle o pagamento de uma taxa annua áquelles que 
a quizerem em suas propriedades, ás quaes ftcarão perten
cendo os anuais . Hoje o imposto é de iOS a nnuaes e ha cedi
dos 68 annees ele agua: Esta por pa~sat· em uma fazenda não 
chega á cidade em condições de po bbiliclade, prestando- se 
unicame nt J a usos domes ticas , l a vagem de roupa e r eo-a de 
hortas ; é certo porém qne pócle se r encanada e chegar purís
sima como é na nascente, presta ndo gTand e ser viço . á pop. 
As obras da canalisação j~ foram _orçadas em pouco mais ele 
13:000$ (treze contos ele réls), mclut da a construcção elos cha
fa ri zes em divet·sos pontos ela cidade . Não seria rea li z.avel a 
idéa de levantar a ca mara, appell ando pa1·a o patl'iot ismo elos· 
capit1distas, que os ha em não peq ueno numero na cidade 
po t· empr estimo, a longos pt·azos , modico jur o ~ peque n~ 
am ortisação, o capital necessaric e realisar um melhor a
mento de tanta _monta e tão ins t:ulte métl\9 r ecl amado pela 
p:>p. ? O cemttert o pab .. s d enc tos'l e qn1eto r ecinto na ver
tente ele uma coHina e m frente a cidade, é todo ce'rcaclo ele· 
muros ele pedt•a , ·tenclo quasi no centt·o, uma elega n te ca pei
linha, construida em est.vlo gothico, com uma alta ele cata- · 
cumbas ao correr dos muros elo fundo o dos lados , todas a lvas, 
com inscripções em pedra marmot·e e alg11mas com gradil 
em roda e j ardim. Foi constr tliclo pelos capuchinhos padres 
Ft·ancisco e Ettgetlio, i talütnos, em 1855, por occas ião das 
missões que na ciclade fizet·am. ~stá a cargo da fabrica, ze
lado pelo fa brique iro da ma triz, que des pende com a sua 
conservação os impos tos de i~ sobre sepultura em chão e 20$ 
sobre enterramentos em catacumbas. Vae ser dotado d'um 
solido e elegante portão ele fet•ro, oíl'erecido pelo Dr. Joaquim 
Galclino Pimentel, ela côrte, q uando, em passeio á cidade 
per .:leu sua intet·essantissima esposa, a-pe nas com quat.ro meze; 
de casado . Curiosidades naturaes . - Destituiclo ele rios, pou
cas cascatas e cach oeiras possue o mun. A mais imp orbante é 
l'ormada por um r ibeirão chamacl.o Macacos, aff. elo Cn.chambú 
qne o é p~ t· sua vez do Jacaré, e que fót•ma, a duas leguas e 
meia ela c!clacle , um be·lltss tmo salto com cachoeiras abaixo 
A prim eira quécla d'ag na tem a altura de mais talvez ele 40Ó 
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palmos, em uma quéela só, fo rmando abaixo outras muitas 
magestosas e bellissimas. O rio Jacaré fórma divet•sas ca
choeiras de pequena impot·tancia e que não sã') dig·nas de 
mansão. Distancias. -A sét.le do mun. dista ela capital ela 
P t·ov. (Oat·o Preto) trinta e duas leg1tas a N~. 'l'em as se 
guintes dists . ás cidades e villas eln> ma11s.circumvisinhos: A' 
cidade ele S. João d'El-Rei, i6 leguas aS~, á ele Bom Sue 
cesso, Sleguas MS . , á d~ Bom-Fim, 16 leguas ao Nffi., á ele 
Lavras, i4 leguas ao S., á de 1'amanduá, 8 leguas a O., á cb 
Formiga, 14 Jeg11as ao NE. á de Pitanguy, 25 leguas ao N . , á 
do Pará, 12leguas ao N., ao arraial de S . J oão Baptistfl, 5 
a SO., á villa de CampJ Bello, 10 a SO . , todas em caminho 
directos. dista das diversas l'regs. : A' cidade ele Santo Antonio 
do Amparo, 7 leguas a O., á pov. de Santa Anna do J acaré , 
nove leguas a 0., á do Claudio, oito leguas a NE., á do Japão, 
cinco leguas a Nill., á do Passatempo, oito leguas a N E., á ele 
S. Francisco de Pattla, tres a O., a da Ermida, llres a O. » 

OLIVEIRA. Dist. do Estado elo Minas Geraeõ, no mun, 
elo Piranga . E' um logarejo de tr:ste apparencia, sito nas 
raizes de t1·es morl'Os e banhado por um pequeno cor rego . 
Tem uma matriz em conõtruccão ; boas casas, em sua mór 
parte de sobrado, ~e um exten~o largo, donde partem clivet•sas 
ruas . Orago N. Senhora e diocese de Marianna. Foi creada 
parochia pela Lei Prov. n. 1.030 ele 6 de julho ele 1.859 . Tem 
mais de 3.000 habs . , e uma esch. pui.Jl. de inst. prim. para 
o sexo fe minino, 01·eada pelo art. II da Lei Prov . n. 2.568 de 
3 de janeit·o de 1880, além de uma outra para o sexo mas
culino. A face do terreno dessa f reg. é desegual, ondeado de 
pequenos montes, e quasi por toda a parte coberto de cati ngas . 
A' excepcão das terras, que ftcam nas margens elos rios Cho
potó e Piranga, as mais só são fecundas nas margens e fraldas 
dos morros. A freg . é banhada pelos rios Cbopotó e Pil·anga. 
A lavoura é de algodão, café, canoa e fumo. Em um livro 
antigo da freg. encontra-se o seguinte: «Em 1760. por Pro 
visão ele D. F r. Manoel ela Cruz foi erecta uma capella em um 
morro alcantilado, a menos ele dous kils. do laga r em que 
está hoje o a rraial da Oliveira. Descontentes, porém, es fieis 
por ser aquelle lagar açoutado pelos ventos e sem aguas, em 
1825 pediram e obtiveram a passagem da capella para o lagar 
que actualmente se acha.» 

OLIVEIRA. Pov. do Estado da Bahia, á mat·gem dir . elo 
rio S. Fmncisco, entre Remanso e Sento Sé. (Halfeld). 

OLIVEIRA. Estação da E. ele F. Oeste de Minas, na cidade 
do seu nome, entre Tartaria e Fromm. 

OLIVEIRA. MoL·r.o do Estado ele Santa Catharina, ao N. 
da freg. de S. João Evangelista. 

OLIVEIRA. Ilha do Estado do E . Santo, no rio Doce, 
entre Linhares e o Tatú. 

OLIVEIRA. Pequeno rio do Estado de Pernambuco, banha 
o mun. de Bom Conselho e desagua no rio Tl'aipú. (In f. lo c.). 

OLIVEIRA. Ribeirão elo Estado de S . Paulo, banha o 
mun. ele Píndamonhangaba e desagna na margem esq, elo 
rio Piraqttama, aff. do Parahyba. 

OLIVEIRA. Ribeirão do Estado de Santa CaLharina, aff . 
da mat·gem esq . do rio Tijucas. 

OLIVEIRA. Cabaço situado na costa do EP.tado elo R. G. 
do Nol'te, a L., na distancüt de duas milhas da Ut·ca do Mi 
nhoto. Esse cabaço l'órma com a ntros um cannl ele 22 a 26 
metros ele pl'ofnnrliclacle. · 

OLIVEIRA DE ITAMBÉ DE MATTO DENTRO. (N. S. 
.de) Parcchia do Estado ele Minas Geraes_ Vide Itamb é elo 
lo{citto Dentro. 

OLIVEIRA DO BREJINHO. (N. S. ela) Parocllia elo 
Estado da Bahia. Vide Bt·ejinho . 

OLIVEIRA DOS CAMPINHOS. (N. S. da) Pat·ochia elo 
Estado ela Bah ia. Vide Gampinhos. 

OLIVEIRAS. Ba it· ro do mun. da Piedade, no Es lado ele 
S. Paulo, com duas eschs. publs . de in st. pl'im., et•eadas pela 
Lei Pro v. n. i9 de 17 de março ele 1882. 

OLIVEIRAS. Uma elas e s ~ações da E. de F. S. Gados elo 
Pinhal, (Companhia R io Cla1·o) no Es~aclo de S . Paulo entt·e 
as estações denominadas Cuscttsei ro e Visconde do Rio 'ctaro 
a 6S8m,200 acima elo ni v e! elo mar. Agencia do correi '> crea.dá 
em novembl'o de i887. Estação tel egt·apbica. ' 
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OLIVENÇA. Villa e muu. do Es tado do Amazonas, na 
com . do Alto Solimões, na margem dir . elo rio deste nome. 
Ol'ago S . Paulo e diocese de Manáos _ « Foi, primi ti vamenbe, 
segundo affirma o capitão-tetlente Amazonas, a alclêa de 
S. Paulo de Ca mbebas, uma das seis fundadas pe lo jewita Sa
muel Fl'itz, em favor da corôa de I-Iespanha, aõ quae's no termo 
de r enhida luta, restaurada pelos portuguezes em 17i0, foram 
entregues á clirecção dos carmelitas . De Slla importancia to
maram as demais missões o ·tittdo de Cambebas, cem quanto 
conlpt·ehsndessem muitas outras nações. Em 1817, foi erecta em 
villa com o nome de Olivença pelo governador Povoas, pt'edi
camento ele q tto elecahiu em 1833, pela divisão do territorio 
para execu,;ão elo Cocligo do Processo, tomando o nome de Ja,
va,,·y . Foi sua primtlira siLuação na mesma margem do Soli
mões, Ires leguas ab;tix:o da foz do Javary; a segunda n a mesnut 
margem ac im a da foz do Pacuti ; a terceira na margem 
opposta ; a q.uat·ta na aldêa de S. Pedro, por occasião ele stta 
incorpor.tção; a qu iutamais abaixo dA. actual, sexta e ultima. 
l?oi a pov . mais populosa elo Solimões,)) l<'oi r es tam·ada villa 
por Lei Pt·ov. n. 599 de 3i de maio de 1882. Tem eschs. 
publ_s. ele ins~. prim. O mun. é r egado, além ele outros, 
pelos igarapés Jactu•ttpá, Jaboty, 'Mirity, e 1.'a~y. Nella tocam 
os vapores ela linha de Manáos a Iquitos (no PerÍI) Foi creada 
com. com a denominação de Albo Sol imões pela Lei Prov. 
n. 656 ele 13 de junho de i884. . 

OLIVl!:NÇA. Villa e mun. do Estado da Bahia, na com. 
de Hheos , em uma planice rulta junta ao oceano, i8 kils. ao 
S. ele Ilhéos e 5•1 de Una, composta de casas terreas , fot·manclo 
uma s poucas de ruas e uma praça grande em cujo lado meri~ 
dieual acha-se a matriz de N. S. da Escada. Os habs. do mun. 
além elo café, cacáo e mandioca, occupam - se cem a extracção 
da piassava das mattas e criam algttm gado . Diocesa archie
piscopal de S. Salvaclot·. Foi ct·eada parochia pela Car~a de S 
de mai'? ele i?;58 e villa pelo ouvidor da capiL<~nia de Ilbéos 
Dt·. Lu1z de Vet·as por ordem l'égia de 22 de novembro de i758 . 
Tem eschs. publs. e . agencia do correio. 

OLIVETE. Collina ao oriente da cidade de Santa Luzia do 
Estado de Goyaz . ( Inf. loc.) 

OLYMPIO. Lag·õa elo Estado do Amazonas, á margem clir. 
elo rio Içá acima ela barreira Uhrinahy. 

OMAGUAS. Nome pl'imiüvo cl:\ nação Cambeba, cuja sigui
ucaçiio é a configuração artificial que dão ás suas cabecas 
(Araujo Amazonas). «As ilhas, ele que o Amazonas nesta éx
tensãie (do Coat·y ao bra.ço principal elo Ptuús) he cheio fot·am 
por alg1un tempo habitadas pelos indios Cambevas, aliás Oma
goas, nomes que significam ocibeçCIJs chatas, por costumarem as 
mãis apertai-as aos filhos, emqnanto pequenos com duas ta
bainhas; o que Oõ fazia bem conhecidos entre as 'outms nações, » 
(Ayres ele Cazal). 

OMAGUAS. Jlhas no rrio Sollmões acima ela foz elo rio 
Jutahy, bauitadas p~la nação que lhes 'deu seu nome. (Araujo 
Amazonas). 

OMANOHÁ. AL'l'oio do Estado do R. G. do Sul, aff. àa 
margem esrr. do rio Uruguay. (ffileuth. Camargo). 

OMPURUMO. Cachoeira elo rio Capltcapú, atr. do Jati1ptt. 

ON9A . , raro,~hia ~o Estado ele. Minas Get•aes, no mun. ele 
S .. Joao cl illl-R~~- Otago S. Frll.rrctsco e d10cese de Mal'iana . 
Fot por vez os sede ela freg . de S. Migllel elo Cajm·ít. A Lei 
~rov. 2· 3.199 de 23 de setembro ele i884 elevou-a ii parocbia . 
I e n~ :G:OOO hats. e duas eschs . publs. de inst . primaria. Sea 
te rl'l'~or 10 é r egado pelos l'ios l~l vtts, Onça e Mortes-Pequeno. 
A lavoura pL'tnctpal é a de nulho, arroz e feijão ha poucos 
ca1111aviaes e cafezaes. Indltstt'ia pas tor il. ' 

O_N ÇA . O -·Jlmanah rlo Ma,·anhã~ (i860) trruc~anclo dos quar
teroes da fre~. de Barrennhas, d·i7. : « Esle vasto qual'teirão 
(da Onça) é t•egado por tL'M grandes riachos Tabah innoa 
Onça e Ban·a., além._ de outt·os meno~·es, ·á beira dos q Ltae/'h~ 
vastos e opt 1111 0s br eJOS paPa plao\aça0 da canna, at•coz, mau
choca, etc ., e ~ambem tet·ras altas proprias p:tra a cultttra do 
mtlho o.algodao . Aõ chapadas, que occupam grande parte 
de seu te rrtton~', presbam-se maravilhosamente á cl'iação de 
gado caya llar c muar . ::iua pop . , toda 1ivt·e, anda nor 3·10 
::l.lmas». -

30 .200 
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ONÇA . Pov. do Estado elo E. Santo, no mun. ele Vianna. 
ONÇA . Um elos quarteirões do mun. de Avaré ; no Estado 

ele S . Paulo. 

ONÇA. Dist. do mun. ele Pitanguy e Estado ele Minas 
Geraes . 0l'ago Sant' Anna. CompL·ehende o pov . Capueira 
Grande. 

ONÇA. Al'l'aial elo Estado de Minas Geraes, na freg. de 
Santo Antonio do Amparo. 

ONÇA. Log. elo Estado de Minas G~l'aes, no clist. da Venda~ 
Nova e mun. do Sabal'á. 

ONÇA. Pov. do Estado de Minas Geraes, no muu . de Itabil'a, 
cerca de seis kils . ao N. da cidade deste nome. Tem uma 
pequena fabrica ele fel'ro, onde acham-se estabelecidas forjas 
caLalans. 

ONÇA. Pov . do Estado de Minas, na freg . do Jequitibá e 
mun. de Sete Lagôas . 

ONÇA . Pov. do Estado de Minas Geraes, na f l'eg . elo Rio 
S. Francisco e mun . de Santa Barbara; com uma esch . publ. 
ele inst. prim. creacla pela Lei Prov. n. 3.216 ele 8 ele outubro 
de 1884 . 

ONÇA. Pov . elo Estado ele Minas Geraes, no mun . elo Pe-
çanba. . 

O~ÇA. Mol'ro na pov. de Jatobà do Estado de Pernambuco. 
Esta a 28 metL·os sobre o nivel ela planície. 

ONÇA. Mono elo Estado de S. Paulo, na villa ele SanLa Rita 
elo Par aíso. 

ONÇA. Mon·o no mun . do Iporanga elo Estado de S. Paulo. 
(I nf. loc . ) 

ONÇA. Morro bastante elevado, situado a 1.0 kils . do clist. 
ele Nom- Trento, na estrada que deste lo"". vai a S . Luiz Gon
zaga; no Estado de Santa Catharina. (In"f. loc.) 

ONÇA. Serra do Estado ele Minas Geraes, no mun. de Ma
nhuassú. (In f. loc.) 

ONÇ~ . S~rra do E_stado de Minas Ge:aes, na f reg. do Empo
çado. Dv. OL'lgem a .:hversos ~·ws que vao para o Pomba . 

ONÇA. SeL·ra do Estado ele Minas Geraes, divide as agu~s 
do rio do Peixe das do S. João. 

ONÇA. Monte na ú·eg. elo Carmo da Bagagem, Estado de 
Minas Geraes, a&ravessado rpela estrada geral que vem do Pa
racatú á Capital Federal. - « .Uahi o viajante póde a gosto avis
tar as serranias a lém elo rio Paranahyba e mui·tas outras de 
Minas Geraes.» (Inf. loc. ) 

ONÇA. Ponta na ilba ele MaL•acá, Es~ado elo Par á . Jaz, se
gundo o Sr . Costa Azevedo, a 1o 57' e 43" de La·t. N. e 7o 20" e 
36" de Long . O. Na ocbrtcb de Velloso Barreto vem figurada 
defronte dessa ponta uma i lha do mesmo nome. 

ONÇA. Igarapé do Estado do Amazonas, no dist . dt' Janauacá 
e mun. da capital. 

ONÇA. Riacho do Estado do Ceará, ·tl'ib. da marge m esq . 
do rio Macaco, aill. do Acarabú, no mun . de Santa Qui teria . 

ONÇA. Riacho que desagtta no rio Paroahyba, entre a vo!La 
ela Vasante Grande e a barra elo riacho Vamos Vendo. Abaixo 
ela Stla foz existe no rio uma granéle pedra, do lado do Piauhy, 
que se dennnc1a pela. quebrada das aguas . 

ONÇA. Riacho elo Estado do Para byba do Norte, affl . do 
t•io Piranh:ts. 

ONÇA . Riacho do Estado de Pernambuco, aill. do rio Capi
ber ibe. 

ONÇA. Riacho elo Estado ele Pernambuco, aill. do rio Se~ 
rinhaem . 

bNÇA. Riacho elo Estado de Pemambuco·, nasce em S. Bento, 
banha o mun. ele Car uar ú e desagua no rio Ipoj uca. 

ONÇA . Riacho elo Estatdo de Pernambuco, banha o mun . 
do Bom Jardim e desagua no rio Caiahy . . 

ONÇA. Riacho do Estado elas Alagàas, re::;a a com. de 
Paulo Affonso e desagua no r io S . Francisco. E' atravessado 
pela E. de F. ele Paulo All'onso . 'J.'em uma ponte ele 10m de 
extensâõ; 

mé. u~.:oG. sb. 

ONÇA . Rio dó Estado de Sergipe, desagua no S. Francisco. 
pt·oximo á foz elo t•io Perpetua e defronte elo baixio denominado 
Guella. 

ONÇA . Corrego do Estado ela Bahia, clesagua na margem 
dir . do rio Jequitinhonha, abaixo do corrego da Onça. (Ch rokatt 
ele Sá). 

ONÇA. RibeiL·ão elo Estado da Bah ia , banha o mun. ela 
Barra do Rio de Contas e desagua no rio eles te uome. 

ONÇA . Pequeno ·rio do Estado da Bahia, rega o mun. de 
Alcobaça e corre para o Itanhentiuga. . 

ONÇA. Corrego elo Estado ela B:~hia, nasce na set•ra de Po
ções, e desemboca no rio Pardo, abaixo ela ba!'l'a do Catolé 
Grande, meia leg ua. 

ONÇA. Cor rego do Esta do do E. Santo, no espaço percorrido 
pela linha telegl'aphica, entre Linhares e S. Matheus, Fica 
proximo elos em-regos denominados Caixão e Cupido e mais pro -
ximo de Linbares do que ele S . Matheus. · 

ONÇA . Ribeiriio do Estado do Rio de Janeiro, nasce na serra 
do seu nome, banha a fL·eg . de Ipiabas e desag ua no rio Para
byta . Tem 30 kils. de cu1·so. 

ONÇA. Corrego do Estado elo Rio ele Janeiro, banha o mun. 
de S. João Marcos c desagua no ribeirão elas Lages . 

ONÇA. Ribeirão do Estado elo Rio de Janeiro; clesagua na 
margem dir . do ltabapoaua, proximo ás suas cabeceiras. 

ONÇA. RibeiL·ão elo Estado ele S. Paulo, affi. do ribeirão dos 
Tatús . 

ONÇA. CoL'rego elo Estado ele S . Paulo, banha o mun . de Ba
tataes e desagtm no r io Pal'clo. 

ON'QA. Ribeirão elo Estado de S. Paulo, aili. elo Una 
cl' Alclêa. 

ONÇA . Ribeirão elo Estado de S . Paulo, desagua no rio So
l'Ocaba, no logat· denominado Jttrumirim. Nasce no mort·o de 
Monte Alegre e banhao mun . de Tatuhy. Recebe á clir. o Passa 
Tt•es e á esq. o ribeirão-de Dentro, 

ONÇA. Rio do Estado ele S . Paulo, afl'. da margem esq. elo 
Tietê. 

ONÇA. Ribei rão do Estado de S . Paulo, banha o mun. ele 
S. Car los elo Pinhal e desagua no Jaca ré-pepira-assú. 

ONÇA . Ribeirão elo Estado de S. Paulo, banha o mun. de 
Araraquara e clesagua no ribeirão ele S. Lourenço. 

ONÇA. Rio do Estado de S. Paul o, é uma das nascentes elo 
rio Turvo, afl', do GL·ande, depois Paraná . 

ONÇA. Riacho elo Estado ele S . P aulo, banha o num. ele 
Santos e clesagua no rio Quilombo. 

ONÇA. Ribeirão do Estado ele S . Paulo, aff . do rio ·Mogy, 
no mun . do Ribeirão Preto . 

ONÇA. Ribei l'ão do Estado de S. Paulo, banha o mun. elo Rio 
Novo e cl~sagua no BarL·a Grande, atl . do rio Novo . (In f. loc .) 

ONÇA. Rio elo Estado do Paraná, banha o mun. üe Castro 
e elesagua na margem esq . elo rio Yapó. 

ONÇA. Ribeirão do Estado elo Para ná, nas dil'isas do mun. 
ele S. José , clesagua no rio Iguassú. · 

ONÇA . Ribeirão do Estado de Santa CaLha1• ina, afl'. da 
margém esq . elo rio elo Bmço. . 

ONÇA. Conego do Estado de Minas Geraes, banha o mnn. 
do Patrocínio e desagua uo r io Doul'ados. (Inf. lo c.) 

ONÇA . Corrego do Estado de Minas Get·aes, faz baL'l'a no 
ribeirão Vau-assú, na estação deste noCle ela E. ele F. Leo
pol.clina . E' todo encachoeiraclo. 

ONÇA. Ribeiro do Estado de Minas Geraes, banha o mun . 
do Prata e clesagua na margem cl i1·. elo rio Douraclinho. 
(In f. loc.) 

ONÇA. Col'l'ego do Estado de Minas Geraes, afl'. elo rio 
Jcqnitinhonha. 

ONÇA. Ribeü·ão do Estado d~ Minas Geraes, aJI. elo rio elo 
Peixe, trib. do Par.ahybuna. 

ONÇA. Ribeil'ão do EsLaclo de Minas Geraes, nasce ntt ve1·_ 

·tente sul da ser ra elos Macacos, banha a freg, do Carmo do 
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Campo Grande e vai desaguar no rio Araras, aff. elo Sapu
cahy. 

ONÇA. Rio elo Estado ele Minas Geraes, desagua no ElYas. 
Banha o arraial elo Onça. Nasce na serrinha elo Venceslau, 
em tel'l':.<S ela fazenda do Pouso Real, corre mais ou menos na 
clirecção SE. a NO., passa pelo arraial do seu nome, onde 
r ecebe um cor r ego que vem el~ fazenda do gngen ho, recebe 0 
corregu do Custoclio no logar que tem esta clenomina.ção e 
lança-se mt margem esq. d'IC[uelle rio, elo qual é um dos maio
res affhte n tes. 

ONÇA. Corrego do Estado de Minas Geraes, des:.<gtia no rio 
Manclu, aff. do Sapucaby-mirim. 

ONÇA. Rio elo ll:sta.do ele Minas Geraes, nasce na serra elo 
Cuba, corre parallelo :10 Maquiné e des<Lg na no rio das Ve
lhas, após um curso de 72 kils . mais ou menos. Recebe o 'l'a
batinga Gt·ande, Cuba, Carrapato e F'ome. (Inf. loc. ) F6rma 
uma grande cachoeira peno do a rraial das Lages . 

ONÇA. Rio do Estado de Minas Geraes, :.<fi'. da margem 
esq. elo rio das Velhas. Banha o mun. ele Sabará. 

ONÇA. Co1'rego elo Estado ele Minas Geraes, banh a o mun, 
do Abaeté e cles;cgua na margem esq, elo rio deste nome , 

ONÇA. Carrego elo Estact'o de Minas Geraes, aff. do rio São 
Domingos, que o é elo rio José Pedro. 

ONÇA. Ribeirão do Estado ele Minas Geraes, afl:'. elo rio 
Muriahé. 

ONÇA. Ribeirão elo Eslado ele Goyaz, aff. do rio Corumbá. 
Recebe os corregos Pirapetinga e Jacuba. 

ONÇA. Carrego elo Estado de Goyaz, banha o mun. ele Santa 
Luzta e deRagua na margem dir. elo ribeirão Descobe rto elos 
Montes Claros. (Inf. l oc .) · 

ONÇA. Rio do Estado ele Ma Lta Gro~so, :.<ff. da margem 
esq. do rio Claro ou elo~ Pasmados. 

ONÇA . Ribeirão do Es~ado ele Matto Grosso, aír. elo 'l'a
quary-mirim. 

ONÇA. Lago do Estado elo Amazonas, clesagua na margem 
esq. do rio Sol i mões, acima de Coclajaz. Nesse ponto parte ou 
termina no Solimões o furo Piraran. 

ONÇA. Lagôa elo Estado elo Ce.a rá, nas divisas elo dist . ele 
Arronc:hes , a E. 

ONÇA. Lagôa no Estado do Ceará no dist. de Arêas. 
ONÇA. Lagôa elo Estado do R:o de Janeiro, na freg. ele 

Gua ru lhos, a 3 kils . ela margem esq. do rio lVlul'iahé, em 
terras da fazencht do Outeiro e com cerca ele 2 kils, de cir
cumferencia. Por elht passa um canal qu e ·toma-lhe o nome 
e que foi mandado construir pelo goveru o provincial, o qual 
vem ela freg . do Mol'l'o elo Cocô, a um kil. ela povoação ela 
Villa Nova, e vae desaguar no rio Muriahé a cerca de 18 
kils. de sua bat·ra. Este can:.<l só é n:.<vegavd alguns mezes 
no anno e por occasião das chuvas de que se alimenta. Antes 
ela estrada de ferro de Cantag-allo era a unica via de commu
nicaçãv que tinham os moradores e fazendeiros dessa parle 
da f reg . elo Mort•o elo Côco a fim ele mandarem os seus geueros 
á cidade (João de Alvarenga. Almanak de Campos .188~). 

ONÇA. (Rebojo da) Cachoeira foi·mada pelo rio Doce, no 
J~staclo de Minas Geraes, a duas legu::~s de distancia do 
Reboj o ele João Pinto e a quatro ela confluencitt elo rio 
Cuiethé. 

ONÇA. Corredeira no l'io das Velhas, no Estado de Minas 
Gerae~. 

ONÇA GRANDE. PoL do V.:stado de Minas Geraes. no 
clisL. de Sant' Anna do Alfié e mun. de Itabira do Matto 
Den·tro. 

ONÇA GRANDE. Ribeirão do Estado de Minas Geraes' 
banha :1 fl·eg. de Santa Cruz elo Escalvado e desagua n o 
r10 Doce, 

ONÇA MAGRA. Bahi a na margem clir. elo rio P:.<raguay. 
'E' com pdda e ~stre ita e vae dar a uma lagôa ; no !~ suado de 
M:.<tto Grosso . Fica a 24 kils. abaixo do riacho da Forquilha. 

ONÇA PARDA. Ribeit·ão do Estado dP. S. Paulo, nasce 
na se rra de Paranapiacaba e des<Lgua no Ipiranga, all'. elo 
Jurttüá. 'l'eui cerca ele 22,2 ki!s. elo curso. 

ONÇA PARDA. Ribeirão aíl'. ela margem clir. do rio 
Negrinho, tl'ib. do Negro, que o é do Jguassú e este elo 
Paraná. 

ONÇAS. Bairro do mun. do Amparo; no Estado de São 
Paulo. 

ONÇAS. Posto militar na margem clir. do rio Jaurú, ca
minho de S. Lui7. de Caceres para a Corixa Grande; no 
Estado ele l\llatto Grosso . •A' margem dil·. do Jaurú, aos 
16°15'S, cerca de 50 kils. acima de sua [óz , no caminbo ele 
Caceres pnra a Corixa Grande do Destacacnenw, ou m(dbor 
para SanfA.nna ele Chiquitos». ( Dl'. S. da Fonseca. 
Dicc. cit .) 

ONÇAS. Gruta elo Est:.<do ele Matto Grosso , ·tl'es kils . a 
N. E. cln fazenda ela Jacobina, pe rto de S. Luiz de Caceres. 
Como todas as outras do Estttclo é uma montanha calcarea. 
Tem 60 111. ele exte nsão, 40 ele al.tura e 20 de lat·gura . Ha 
outra proxin'la ás LavrinhHs do Guaporé, a que o Dr. A lexa n
dre Rodrigues Ferreit·a deu nome ide n ti<'O. Vide F'w•nas. 

ONÇAS. llila do Estado elo Amazonas, no rio deste nome, 
pt·o~ima da ilha elo Espírito Santo . 

ONÇAS. Ilha elo Estado do Amazonas, no mun. da capital, 
na ma1·gem di r. do rio daque lle nome . 

ONÇAS. Ilha do Estado do Pará, no mun. ela capital. 
Houve ahi um estabelecime nto colonial denominado - Co
loni tt ele N. S. elo O'- fundado pelo cidadão José elo 0' ele 
Almeida. 

ONÇAS. Ilha no rio Toca ntins, com. de Baião e Estado 
do Pará. 

ONÇAS. São assim designadas duas i lhas situadas no rio 
Japurá, tl'ib. ela m <.t r gem esq. elo Solimões. Ficam a leste da 
ilha !Vlauary e entre as costas Llenomiaaclas Curuá-pú e elas 
Onças.- Descendo-se o JapuriL ainda encontram-se duas ilhas 
com a mesma denominação; estas lic:.<m entre a ilha 
ltcbihné (para a fóz) e lVluirá-Santim (para a nascente) . 

ONÇAS, Col'l'ego elo Estado de S. Paulo, banha o muu. 
da Piedade e desagua no rio Sarap11hy. (Inf. lo c.). 

ONÇAS. R ibeirão elo Estado rle S . Paulo, a li. elo Ribeira 
do Ign ape (Martim Francisco, Viagem mine.ralog'ica. ~805). 

ONÇAS. Ribeirão elo Estado ele ::>anta Catharina, desagua 
na mugem esq. do ribeirão das Aguas Chrystallinas, trib. 
do Itajaby-mirirn. 

ONÇAS. Corrego do Estttdo ele Minas Geraes, afl:·. ela 
margem esq . elo rio Capivat·y, que é trib. do Sapucahy-nürim. 

ONÇAS (R ibeirão das). Uma das cabeceiras do ribeirão de 
S. João, galho do rio dos Dourados. · 

ONÇAS Ribeirão do Estado ele Matto Grosso, :.tff. da mar-
gem esq. elo rio Mil'anda. · 

ONÇAS. Conego elo Estado ele Malto Grosso, aff. do rio 
Doce . Corre aSSE. e tem uma bella cascata de 4111 ,5. 

ONÇAS. Lago do Estado do Amazonas, no mun. de Codajaz. 
ONÇAS. Lagôa do Estado do Paraua, no mun. de Guara

tuba, com cinco kils. ele com]Jrim_ento e tres ele largura. I~' 
muito piscosa e serve de h ~• lntaçao a uma immensidade de 
guar ás . (In!'. loc . ) 

ONÇAS. La[l'Ôa d? Estado ele Matto Gt•osso, proxima á mal'
gem clu·. do rw Miranda, com o qual se commtwica , bem 
como ao riO Vermelho, que pot· si Já é uma escuante do 1·io 
Negro. 

ONCINHA. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, aff'. elo 
rio Piracicaba. 

ONCINHA. Ribei l'ão do Estado ele Minas Geraes, desagna 
no rio Muriahé na fazenda da Fortaleza. Banha a li:eg . elo 
Camapuan, pertencente ao mutL de Cataguazes . 

ONDAS . Rio elo Estado da Bahia, alf. tio rio Gt·ande, que 
o é elo S. Fra ncisco « Corre rapJClo por um terreno aurifero e 
diamantino, segundo contam», diz Ayl'es ele Caz:.<l. 

ONDAS. CorÍ·edeiras (duas) no rio Piracicaba e Estado ele 
S. Paulo. 

ONDAS GRANDES. Cachoeira elo rio Tieté, no Estudo dé 
S. Paulo, en·tre a de Ondas Pequenas e a elo Funil Per1ueno. 
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ONDAS GRANDES. Cachoeira do Estado de Matto Grosso. 
Vide Banquinho. 

ONDAS GRANDES. Cachoeira elo Estado ele J\!Iatto Grosso, 
no Paranátinga, 10 kils. abaix0 elo sal to Magessi. Passam as 
canôas á meia carga por vm canal á margem esquerda. 

ONDAS PEQUENAS. Cachoeira do rio Tiché, no Estado 
ele S. Paulo, entre a ele Matto Secco e a de Ondas Grandes . 

ONDINHAS. Corredeira no rio Piracicaba, atf. elo Tieté, no 
Estado de S. Paulo. (Re lat. elo engenheiro AlbuquArque.Lima). 

ONHA. Art'aial do mnn. ele Nazare th, no l~stado ela Bahia, 
com duas eschs . publs . ele inst. prim., cre<iclas peln.s Leis 
Provs, ns. 1.545 de 18 ele junho de t875 e 1.899 de 18 de julho 
ele 18i9. F ica a 7,5 kils. de Nazareth e a 8 ele Taitinga. Tem 
uma estação da]!;. ele F. « Tram Road de Nazareth "· 

ONHA. Estação do Tram Road ele Nazareth, no Estado da 
Bahia, entre as estações ele Na~at•eth e Rio Fundo. 

ONHA. Rio do Estado ela Bahia, aff. elo Jaguaripe. 
ONIAMAS. Jndi genas que habitavam proximamente aos 

Tamoyos , da qn em eram inimig?s; no Rio ele Janeiro (~ide 
Ccwtc•s dos domesL icos de Vlllega•gnon pat•a França em 1o67, 
que veem nas colnmnas ele D~bril, pag. 291) . 

ONITACHAS. Indi aenas que habitavam proximamente aos 
'l'amoy>i~, ele quem er~m inimigos, 1io R io de Jan~iro. (Vide 
Ca >·tcbs elos domesticas ele Villegaignon para Ft·ança em 1567, 
que veem nas columnas ele Debril, pag. 291). 

ONOFRE. Ilha elo i];st.ad'> do Amazonas, no rio Bt·anco, atr. do 
Negro, proxima elas ilhas denominadas Ombaubal e Capitary. 

ONOFRE (Santo). Rio do Estado da Bahia, afl'. ela margem 
cl ir . do rio S. FL"ancisco. Não él:\ navegação, pode ndo sub ir 
canoas a lcr uns kils. acima ele sua foz só mente durante as cheias 
do S. Fr~ncisco. «Sua bana, diz Halfeld, está empedrada ele 
quart~o scbistow ou itacolurn ito, cujas camadas teem a elirecção 
de N . a S. e a inclinação para E."· 

ONORY. Serm elo Estado elo Amazonas, á margem cl ir . do 
Cau·abury , na nossa rrontei•·a. 

ONT1VEROS Ext in ctn. povoação es tabelecida ás margens 
do do Paraná. O cap itàlo Nestor Borba, em sua Viagem ao 
Salto elas Sete Quedas, diz: «Logo que cheguei ao Itaquarahy, 
onde pretendia a lmoçar, entrei no matlo levando esp ingarda 
pn,ra caçat• mutuns, que hav1a com ~bundanc•a.; a poucos passos 
encontrei as!nti nas de uma povoaçao, cujas ru111as conhecem -se 
p elos ·montes ele terra, regularmente alinhados, q.ue com diffi
culdade se observam, porque nos lagares, onde f·oram povoa
ções a floresta é tão espessa como em cutra qualquer parte. 
Em nenhuma das ntin<ts encontradas nas costas do Paraná e 
ele seus affluen te8, que faziam parte ela província ela Guayt·a, 
se viu a-inda vestígio algum de constrncção de ped1·a e cal: 
seus edifi.c ios ou eram ele páo a pique barreado ou de taipa. 
'romei ve1·eda pelo a linh ame nto de uma r~a, passei. para outras 
a vGr si encontmva al"ttma causa, e clepots ele mu1to fat•gaclo, 
sentei -m e em um grande monte de . terra, onde cert~mente foi 
um edificio importante, e fiz comnugo mesmo a segumt~ re.fie
xão :-Será possível que lagares, onde bo~ve povoaçoes Im
portan te•, em que fl?resce~·am o commer~JO, ~~ lavoura e a 
civilisação que possutam v.as ele commun~eaçao terrestres e 
fluviaes s~jam h abi tadas por selvagans e feras. e inteir amente 
desconh~ciclos 'i , O engenheiro André Rebouças, em uma 
Note• a esse trabalho diz: « Segundo um mappa argentino, 
que possuo, es tas nthw.s são d e"Ontiveros; outros op.inam que 
Onti.veros ficava na foz elo r1o ·Iaqtta ry ou S. Franc1sco, con
fluente da margem esquerda do Paraná, abaixo do Salto das 
Sete Quedas " . 

ONZE MIL VIRGENS. Ribe,irão do Estado de Minas Ge
raes, atr. do rio Paranahyba. «Eu dei, diz Cunha Mattos, . 
por bem em111'egaclo o meu incommodo, por conbecer ocular
men ~e que os mappas que teaho visto ucbam-s~ err ados , apre
sentando o Carrego ou Ribeirão elas Onze. Mü V~t·gens como 
braço elo r io ela Misericorclia, existindo ahás_ entre o mesm~ 
Onze Mil Virgens, e aque lle rio, o R •o S. Joao, que eu segm 
quas i desde a sua cabec"tra até á pon·te sobl"e ,a es t1•ada. Das 
Onze Mil Vi .. gens descobre-se a Serra do Urubu .. · " 

ONZE VOLTAS. Serra elo EsLado do E. Santo, enl re os 
rios Timbuhy e Piraqttê-assú. Abre-se para dar passagem ao 
rio do F'unclão. 

OPARA. Et·a assim denominado pelos selvagens o magea
toso rio S. Francisco. 

OPERA Pequeno pov. do Estado do Rio ele Janeiro á 
margem esq. do rio Inhomirim, no ex-mun . da Estrella. ' 

OPINIÃO. Rio do Estado elo Rio de JaneiJo, all". do rio 
Imbê. 

OPIXÉ. Ilha elo Estado elo Amazonas, no rio Solimões, 
entre a foz do igar apé Caturiá Pixunn e a ilha Mataxiros, 
aos 3° 24' de Lat. S. E' mencionada pelo 81•. Costa Azevedo na 
sua Qa.rta do Rio Ama,zona,s. O Sr. Velloso Barreto, no se1t 
Roteiro da navegação elo rio Amazonas, escreve Opiré e men• 
cwna a ilha Mataxiros com o ·nome de Matarió. 

ORANGE (Cabo). ExtrPma s~ptentrional do Brazil, no Es
tado elo Pat·á; cerca d . 18 kils. distante d<t foz dn rio V assa 
OLI Ouassa, ao SE. da foz do ri o Oyapock ou Vicente Pinzon. 

ORANGE. Fot·te fundado por Maut'icio ele Nassau, junto~~ 
pon[;e elos Afog-ados, sob•·e o l'io Capiberibe, no Estado ele 
Pernambuco. Era tambem denominado Príncipe Guilherme . 

ORAPIXUNA. Iga.rapé elo Estado elo Pará, na ft•eg. de 
Ba•·carena e mun. ela cru pital. 

ORATORIO . Pequeno pov. no termo de Bom Jardim elo 
Jl;stado ele Pernambuco . 

ORATORIO. Bail'ro no mun. elo Soccorro do Estado ele 
S. Paulo; com escbo las . 

ORATOR.IO. Serra do Estado do Rio ele J aneiro no mun. 
ele Macahé, nos limites elas fregs . ele N. S. ela Co;ceição do 
Frade e N. S. das Neves . 

ORATORIO. Serra no mun . do Soccorro do Estado ele 
S. Paulo. E' assim denominada por possuit· uma n-rande ro
cha, que, por sua concavidade e fórma exteriot· , <~sseme lha
se a um ol'atorio. 

ORATORIO. Sen·a do Estado de Santa Catharina, no mun. 
do Tubarão. Uma est rada, que tem poe f'im liga t• a cidade elo 
Tubarão á cidade ele Lages. pnssa por esta serra. 

ORATORIO Ponta ele pedra na ilha ele Cab0 Frio elo Es
tado do lüo de Janeiro; sepum a enseada da Pedra Miuda do 
Oceano. 

ORATORIO. Carrego elo Estado de Minas Get'aes, elesagua 
na ma•·gem dir. do rio J equitinhonha, aba ixo do a rraial 
S. Migllel. 

ORATORIO. Nome de um rochedo situado na margem dir . 
elo rio Pardo, no mun . de Cannavieiras elo Estado ela Bahia. 

ORATORIO DA PAL MEIRA . Pov. do EsLado elo Mara
nhão, no mun. ele S. Bento. 

ORAURAQUEN. Rio do Estado do Amazo nas, all'. ela 
margem clir . do rio Uraricapat•á. 

ORELHA DE ANTA. Ribeirão elo i~staelo ele MatLo Grosso· 
clesagua na margem esq. do rio Pa•·clo, pela Lat. proxima~ 
menle de 21.0 3'. 

ORELHA DE GATO. Rio do Estado ele Matto Grosso pe
queno trib. do rio Pardo, entre o Nhand uhy Grande' e o 
Orelha de Onça, aff. clireiLo. 

ORELHA DE ONÇA . Rio aff. ela margem dn·. do Paraná; 
atravess'\ o Estado ele Goyaz. Sua foz fica enLre a elos rios 
Verde e Pardo. 

ORELHA DE ONÇA. Ribeirão elo Esiado ele Matto Gro~so, 
desagun na margem esq. elo rio Pardo, cerca ele 24 kils. acima 
do Orelha de Anta. 

ORELHA DE ONÇA . Ribeirão do Estado ele l\fatto Grosso, 
a!f. da nuu·g-em dir. do rio Pardo, entre o Orelha de Anta. e o 
ribeirão elos Patos. 

ORFÃOS. Serra elo Estado de Goyaz, no mun. ele Ca-
valcante. 

ORGÃOS. Vasta e soberba cordilheira do Estado do Rio ele 
Janeiro, pertencente á serra elo Nlar. No seu cimo está edifi
cada a cidade ele Therezopolis. En lre seus picos mais nota
veis notam-se o do Ft•ade e o D.'l clo de Deus. Este ultimo 
qne é um verdadeiro evange lho de gt·anito, é avistado cl~ 
Capital ~ederal. Dá origem a diversos rios, entre os quaes 0 
Paquequer. 
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ORGÃOS. Serra elo Estado do Paraná, pertencente ~~Serra 
do Mar, entre as serras denominadas Capivar y e Guaricana. 

ORIBOCA. Log . do Estado do Pará, no mun. da capital. 
ORIBOCA. Igarapé do Estado elo Pará, afl'. do rio Guamá 

pe la margem dir ., no mun . ela Cap ital. Na Plant~ da situação 
elo nucleo Benevides encontra-se cJsse n o menciOnado com o 
nome de (fiwi boca . 

ORIBORE. Serrota baixa , pedregosa e esteril no mun. elo 
Riacho do Sanaue, no Estado do Ceará . Corre de S. a EN . até 
á freg. de Q.uix~ramobim com diversas denominações, taes como 
Porca-Magra, Serrote-Branco, Boqueirão etc. 

ORICÓ. Pov. elo E~tado da Bahia, no mun. da Barra 
do Rio de Contas. 

ORICÓ-GRANDE. Rio do Estado da Bahia, banha o mun . 
da Barra do Rio de Contas e desagua no rio deste nome . 
( Inf. loc.) 

ORICÓ-MIRIM . Rio do Estado da Bahia, banha o mun. 
d~ Barra elo Rio ele Contas c elesagua no rio deste nome 
(Inf. Joc.) 

ORIENTE. · Log. no tet•mo do Pombal do Es tado do Pa
rahyba elo Norte. 

ORIENTE. Log . elo Estado das Alagôas, no termo ele 
Maceió com um engenho ele assucar. I-la otrtros logs. elo 
mesmo ' nome nos muns. ele Porto Calvo e Pilar. 

ORIENTE . Estação ela E. de F. Central do Brazil, entre 
as estações elo Belém e SerPa, 70,1<942 dis tante ela Capüal 
Fedel:'al ; inaugurada a 16 de junho de 1878. Agencia do 
correio e estação telegraphica. 

ORINDIUV A. Log. do Estado de S. P aulo, no bairro do 
Rio Pat·do mun. de lporanga . 

ORINDY. Pov. e rio elo Estado do Rio de J aneiro; o rio 
banha a fl'eg. de S. J osé da Boa-Morte e clesag ua no Guapy-assú . 
Desce da serra dos Orgãos . 

ORINDY -MIRIM. P" ibei r o ele pouco cabedal que corre pa
r allelamente com o Ql'indy e com elle clesagua no Guapy-assú ; 
no Estado do Rio ele J aneü·o . 

ORINY. Lago elo J<:stado elo Amazonas, no rio Copeá, e 
mLm . de Tetl'é . 

ORISSANGA. Vide Ottriça;ngas. 

ORIXIMINA . Villa e mun. do Estado do Pará, no rio 
Trombetas , creaclit pela Lei n. 174 ele 9 de j tmho de 189,!, na 
póv . ele U•·uá-tapera. Se11 mun. é regado pelos rios e igarapés 
Cuminá-mil'im, Tabocal, Carará,Mongubal , Verde. Nelle, ficam 
a ilha Cajú-assú e o lago Apepê . Seu mun . foi iustallado em 5 
ele dezembro de 1894. 

ORIXIMINA . Assim denominavam os indignas ao rio Tapa
jós, alt'. do Amazonas . Alguns alftrmam que tambem ao rio 
Trombetas. 

ORLEANS. Colonia do Estado elo Paraná. a 10 ldls . ela 
cidade de Curi'tyba, com quem tem commun'icação por uma 
estrada. E' vizinha da colonia Santo Ignacio . 

ORLEANS . Estação da E. de F'. D. Thereza Christina, no 
Estado de Sttnla Catharioa . Foi construída á custa da Em
preza Co lon isfllclora Grão-Pará e inaug>urada a t de ~aueiro 
de 1886 . 

ORLEANS DO SUL. P a1·ochia do Estado de Santa Catba
rina, no mun. elo Tubarão. Ot·ago Santa Otbilia. Foi creacla 
p:trocbia pela Lei Prov . n. 1. 218 de 2 ele outubro de 1888. 

OROÁ. Cachoeira no rio Tapajós, ail'. do Amazonas. 
OROBÓ. Vi lla e mun. do Estado ela Bahia , na co m. ele 

Ma t· acás. a 55 kils . do C11omisão . Orago N. S . do Rosat•io e 
d iocese archiepiscopal de S. Salvador. Foi creada parocbia pelo 
a t't. I da Lei Prov n . 195 de 18 de maio de 1843, que a des
membrou ela f reg . elo Camisão . Passou a faze r parte do mun. 
do Carnisão em vir tude elo art . li ela Lei Prov. n . 520 de 20 ele 
abril ele 1855. Foi elevada í~ categoria de villa pela Lei Pt·ov . 
n. 1. 715 ele 26 de março de 1877, install ada em 30 de julho de 
1877 . O mun., além da pa l'ochia da vil·la., comprehende mais a 
ele Santo Antonio elos Viaja ntes elo 01·obó G1·ancle . Sobre suas 
c\lvisa~ vide: Lei Prov. n , 195 ele i8 d(l maio ele 1843. T em 

11.560 habs . O mun. é regado pelos rios Capivary, Saracm·a e 
a lguns outros. Foi creada com. por A c to ele 8 ele fevereiro ele 
1890, classificada ele i a en"tr. pelo Dec . n. 206 ele 1.4 do mesmo 
mez e a no o, e incorporada á com. ele Maracãs por Acto de 3 ele 
agosto de 1892. Tem eschs. publs. « Orobó, sit>mcla no clist. 
das celebres mattas ele seu nome, sobre uma pequena eleYação, 
a 100 metros da margem esq. elo rio Piranhas, que no Cal
deirão da Onça, na serra elos l3re jos , a NO. vae desaguar no 
Paraguassú, com 11 leguas ele cu'rso, 14 leguas ao S. elo Ca
misão e 5 de J oão Amaro. Compõe- se de umas 400 casas de 
ligeira construcção , mas a legres, ca iadas, ace iad~.s , formando 
nove ruas e tr es espaçosas praças: ela Matl•iz, Dr . Q.uintino 
I<'errei~a e Nascentes . Na da !?atriz acha- se, no centro, a egre.i.a 
pa rochutl ele N .. S . do H,osar10, além da qual a inda ha ma1s 
tres outras egreJas : uma capella no cemite rio, out ra ele S. Be· 
nedic-to em .frenLe a es ta , ~ outra. do Bom Jesus da Lapa sobre 
um monte 1solaclo a um lnl. ela villa. O conselho não tem casa 
propria, fnnccio na ainda em um preclio pa r ticular ao l ado ela 
matl'iz. Na mesma praça tem logar as muito co ncorridas fei ras 
sema naes . I-In clous cemiterios: um j á em estaclo de a bandono 
e rui na, ao lado esq. ela capella ele S . Benedicto, e ou·tro edi
ftcado a 800 metros ~a matriz pelo Comitê W agne1· . de solicla 
e el egante co nstrucçao . Ha ma ts duas eschs. na vi !la e duas 
no al'raial elo Orobó Gr ande, seis leguas distan te . O mun ., re. 
gado por diversos rios da bacia do Paraguassú, compõe- se em 
grande parte das celebt•es ma t tas elo Orobó, de gran de futuro 
c1ua nclo nellas se desenvolver uma colonisação nacional e fm·te. 
Os habs . lavram._com vantagem, o .café, o fumo. o algodão, a 
mand 10ca, o fe i.JaO, · o arroz e o mtlho o cl'iam gado vaccum, 
cavallar, e tc. O sub-solo é rico em rnineraes preciosos, encon
trando-se nesses distrs. a historia da Ro herio Dias. O commer
cio ela vill a é activo e se r elacion a com o Curralinho, S . F el ix, 
Cachoeira e Bahia . A villa dista 30 leguas ela Cachoe ira e 
quatro da E. de F. Cenll'al, de fôrma que, partindo- se ás 5 
li01·as da manhã, pócle- se estar em S. Felix ás 6 da tarde. A 
100 metros a O. da villa, construiu o Oomi'té TiVagne1· um Cilspa
çoso açude , cercado de uma forte mura lha de pedras co m 
grande baciiJJ e mais duas aguadas, O Orobó é conhecido 'desde 
o seculo XVII, quando os diversos govet' tlaclores manda'Vam 
fazer entradas contra os selvage ns, que annualmente desciam 
sobre os estabelecimentos elos por tuguezes elo r econ cavo , O 
local ela villa foi primitivamente uma fazenda de Antonio 
de Figueiredo Mascarenhas, denominado S. Simão, onde es te 
faze ndeiro ediftcou um a casa ele oração. Crescendo o pequeno 
pov . que se fot•mou em ·torno des ta ca pella , foram-lhe dadas 
as honras ele p'lrochia pela Res. n. 1.95 ~le 18 de outubro 
ele 181!3 . A villa é creação ela de n. 1.715 de 2ô de mar ço 
de 1877. » 

OROBÓ. Log . na fr eg , de N. S, da VictorJa do Alto Par
nahy ba, no Estado do Maranhão . 

OROBÓ. Log . no Estado ele Pernambuco, no mun . elo Bom 
Jardim. 

OROBÓ. N'uma fazenda particular, em principias do se 
culo X VI, fundat·am os j esuitas uma a ldeia, cerca ele seis kils . 
distante do mar, no ponto em que o rio Novo une-se com os 
rios Itapoama e Iconba, e segue dahi por cleante co m o nome 
ele Pi·uma , no Estado de E. ::>anto. E rigi ram os jesuítas t ambem 
ahi uma egreja ele N . S . do Bom Successo, a qual depois da 
expulsão ela Ot·dem passou a ser filial da matriz ele Benevente 
Náo exist§m hoje vestígios dessa egrej a . · 

OROBÓ. Serra do Estado ela Bahia, na com. do ~eu nome. 

OROBÓ. Monte elo Eataclo do E. San·to, com 330 metros, 
entre Guarapary e Anchieta, cerca de seis kils. distante da 
costa marítima . 

OROBÓ . Rio do Estado ele P erna mbuco, no mun. elo Bom 
J a rdim. Só tem agua durante o inverno. 

OROBÓ GRANDE. Parochia elo Estado ela Bahia no mun. 
ele O;obó . Er a a capella de S . ~ntonio dos Nlvegantes, 
fihal a paroch >a de N. S . do Rosarw do Orobó. A Lei P ro v. 
UJ. 2A76 de 26 de ag~sto ~e 1884 elevou- a á categori.a ele pa
rochta com a denommaçao de S . Antonw dos ViaJa ntes ele 
Orobó Grande . Diocese a rch!eptscopa l ele S. Salvadot·. Por 
seu territorio passam os r10s Saracura, Viração e A.,.ua 
Branca ; e a seura do Orobó . Lavoura de fumo ca fé a,lo-od

0
ãe 

mand ioca, feijão, milho e araruta. E' atravessdcla pela e~trad~ 
elo Alel[andrino . 'fem cluf!.~ e~chol11s, 
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ORODUÇÚ. li.io aff. da margem dit•. do Jatapú, trib. do 
Atum:i ou Uatumá. Desagua uma milha acima da cachoeira 
Tangará , Suas ma.rgeus são baixas e a lagadiças, formando 
pelas encheu tes grandes igapós. Em alguns lagares, em que o 
terreno torna-se mon·tanhoso, na margem esq., ·abunda o 
Artrocaryum farinorum e o gynacanthum. 

OROJÓ. I:tio do Estado da Bahia, nasce na serra Indaiás. 
E' um elos form adores elo rio Camamú. ([nf. loc.). 

OROPÓ. Ribeirão elo Estado de S. Paulo, banha a pov. de 
Caputera do mun. ele Mogy das Cruzes. 

OROROBÁ. Ant iga aldeia que foi elevada a villa com o 
nome de Cimbres, no J!:sbado el e P el'nambuco. 

OROROBÁ. Serra elo Estado ele P erna mbuco, entre Cimbres 
e Pesqueira. E' bastan·te esca.brosa. Estende-se de E, a O. na 
extensão do cinco l eguas . Divide-se. nas seguintes ramiflcaqões 
pelo que parece ser anLes uma corclllhell'a: serra da Portetra, 
elo Macaco, elo Bocú, Verde, do Cut·t·alinho ou Papagaio, e ela 
Pedra. 

OROTÓ . Ilha no rio Jatapu, proxima á ele Tamanduá. 

OROTÓ. Cachoeira no alto Jatapú, t rib. elo Uatumá; fica 
entl'e as cachoeiras Tamanclllá e Jattaritê ou Cuiquichy (onça) . 
E ' tambem denominada Coatá . 

ORTELAN. Log. do Estado elas Alagôas, no mun. deste 
nome, com um engenho ele assucar . 

.ORTELAN. Log. no mun . do Cunha do Estado de São 
Paulo . 

ORTIGA. Mot•ro á margem elo rio S. Francisco, proximo á 
cachoeira do Caniudé Velho. 

ORTIGA. Riacho do Estado ele Pernambuco, bn.nha o mun. 
do Bom Conselho e desagmt no Papacacinha, afl'. do Para
hyba. (Inf. loc.), 

ORTIGA. Rio elo Es~ado elo Rio de Janeiro, aff. do l'io 
Pilar. 

ORTIGA. Arroio do Estado do R. G. do Sul, banha 
o mun. da Ct•uz Alta e desagua no rio Ivahy, afl', do Ja
cuhy. 

ORTIGAS. Pov. do Estado de Pernambuco, no termo de 
Ouricut·y . 

ORTIZES. Bait•ro no mun. da Piedade elo Estado de São 
Paulo· com duas eschs . publs. de inst. prim., areadas pelas 
Leis Provs. n. 77 ele 2 de abril ele 18t'3 e ele 4 de janeit·o 
ele 1884. 

ORTIZES. Rio elo Estado de S. Paulo, banha o mun. da 
Piecla~e e desagua no rio Pirapora. (Inf. loc .). 

ORUMANÁOS. Nação indígena elo Es~ado do Amazonas, 
no rio Paelauary. (Araujo Amazonas). 

ORUMBEBA. Ribeirão elo Estado de l\fatto lh-osso; desce 
da serra elo Anhanvaby e vai desaguar na margem dir. elo 
Jll'ioac, juncto á pov. d'esse nome, Vide- Urumbeba. 

ORUPÁ. Nação indígena ela Mundmucania, no rio Ma
deira, de que provém a pop. ele Araretama . (Araujo Ama
zonas). 

ORUVE. Rio elo Estado elo Amazonas, desagua na mat•gem 
esq. elo Urat·icoera, entre as nascentes deste rio e o Urari
capará. 

ORY. Serra elo Estado de Pernambuco, na freg. do El>:ú, 
Faz parte ela se1:ra Araripe . (Honot·a·to ). 

OSORIO. Uma elas estações da E. de F . União Valencia na, 
no Estado do Rio de J a neiro ; entre as estações denominadas 
Valença e Santa Ignacia. 

OSSO DA BALÊA. Pontal na costa do Estado do Para-· 
hyba elo Norte. E' coberto de coqueiros muito altos. 

OSTRA . Ilha no mun. de Bt•agança e Estado elo Pará, á 
margem do rio Manigiteua. 

OSTRAS. Ilha do Estado do Paraná, no mun. de Guat•a
kessava. 

OSTRAS. Ponta na costa do Estado ele S. Paulo, entre a 
bahil!o do Mar Yi~·ac].o e 11 ponta elos Cações, 
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OSTRAS. Riacho do Estato da Bahia; banha o mun. do 
Prado e desagua no oceano. 

OSTRAS. Rio do Estadu ·do Rio de Ja,ueit•o, banha o IUUn, 
da. Barra elo S. João e desagua no mar. E' navegavel por meio 
ele canôas em peq uent:t parte ele seu curso. 

OSTRAS. Rio do Estado de S. Paulo, corre pelo mun. d{l 
Ubatuba e desagua ,no mar. 

OSTRAS. Rio do Estado elo Pal'aná, banha o mun. de 
Guaratuba e clesagua na bahia deste nome, (Inf. loc .). 

OSTRAS. Rio do Estt:tdo do Paraná; desagua na bahia de 
Paranaguá. 

OSTRAS. Rio do Estado ele Santa Catharina, na freg. de 
Cannasvieiras do muu. da capita l. 

OTHILIA. (San~al Dist . do Estado ele Santa Catharína, 
em Nova Orleans do Sul. 

OTO-ÊRA . Co.choeira no alto Jatapú, trib. do Uatumá, 
E' tambem denominada Cachoeira Grande pol' ser a maior das 
qtle se encontram naquelle rio, 

OUCO DO PÁO. Log. no termo de S. Christovão do Estado 
de Sergipe . 

OUREM. Antiga villa e mun. do Estado do Pará, na com. 
de Guamá, á margem dir. do rio deste nome, em frente de um 
recife de pedras que obstrue alli a navegação do rio no verão, 
ficando submerso na estação invernosa. Por ordem do Governo 
colonial do Pará estabeleceu-se em 1727 naquelle lagar uma 
especie de presidia. militar, a que se · deu o nome ele Casa 
Fo1·te, destinado a proteger as communicações por terra com 
Maranhão e com Bragan~.a . F.m torno desta Casa Forte foram
se estabelecendo a pouco e pouco algumas casas que, a lg- uns 
annos depois, constituíram uma pequena pov. Em 1753, man
dou-se p<>.ra a lli uma grande colonia de indios do sertão, que 
haviam sido inJustamente captivados, e, ao mesmo tempo, 
di versos ilb éos que chegaram elos Açores e, estabelecidos todos 
alli, creou-se a villa com o· nome ele Ourem. E' esse mun. 
impm•tante pelo lado agricola, pois que sendo mui pequeno 
em pop. e territorio, e ·tão segregado elo meroado e porto da 
capital, que exporta para esta mais de 12.000 arrobas de ta
baco e 3.000 a lqueires de farinha, segundo informações minis
tradas pela camara, A cultura do tabaco faz-se em grande 
escala, seguindo-se a da mandioca. Para consumo dos habs. 
cu ,tiva-se em quanticl~J.cle sufficien·te, esue ultimo genero, o 
feijão, milho, arroz e algodão . Em 1875 dizia o Dr. Pedro 
Vicen·te de Azevedo; « Seria de aummo. conveniencia que se 
animasse a pôp. deste mun., por meios indirectos, a proseguir 
nos seus trabalhos agriColas, com os quaes podem muito mais 
facilmente entrar até ali i a opulencia e a prosperidade, do que 
em qu(1lquer outt-o, em que domina a industria infeliz do fabrico 
da borracba. Entt' \3 os meios indirectos, é o primeiro a facili
dade de communicações com o mercado da capital, pois que 
os meios ele tr anspot•te, que actualmen·te exis tem, são as 
canôas á vela entre a villa e o porto U••ttcur yteLLa, em que 
·toca o vapor da companhia do Amazonas nas duas viagens 
mensaes ela linha do Guam:i ... .. O estado sanitario da villa e 
clomun. é e tem sido, muito lisonjeiro.» No mun., além de 
outt·os, ficam os igarapés S. José, Apuhy. Jacaréquara, Tauary, 
Jupuhuba, Araçarana, Sujo, Nova Colonia e l:'uraque-quara 
que tol'!lam-se bastante caudalosos durante a enchente do t'Ío 
G-uamá . Como termo perteaceu á com. da capital. O art, III 
ela Lei Prov. n. 273 de 23 de outubro de 1854 annexou-o á 
com . de Brn.gança ; o art. I da de n. 337 de i de dezembro 
de 1859 reincorporou-o á da capital ; e á do Guamá pela de 
n. 1.023 de i ele maio de 1880. Foi rebaixada de villa pelo 
art. IV da Lei Prov. n. 1.307 de 28 de novembro de 1887, que 
incorporou-a ao mun. de Guamá. Sua egreja matriz tem a in
vocação elo Divino Espírito Santo e depende da dwcese elo 
Pará. De uma noticia sobt•e a Pro v. elo Pará., publicada no 
jvt·nal deste nome a 2 de outubro de 1884 el>':trahimos o se
guinte : « NJ.un. e (reg.de Ourem. Compõe--se ele tres ruas, tres 
·~ravessas, duas praças, cemiterio, e9reja matriz, 13 casas de 
negocio, sendo tres na vi lla e 10 fora, agencia do correio, 
cadeia em rui nas, collectorias geral e pt•ovincial, cinco es'chs., 
sendo duas na villa com H4 alumnos , e as ouLras fôra com 
96 alumnos. Tem a navegação a vapor duas vezes por mez em 
virtude do contracto com o governo pro v., afóra outras viagens 
de vapores particulares, chegando todos sómente até o porto 
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da Serral'ia, dista nte ela villa , cerca ele 13 kils., pot• ser o l'io, 
rtesse po nto a té á villa , muito es treito e obstl'Ui.clo el e p:í.os . 
Produz muito tabaco, que exporta pa ra a ca pital, fa l'ioh a , 
feijão, milho, arr oz e algodão, e m pequena esca la , bem corno 
borracha e m a deira de todas as qua lida des . Communi ca -se 
com a cid>~ de de Bragan ça pela est rad a c hamada de Our m, 
e com a pro v . elo Mat·anhão, por um caminho muito accicle n
t aclo, que presen·temente v ~e até Tury-assú.» 

OUREM. Pov. do Es tado do E. Santo. no mun. ele Vi an
na, na es trada de S. Pedro ele Alca ntara. De ve sua ori ge m 
ao qua rtel estabelecido em 18'17 pel o governador Rolim nessa 
estrada . 

OURIÇANGAS. Parochia. elo E stado da Bahia, no mLtn. ela 
Purificação, ele cuj a séde di sta :5 kil s . Orago S. João Baptis ta 
e diocese archi~ pi ~copal de S. Sa lva dot·. Tornou-se sécle da 
freg . ele S . J oão Bapti s ta de Agun Fria pela Lei Prov. n . Hll 
ele 1 de ma io de 18-!3. T em 7.7'[9 ha bs . e duas eschs . publs de 
in st. pl'im. Com prehe nde o po v . d e Ag un. F ria. S b suas di· 
visas vide Lei Pro v . n. 257 ele 30 do março ele 1847 . 

OURIÇANGAS. Rio qu e r eun e- seM Anhumas e juntos d es 
agnam na margA m clir. el o Mogy -guassu, no Estado el e São 
P a ulo (Ma ppa do eng. Euler Junio t·. 1887). T a mbem escl'evem 
Orissangas . No livro A Pro·vinoia de S . Patt.lo. 1.888 lê-se á 
pag . 418 : « O J ,gua ry-mirim é aff. do Mogy - guass\t. no qua l 
se lança depois de t·eceber no m ttn. o ribei rã o Ül'j ssang a e 
outros menos i m port<tn tes. " 

OURIÇANGUINHAS. Uma das es tações do prolonga m ento 
da m. de F. ela Bahi.a, no E s tr.clo el a Bahia, entl'e Araroari 
e Cip6, no kil. 33 ,49-L 

OURICURY. Villa e mun. elo Es tado de Pern a mbuco, á 
margem dit•. elo ria cho Ottl'icury, a :J; . ela- se t·ra d es te no me 
e proxim a da e xtrema do Es ta do com o d o Pi a uh y . Con fi na 
com o ~ muns . ele Exu, Graniw e Boa Vista. Orago S. Sebas 
·ti <io e el i oc es~ de OI i nela. Foi c t· ,•a cla freg . pe la Lei Pro v . 
n . 125 de 30 de abril ele 1844 e incot·pora ela ao mnn . elo E xú, 
pelo a rt, l ela de n. ·15::J ele 30 ma r ço ele. '1846. Vill a torn a n
do-se sécle elo termo ele Ext't pela Lei Pro v . n. 249 de 18 r! e 
junho ele 18<19 . Incorpot·a cla a corn. da Boa Vis ta pelo a l't I 
§ III da L ei Pro v. n . 520 de 13 ele maio ele 1862. Cr eacla 
com. pelo art. [ § l cl <1 L ei Prov. n . 1.057 de 7 de junho ele 
1872 e classiftcacla ele primeira entt•. pel os Decs . n s . 5.004 ele 
10 ele julho rl e 1872 , e 5.039 de '1 3 de novembro elo m esmo 
anno . Age ncia do correio. Sobt·e suas divisas vide <trt. Il ela 
Lei Prov. n. 125 ele 30 ele abril de 1844, at•L I da ele n. '172 
de 20 ele novembro de 1846, art. I ela ele n. 25<1 de 13 d P. m ai o 
de 1850; art. 1I da de n. 530 ele 7 ele junho el e 1862; art. IV 
ela de n. 60 1 de 13 de maio de 1864 . Foi em tn•incipio uma 
pov, creada em 1840 pelo parire Fra ncisco Antnnio ela Cunha , 
que ecliftcon uma capella de S. Sebastião. A pop . e de '12.000 
habs. A lavoura consiste em m a ndioca, a lgodão , milho, ar
roz, feij ão e canna de assucar. No mun. fica m, a lém de 
outr a s , a s serras Branca, Ignacio e Ouricury e a s Jagôas do 
E. Santo e do Desterro . 

OURICU RY. Log. do Estado das Alagôas, no mun. ele 
Atalaia, com nm e ngenho ele a ssucar. 

OU RICURY. Pov. do Estado da Bahia, á 42 kils . da 
villa elo Bom Conselho, a cujo mun. pertence ; com uma ca-
pella. (In f. loc.). · 

OURICURY. (N . S. à ~. Conce içã o do). Di<J t. elo t ermo elo 
Campo F ormoso ; nc E s tado ela Bahia . 

OURICURY. Serra do mun . de Ouricury, no Estado ele 
Pernambuco ; ramificação, ela Serra Verm elh a , gue separa 
esse E sta do do elo Piauhy . Fica entr.e os rios Carahiba e J a 
c~. t· é . 

OURICURY. Serra elo Estado das Alag ôas, no mun . elo 
Pão ele A ssncar. 

OURICURY. Serra elo Estado ela Bahia, no muu . da Casa 
Nova. 

OURICURY-GRANDE. Dist. elo tel'!no elo Pilão Arcado, 
no Estado da Bahia. Ha no mesmo termo um outro elist. de
nomina do Ouricnry Pequeno. 

d 
OURICURYSAL. Log. elo Estado das Alagôas, no mun . 

.e P~ulo ,1\.tfonso, · 

OURI QUE. E' o nome ele um campo situado no mun. ele 
Cuyabá d o ms tado ele Ma tto Grosso, Ahi et·aro a ntig ame nte 
executados os conclem n <t•los . L ogo adia n te desse ca mpo a cha 
se uma g t·uta por onde corre um peqtte no conego que conduz 
ao rio Cnyabá parbe das a guas el o bait't·o ela Boa Morte. 

OURIVES. Bairro e morro tlo Estado ele S. Paulo, no 
mun. de SanLa Branca, com eschola . 

OURIVES. Rio elo Estado do Maranhão ; nasce nos cana· 
viaes da fazenda n acion a l - S. Bernardo e clesagua na mar
gem clir. do rio Corda, a ff. do l\1earim. Rec0be os riachos 
Burity , Vacca Morta e Curicacu . Em suas margens existem 
di versa s a ldeias ele i uclios Canellas . 

OURIVES . Pequeno rio elo Estado elas A lagôas ; afl'. ela 
m a rgem clir. elo rio Mangua ba. 

OURIVES. R io do J~s taclo ela Bahia; nasce no Taquari l , 
ce l'ca tle 40 ki ls . ao N. ela vil la elo Brejo Grande, corre para 
o sn l e desag ua no rio ele Cautas no logar Quixaba. 'l'em 
cerca .de 90 kils. de curso. R ece be o Tamanduá. 

OURO . Log . elo E stado elas Al agôas, uo muu . de Atala ia, 
com um e nge nho ele a ssuca r. 

OURO. Ilha elo Estado ele Set·gipa, no rio S . Franc isco . 
Vide Ilha do Ouro. 

OU RO. Serra elo IJ: sta clo d as A1agôas, 12 kils. ao N. elo 
Murici (Dr . E spinclola . Geo g1· • • 'tlc~gocma pag . 3<1). 

OURO. Môt•ro elo Estado da Bahin., na serra do CocaL 
Ahi exis be muito salibre e pecln1 hume em quantielacle exbra
ordiu a l'ia , e riquiss i mas minas attrifems . Do seu lado occicl en
t a l nasce o rio Paragttas~ tl co m o nome ele Paragua~sus inlJO, 
nome qne conserva a Le á povoação do Comm er Jio ele F óra , 
onde chega com um curso de 108 ki ls., se g-nuclo o De. Bene
dicto Acauã . 

OURO. Serra do Es tado da Ba bin.. no mun. clQ Aln.,.oinhns 
á N . 1!:., com a ~ la vação ele 5'J m étt·os appr u xim Q d~me nte: 

OURO. Mono basbante elevarlo di sta nte 6 l<ils . cln po v . ela 
Ba l'l·a ela mstiva, pertencen te a o m ttn. el e Jnssiap~ ; no l~ s taclo 
ela Bahi a . 

OURO . Mol'l'o do Estado de S . Paulo, ao pé ela viUa ele 
Apiahy . E ' celebre por sttas riquezas mineraes. Denominava
se pl'imitivamente da Descoberta. 

OURO . Serra elo Estado elo R . G. do Sul; liga-se á serra 
do Herval. 

OU RO. Serra elo Es tado de Mina~ Geme, , entt·e o va lle elo 
Jeq,uitib á e o elo S. Luiz, atf. elo Manhuassú. Se:t ponto rnais 
elevado ftca a 1000 metros acima elo nível elo mar . 

OU RO. Morro no mun. de Entre Rios elo Estado ele Goya z . 
E' redondo e muito alto, 

OURO. R iacho do Estado do Maranhão, passa perto de 
Cax ias e d esagua na marge m clir . elo rio ltapecurú . 

OURO. Riacho do Estado elo Muanhão, clesagua no rio 
Meat:im, na parte que medeia en·tt•e a pov . do Col'Cla e a Ca 
choeira Grande. 

OURO. Riacho do Estado elas Alagoas , aff. elo Getituba, 
que o é do San·to Antonio Gt•auele . 

OURO . Riacho do Es titclo da Ba h ia , banha o mu n. elo Prado 
e desag.ua no ocea.no ao N . elos Dons Irmã os . 

OURO .. Rio elo Es tado da Bahia , b •~nha o mun. de Santa 
Rtta do Rw Preto e elesagua na ma rgem di t• . elo rio deste nome 
(Inf. loc .) . 

OU RO .. Rio do Elstael~ ela Bahia, nasce na set'l'a da Conceição 
ban~a a Cldacle.da Jacob1?a ele N . a S. e clesagua no Ita peectu·ú 
mn·lm. E~se no abas·tece el e agua potavel a cidade . Suppõe-se 
qne os a11t1gos assutt o denominaram peb. n.bunclancia c!~ ouro 
que existia na sel'l'a de sua origem, e 1ue em ou~ros tempos fo'i 
explorado. T em diversas pontes sobre si. 

OURO. Riacho elo Estado ela Bahia, a fr. do r io Jacuhype 
nas divisas ela fr·eg . ele N . S . elas Dôt·as ele Monte Alegre . ' 

OURO. Riacho elo Estado ela Bah ia, banha o mun. de 
Lençóes e clesagua na marg·em esq. elo rio Santo Antoniq 
(Inf. loc.), 
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Ot,JRO. Cot·rego do Estado elo E. San to, banha o mun. elo 
Cachoeit·o elo Hapem i rün e clesagua no rio Fructetra. 

OURO. Corrego elo Est<tclo do E . Santo, nasce pro~imo á 
estrada ele S . Pedro ele Alcan~ara e clesagua no rio San ta 
Maria. 

OURO. Rio ao l!;stado do Rio de Janeiro, banha o mun . 
elo Paraty e desagua na margem clit· . do Barra Grande . 

OURO. Rio do Estado elo R io ele J a neiro, nasce na verteu te 
su l ela serra elo 'l'inguá. «Fo rma-se, d iz o St'. P ujol , que o 
explorou em com missão elo govern o, a um a altura ele 7QO ·metros 
acima elo nivel do mur, pela conflue ncia ele innumet·aveis ConLes 
noLaveis p ela excellencia de S1laS aguas, todas e! las provementes 
das lilt t· ações que se opemm ao sob-pé das rochas gt•anüicas." 
Reu ne-se com o Santa Antonio e r eunidos vão desaguar no 
Guandú. 

OURO . Correo-o elo Estado elo Rio ele Janei r o, clesagua no 
rio Macah ê 18 Id.ls . acima da foz elo l'io ::3 . Peclt·o no logal' 
de.nomi nado - Valia da Sauel~cle - Sobl'e elle ba ll' es pon ti
lli ões ela ill. ele F. da Usina Claudio. Em suas margens 
acha - se montada a mesma usin a . Desaguava antigamenLe no 
rio S. Pedro. 

OURO . R.io do Es tado elo. Rio ele Janeiro, aff . ela margem 
esq. elo Inhomirim. 

OURO. Ribei dio do Estado elo Rio de Jane iro, aff. da mar gem 
esq. elo rio Muriabé . 

OURO . R ibeirão elo illstaelo de S. Paul o, aff. elo rio Verde, 
que o é elo Itar ar é . Corre pelas d ivisas ela ft· e.g . deste ultimo 
nome . 

OURO. R i bei!'ão elo Estrurlo ele S . Paulo, nasce a tres kils . 
d e Ar a l'aquara, na an t ig·a Fazenda elo Out·o ~ elesagua na 
margem cli r. elo ribeirã o elo Chibarro, aff. elo Jacarégnassú, 
que o é do 'l'iete . Recebe o cDt·rego ela villa. 

OURO. Ribeit-ão elo Estaclo elo Paraná., desag na na margem 
esq . elo Para uapanema entre a foz dos ribeirÕPS elas Anbumas 
e do Pinhal. 

OURO. Ribeirão elo Estado ele Sanla Catharina, elesagua no 
rio Ita.jaby- mirim não lo nge d a. foz tlo Guabiro ba . 

OURO , At·roio do !Jjstaclo elo R . G. elo Sul, aff. d a margem 
dit·. elo rio Taqu<try , "trib. elo Jacuhy . . 

OURO. Carrego do IlJstado ele Minas Geraes, banha o mun. 
elo Patroci uio e desagua no rio Quebra Anzol. (Inf. loc. ) . 

OURO. R ibeirão elo Estado ele Minas Geraes , aff. da margem 
clit· . elo rio Preto, que é cabece ira elo Itabapoana . Desce ela 
serra Cayana. 

OURO. Rio do IlJstaclo de Min ae Geraes, aff. ela ma rgem cl ir . 
elo Canôas, trib . elo rio Gr ande . Sobl'e elle iofo l'maram-nos o 
segui nte : «O ribeirão elo Chapéo naRce na .s~rra elo ~otreir o, 
percorre umas quah-o leguas fazendo a chvt~a ela fr Pg . elo 
Garimpo com a elo Atenado a té á seua elo Ribe il'ão elo Our o, 
onde faz uma grande casca ta. aba txo da qual toma o nome ele 
ri beirão elo Onro, por caus a desse metal que abundava em suas 
ma t' O'ens audo-amente , e p crco1·renclo com es t nome ma ts um as 
tres 

0
leguas lança-se no Canoas. Além elo muito ouro QUe 

abundou nesse ribei r ão e que ai ncln. eleve existir, ba tambem 
barro ele esp~ cia l qualida de para o fabrico ele lonças, o qual 
qLteimaclo gt·os,e iL·amen'te para te lh as apr esen la u ma consis
ten_çia durt ss i mn e u ma cõt• branca admir avel. » 

OURO. Ribeit·ão elo Est.ado de Min as Ge l' aes, ba nha a 
pal'Ochia elo Descoberto, une- se ao carrego Rico e juntos vão 
desaguar no rio Novo . 

OURO. Ribeirão elo illstado ele Minas Geraes, na ft·eg. elo 
Pil'apetinga e mun . do Manhuassú, 

OURO. Rio elo Estado de Goyaz, desce ela sel'r a elo Al bano 
ou elas Divisões e clesagua mt margem esq. elo rio Co
rumbá." 

OURO. Rio elo Estado ele Goy<tz, clesagua n_a margem esq. 
elo ri•> elas Arêas que desse ponto el e contlue n·cta toma o nome 
de Santa 'f het'eza . Nasce en·tre as sel'l'aS do Estr ondo e dos 
Picos. Ha qu• m cousielet·e o rio Arêas como trii.J. elo rio elo 
Ouro. como qtter que sej a são e lles os formadores elo rio Santa 
Thereza, 

OURO. Riacho do Estado de Matto Gt•osso, aill . elo rio Ca
baç;al, trilJ. elo Paraguay . Corre em terrenos a uríferos, já em 
1790 explot·ados. 

OURO . Riacho elo IlJs ~aclo ele Ma tto Grosso, aill. dü . do 
Apa, entre os ele .Jose Carlos e ela Peclt·a ele Cal. 

OURO. R ibei rão do ill staclo ele Matto Gr osso; nasce elo morro 
elo Ma.cuco, t res kils, a li:. N . ill, elo Diamantino," atravessa a 
villa deste no me e clesagua no rio ainda deste nome , tl'i b. do 
Pnraguay, Boss i diz: « Otro ar royo, que llaman de 01·o á 
cansa ele las rnucbas riquezas ele ese metal que ha proclucielo y 
que se fôrma eu un cerro llamaclo Carcbmbambi á. una legua 
de es ~os l ugares a l Norte, corre tambien en la mesma di
r eccion y viene ;i. clesagmtr en el Diamantino, despues ele 
atl'avessat· ia alclea y antes que ese r io se precipite eu e l 
Pa raguay . '' 

OURO. R iacho que segundo o mappa offic ia l elo IlJstaclo ele 
Mauo Grosso, clesagua n:, margem dir. do 'l'apajoz, acima dá 
fo;: elo l'io das 'l' res Barras ou:::>. Manoel. Será. o elas ALma,, , 
ou el e S. Thomé ou S . iilar tinho, ele Miguel João ele Castro 'I 
(B. ele Melgaço). 

OURO BRANCO . Parochia elo Estado ele Minas Geraes, 
no mun. de Ouro Preto; na fml cla da se n·a ele sett nome . Em 
t ~mpos remotos deu muito out·o e, si bem que existam gt·andes 
j aúclas desse metal, sua ex h·acção é clilic il para pal'Liculares . 
0l'ago Santo Antonio e diocese ele Marianna. Foi creada pa
r ochia ela vigal'aria foraoea ele Qtleiltz pela Carta Régin de 16 
de fevereit·o de 1724. Sua pcp. é de 3.000 babs, Tem eschs . 
publ ics . ele ins t . pt'im, Agencia elo corr~io . Sobr e S< tas divisas 
vicl.: aet . IV ela Lei Prov. n. 5,14 ele 7 ele outubro ele 1851, 
n. 1.539 ele 28 ele julho ele 1868, n. 2:164 de 20 ele . novembro ele 
1875. Comprehencle as povs . l t>Ltiaia , Christn, Cat· •· ei ra~, esta com 
uma. escb. publ. Os babs. cultil'am cafe, cereaea e \tva, ele que 
fabricam vinho . Entt·~ as estradas, que p ussue, notam- se : 
a que vae pant Out'o Preto e Queluz, a qtte par te elo a rraial 
para :t estação ele Congonl.Jas, a que vai para a Cachoeira elo 
Campo e a que un e ÜUl' O B ranco a Haverava . 

OURO BRANCO . Sel'l'a do ffistaclo ele Minas Gemes , separa 
as aguas elo Paraopeb<.~. elas elos rios elas Velhas e Doce. A 19 
ele agosto el e 11i84 inaugurou-se o encon tt-o elas tul'mas ele . 
perfuntção elo ·tunnel a ber lo nessa serra, pela garga nta elo 
Rego cl'Agua, no p rolongamento ela E. ele F. <.:entrai elo Bt•azi l, 
entre Sol e.elade e Itabira elo Campo. Mede esse tunnel 255 
metros . Sua fachada principal é toda ele marmore bra nco, 
trazido ele ttma pedr eira· ele calcareo d istante do tunnel 3.250 
metl'os . 

OURO FALL A. Pov. elo Estado do Miuas Geraes, na freg . · 
d 'A.lag·ôa e mnu. el~ Ayuruoca. E' assim denominado por 
exis tJr perto elo logar uma co mo que cachoei ra elo rio Ayuruoca 
e constat• hal'er ahi grande abundanc ia ele our o, o que prova-se 
por experienci as feitas ha muitos annos , por pessoa fidedigna elo 
logar. (Iu f. lo c . ) . 

OURO FALL A. Pov. do Estado ele Minas Geraes. sobre o 
rio ::>apucahy, no mun . ele S. Gonçalo elo Sapucahy. com uma 
capella consagrada a N. S . ela Conceiçào. l-la ahi sobre o rio 
um a ponte . 

OURO FINO. Cidade e muo. do Es tado ele Minas Gentes, 
na com. de seu nome, nas divisas elo EsLaelo ele S . Paulo, 
s ituada em uma e ncos ta escarpada que vem mort·er junto á. 
margem esq. elo ribeirão ele egttal nome. Or ago S. Fran
c isco ele Panht. Essa pov . uma das mais an tigas elo sul 
de Minas, foi povoada, na opinião do Monsenb.ot• Pizarro, 
por criadores de gado e cnltivaclores ele t ri go, que, pt·o
cluzinclo abundanteme nte, constttuio duran te mui'to tempo a 
l'iqueza elo Jogar. Contra a opi ni ão ele Pizarro manifesta- se o 
Sr. Ber nat·clo Saturnino da V iga que diz não ter siuo neces
sario para o cnltivo elo t igo e out ros cer eaes, e para a inelus
trJa fab ril, qne se agglomer assem as hrrbitações dos 1 undaclores 
elo pov . em tt ma collina mgreme e pobre ele agua . « Além ela 
tt-~cl ição, que vai cont l'a a opinião ele Monsenhor Pjzal'l'o, e n
contt-a-se e m lavras abandonadas, que cer cam esta. freg . , na 
natureza elo terreno e em sua propl'ia denominaçiio, a prova 
it•t·ecusave l ele que a mineraç.ão, e ncontmudo a qui gr andes 
jazidas ele ouro, determinou o estabelecimento ela pov . que 
'parPce, tl or ~sceu clepl'essa, vis to _co t:no ,iá. era pnrochia llO fim cl~ 
ulti m.o secul•J, pertence n~o en tao a, Vllla da. Campanha e com. 
do R10 elas Mortes. >> Fo1elevada a categor1a ele v1lla pela Lei 
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Prov. n. 1.570 de 22 de julhO de 1868; rebaixada dessa cate
goria pelo art. li da de n. 1.997 de 14 de novembt·o de 1873; 
restaut·acla pelo art. 1o § fC da de n. 2.658 de 4 de n(Jvembl'O 
de 1880, que elevou-a tambem á categoria de cidade. Foi incor
porada á com . do J aguary pelo <ert., 1 § 1 da de n. 2 . 683 ele 
30 ele novem~ro de 1880. Possue a pov., além da. egreja Matriz, 
uma ou·tra sobre o patrocínio ele S. Mie-uel , construída no 
cemiterio. As casas são em numero de 300, havendo predios 
de regular edificação, bom gosto e decentemente conservados. 
'l'em uma cadeia regular, praça do mercado e um theatro, ainda 
não concluido. Possue já. em adeantada construcção o hospital 
de misericordia e o paço municipa l. A cultura de cereaes é a 
mais importante ela ft·eg., onde egualmente cultiva-se canoa 
em grande escala, fumo, café, de que ha plantação ele cerca de 
200:000 pés, em geral novos, dos quaes annttalmente se ex
pot·ta 6.000 arrobas approximaclamente. Exporta-·se ·tambem 
gado vaccmn e suíno. « Planta- sé e exporta-se chá, que é con
siderado excellen·te, sendo o cidadão Joaquim de Barros Mello 
quem cuida dessa culLut·a. O pharmaceutico Francisco ele Paula 
Santos Abreu ensaia a plantação de qui na calisaya. a que pensa 
dar gt•ande desenvolvimento. » Ha <t iq,dustr ia da cêra, pot•,ém 
com pequeno desenvolvimento, chega ndo sqmente para consumo 
local. Junto da cidade existe um .t fonte ele agua ferrea , que 
não obstante let· beneficiado a muitos doentes, está en"tre1anto 
em lastimavel a,bandono . A N. O, da cidade e a seis kilom s, 
de distancia, existe uma pequena cape !la consagrada a N . s. da 
Piedade, onde já estão edificadas cerca de 20 casas; é uma l oca
lidade formo sa e cercada de li ndos campo~. Tem eschs, publs . 
uma elas quaes ct•eada pela Lei Pro v. n. 2.030 de i de dezembro 
·de 1873. Agencia do correio. O mun., além da parochia da 
cidade, comprehende mais a de Santo Antonio .do Jacu~inga, 
Monte Sião e Senhor Bom Jesus elo Campo Mystico, Sobre suas 
divisas vide ontre outras, a Lei Prov. n. 1.579 ele 22 de julho 
de 1868 (:ll't. Ill) n. 2.084 de 24 ele dezembro ele 1874 (art. IX), 
n. 2.658 de 4 de novembro de 1880, n. 2 .761 ele 12 de setembro 
de 1881 ; n. 2764 de 13 elo setembro de 1881 ; n. 2775 de 19 ele 
se tembro de 1881.. Foi creada com . J)ela Lei Pro v. n. 3. 702 ele 
27 de julho de 1889 e classificada e segunda ent. pelo Dec. 
R. 229 de 'P de feve reiro de 1890 e ele primeira por Acto de 
22 de fevereiro de 1892. E' esta cidade servida pela E. de F. 
ele Sapucahy. 

. OURO FINO. Parochia do Estado ele Goyaz, no mun. ela 
Capital, na margem esq. do rio Vermelho. Orago N. S. elo 
Pilar e diocese ele Go7.az. Foi creada pela Lei Prov. n. 8 de 
31 de julho de 1845. 'I em duas eschs . publs. de inst. prim. 
Sobre suas divisas vide , entre outras , a Resol. do Governo 
ele 14 de agosto de 1845 ; Lei Pro v. n, 4 de 20 de junho de 1846, 
Está sitttada a duas e meias leguas da ca.pital, nas cabeceiras 
dos rios Vermelho e elo Peixe. 

OURO FINO. Log. do Estado do Rio de Janeiro, no mun. 
de Itaperuna, com eschs . 

OURO FINO . Log. do Estado do Paraná, no mun. de 
Bocayuva. 

OURO FINO. Pov. na freg. ele N. S. ela Apparecicla dos 
Conegos e muo. da Conceição; no Estado de Minas Geraes. 
Tem uma esch . publ. de inst. prim., creada pelo art. 2o ela 
Lei Pro v. n. 2. 56S de 3 de :janeiro ele 1880. 

OURO FINO. Log. elo Estado de Goyaz, no mun. de· Santa 
Luzia, banhado pelo rio S. Bartholomeu. 

OURO FINO. Arraial fundado nas proximiCÍ>tdes ela villa elo 
Diamantino e ha muitos annos extineto, no Estado do Ma·tto 
Grosso. 

CURO :F'INO. Estação da E. F . Central do Brazil, no 
Ramal do Porto Novo, entre Sapucaia e Conceição. Ha ahi 
uma agencia do correio e estação ·telegraphica. 

ó1i1RO FINO. Sert•a do Estado ele Goyaz , no mun. ela Ca 
pital Della nasce o rio Vet·melho. E ' assim denominada, diz 
Cunha Ma·ttos, po1· ser muito miudo e em pó subtil o ouro que 
nella se .minerou. 

. OURO FINO . Rio elo Estado de Sergipe; desagua no S. Ft•an
Clsco pouco acima do riacho Curituba. 

9'9'RO FINO. Carrego do Estado ele S . Paulo, afl'. elo ri
b~ll'~o- do Ta~uary, ·trib. do Ribei t· a de Iguape «Entrei pelo dito 
rtbetrao (do 'Iaquary), passei pelo Ouro Fino e grosso e outros 

cot'l'egos, que aqui vem desaguar; nos quaes se veem restos de 
antigas lavras ele ouro, hoje abandonadas por já não clat·em 
lucro, (Viagem minemlogiccb elo conselheiro Mar~im FL"ancisco 
em 1805). 

OURO FINO. Ribeirão do Estado do Paran~t. Nos estudos da 
E . ele Ferro ele Antonina a Assunguy diz-se que essa estrada 
acompanhará o curso desse rio em uma suave planic1e, onde 
·tambem corrGm os ribeirões Ql'ande e Pedra Preta. Desagua 
na margem, dril'. do Ribeira. 

OURO FINO. Pequeno rio do Eslaclo ule Minas Geraes, 
banha o mun. elo Mar ele Hespanha e vai para o Parahyba elo 
Sul. Affirmam ser aurífero. 

OURO FINO. Carrego do Estado ele Minas Geraes , banha o 
mun. de Pop.te Nova e desagua no ribeirão S . Bartholomeu, 
ali. dorio Casca. (Inf.loc.) 

OURO FINO. Rio elo Estado ele Minas Geraes, aff. do Agua 
Limpa, que o é do Guanhães. (Inf. loc.) 

OURO FINO. Ribeit·ão do Estado de Minas Geraes, nasce 
na serra elo Cervo, banha a cidade do seu nome e vai desaguar 
no Mogy-guassú pela margem clírei·ta. 

OURO FINO. Ribeirão do Estado de Goyaz, banha o mun. 
de Entre Rios e desagua no rio Corumbá. E' auófero. 

OURO FINO. Ribeü·ão elo Estado de Goyaz; desagua 
no ribeirâlo ela Agu>l Limpa, que é aff. . da margem di r. do 
rio de S. Pedro e esle do 8rixá-assú. (Cunha Ma·ttos. Itine-
1"ario.) 

OURO FINO. Carrego elo Estado de Goyaz, afl'. ela margem 
esq. do rio S. Bartholomeu. (Inf. loc .) 

OURO FINO. Riacho do Estado d~ Matto Gt·osso, aff. ela 
margem dir, do Sararé, acima do ele Sant'Anna. 

OURO GROSSO. Serra do Estado ele l\1iuas Geraes, na f reg. 
ela Ponte Nova e mun. de Lavras. 

OURO GROSSO. Carrego elo Estade de S. Paulo, aff. do 
ribeirão do Taquary, que o é ela Ribeira de Iguape (Martim 
Francisco. V ÍCb.CJem minercblogiccb). 

OURO LEVE. Ribeirão ela Estado de S. Paulo, aff. da 
margem esq. do Ribeira de Iguape. 

OURO PODRE. Log. do Estado de Minas 6eraes, á pequena 
distancia da cidade ele Ouro-Preto. 

OURO PRETO. Cidade e mün. do 'Estado ele Minas Geraes, 
situada na encosta de dous contTai'ortes ela serra de Ouro 
Preto (morro de S. Sebastião), de aspecto tristonho, frequen
temente coberta de nevoeiros. Occupa os valles de tres pe
quenos rega·tos que, re1tnidos ao col'l'ego elo Funil, cons'Litnem 
o ribeirão do Carmo . Estes pequenos rega·tes ou corregos, 
como alli se denominam, tomam dtu•ante as f\' rancles chuvas 
proporções colossaes, pelo que são vadeados pot· ·tres grandes 
pontes de cantaria, construídas ha mais ele seculo, e decan
tadas pelo mavioso poeta Thomaz Antonie Gonzaga , em um a 
ele sua.s lyras. Divide-se em duas freguezias a de Ouro Preto 
e ~ de Antonio Dias, limitadas P_?L' uma fo~·mosa praça per
feJt~men·te retangular e onde es tao symetricamente dispostos, 
um em face elo outro, clous notaveis edificios, o palac io elo 
governo e a cadêa . ~ua pop.,. qtte já attingiu ao elevade 
nu.m ero de 30.000 hab1tantes, hoje talvez não exceda ele 10.000. 
'l'em uma bella matriz, cujo aspedo ex tet•ior pouco vale , 
sendo o interior, porém digno ele apreço, O ~ett tecto, for 
mado ele polygonos symetrícarnen te dispostos, em que a escul
ptura e a pintu1·a disputam entre si a primazia, constitue por 
si só uroa riquíssima pinace theca. Os fac tos ela Escr iptura 
Sa&'rada estão alli representados com uma proficiencia de vet"
claueiros mestres . Ignora-se, entretanto, qual foi a mão artís
tica que tão habilmente del~neou tan~os primo1•es, que teem 
sido superiores ao ·tempo e ao descuido, conset·vanclo ainda 
sua belle~a através dé muitas dezenas ele annos. Nest<t egreja 
as riquezas ele esculptura se ostentam desde os tectos a té ús 
mobilias ele seu consistorio. As mesas são verdadeiras pre
ciosidades. Talhadas em negro jacarandá, algttmas ha c unos 
pés, de uma fôrma esp~ral capr.ich0samente esculpida de ricos 
lavares, constituem hoJe, por si só, um objecto raro e digno 
de fi.guraL' num museo de archeologia. Alem da matriz, possue 
a eg1·eja do Rosano, hoje irmandade dos pretos, e que nos 

30.494 
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tempos coloniaes servio de matriz : é um templo de elegante 
fórm ·1 elyptica Sua al'chi rectura, apezar ele resenti1·- sa do 
estylo - roeôcô - que predomina em nossas consLrucções, é 
de um verdacleit·o primor. S ua construcção solida e perl"eita
mente :1cahacla mais realça em consequencia da singeleza e 
simpl icidade ele se u interior, onde elegantes arcos caprichosa
mente construidos attestam a pericia de nossvs architectos 
primitivos. A e~reja de N . S . do Ca1·mo, templo sumpt1wso 
e pet· feitamen te situado. De seu ad ro goza-se ele um esplendiclo 
Panorama. A modesta capella das Almas, situada no al-to 
elas Cabeças, e que conse1·vando durante todo o anno cel'l·adas 
suas po1·tas, abre- as soiem nemente a 14 ele sete mbro pa1·a fes
t~j a r o Bom J es us ele Mattosinhos, seu Paclt•oeiro. ~essa 
occasião ex põe aos fi eis devotos, além ele algumas imagens bem 
acabadas , uma collecção de paineis, de clous metl'Os em qua
dro cada um ·, escu l pidos em baixo r levo sobre madeit·a, 

· r epl'esentanrlo os p >1ssos da P<~ixão de Christo, e q11e poderiam 
Pelo ~eLL pt·imot• a rtístico, figurar n'ts pl'incipaes ga lerüts do 
Loune Estes pameis e muitos outros tl'aba lhos importantes, 
de que uos occupare mos, segundo as tradições, foram exe
cutados por um ar t.ista ouropretano, conhecido vul garmente 
pela alcunha de .'1lei.fadinho. A historia não conservon seu nome, 
mas sim a a lcunha, que r ecord<L seus iufortunios. Consta que 
era amputado ele nlguns dedos pelo que carecia que I he fossem 
amarrados ás mã os os instrum entos de seu trabalho. A elle 
elevemos notabilíssimas esculpturas existentes em muitos pontos 
elo Estado, entPe as quaes as da egreja ele Congonhas ele 
muit :t fama. As eg rejas ele S. José, S. Francisco de Paula, 
Mercês e a lgumas outras. Nos fundos ela eg reja ele Nossa 
l::ienho ra elo Carmo fica a cadêa. Sua arch itectll r a de 
orde m joniea e clorica, é eleg;wte, sohl'esahindo a pel'fei
ção ele su.as colum nas e pilas tras de cantaria, primoro
samente talhadas e infelizmente hoJe mascat·adas por um a 
geral caiação, mandada faze r por um elos ulLimos elirectores 
das obras publicas do Estado. As condições internas deste 
e.clificio n~o corresponcle':;1 á .belle.za extel'io r . A vigilancia e 
f1 scaltsaçao elos presos sao ehfftce1s , em conscqueneia da má 
distribuição,. e so~b o. ponlo .de vista hygienico é o que pócle 
haver de pe!Ot'. u.m ft·ente a cadela destaca-se o pala cio do 
go\(erno, construido em 1720 pelo primeiro gover nador D. Lou
r en ço ele Almeida, em fóema de fortiíicação, cercarlo de bate
rias, soteias e todos ()S accessnr ios elas construcções feuelaes ela 
eclacle média. Sahinclo ela matriz e galgando uma íngreme la
deira, entraremos em uma rua plana, outr'ora clenominaàa ele 
S. Jose, e chrismada hoje com o signiHcatlvo nome ele rua do 
Tiradentes (1). Abi vê-se um::t modes ta casa ele má conRtrucção, 
na encosta da subida' para a capella ele S . José, edificada no 
Joga1• onde existe a casa que pertenceu ao martyr Joaquim 
José ela Silva Xavier, de vene1•ancla memoria. Sua habitacão 
foi demolida, salgado o Jogar, erguendo-se sobre elle tun poste 
de ignomínia, onde se lia a sentença que conclemnava . Tira
dentes e sua desce nclencia á inf,tmia até r, 5• geração . Pouco 
além encontraremos um vasto e so l ido eclilicio construido de 
cantaria, e conhecido pelo nome de Casa elos Contos, ao lado 
ela ponte elo mesmo nome. E' actua lmente a Thesourari a de 
Fazenda, onde estiveram presos os inconfidentes. e no qual 
terminou seus dias o infeliz D1·. Claudio Manoel ela Costa, de 
um modo até hoje mysterioso. Possue a inda um theatro ha. 
pouco r econstruido e a lguns ou tros eclificios. Na freg. ele Antonio 
Dias, nome do pt•oprietario dessas l ogares, ficam a secretaria 
d.e policia, au·tigf!:. morada. elo~ ouvidores e a egreJa eleS. Fmn
ctsco de Ass1S. Esta egre.Ja e ele um es tylo severo mnito har
~onico com o cat•actet· .cl~ humildade elo seu padroeiro. Logo 
a entrada encontra o VISitante na pat·Le superior da porta 
principal uma eaculptttra elo Aleijaclin ho em pedra a.zul, de
n ominada - ele sabão, e primorosamente acabada, como todas 
as suas ob 1·as . A elegancia, severielalte e imponencia ele sna 
architectura se ostentam quer externa, quer internamente em 
todo o templo. O q11e, po1·ém, merece mais at tencão é a sobe1·ha 
pintura elo tecto, que represeuLa a ascensão ela Virg-em cercada 
ele anj oR, no mais harmonio~o coucert.o. O todo é circumscripto 
por uma bai.Ltstracla, en'trelaçacla ele fo lhagens e flores, nos 
angtllos ela qual se de~tacam quatro pulpitos occupaclos pelos 

( l) Nessr< rua ha uma fonte com a seguinte inscl'ipção : 
ls quoo potntvm gens, pleno ot·e senatv 
Securi ut sitis nnnt fncH ille sitis. 

DI CO. G.ROG• Si 

evangellstas S. Joáo , S. Matheus, S. Lucas e S. Marcos 0 
matiz do colorido, o contorno elas fôrmas e elas qombras denotam 
um trabalho ele mest1·e. Ha diver.~as outras p1·eciosieladeq na 
capell a-m ór. qner soln·e esculpl.ura, quer sobre pinturas a 
oleo, e em ladt·l lhos de azuleJo . São admiraveis os pulpiLos elo 
pedra azu l. Nessa freg . notam-se ai nda a egreJa das Mercês 
dos Perdões, ele consorucção moderna, e a ponte ele Antonio 
Dias. Esta ponte, ele cantaria, tendo uma praça circular· em 
se u ce_ntt•o.' .rta qual se ergtte uma mogestosa c;·uz ele g ranito, 
tem nao so 1mp~rtanc1a pela sua belleza e sohela: construcçã,o, 
como pAla pos tçao que occupa naquella cidade, vts·to se achar 
collocada defronte elo palacio em que resiclio a ouropretana 
D. N~aria Dorothéa de Seixas Bra ndão, a Nla-1·ilia formo sa, , 
ele D1rceu , que soube por seus encantos, inspirar ao ma vioso 
poeta Gonzaga sonorosas lyrHs . Não ha muiw, ass im expres
sava-se um viajante a r es peito dos filhCls da melancolica ca
pital elo Estado ele Minas : <<Os ouropt•etanos são · geralm ente 
pacatos, ele cost 1mes severos e probidade proverbial intel
ligentes, porém destituiclos ele pretenções, raros são ;quel!es 
que aspiram ala rgar seus horisontes a lem das elevadas mon
t.anhas elo Itaco lomi. Todas as suas ambições teem por limit es 
a secretarta do gove rno, as mtasas conventuaes elo viga1·io 
Sant'Anna aos domin gos, e o goso dos pl'azeres da familia. á. 
qual são extremamente cleclicaclos. A estas qualidades reunem ú-rn 
espírito de hospitalidade elevado a tal gráo , que nunca foi possi
vel em Ouro Preco mantet• um hotel em prosperidade. Uma sim
ples apresentação dá ao recem-chegado o direito de se r acolhido 
como de ca,sa; e desde que é de casa a vida se torna ele uma ame
nidade inclescripti vel. Não uos faltam mais c ·1idaclos e carinhos 
ele que são prodigos os ouropretanos pal'a · com seus hosperles : 
As moç«s são bellas, meigas, ele um natural ale.,.re olhos 
vivos. Não ha ouropr~tana algl!ma que não seja e~pü:iluosa, 
clocetra, e que a respelto ele mus1ca não conheça, pelo menos o 
methodo ele Hunten ele p1·incipio ao fim. Cantam maviosas 
modinhas, com acompanhamento ele violão ou ele piano e 
n.essas occasiões julgo que nenhuma m.ulher no mundo pod~l'á 
n valtsar em att ract1vos com uma ouropretana, siniio outr a 
ouropt·etana. E' a unica mulhe1· capaz de faze1· feJi.z um 
homem que tem a obrigação de assignar o pon·to todos os 
dias ás 9 horas da ma nhã em uma reparti ção publica. Estes 
predicados, reunidos a um clima delicioso, uma agua crys tal
lina e excellente, em uma cidade composta ele monumen taes 
edificios, jámais deixarão de ser dignos do maiol' apreço; 
pelo que só fallarú mal do Ouro-Preto qnem não o conhecer~, 
- .Our o _Preto foi. elevada a categoria de villa, com o nome ele 
V1lla RICa em vJrtucle ela Ordem Régia de 8 ele ju lho ele 17'11 
e confit·mada pela Carta R ég1a de 15 de dezem bro de 1712. 
Ciclacle por Dec. de 1822, ratdl cado pela Carta Imperial a 20 
de março de 1823 com a denominação ele Ouro Preto. E' sécle 
de Ltm Tribunal Jucliciario. O mun. em 1890 era constituído 
pelas parochias de N. S. do Pilar, N. S. da Conceição ele 
Antonio Dias, S. Bartholomeu, N. S. ela Conceição de Antonio 
Pereira, Santo Antonio da Cr~sa Branca, N . S. ela Conceição elo 
Rio das Pedras, N. S . da Boa Viagem de Itabira elo Canipo, 
N. S. ele Nazareth ela Cachoeira elo Campo, S. Antonio do 
Ouro Branco, N . S. ela Pteclade do P ar aopeba, Jesus Maria 
.Tosé elo Aranha, N . S. ela Conceição de Congonhas elo Campo, 
S. José elo Paraopeba, S. Gonçalo elo Bação e S. Gonçalo do 
Amarante; e por clifferentes povs ., entre os quaeR os clenomi
n.ados : José Corr~a , Cabeças, Leite, Carreiras, Chapada. Na 
ctdade ex1stem dtversas eschs . publs. ele inst. prim.: um 
Lyceu, uma esch . ele ph a rmacia e uma ele Minas, uma Facul
dade Livra de Direito, inau gurada a 10 de deze mbro ele 18\l2 
a lém ele alguus es tabelecimentos pa rticulares ele ensino secunda
rio. Acha-se lio-ada á Capital Federal pela E . F. Central do 
B1·azi l (ramal 'ãeOm·o Preto). E' com. de quart'1 entr. class i
ficada por Acto ele 22 ele fevere iro de 1892. No dia 2 l de abril 
de. 1894 inangurou-se nessa cidade 11m monumento em honr::t. 
de Tiradentes. O monumento ergue-se no centro ela, Praça ela 

.Inclepenclencia cnm a face pl'incipal voltada para o grande 
eclificio cht caclêa, outr'ora casa ela camara dando costas 
para o Palacio, antiga resldencia dos capitães-generaes elo 
absolutis mo portuguez . 1~' ele granito, trazido do mol'ro ela 
Viuva, no Rlo de Janeil'o, cujas pedreiras fo rneceram-lhes' 200 
metros cu bicos ele pedra. Do chão á cabeça da esta tua ha a al
tu1·a ele 19 metros. A base do monumento é de 196metros qua
cl1•aclos, cornprebenclenclo o passeio, po is cada um dos lados mede 
14 metros. Dão accesso para o primeiro pedestal tres clegráos 
com o comprimento de nove metros cada um. Partem elest~ 
pedestal quatro escadarias, a cujos cantos se levant~tm aras 



OUR -642 OUR 

vo~ivas; chega-se enLão á base, ele archibectura elorica, teuelo 
~m c~d<l;_ face ur~m grande placa de bronze, com os disticos e 
1nscr1pçoes segum tes: 

E dentro do triangulo, sob1·e o qual repousa uma f>alma, os 
seguintes dizeres: 

AO PRO'llO·i\lARTYR D 1\ LIBERDADE NACIO NAl!.. 

JOAQUIM JOS)!: DA SfLVA XAVIER 
O lTil'tADEN'rES 

A' osquerd" : 

7 DE SETEMBRO DE 1822- 7 DE ABRIL DE 1831 
15 ' DE NOVEMBRO DE 1889 

15 de junll.o de :1.891. 

l\Iandado erigir pelo 10 Congrosso do 

ESTADO DE ~!! ;-iAS GllRAES 

Lei numero 3 de 25 de se tembro de 1891 

1Va parte posterior·: 

21 DE A.BRIL DE 1792 

21. de abril de 1892 

A' ·dit·eita: 

AQUI EM POStl'E DE JG?\OiúJNIA. 

ESTEVE EXPOS'l'A. SUA CABEÇA 

Sobre a referida base assenla um obelisco ele g ranilo, com de
corações de bronze, e co1·oado por uma cima lha ele estylo jonio, 
ctnn cruatro capiteis iam bem de bronze. ]Jl ahi que es tá coll o
cncla a es~atua. Tem esta dous metros e oi·tenta cinco cenLi 
metros de altura. Foi fundida 11a It~lia, Leudo sido as peças 
dec01•ativas do monumento (2·t peças), fundidas em Buenos
.Ayrcs. A estMua represenLa Tiradentes no momento em que é 
lida a ~ua senlença de mor~e. Conforme observou um babil es
criptor, ha na face elo glorificaclo heróe e martyr a aHivez, o 
orgulho, a revolta do réo que se .i •llg-a superior aos seus jui7.es , 
·tmlo isso envolto n'uma expressão de pied>1de, que dii a pena 
de Tit·adantes para com a qudles que o sacl'ificam e que ell e 
olha, ind iflerente para a morte, como quem sabe q Lte a vida 
fu tura, enr a izttda no coração e na memoria dos homens, vale 
mais do qu o a vida misel'avel que se anasta. na terra, entre a 
imbecilidade elos inimigos e as traições dos amigos. A compo
sic;.ii.o gera l é harmonica ·e perfeita, e o monumento é consicle-. 
rado o prim eiro talvez, do Brazil, no geuero, como belleza ele 
concepção e sobr ieclacle e perfeição de estylo. ]]' a cidade ele 
Ouro P1•et.o percorrida por boncls, cujo set·viço pt•ovisorio co
meçou a 1 de dezembro de 1888. Nella nasceram Bernardo de 
Vasconcellos, Bernardo Guimarães (n. a 25 ele agosto ele 18.27 
e m, a :10 de mat·ço ele 1884) e os viscondes de Serro Frio e de 
Ouro Pre to. Na administração do finad o senador Dr. Joaquim 
Salda nha Marinho levan~ou-se 110 jardim uma columna em 
memoria de Tiradentes. A pedra dessa cohtmna se rvio ele pe
louri•lbo em que eram amarrados e açoitados publicamente os 
conclemnados. Brevemente Ouro Preto deixará ele ser a capital 
elo Estado. 

OURO PRETO. (Ramal de). Ramal da E. ele F. Central do 
Brazil, inaugurado a 23 ele JUlho de 1889. Esse r·amal que 
começou a ser construido em abl'il de 1884, tendo sido auw
risada a sua construccão pela Lei n. 3.14'1 ele 3 de outubro de 
1882, parte da estação- de Miguel Bom:nier (an·t,. S. Juliã.o), kilo
metro 497,954 ela linha elo centro, a 112601 ele altttucle, a~twge seu 
ponto culminante- 1362m,4 acima do nivel do mar, na garil'anta 
elo Alto da Figueir~., e chega a Ouro Preto- 1060m,6 de altitude, 
com um àesenvolvimento de 42'156 me'tros. Atravessando a gal·
ganta de S. Julião logo à sahida, a linha clirige- se pela bacia 
elo Paraopeba, sempre subindo até a gargt1. nta do Desbarran
cado; d'ahi passa para a do rio das Velhas, até, mais ou menos, 
o kilometro 12,82 ; volta de novo para a bacia do Paraopeba, 
atravessa a ga1·g·an1a do Vira-Saia, cahinclo na bacia elo l'lD 
Doce que percorre até á garganta ela Pedra, por onde passa 
para a bacia do rio das Velhas, e por ahi se dirige até a~tingir 
seu ponto crilminante, que o e lambem de todas as estradas de 
ferro elo Brazil, no kilometro 19,7'.1-Gat'ganta do Alto da 
Figueira. Ha nes·te trecho córtes ·importantes por sua cul.lação 
e pt.las obras de consolidação exigidas pela na.ture ~a elo 
terreno que os constitue. No kiJome~ro 18,20 a linha at ra'Vessa 
um d>'Jsbarrancado em sua parte mais estreita, por um viaduc-to 
de Gm,Q de vão. Fizeram-se obras de desecação afim ele evitar 
q11e o ·terreno continuasse a ser corrido pela a acçãio das 
aguas. Da Garganta do Allo da Figneira em diante, a estrada 
se desenvolve ouLra vez pela bacia elo rio Doce, atrave2sanclo 
as gargantas do Matto da Roça e do José Corrêa, divisoras 
ele affiuentes ela mesma bacia . Existem n'esta parte ela estrada 
importantes obras ele consolidação, sobresahindo as cb Gt•ota 
Funda e, sobretudo, as do córte da garganta do Matto ela 
Roça, córte o mais alto de toda a linha- 20m,2. Apt•eseotanclo 
os taludes d'este córte sub- solo de argtlla com bastan-te agua 
o da esquerda, construiu- se um dratn cen·tral em todo o 
cumprimento do córte, ao qual vão tet· oito galet•ias cl?'CLins, 
quaLl'O de cada lado ; fizeram-se além disso contra-fortes de 
terra socada gtmi·necidos por fil"bros, parte communicanclo-se 
com cl>·ain centra] e parte ·tendo esg.ot0 proprio. Mais ou menos 
no kiJ, 2'! a linha passa pam tL bacia do rio elas Velhas e 
pot' ella prosegue até a garganta do Inferno. Entre es ta e a elos 
'ropasios, percorre pela curniada a bacia do rio Doce . Este 
ultimo trecho torna-se notavel pelo importante movimen·to de 
terra e pelo córte da garga nta dos 'l'opasios-junto a uma 
mina d'es"tas peC.ras- composto de schisto argiloso, que se de
compõe com a agua e escorre como lama pelas parecles do 
córte. Os successivos desmoronamentos. tendo a l'astado tanto 
da linha os taludes do córte, que quaiquet· novo movimento 
não podel-a-ha mais attingir, tratou-se apenas de garantir a 
platafot·ma da acção nociva elas aguas. Da garganta dos 'l'o
pi!:-OS á das Tres Portei1·as a linha se acha situada na bacia 
do rio das Velhas ; d'ahi em adiante até seu termino, na do 
rio Doce . No kilometro 37, proximamente, entra-se por um 
apertado rasgão da serra no vaUe do ribeirão Tripuy, tor
nancl0-se o terreno mutLissimo alcantilado e completamente 
di ve rso elo que fô t•a antes a travessado pela linha. N'u U>a dis 
tancia de i5úm., passa-se ·L1.·es vezes a~raves do Tripuy por 
outras tantas pontes, que se succedem a cól'tes altos ele sch isto 
qttasi negro. Segue-se depois rum te!'ueno menos ingreme a té 
pen e·Urar-se n'outro desfiladeiro em que ba duas pon tes, um 
viaclucto e um tunnel. Passado o tunnel, melhora um pouco 
o terreno, at.é que se pen e tra no va!le elo l'ibei,rão elo l•'un il, 
em que. se toma de novo alcantilado correndo o 1·io por v alie 
a pel'i.ud1ssrmo e ele encostas escarpadas . O F•tnil não 6 outro 
sioão o Saramenha, que toma aquelle nome depois de t•eceber 
o T l'l plly . O ramal t m nc tualmente cinco esla ; ões : a du ponto 
inicia l, Miguel Bom·n ier que é commum á linha do C"n ro, a 
de Rocll'igo Silva, no ldl. 22,\19, 'l'ripuhy e a de Ou-rn Preto, 
kil. 42,456. Condições technicas. Bitola, 1'" ,O. Declividade 
maxima., om,026. Raio min imo elas curvas, J5m,OO. Cl'ilhoa 
Vignole ele aço, do peso ele 19,2 kilogram,naa. por metro 
corrente . 

OURO PRETO. Serra elo Es~arlo de i\>Iinas Geraes, sepa1•a a 
bacia elo rio Doce da do rio das Velha~, é dirigida ap:)t·oxirna· 
tivameote ele E. a O. No logar dencmtoado Pecl?'a de llmolcw 
no alto da· serra, passa a l inha ele divisão elas aguas deste~ 
dous rics . 

OURO RONCA. Serra do Estado de Minas Geraes, no mun. 
de S. Gonçalo ele 8 .1pneahy. E' uma das denomin fl ções da 
serra que come~anclo .com o nome ele Mãe cl'Agua, na f1•eg. de 
S. Gonçalo, va1 ·tei·mmar no Sapucahy. 
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OUROS. Antigo dist. do mun. de Pouso Alegre, no Es hado 
de Min as Geraes ; elevado á parochia com a invocação de N. 
S . ela Conceição pela Lei Prov. 'o . L270 ele 2 ele pneiro de 
1866 . Transferida parte ele seu ·territorio para a freg. de Capi
vary peht ele n. 1.317 de 5 de novembro de 1866. In corporada 
ao mnn . de S. José do Paraiso pela ele n. 1.396 de 25 ele no
vembro ele 181'\7; ao ele It ajubá pelo art . I da de n. :l.576 ele 2::! 
de .iulho ele 1868; ao de Pouso Al egre pelo art. II ela de n. 1.648 
ele ~4 de se tem bt·o de 1870 . Em vil'tude do art. li ela Le1 Pl'Ov. 
n . 1.676 ele 21 ele setembro de 1870 comprehendia essa ft·eg. 
os clistrs . elo mesmo nome e o ele S. · João BaptiEia das Ca
choeiras determinando a mesma Lei que para esLa ultima pov. 
fosse tra'nsfcrida a séde ela freg . ela Conceição dos Ouros ; essa 
disposição foi, porém, r evogada pelo art. I ela Lei PEov n. ~.682 
de 30 de novembro ele 1880. Perdeu o d1st . ele S. J0ao Bapttsta, 
que foi elevado a parochia pela Lei Prov n. 3.057 de 3'1 ele ou
tubt·o ele 1882 . Pertence actualmente ao mun. de S. José elo 
Paraiso. E' banhado pelo 1·ibeirã0 elo se tt nome e rio Sapucahy
mirim e li ""aclo por uma estt·acla á c.idade ele Pouso Alegl'e. 
Sobre ~uas cfivis ~< .s vide: Leis Pl'ovs. n . '1.3'13 de 5 de n~vembro 
de 1866, 1.410 de 9 ele dezembro de 1867,2.335 de '12 ele Jltlho de 
1876 3 057 de 31 de outubro de 1882 e 3.356 ele 10 ele outubro 
ele 18s5 (art. V). Tem dttas eschs . pnbls. ele inst. priro . , crea
das pelo art. I § I da Lei Pro v. n. 2 .680 de 30 ele novembro de 
1880 e art . I da de n. 2.239 ele 26 ele junho de '1876 . Agencia elo 
correio. E' um bonüo arraial, situado no dorso ele um peq ueuo 
contro,forte ela serra ele egual nome. Possue uç:~a rua bastante 
lal'ga onde se encontr am os melhoJ·es pt•eclios, uma outra pa
rallet'a á esta e ntais duas perpendiculares, a lém ele a lguns 
becos e travessas . Tem uma boa egreja matl'iz, de solicla con
stl'ucção, bastante vasta, mas sem elegancia e gosto ar Li~tico. 
Algum commere1o. 

OUROS. Sen·a elo Estaào de Mina~ Geraes, ~epa~a as baci~s 
elo Itahim e do Capivary, os dous mms notave1s tr1bs. 4o rto 
Sapucahy-mirim. Em suas frll>ldas es tá asse o te o a rl' al!ltl du 
mesmo nome. O seu pico mais elevado apresenta uma fórma 
bizarra, o que permi·tte, visto de longe, não ser conftmcliclo com 
qualquer outro. 

OUROS. Ribeirão elo Estado de Minas Geraes, affi . ela mar" 
gero esq. do rio Sapucahy-mirim, e este elo Sapucahy Grande· 
Banha a parochia do seLt nome. 
. OUTEIRINHO . Baüro elo muu. ele Iguape, no Estado ele 
s Paulo junto ao rio Ribeira, com uma esch. publ. creacla 
p~la Lei ~: :1.0·1 de 24 ele setembro ele 1892. 

OUTEIRINHO. Lagama1· no. canal de Santos para a Barra 
Grande, entre as ilhas de S. V1eente e Santo Amaro, no Es
t ado ele S. Paulo: 

OUTEIRINHOS. São assim denominados dous pequenos 
montes situados na m argem do canal ele Santos para a Barra 
Gl'ande, no Estado de S. Paulo. 

OUTEIRO. Villa extinct.a do Estado do Pará, collocada 
sobre um monte a seis kils. do Amazonas i fundada por 
Joaquim Ramos da Sil"a e João Franctsco ~la S:lva, e mu~acla 
para a margem do Amazonas com. a clenommaç<;-o ele N . S. ela 
Graça da Prainha por ser por.to ltvre : Seus pnme1ros gover
naclot•es foram Belchior An ton1o F en etra e Manoel ela Fonseca 
Zuzarte. 

OUTEIRO. Log. elo Estado elo Maranhão, no mun ele lVli
ritiba. 

OUTEIRO. Bait•t•o elo Estado elo Ceará, no muu. ela ca
pital. 

OUTEIRO. Log. elo Estado ele Pernambuco, no disb. elo 
Arraial. 

OUTEIRO. Log . elo Eshaclo das Alagôas. em Traipü, 
AlagôaA, Anadia e Paulo Affonso, todos com engenho de 
assucar. 

OUTEIRO. Pov. elo Estado da Sergipe, na freg. de ~ · s. · 
elo Soccorro de Cotinguiba; com uma esch. publ, de lllB'tr. 
pri m. H a um ou·tro pov. do mesmo nome no m un. de 
Siriry. · 

OUTEIRO. Pequeno pov. elo Es t&do da Bahia, á margem 
elo rio Jucm·ucú e a seis kils . ela villa elo Prado. 

OUTEIRO. Ponta no littoral elo mun. de Araruama, no 
Estado do Rio de Janeiro. 

OUTEIRO. Igar apé do Estado do Pará, nasce n ~~o serra ele 
S. Roque, banha o mun. da Prainha e clesagua no Amazonas. 
Recebe os Igarapés Cajueiro e Limão. 

OUTEIRO. Pequeno rio do Estado elo R. G. elo Norte 
banlla o mun. de Cangua~·etama e clesagua no rio Curimataú: 
(In f. lo c.) 

OUTEIRO . Ribeit·ão ·elo Estado ela Bahia , banha o mun . elo 
Prado e desagua na margem clir. do rio Jucurucú, seis kils. 
ac ima ela villa. . 

OUTEIRO. Rio elo Estado ele S. Paulo, atravessa a cidade 
ele S. Sebastião pelo lado elo Sul. Suas aguas vão hoJI~ cana
lisa das , em distancia ele 1.900 metros, até o lm·go da Ma·triz, 
onde ergue- se um elegante chMariz. 

OUTEIRO ALTO. Log. elo Estado elas Alagôas, em 
S. Braz. 

OUTEIRO A PIQUE. Logo. elo Estado elas Alagôas, no 
mun . ele Muricy. 

OUTEIRO DA CRUZ. No Estado do M:ar<1nhão. Peqttena 
chapada perto .cla cidade ele S. Lui:~;, ao lado ela estra da do 
Caminho Grande. Alli encontra- se uma ct·uz de pau e bem 
tosca para perpetuar a memoria ela batalha de 2'1 ele novembro 
ele 1662 entre a tropa da Antonio Muniz Barreiuos e os hol
landezes. B~rredo diz que aqui foi o sitio em que se embos
caram os porcuguezes, e que a batalha foi a lém do Cutim. E' 
certo entretanto (.Jornal de Timón pag. <10) que o t•io Cu·tim, a 
que elle st;~ refere, não parece ser o pequeno ribeiro d'agua doce, 
que corta o caminho grande pouco além elo ôuteiro da Cruz, 
senão o igarapé Salgado a que hoje chama- se Anil. Assim, 
apezar ela tradição e ela cruz alli existente, é con·troverso o 
fac Lo elo logar em que se deu aquella batalha. 

OUTEIRO DAS PEDRAS. Morro elo Estado do Rio ele 
Jane iro, em frente á cidade de Itaborahy. 

OUTEIRO DE S. MIGUEL. Serrote do Esf. ado da Bahia, 
no mun. elo Conde (Inf. loc. ) 

OUTEIRO DOS MILAGRES. Serrote elo Estado ela Bahia 
no mtm. elo Conde '(Inf. lo c.) 

OUTEIRO GRANDE. Ou·teüo no mun. de Santa Luzia elo 
Rio Real e E s tado de Sergipe, no iogat• denominado .Mocambo. 
(In f. lo c.) 

OUTEIRO GRANDE. Montanha do Estado ele S. Paulo, 
no mun. de Santos,jna ·sel'l'a ela ilha ele Santo Amaro, em ft•etlte 
do mal.'. Ha no logar uma ouLra denomina da Outeiro Pequeno . 
(Inf. loc.) · · 

OUTEIRO ESCURO. Serra elo Estado elo Maranhão no 
mun. de Santa Helena , ao S. ' 

OUTEIRO PELL,A.DO. Serra elo Estado ela Bahia, no mun, 
de J aguaripe. E' ele pouca elevação, 

OUTEIRO PUÁ. Log·. elo Estado do Pal'á. no mun. de 
Vizeu, sobl'e o rio PiL·iá, · 

OUTEIRO P UÁ. Serl'a do Estado do Pará., n o mun. ele 
Vizeu. E' tambem denomin ada Itc& -puá . 

OUTEIRO REDONDO. Parochia elo Estado d11. Bahia no 
mun: de S. Felix, distante ela cidade ela Cachoeira 16,5 k\rs., 
no ctmo ele um ouLdtro . Orago N. J . elo Desterro e diocege 
archiepiscopal de S. Salvador. Foi creada parochia pelo 
art. VI§ II da Lei Prov. n. 67 de 1 ele junho ele 1838 . E' se
pa1·acla ela freg. de S F elix pelo rio Capivary . Sobre suas cti·
visas vide art . VII da Lei Pro v. n. 67 de 1 ele junho ele 1838 ; 
n. 150 de 22 de junhe ele 1841; 2.148 de 14 de maio de 1881. 
Tem 3.490 habs . Passa proximo ela freg. a E. de F. Central . 
Lavourade canna, café, turno e ·todos os cereaes do paiz . Foi 
incorporada ao mun . ele S. Felix por Acto ele 20 ele dezembro 
ele 1889. 'rem escholas. 

OUTEIRO REDONDO. Log, elo Estado de Sergipe, no 
mun. da Capella. 

OUTEIRO REDONDO. Set•ra elo Estado do Pará, no mun. 
· de Vizeu. 

OUTEIROS. Pov. no mun. de Maroim do Estado ele Ser
g ipe. 

OUTRA BANDA. P ov . do Estado elo Maranhão, na com. 
de S . Bento dos Perizes; com uma esch. publ. ele instl·. prim •• 
creada pelo art . I ela Lei Prov. n. 1.264 ele 2.2 de maio ele 1882; 
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OUTRO PORTO. Log. no mun. de Jaguaripe do Estado 
da Bahia . 

OUVEIRO. Log. do Estado de Santa Catharina, no Corisco, 
mun . de Curitybanos. · 

OUVIDOR. Log. do Estado d>3 Matto Grosso, no dist. de 
Santo Antonio do Rio Abaixo . 

OUVIDOR. Sena do Estado de Pernambuco, na com. do 
BreJo. Serve de divisa á frcg. de N. S. do Bello Jardim . 

OUVIDOR. Morro coberto de maltas virgens e situado 
entre as pontas de lbiraquara e Garopaba, no l!:stado de Santa 
Catharina . 

OUVIDOR. Igarapé no mun . da capital do Estado do Ama
zonas. 

OUVIDOR. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, no 
mun. ele Santo Antonio do Machado; desagua no rio Sa
pucahy . 

OUVIDOR. Ribe irão de Estado ele Goyaz, banha o mun. 
do Catalão e desagua na margem dir. do Pa.ranahyba. Recebe 
por aque lla ma1·gem o Riacho Fundo. 

OUVIDOR. CorJ·ego do Estado ele Goyaz, a li. do ribeirão 
do Anda- só, trib. elo Taquaral, que o é do rio dos Patos, e 
este elo :Mara;1 hão. 

OVELHA. Lago á margem esq. do rio Jamuncl6., proximo 
aos lagos denominados Cachimbo, Càissara e Chiacá ou Uixi
uacá . (B. Rocll'ig ues), 

OVIDIO. Pequeno rio do Es tado de Minas Geraes , desagua 
na margem dir. do rio Jo~é Pedro . 

OVO . Morro elo Estado elo Rio de Janeiro., no mun. de 
Campos. A estrada g11e passa por esse morro limita a freg. ela 
Penha do Mono elo Coco. 

OVO. Ilha do Estaclo de Pernambuco, p1•oxima da enseada 
NO. da ilha Fernando de Noronha,, ele cujo grupo faz parte . 
E' assim denominada pela fôrma elliptica que apresenta. E' 
representada nas Cartas Inglezas e mencionada no Compendio 
de Hyd1·ographia do capitão de fragata Julio Cesar Noronha, 
hoje contra-almirante. 

OVOS. Log. do Estado da Bahia, ao lado di r. do rio Para
mirim. « Ahi, diz o Dr . Acauã, existe grande quantidade de 
uma substancia oleosa e resinosa, que se póde considerar betume 
e cujo cheiro e cor são eguaes ao breu artificial. " Pet•to desse 
Jogar, no sitio chamado Agua Q11ente, existe um a fonte de agua 
thermal . 

OVOS. Riacho do Estado do Maranhão, desagua no rio 
Mearim, na parte que medeia enlre a pov .• do Corda e tt Ca· 
choeira Grande. 

OXFORD. Pov. do Estado de Santa Catharina, no mun. de 
S. Bento . 

OY APOCK. Rio na fronteira do Brazil com a Guyana 
Franceza. Consulte-se a importante obra cl"o Dr. Joaquim Cae
·tano da Silm intitu lada O Oyapock é nosso. 

OYAPOC,KIA. Na sessão ele 1 ele julho ele 1853 foi apresen
tado á Camara 'dos Srs . Deputados o seguinte projecto : «A As
sembléa Geral reso1ve : Ar. I. Fica elevada á categoria de 
província, com a denominnção ele Oyapockia, o teni"torio 
comprehenclido entre os rios Nham undá, Amazonas, Oceano 
Atlantico, e os limi·tes septentl·ionaes elo Imperio •. O governo 
designará no acto ela c1•eação quaes as ilhas adjacentes dos rios 
Amazonas e Nhamundá que Jicat•ão pertencendo á nova pro 
-víncia. Art. II. A capital da nova província será a vi!la ele 
Macapá, emqtmnto a Assembléa Provincial respectiva não 
resolver a mudança. Art. III. A proví ncia de Oyapockia dará 
um senador e dous deputados á Asse mbléa Gera l Legisla tiva. 
A Assembléa Provincial constará de 20 tllembt·os . Art. IV . O 
geve rn o fica autori saclo para crear na mesma província ases 
·tações liscaes indispensaveis para a a rrecadação e admin is
tração elas rendas geraes, submettendo-as depois ao conheci
mento da Assembléa Geral para sua definitiva approvação. 
Art. V. Ficam 1·evogadas todas as leis em contra rio . , Foi 
esse projecto assignarlo pelo Dr. Canelido Mendes de Almeida 
e mais 15 deptüados, l'emettido ao governo, segundo o par«.:er 
da commissão ele estatística apresentado e app t·ovaclo na sessão 
ele 13 de agos to de 1859. 

OYTU-GUASSÚ. Assim denominavam os Cal'ijós ao Salto 
do Tieté, no Jl:stado ele S . Paulo . 



SUPPLEMENTO 

A 

A. Morro do Dis~rido Federal, no cm·a~o de Santa Ct•nz. 
ABACATE. Igarapé do mun. da capital do Estado do 

Pará, Vae para o igarapé Tamuatáteua. 
ABAETÉ. Pov. do Estado do Pará, no uma. de Mara-

panim. · 
ABARÉ. Pov. elo Estado da Bahia, no mun. do Capim 

Grosso. 
ABATITUBA. Rio do Estado do Pat·á, na freg . de Bar

carena e mun .. da capüal. 
ABBADIA. Estação da E. de F. Oeste de Minas, entr~ 

Bom Despacho (Pary-mirim) e S. Fran cisco. 
ABOLIÇÃO. Log. do Estado de Matto Grosso, no di st. ela 

Chapada, {L margem elo ribeirão Aricá . Denominava-se 
Sant' Anna. 

ABRE CAMPO. Carrego elo Estado ele Minas Geraes, no 
mun. elo P iranga. 

ABACAXY. Antiga tapem elo Es tado do Amazonas, á 
margem . do rio Madeira. (( Antiga e numerosa pov. que se 
mudo L! para Serpa pelos insultos do gentio», diz o Dr. Lacet•da 
e Almeida. 

ACAPÜ . Lago do Estado do Par{t, no mun . de Oriximina. 
ACAPUTEUA. Rio do Estado do Pará, no mu n . de San

tarém Novo. 
ACARÁ. Igarapé do Estado do Amazonas, no mun. dé 

Manicoré . 
ACARAHÜ. Pequeno rio do Estado de S. Paulo, banha ·a 

mun. de Iguape e clesagua no Sua mirim. 
ACARAHY (em língua guarany: homem de cabeça grande) . 

Ilha do Es~ado do Paraná, situada acimn. da foz do Iguassú 
oito kils .. no rio Paraná. Fica do lado brazileiro por onde se 
prende a este por um pequeno isthmo que a liga á costa e fica 
coberta durante as enchentes daquelle rio. Sua maior extensão 
é de um kil. e sua la rgura maxima de 600 metros. Sua ele
vação sobre o nivel do Paraná é de 50 metros. AM hoje está. 
coberta de uma floresta de palmeiras e ipés. Ainda existem 
vestigios do hospital de variolosos, mandado construir no 
tempo da commissão es tt·ategica do Paraná, para acolher as 
victirnas daquella epidemia. Nas explorações feitas não foi 
encontrada agua no cimo. SetL nome provém naturalmente 
do rio pa raguayo Acaraby, cuja foz fica defronte em territodo 
paraguayo. 

ACARAHY. Rio elo Estado do Paraná, desagua no rio 
deste nome em frente á ilha Acaraby. 

ACARAPIXY. Igarapé elo Es~ado do Amazonas, ali'. da 
margem esq . do rio Negro, no mun. ele Bar ce llos. 

ACARY- PUCU. Furo na com. do Baião do Estado do 
Pará. 

ACATUIO. Igarapé elo Estado do Am:1zonas, no mun. de 
S. Paulo de Olivença. 

ACIRY. Rio do Es·tado do Amazonas, no mun. de 
Antimary. 

A COCOAL. Ilha do Estado do Pal.'á pertencente á pov. de 
S. José do Carra~edo e com. ele Gnrupá. 

ACORISAL (corruptela ele Guacm-ysal). E' um ribeÍL'o aff. 
esq. do Jaurú. Nasce na celebre lioresLa de Matto Grosso, além 

ela estrada geral para Cuyabá, aos 15• 55' e 14o 23' O. do Rio 
de Janeiro. 

AÇUD.E. Correg·o elo Estado de Goyaz, aff. do ribeirão Ara-
puca, LL' lb . elo rio Passa Quatro. . 

AÇUDES. Col'l'ego do Estado de Minas Geraes vertente do 
ribeil'ão de Santo Angelo, no mun. de Manhuassú'. 

ADEquÊ. Riacho elo Es tado elo R. G. elo Norte, no muu. 
ele Caico. 

ADOLPHO. Ponta no mLlll. e porto de Anara dos Re is 
no Estaclo do Rio de Janeiro, defronte do canal da Gipoia. ' 

ADUACÁ. Pal'aná na com. de Fa l'o e Es~ado elo Pa~á. 
AFFONSO DA ALLIANÇA (Santo). Dist. elo te t•mo de 

Habll'a, no Estado de Minas Geraes. li:' o antigo Padre 
João. 

AFFONSO PENNA. Estacão cl:J. E. de F Sapncahy, no 
Estado de Minas Geraes, a peqtlena distanci·a do ce11tro da 
c:idacle de Santa R it.a elo Sapttcahy . 

AGOSTINHO. Ilha elo Estado das Alagoas, na lagôa Man
g uaba . 

AGOSTINHO (S a n~o). Riacho do Estado elo E . Santo. 
Forma- se ela juncção de diversos ribeiros e aguas qt1e descem 
da sen·a, so bL"esah i.ndo o Fot·maie e o Borba. Corre por atl'tre 
te L"renos palLtdosos e vem reunir-se ao Ma rinho um qua t·to de 
legua ela a ruuenc ia deste no Jucú (Cost:t Pereira. Relat.). 

AGUA (Lagôa d'). No nmn. de Canguaretama do Estado do 
R. G. do Norte. 

AGUA AZUL. Ilba, ·igarapé e paran á do Estado do Ama
zonas, uo dist. de Capaná e mun. de Manicoré. 

AGUA BRANCA. Log. do Estado do R. G. do Norte, no 
mun. do Martins, com um açude. 

AGUA BRANCA. Log . do Estado do E. Santo, no Mu
qui elo Sul. 

AGUA BRANCA. Pov, elo Es~ado ele Minas Geraes, no 
dist. de S. Miguel elo mun. de Arassuahy ; com uma esch. 
publica . 

AGUA CLARA. Pov. do Estado do Paraná, no mun. da 
Lapa ; com uma esch. publica. 

AGUA CLARA. Ribeirão do Estado de S. Paulo, aff. da 
muge m esq. elo rio Santo Anastacio, trib. do Paraná . 

AGUA COMPRIDA. R ibeirão do Estado de Minas Geraes, 
banha o mnn. de S. Gonçalo do Sapucaby e desagua no rio 
deste nome. Nas margens desse ribeirão fica a a ldeia do 
mesmo nome. 

AGUADA. Carrego do Estado de Minas Geraes, aff. da 
margem esq. do rio das Mortes . 

AGUA DO MOINHO . Carrego do Estado de Minas Geraes; 
vai para o Sapucahy , entre o ribeirão das Anbumas e o Sapu
cahy-mirim. 

AGUA ESPRAIADA. Cort·ego do Estado de S. Paulo, 
aJl'. do rio Santo Anastacio, trib. elo Paraná. 

AGUA FRIA. Igarapé do Estado do Amazonas, no mun. 
de Ma nicoré. 

AGUA FRIA. Riacho do Estado do Maranhão, aff. elo 
Mearim (Saint Amancl). · · 
AGUA FRIA. Riacho do Estado das Alagôas , afl'. do rio 
Manguaha. 
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AGUA GERAL. Mort•o do Es tado de Minas Geraes, no 
mun . de S . . loão d 'El-Rei. Delle nasce o carrego elas Gamel
leiras, aff. do Lenheiro. 

AGUA L I MPA. Log. do Estado de Minas Geraes, no 
dis t . de Tb eophilo Ot toni. 

AGUA LIMPA . Ribe irão do Estado de Minas Ger aes : 
nasce pet•to elo Mon o Grande e é eng rossado por muitos cor..: 
regos , entre os q uaes se clistingtiem o elos Moi nhos e o Sas
safraz ; banha o arraia l de Ma ttos inhos, pe r to do qual recebe 
o cor r ego do TiJ uco e clesagua na m argem esq . do rio das 
Mortes . 

AGUA LIMP A. Rio do Estado de Minas Ger aes ; desagua 
na margem dir. do rio Doce, en t~ e a foz dos rios Bugre e 
E ntre-Folhas. Banha o mun . de Manhuassu . . 

AGUA L I MPA. Carrego cl0 Es tado de Minas Geraes , a fl'. 
da mar gem d.ir. do r ibe irão da Ressaq ui nha . 

AGUA MANSA . Log . do E stado de Min as Geraes , no di st. 
de Theophilo Ot toni. 

AGUAPE HU. Rio do Estado de S . P aulo , banha o m un. 
de Iguape o desagua no Una d'Alçleia. 
. AGUA P R ETA. Log . do Estado do Amazonas, no mun. 
da Labrea, nas margens d o Aquiry . 

AGUA P R ETA. Carrego afl' do rio P ardo ; nas divi sas 
dos Esliaclos de Minas Geraes e Bahia. 

AGUAS CLARAS (S. Luiz das) . Log. do Es tado de Mi
nas Ger aes . no dist. de S. Caetano e mun. de Mar ia nna, com 
eschola. 

AGUAS DE S. LOURENÇO. Estação da E. de F . Minas 
e R io, no Estado de Minas Geraes. Possue exce llentes fo n tes 
e entre outras uma magnesiana e outra arsenical, ele cuj o uso 
fomos informados, tiraram beneficos r esultado& clivet·sos en~ 
fe t·mos . Essa po,v . é de inicia tiva da fam ilia Veiga; tem ella 
um es ta belecim ento ele duchas, tres h oteis e cerca ele 50 casas ; 
con ta t res avenidas, a Mineit·a de mais ele dons kils ., a Pa u
lis ta e a Fluminense, pelas quaes passa um rio, a lém ele 
grande. numero de ruas tt-a ns versaes, que teem os nom es de 
Estados e cidades importa ntes do Braz il, e urna gt·anele praça 
denominada dos Es trangeiros. E ' uma oov. a que es tá r es, r
vado risonho futuro e para cujo clesenvolvimen Lo n iio poupam 
esforços e sacrificios os seus fundadores . 

AGUAS FRIAS. Ribeirão elo Estado do Rio de Ja neiro• 
aff. do t'io Gr a nde . · 

AGUAS TURVAS. Bairro elo mtul. de S . Carlos do Pinha l, 
no Estado de S . Paulo . 

AGUAS VIRTUOSAS DO LAMBARY. Est ação do r a
mal ela E . ele F. do Muza mbinho, no E sta.d'o de M:inas Geraes 
ina ugur ada a 24 de março de 1894. A estação está co l.: 
locada na pov. onde se acham as fontes tão conhecidas em 
nosso paiz pelos beneficos resultados nas diffe rentes moles·tias 
do estornago, rins , intest inos e a nemias , s ndo o clima do 
local ameno e secco . A es tação fica a 43 kils . da estação de 
F 'ce t tas, na E . de F. Minas e Rio, e nesse percurso a llnh;. 
co ntém duas pontes , sendo uma sobre o rio La mba ry e outra 
so.bre o rio Lambar y-Pequeno, a lém de outras obras de a rte 
de menor importa ncia . Tem es tação telegraphica. 

AGUA VERMELHA. EstaÇão da E . de F. Sul de P er
nambuco, que liga este Estado ao das Alagôas, entre as esta
ções de Gli ~et'iÇ> e Se rra Gra nde. 

AGUA VERMELHA. Estação da Companhia Paulista de 
Vias Ferreas e Flu viaes , no r a mal da .1\gua VeFmelha da 
secção do Rio Claro. · 

AGUA VERMELHA. Carrego do Es tado de S. Paulo, 
a fi . do r io Baruery. 

AGUA V E RMELHA. Carrego do Estado de Minas Geraes; 
desagua na margem dir . do rio Gr a nde, proxi mo á cachoeira 
do Monte Alto . 

AGUIAR . Ilha elo Estado do R. G. do Sul, na foz elo rio 
Jacuhy, proxima das ilhas de Lages e do Quilombo. 

AIMIM. Rio do Estado do Pará, na com . de Baião. 

A-!AHA~. Log . do Estado do Amazonas, na margem dil·. 
do r10 Jurua 61 m un. d,e Tefle. 

ALAGÔA. Riacho do Es tado elo Rio ele Ja neiro, afl'. elo t•io 
Macahé. Ayres do Casal menciona um riacho Alagôa clesag· 
ua ndo na Jagôa ela Boacica . 

ALAMBARY . Log. do Estado elo Rio de Janeiro, no mun , 
do Rio Claro. 

ALAMBARY. Bairro do mun. do Bananal e Estado ele 
S. Pa ulo, com eschola . 

AL AMBARY. R ibeirão aff. do Sapucahy-m idm. Corr e 
proximo ás divisas· elos Estados ele S . P a ulo e Minas Geraes e 
racebe os corregos do s Pinheirinhos e das Pedras . 

ALARME. Igar apé elo Es tado elo Amazonas , no mun. ela 
Labrea, na margem esq . do r io P urús . 

ALBANO. Morro do Districto Fecl.,ral, no cm·ato de San ta 
Cruz. P rende- se ao morro do Leme. 

ALBANO., Morro do Estado ele S . P aulo, ent re os ki ls . 469 
e 470 ela E . ele F . CétlLr al. Es tende-se desde a margem esq. 
do ri o Guayó , onde toma o nome de morro do Pareclão, até a 
margem esc1. do r io elas Tres Pontes . E' Iam bem denominado 
Balão. (Inf. loc. ) 

ALBERTO ISAACSON. Estação ela E. de P. Oeste de 
Minas, en tre as estações de Henrique Galvão e Cer cado . Deno
mina va-se Pat• á. 

ALCANTARA. Carrego do Estado de Mi nas Geraes, no 
mun. ele Manhuassú. 

ALDÊA. Log. do Estado de Matto Grosso, á mar gem dir. 
do rio Cuyabá, no cl ist. de Sa nto Antonio do !Rio Abaixo . 

ALDÊA. Log. do Estado ele Matto Grosso, no mun. de 
Nioac . 

ALDEINHA, Bairro do mun. de Itapecerica, no Estado ele 
S . Pau lo . 

ALEGRE. Rio do Estado da Bahi a , nasce nos geraes do 
Aleg t·e, bem como o Barra elo Rio, em egua l dista ncia a O. da 
cidade , reunem-se formando uma só ca bPceira, ·r azão porque 
chama-se Bar1·a elo R io, corre para L . , dese mboca no rio do 
Sitio , no logar Riacho Secco apenas com cinco leguas ele curso . 
Apenas cor re no tempo do inverno . 

ALEGRE. Carrego do Es tado de Minas Geraes, faz barra 
com o ribeirão de Santo Antonio na J'reg. da Soledade ele 
Itajubá . 

ALEGRETE. Estação da E, de F. de Bag·é a Uruguayana , 
no Es tado do R . G. do Sul, entre as estações de S. Vicente 
(Passo Novo) e In handuhy, a 95m,7 de altura. 

ALEGRIA (Salto da). No rio Ba·tovy e E;taclo de Matto 
Grosso. 

ALEIXOS . Log . do Estado de Minas Geraes, na freg-, d0 
Bom Jesus do Lam bar y. 

ALEXA1ifDRINA (D .). Serra do Districto Feclet·al, na freg. 
de Irajá. . 

ALFERES BENTO. Bairro elo mun. elo P arahy)mna; no 
Estado de S . Pa ulo, com esch olas . 

'ALGODÕES. Serra e lagôa do Estado do Ceará , no termo 
ele S. F r ancisco. 

ALLEMÃES. Bairro do mun. de Inclaia tuba, no Estado de 
S . Pa ulo, com escholas . 

ALLIANÇA. Dis t. do mun. de Nova Trento, no Es tado de 
Santa Ca thariua . T em ao S. o mono. ela Ü!lça . 

ALMAS. Bairro no mun. elo Soccorro d'o Es·taclo de S. Paulo, 
com uma esch. creada pela Lei n . 373 de 3 ele setembro cl t:l 
1895 . 

ALMAS . Riacho do Es tado elo Cear á , aff. da m iJJ r.gem occi
clenta l do rio Jaguaribe . Por s ua foz passa a linha clivisoria 
entre o m un. de Icó e J ag llaribe- mirim. 

ALMAS . Cachoeit·a no rio Pat·agnassú e Estado da Ba hia. 

ALMECEGA. Cachoeira uo ri o P araguassli e Estado da 
Bahia . 

ALMOÇO. Carrego -do Estado de Goyaz, aff. do rio das 
Almas , 

.A.L'rO, Bairro no mun . de Itú e Estado de S. Paulo. 
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ALTO AQUIDAUANA: Pov do Estado de Matto Grosso , 
no mun . de :N'Iiranda. • 

ALTO DO GORUTUBA. Log . do Esúado de Minas Get~aes, 
no bairro da villa de Contendas ; com uma esch. publ. mn;ta, 
creacla pela Lei n. 106 ele 24 ele julho de 1894. 

ALTO CIPOTUBA. Dist . do Estado ele Matto Grosso, no 
mun. de S. Luiz ele Caceres . 

ALTO DO PACÁU. Log . no cume da set•ra da Mantiqueira• 
n a altitude de 1.273 me~ros acima elo nível do ma r, e a :18 lo ls· 
da estação do Im'buzeiro, aberta em 20 de junho de 1895 na
Cluella serra, e a 36 da divi sa dos E s tados de Minas e Rio ele 
Janei ro, n a barranca elo rio Preto . Da estação Imbuzeiro ao 
Pacáu a linha desenvoll·e-se sobre largo valle sombreado por 
for .1wsa matta virgem, onde o clim a é extremamente ameno e 
sau ~lave l. Aqnella esplenclicla situação fica a menos ele 9 horas 
elo Rio. 

:ALTO GAVIÃO. Log. do Estado de Minas Geraes , no 
mun . de S . Manoel. 

ALTO JEQUITIBÁ. Log. do Estado de Minas Ger aes• 
no clis t. de Pira petinga e mun. ele iV!<tnhuassú, com eschola. 

ALTO PRATA. Log . do Estado ele Minas Geraes, no mun. 
ele S . Dom~ngos do Prata, com escbola . 

ALTO RIBEIRÃO. Bairro do mun. ele Pindamonhangaba 
e Estn.do de S. Paulo, com eschola. 

ALTO SANTO. ilha do Es·tado elo P a rá, no rio S . Manoel 
e mun. ele Itait1tba. 

AMACIASINHO. Lago elo Estado do Amazonas, no mun. 
ele Ca'!lutama. 

AMANIÚ. Ig~rapé elo Estado do Amazonas, no dist. do 
Careiro e mun. ela capital . 

AMAPÁ. Igarapé elo Estado do Amazonas, no mun . ele 
Manicoré. 

AMARCl. Serrote elo Es·tado da Pat•ahyba elo Norte, no mun. 
do Caj ase.iras. · 

AMBETUBA. llha do Esl:ado do Amazonas, na margam 
dir. do rio Negt•o e mun. de Bat•cellos. 

AMEIXIEIRA. Pov. elo EsÇado de Pern ambuco ,no mun. 
el a Victoria, com eschola. 

AMEM'DOIM. !Riacho elo Estado do Maranhão, clesf\gua no 
Mear im entre a pov. elo Corel<> e a Cachoeira Grande (Sain·t 
Amancl). 

AMERICO. Rio de Estado de Santa Catharina, a.ff. elo rio 
Arara oguá pela margem esq. Nasce na serra elo Mar. 

AMIZADE. Log. elo Estado ele lVIinas Geraes, no clist. ele 
'l'heoph ilo Ottoni. 

AMOLA-FACA. BaJirro elo Estad'o ele S. Paulo, no mun. 
ela P ieclacle, com eschola. 

AMOLA-FACA. Arroio do Estado do Paraná, atr. elo rio 
Caver o.o'so . 

AMONTADA. Riacho do Estado do Ceará, afl'. do rio 
A raca ty-assú. 

AMOR AS. Log . elo Estado elas Alagi)as, no mun. de Mn· 
ricy, com um engenho ele ass uca~· . . 

ANAJÁS. Rio do Esta.clo do Pa rá, aff. do rio Guajat:á . 
ANAJATUBA. Boca occidental do rio Mamuná, d.ista,nte 

4 ·~ kils. ela nasce nte do rio !11onim, no Esta,clo do Maranhão. 

ANAMAH'lir. La n-o elo Esbado da Amazon as, tem communi
co.ção com a marge~1 ol'ien·tal elo Madeira. Fica abaixo ele 
Borba. Não será o mesmo que Ana-manha.~ 

ANANAZ. Ilha elo Estado elo Par á, no J.'io 'l'apajoz e mun. 
de lta-i tuba . 

ANANAZAL. Log. no dist. ele S . Gonçalo elo Est~clo ele 
Matto Grosso , etüre o carrego elas Trahn·as e o Plss <.~ rvao. 

ANÃO. Log . elo E~taclo elo Minas Gerae~, no dis·t. el e Santo 
An tonio ela Vargem Alegt•e, mm1. de S. Dom tngos ~o l?raJta, com 
uma escll. mixta, craadaJ pela Lei n. 105 de 2<~ elo j ttlho ele 1894 . 

ANAPÉS. Rio do Estaclo do Pavá; recebe as ag nas da 
l agôu elo seu nome e vai desaguar no 'l'agy-purú. 

ANDORINHA. llha do Estado elas Ala,gõas, na lagôa Man
guaba, 

ANDORINHA. Rio do Estado da Bahia, aff. do Una, que 
o é do Paraguassú. 

ANDORINHAS . Ilha elo EsLado elas Alag6aa, n a lagôa do 
Norte. 

ANDORINHAS. Carrego do Estado de Minas Geraes, cles
a"'ua na margem es q. do rio das Mortes entre a barra deste 
r fo e a es·tação ele Ibituruna, 

ANDRADA. Rio do Estado elo Paraná , aff. do Iguassú. 

ANDREQUICÉ. Pov. do Estado ele Minas Geraes, no clist. 
de Pouso Alto e mun. ele Diamantina, com uma esch. publ. 
creacla pela Lei n . 106 ele 24 ele julho de 1894. 

ANDREQUICÉ. Carrego do Estado de Goyaz, aff. do rio 
Piaocó ou Anicnns . -

ANEQUIRA. Lagôa elo Estado do R. G. do No1•te, no 
mun. ele Goyaninha (Inf. lo c. ). 

. ANGÁ. Rio elo Estado elo E. Santo, banh a o mun. de 
Affonso Claudio e desagua no rio Guandú. 

ANGELINS. Rio elo Es tado ela Bahia, aff. elo rio dos Paus, 
que o é elo Jequiriçá. 

ANGELO. Ilha do rio 'l'ocantins, com. ele Ba ião e Es·tado 
do Pará. 

ANGELO. Col'rego do Estado de S. Paulo, nas divisas elo 
mun. de Monte Alto. 

ANGELO PEDRO. Igarapé do Estado elo Amazonas, no 
muu. da capital. 

ANGICAL. Log-·. do E!tado de Minas Geraes , no dist. de 
Pernambuco e muu. da Boa Vista elo Tremedal. · 

ANGICAL. Ribeirão do Estado de Matto Grosso, corre :pa1·a 
o Cuyabá, 

ANGICO. Estação do ramal fe rreo do Ribeirão Bonito, 
no Estado ele S. Paulo, entre as estações de Santa. Eucloxia 
e iVlonjolinho . Foi inaugurada em 10 de maio de 1894. 

ANGICOS, Lagôa do Estado elo R. G. do Norte, no mun. 
de Touros. 

ANHANGÁ. Igarapé elo Estado elo Par<!,, no ramal ferreo 
de Salinas. 

ANHANGGERA. Ramificação ela serra do Japy, no mun. 
ele Itú e Estado ele S. P aulo. 

ANHUMAS. Pov. do Estado de S. P aulo, no mun. de Avaté, 
com uns 400 habitantes. 

ANHUMAS. Log. elo E.staclo ele Minas Geraes, no mun. 
ele Pouso Alegre, com eschola, 

ANHUMAS. Serrote do Estado ele Minas Geraes, entre 
Piranguinho e Conceição dos Ouros, e o ribeil·ão elo mesmo 
n ome e o carrego Agua elo Moinho. , 

ANICUNS. Rio elo Estado de Goyaz, afl'. da margem clir. 
elo Capivary, trib . do Corumbá. Recebe o Anclrequicé. E' 
tambem denominado P iancó . 

ANJOS (Santa Mat·ia dos), Aldeia do Estado d.• R. G. do 
Sul, na com •. do Rio Pardo, na marge m elo Botucarahy. 

ANNA (Sctnta). P ov. do Estado das Alagôas, 1, :1 margem 
esq. llO do S. Miguel. Arredores cobertos de bello a rvoredo e 
terreno apropriado á agricultura . l?or·to muito 1 req uentado 
pelas barcas que _alli vão cat•re~at· ~s pr oduc tos elo Jogar, prin
civalwente algodao, :Jssttca r e made1ras. 

ANNA (Santa) . Log . elo Estado do E . Santo, no mun. de 
Itabapoaoa. Ha um oull·o log . elo mesmo nome n o mun. elo 
Calçado. 

ANNA (Santa). Log. elo Estado elo Rio de Janeiro, no 
mun. elo Rio Clar o. 

ANNA (Santa). Pov. clo Estado de Minas Geraes, na f-reg , 
ele Lençóes e mun. do 'l'1·emedal, com uma esch.publ. mixta 
creacl11 pela Lei n. 106 de 24 de julho ele 189lfJ. 

ANNA (Santa). E. de F. que P.arte da estação de Sant'Anna 
na E . de F. Central do Brazi, e ·termina em Passa '1'res~ 
A sua extensão em trafego é ele 33 kils. app1·oxima clamente e 
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serve ás seguintes estações e paradas, sendo as dista ncias 
indicadas entre as estações a pil.rtir ela inicial: Sant'Anna, 
Rosa Machado, seis kih . ; Henrique Nora, nove. kils . ; IJ:ngenho 
Central. 12 kils.; Ponte elo Ribeiro (parada); Pirahy. 18ldJs.; 
Cachoeil'inha (parada) ; Bdla Vista, 27 kils.; Ponto do 
Bambis (parada), e Passa 'l're.s, 33 Ici-ls. A bitola ela li nha é 
ele um meLro entre trilhos e as suas condições technicas favo 
raveis. at~enta a facilidade no traçado. A exploração elo tt·afego 
dessa estrada pet··tence á Companhia Viação Fenea Sapncaby 
e o contracto que rege esta concessão é ele 12 de janeiro 
ele 189L 

ANNA (Santa). Morro no rnun. da capital do Estado de 
S. Paulo. 

ANNA (Santa). Riacho elo Estado elo R. G. elo Norte, no 
mun. da Caicó. 

ANNA (Santa). Rio do Estado ela Bah ia , aff. da mar
gem clir. elo rio Gavião, trib. de rio de Contas. 

ANNA (Santa) . Rio elo Estado ele S. Paulo, banha o mun . 
ele A r i'-as e clesagua no Parabyba . 

ANNA (Santa). Rio do Itstfl.clo do R. G. do Sul, r ecebe o 
rio Quaty, a duas leguas de sua nascente, e pet·correnclo o es
paço de sete leguas, que é seu compl'imento, entra no rio Soc
cort·o. seis kils. antes ela barra deste no P~lotas, mais Lat•cle 
Uruguay. 

ANNA (Santa). Rio elo Estado elo R. G . elo Sul, nasce na 
costa E. da Sen·a Geral, corre t·umo do occicltln·te e vae eles
aguar no rio Camisas, deixando uma cauda de cinco l eg·uas . 
Recebe o S. Gonça lo. 

ANNA DA SERRA (Santa). Serra elo Estado ele S. Paulo, 
no mun. de Cajm·ú 

ANNA DOS AGUIARES (Santa). Log. do Estado elo E. 
Santo, no mun. ele ltabapoana. 

ANNA FELICIA. Cachoeira no Estado elo Rio ele Janeiro, 
clesagua no rio Otum ou ULum, aJI'. elo Iguassú . 

ANNA LUCAS. Co1·rego elo Estado de S. Paulo, afl'. elo 
ribeirão elas CIJnchas, entre T atuhy e Tieté . 

ANORY-ASSU. Igarapé elo Estado do Amazonas, no mun . 
ele CoclaJaz. 

ANTA .. Dlst. elo mun. da Sapucaia, n o E stado elo Rio ele 
Janeiro. 

ANTÃO. Log . do Estado ele Minas Geraes, no clist. de 
Santo Antonio da Vargem Alegt·e e mun. ele t> . Domingos do 
Prata . 

ANTAS. Bairro elo mnn . ele Taubaté e Estado de S . Paulo 
com eschola . 

ANTAS. Log. do mstaclo ele Minas Geraes, no dist. ela ci
dade de Dõr es do IndRi!Í, com eschola. 

ANTAS . Rio do Estado de Santa Catharina, aff. ela margem 
clit·. do rio Correntes. 

ANTONIO . Lago elo Estado do Amazonas, no mun . de 
Manicorée distr. de Juruá. 

ANTONIO (Sau·to). Aldêa de índios, n a freg . de Santa 
Anna da Alclêa elo termo ele Nazare.th e Estado da Bahia . 

ANTONIO (Santo) . Log. do Estado do E. Santo, no · mun. 
de Santa Isabel. 

ANTONIO (Santo). BaiL·ro elo mun. ele S. João ela Bôa 
Vista e Estado de S. Paulo, com eschola. 

ANTONIO (Santo). Colonia no mun. de Pelotas e Estado 
do R. G. do Su l. 

ANTONIO (San to). Log. do Estado. ele Minas Geraes, no 
dist. de Theophilo üttoni. 

ANTONIO (Santo). Serra do Estado do Rio de Janeiro, con
tinnação da ele Crubixaes. Estende-se ele O. a E . até á lagôa 
do Pauli~ta. 

ANTONIO (Santo). Morro elo Es~ado elo Rio de Janeiro 
onde esLá a fonte da Saudade que abastece de agua a cidade 
de Angr·a dos Reis, 

ANTONIO (Santo) Coxilha no mun. elo Piratinim e Es
tado do R. G. elo Sul. 

ANTONIO (S il.nto). Ilha do Estado do Marn.nhão, no rio 
Tocantins , cerca de 28Jcils. ao N. ela bana elo Lageaelo. 

ANTONIO (Santo). Rio do Estado do Piauhy, aff. elo 
Longá. Em suas n1 <trg ns, ma&"nicas para cl'iação ele gado , 
estendem-se importantes fazencLas . 

ANTONIO (Santo). Pequeno rio do Estado elo Ceará, na 
freg . do rpú. Forma com ou"tl'os o rio Macambit·a. 

ANTONIO (Santo). Riacho elo Estado elo Parahyba elo 
Norte, no mun. ele Cajaseü·as. 

ANTONIO (Santo). Rio elo Estado do Pa raná, uff. do Pe
guiry, qtte e trib. elo Paraná. 

ANTONIO (Santo). Arroio do Estado elo R. G. de Sul, 
deofl.g-ua no rio Santa Maria pelo belo direito. 

ANTONIO. (Sanbo). Rio elo Estado elo R. G. elo Sul, aff. 
elo Ligeit·o, tl'ib. elo Uruguay . 

ANTONIO (Santo). Ribeirão do Estado ele Minas Geraes, 
banha a cidade ela Campanha e desagua no rio Palmella. 

AN'l'ONIO (Santo). RiachoJ do Estado ele Min as Geraes, 
nasce mt serra do setl nome c lan ça -se na margem esq. do rio 
ltacambim. 

ANTONIO (Santo). Ribeirão do Estado de Minas Geraes, 
afl'. elo rio José Pedro. 

ANTONIO (Santo). Cor rego elo Estado de Goyaz, a fl'. do 
ribeirão elo H.et it•o, que o é elo Onça, e es\e elo Corumbá. 

ANTONIO ALVES. Pequeno l'io do Estado do R. G . do 
Sul, aíl'. ela margem eoq. elo Jacuhy. 

ANTONIO CARLOS. Corrego elo E:staclo ele Minas Get'aes, 
lrib. da nmrgem esq . do rio Capivary, afi. do Sapucahy
mil'im. 

ANTONIO DA PEDRA (Santo). Log. clD Estado de Minas 
Geraes, no di st. de Sa1rt' Anna e mun. elo Pará. 

ANTONIO DO MONTE (Santo). Log. elo Estado de Miuas 
Geraes, na fL"eg. ela Cachoeira elo Campo e mun. de Ouro Preto, 
com escbo la . 

ANTONIO LOPES. Ribeirão elo Estado de Minas Geraes, 
afl'. elo rio José Pech·o. · 

ANTUNES. Log. do Estado ele Minas Geraes, no cl ist. de 
Santo Antonio elo Rio rle S. João Acima; com uma esc_h. pub!. 
creada pela Lei n . 106 de 24 ele julho de 1894. 

APA. Log . do Estado ele Matto Grosso, no mun. ele Nioac. 

AFANÁ. Igarapé do Estado do Pará, no clist. de Bemfica e 
mun . ela capital. 

AP APURÁ. Igarapé e igapó do Estado do Amazonas, no 
mttn. ele Canutama. 

APEPE. Lago do Es·taclo do Pará, no mun. ele Ot·i ximina. 
APERTADOS. Log . do Estado elo Paraná, na com. do Ti-

bagy, á margem esq . elo rio Paranapanema. . 

APIPUCOS. Log do Estado das Alagôas, no ·mun. de 
Vi cosa, com 11m engenho de assucar. 

APUCUYTAUA. Log . do Estttdo elo Amazonas, no rnun. 
de Ma,ués . 

ARAÇÁ. Log . elo Estado elas Alagôas ' no mun. de Anadia, 
com un'l engenho ele assucar, ' 

ARAÇÁ. Furo do Estado elo Amazonas, no mun. de Co
dajás. 

ARAÇÁ. Lago elo Es·tado do Amazonas , na margem dir. do 
parao á elo Aut~z, no clist. ele Purupurú e mun. ela capital. 

ARAÇÁ. Log. elo Estado do RiB de Janeiro, no mun. de 
At•aruama, com ~schola. 

ARAÇARANDUBA. Igarapé do Estado do Pará. aff. do 
Amazonas no mun. da Prainha. 'l'ambem escrevém Ara
çat·andeua. 

ARAÇATUBA. Passou assim a clenomlu:w-se a fortaleza ela 
Bal'L'a elo Sul, no Estado de Santa Catharina. 

ARAÇOIABA. Bairro do mun. ele Campo Largo de Soro· 
caba e Estado de S. Paulo, com eschol:J.. 

30.761 
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ARACY. Pov. do Estado de Mlnas Ge1•aes, no mun. de São 
João ~epomuceno. 

ARAMANAQUARÁ. Ig!lirapé e lago do Estado do Ama
zonas, no mun. de Bor·ba e dist. das Araras. 

ARAMANHÃ. Igarapé do Estado do Pará, no dist. de 
Souzel. Vae para o rio Xingú. 

ARAMAQUIRY . Log . do Estado do Pa1·á, á margem do 
rio Canaticú, no m un. do Curralinho. 

ARAMÚ. Igar·apé do Estado do Pará, no nnm . do Al
meirim. 

ARANAPÚ. Rio do Estado do Amazonas, no mun. de 
· Tefl'é, no rio Solimões. Recebe o paraná Pauanhan. 

ARAP Á-ASSÚ. Ponta na bahia de Caeté e Estado do Pará. 
Entre esta ponta e a de Uruahú desagua o rio U,rumajó. 

.ARAPARY. Ilha elo Estado do Pará, no dist. ele Aycar aú, 
freg. de Barcarena e mun. ela capiLal, entre os rios Mojú, 
Arauaya e Arapary ou S. _João . 

ARAPECÚ. Lago do Estado do Pará, no rio Trombetas e 
mun, de Oriximina. 

ARAPÜÓ-MIRY. Igarapé do Estado do Pará, na freg. 
.de Barcarena . · 

ARAPIRACA. Log: do Estado das Alagôas, no mun. de 
Anadia, com um engenho de assucar. · 

ARAPUCÁ. Ribeirão do Estado de Goyaz, aff. elo rio Passa 
Quatro, que o é do rio do Peixe. Recebe o corrego do A9uele. 

ARAQUÁ. Rio do Estado ele S. Paulo, nasce nos campos de 
Botucatú, qanha a com. deste nome e desagua no 'l'ieté . Azeve
do Marques escreve Araq'uan. 

ARAQUAN . Distr. do Lermo do Campestre, no Estado ela 
Bahia. 

ARARA. Log. do Estado elo R. G . do Norte, no mun. do 
Martins com um açude. 

ARARA. Serra elo Estado do Parahyba do NorLe . Serviu 
ou serve de divisa entre Cajaseiras e N. S. do Rosario de 
S. João. 

ARARA. Rio do Estado do Parahyba do Norte, no mun. 
de Bananeiras. Ahi fica o açude Arrombado . 

ARARA. Cachoeira no alto Jat apú ou Yatapú, trib . do 
Atumá. Fica entre as cachoeiras denominadas Castanha e 
Uacará (peixe). 

ARARAHY. Estação da Companhia Paulista de Vias-Fer
reas e Fluviaes, entre Agua Vermelha e Santa Eudoxia, nora
mal d' Agua Vermelh<J. e secção elo Rio Claro. Foi inaugurada 
em 2 de setembro de 1892. 

ARARA-PARANÁ. Rio elo Estado do Amazonas, tl'lb. do 
Madeira, em cuja margem oriental clesag11a. El' mencionado nas 
Noticias Geogra1Jhioas elo couego André Fernandes de Souza. 

ARARAQUARA. Bairro do mnn. de Cajurú e Estado de 
S. Paulo, com eschol::t. 

ARARAQUARINHA. Ilha do Estado do Rio· de Janeiro, 
defeonte elo clist. de Paraty. Tambem é denominada Ara
ra~ua,~ú. 

ARARAQUARÚ. Vide Araraqttar•inha. Saint'Adolphe di7. 
ser a ilha Araraqmu(l um pouco maior que a ilua ;\l·araquari
nh[J. e fi car na visinhança desta . 

ARARAS. Log. elo Es tado de Minas Geraes , no dist. ele 
S, José elo Carrapicho e mun. de Queluz. 

ARARAS. Riacho do Estado da Bahia, alf . do rio Gavião, 
que o é do rio de Contas. 

ARARAS. Carrego elo Estado de Minas Geraes,' aff. ela 
margem esq . do rio Guanhães. 

ARARY. Igarapé e lago do Estado do Amazonas, no mun. 
de Borba e clist. elas Araras. 

ARATICUNS. Log. elo Estado do Ceará, no termo ela P alma. 
ARATINGAUBA. Morro do Estado .de Sant2. Gatharina, 

no m un. ele 1maruhy; 
ARATÚ. Log. do ll.:stado do Ceará, no termo do Igatú. 

DIO. GEOG, 8jl 

ARAUÁ. Rio do Estado do Amazonas, aff. do 
puaná. 

rio Ar i-

ARAUANÁ. Lago do J!:stado do Amazonas, no mun . do 
Hurnaytá . 

ARAUAYA . Igarapé do Estado do Pará, no mun. da ca-
pital. . 

ARAUJO. Estação da E. de F. Melhoramentos do Brazil, 
rio D1stricto Federal, en tre as estações do Engenheiro Leal 
e Coronel Magalhães . Foi inauguraclll. em i de novembro 
d~ i895.-

ARAUJO. Carrego do Estado de Minas Geraes, aff. da margem 
esq . do ribeirão da Conquista, que é trib . do rio das Mortes. 

ARCHIMEDES. Rio do Estado do Paraná, aff, da margem 
dir. elo Tormenta, que é trib. du Iguassú. 

ARÊA. Riacho do Estado do R. G. Norte, banha o mun. de 
Curraes Novos e desagua no rio deste nome. 

ARÊA. Arroio do Estado do R. G. do Sul, na colonia Ja
guar y . Cone para o rio eles te nome. 

ARÊA. Carrego do Estado de Minas Geraes, aff. do rio Pira
pitiDga, que o é do rio das Mortes. 

ARÊA. Corre!S" o do Estado ele Minas Geraes, àff. da margem 
esq . elo rio das i\110rtes Grande. 

AR:ê:A BRANCA. Corrego do Estado de S. Paulo, aff. do 
ribeirão Pederneiras, que o é do Tieté. 

ARÊA DOURADA. Corrego do Estado de S. Paulo, aff. 
da margem esq. do rio Santo Anastacio, .aff. do Pa.raná . 

AREAL. Pov. do Estado do Rio ele Janeiro, no mun. de 
Petropolis. 

.AREAL. Riacho do Estado de Minas Geraes; desce do ser
rote da Raposa e va.e pa ra o Sapucaby. 

AREÃO Sub-prefeitu1·a da com . de Baião, no Estado do 
Pará. 

ARÊAS. Bairro do mun . de S. Bento elo Sapucahy, n-o 
Estado de S. Paulo, com escola . 

ARÊAS. Riacho do J!]stado do R. G. do Norte, no mun . 
de Caicó, 

AREINHA. Corrego do Estado do E. Santo, no mun. de 
Santa Izabel. 

AREQUEMBAU A . Dist. da com. de Baião, no Estado do 
Pará. 

ARIBOCA. Ilha do Estado. do Pará pertencente á pov. de 
S. José do Carrazedo e com, de Gurupá. 

ARIOCA. Rio do Estado de Santa Catharina; nasce na 
set·ra do Facão e lança-se na margem esq. do Canôas (Inf. loc.). 

ARIPUÁ. Serra do Estado de Pernambuco, no mun. da 
Floresta. · 

ARITOÁ. Log . do Estado do E. Santo, no mun. de Caria.: 
cica. T ambem escrevem Arythoá. 

ARIUAUSINHO . Lago do Estado do Amazonas, no mun. 
da capi"tal. 

ARMAÇÃO. DA LAGOINHA. Antigo estabelecimento de 
p sca ele ba lêas fundado na costa orie ntal da ilb a de Santa 
Catharina; no 11stado desle nome. Ahl nasceu monsenhor· 
D U« r te Me neles Sampaio, fidalgo e predilecto orador de D. J oão 
VI. (Inf. loc.). 

ARMADILHA. Igarapé do Estado elo Pará, no mun . da 
capital. l.l:' tambelfi. denominada Mataperinha . 

ARMINDA, Arroio do Estado do Paraná, aff. do rio deste 
nome. 

AROÉ. Igarapé elo EsLado do Amazonas, aff. do igarapé do 
Cunuará, no mun. de Coda.Jás. 

AROEIRAS. Morro do Estado de Minas Geraes, na com. 
de Patos . • 

AROEIRAS. Espigãosinho no mun. do Curralinho e Es
tado ele Goyaz . 

ARRAIAL. Log. do Estatlo do Ceará, no termo do Li-
moeiro. 
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ARRAIAL DOS SOUZAS . 'Estação do Ramal Ferreo Cam
pinP.iro, no i!;sLaelo ele S . Paulo, er!tre as estações de Caval-
can ~e a S. Luelano . · 

ARRAIAL VELHO. R io do Estado de Goyaz, no mun. 
do Mes~re cl'Ar·mas. Reune-se a0 rio Ma ngabe ir :1 . 

ARRIPIADOS. Serra do Estado de Minas Gcraes, nas 
dil'lsas d~\ fl·eg. ele N. 1:3. ela Gluria. 

ARROIO CORRENTE. Pov. e lagô:1 do Estado de Sant.a 
Catharina, no mun. de. Jaguantna. 

ARROIO DA CRUZ. Pov. e lagôa do Estado ele Santa 
Catbal'ina, no mun. ele J <tg uanma . 

ARROIO DO OURO. Log· . do Estado ele Malho Grossv, no 
mun . ele Nioac. 

ARRO LO DO VEADO . Log elo Es ·~aclo elo R . G. do Sul, na 
ex- caluni a Silveira Martins. 

:ARROIO GRANDE. Log . elo Estado elo R. G. elo Sul, no 
mun. de Santa Cruz. 

ARROMBADO. Ilba elo Estado ele Matto Grosso, no clist. 
ele Santo Antonio elo Rio Abaixo, mu tl. ela capital, á margem 

. clit·. elo rio CuyaiJá . 
ARROZ . Lãgôa elo Estado elo R . G. do Norte, no mun. 

de '!'OUl'OS , 
ARROZ . Lagôtt elo Estado elo PMahyb a elo Nol'te . ServiLt 

ou ser I' e de divisa entre Cajazeiras e N. S . elo Rosario ele São 
João. 

ARROZAL . Carrego do Estado do E. Santo, no mun . elo 
Calç<tclo. 

ARRUDA. Serra elo Estado de MaLta Grosso, no mun. elo 
Rosario. 

ARUAJÁ. Lago do Es tado elo Amazonas, no mun. ele 
T effe, proximo ao rio Juruú. 

ARUANS. Uma elas cil'cumscl'ipções em que se divide a 
com. ele Ma;;agão, no Estado elo Pará. 

ARUPAHÚ. Igarapé elo Estado elo Amazonas, no dist. ele 
'l'hom ar e mun. de Barcellos . 

ASSAHYTUBA . Log . elo Estado elo Amazonas, no rio 
Pttrús. Ha ahi uma prefe itura ele segurança . 

ASSEMBLÉA . Ilh a elo Estado elas Alagôas, na lagóa elo 
Norte. 

ASSOBIO. Ilha do Estado das Alagôas, na lagôa Manguaba. 
E' ~ambem denominada Comprida. 

ATAQUE. Ilha elo Estado do R . G. elo Sul , no rio Jacuhy. 
ATERRADO. Bait·t·o do mun. de Lorena e Estado de 

S. Paulo, com eschola . 
ATERRADO. Ribeirão elo Estado ele S . Paulo, ail'. elo rio 

Grande. 
ATERRADO. Carrego elo Estado de Minas Geraes, aff. ela 

mal'gem esq. elo rio das Mortes Gt·ande. 
. ATERRADO. Ribeirão elo Estado ele Minas Geraes, b~nha 
o mun . ele S. Gonçalo. do Sapucaby e desagua no rio des te 
no ma. 

ATIRADO. Bairro da freg. de Santa Catharinn, no Estado 
de Minas Geraes. Tem uma capella ela invocacão de N. S. 
d' Apparecida. 

ATOLEIRO. Igarapé elo Estado elo Pará, no mun , de 
San.tarém Novo. • 

ATOLEIRO . Carrego do Estado d0 Goyaz, afl'. elo t•ibeirão 
Mestt•e cl' .Armas. 

ATRAPALHADO. Morro do Estado de Minas Geraes, no 
mun. do Sabará. 

A TRAZ DA SERRA. Log. do Estado de Minas Geraes, no 
clist. ela cid ade elo Tnt·vo : com uma esch. publ. ct•eacla p3la 
Lei n . 106 de 24 de julho .de 1894. 

AURORA. Log. elo Estn,clo do Amazonas, no mua. ele 
S. Paulo de O li vença, á margem do rio ltacoahy. 

AURORA . Log . elo Estado élo Rio ele Jane iro, no mun. de 
S . Francisco de Paula, com eschola. 

AURORA. Estação elo ramal ferre o Descalvadense; no 
Estado ele S . Paulo. 

AUSENTES. Mol'l'O elo Esto.clo ele Minas Geraes, ent ra 
Jaculty e Passos . 

AVARJADO. Log . do J.!:stado do Cear(t, no termo ele 
Tamboril. 

A YAÇÁ. Ilha elo Estado do Amazonas, no pat·aná da Terra 
Nova . 

A YCURUCAUA. Paraná do Estado elo Amazonas, no dist . 
ele Uvucuriwba. 

AYPARÁ-MIR'Y'. Rio elo Estado elo .Pará, na J'reg. ele 
Bat•ca1·ena. E' tambem eleuominaclo Ipará. • 

A YRÚ. R lo elo Estado da Bahia, na ilha de Santo Amaro 
do Catú. 

AZEDO : Pov. no mun . de S . Manoel elo Estado de Minas 
Geraes . 

AZEITE . (Santo Antonio elo). Pov. do Estado ele Minas 
Gel'aa~, á margem esq. elo 1·io G1·anele com a altitude ele 
958111,36 . 

AZEITE . Morro elo Estado de Minas Geraes, entre Rapozos 
e Mot•t•o Vermelho . 

AZEIT.'E . Ribeirão elo Estado :le S. Paulo, aff. do rio elo 
Qttilomuo . Recebe o Braço do Azeite. Tem um cttl'tO trecho de 
clous kils., que clá navegação á pequenas canôas, 

AZEVEDO. Log . do Estado do Rio de Jan eil'o, no mun . 
elo H.lo Clat·o . 

AZUL . Monte nos l imites do mLtn. ele Capivat·y e Estado 
elo Rio ele J tLneüo .. 

AZUL. Morro do Estado ele Santa Cathal'ina, no m11n. de 
JagiiD. l'U IHt.. 

AZUL (morro) . Serro notavel, isolado á margem esq. elo 
Aquiclauana, mais ou menos aos 20° 30'S., no Estado ele 
MaL to Gt'osso. Depende elo systema das scrt·as elo Anhanvahy. 

B 

E . Lagôa elo Estado do Par ahyba elo Norte, nas divisas ele 
Cajaseiras . 

BABYLONIA . Bairro do mun . de S. Carlos do Pinhal, no 
Estado ela S . Paulo. 

BABYLONIA. Estação ela Companhia Paulista ele Vias 
Ferreas e Fluvic;es, no ramal ela Agua Vermelha ela secção 
lUo Claro. 

BACABAL . Log. elo Estado do Pará , no mnn. ele Ponta ele 
Pedras. 

BACA VA. Ribeirão elo Est:lclo ele Matto Grosso ; vai ao 
Paranatinga. 

BACURY. Rio do Estado elo Pará, na com . de Baião . 
BAGE. Estação inicial da E . de F. ele Bagé á Uru"'UUJ'<tna, 

no Estado do R. G . do Sul, a 2i3m, 9 ele altm•a. 
0 

BAGUASSÚ. Corr~go elo Es~ado ele Matto Grosso. no clist. 
ela Chapada e muD. cl;t capital . · 

BAGY. Igarapé elo Estado elo Amazonas, na margem esq. 
elo riu Ptn·ús, Do mun. ele Canutama. 

BAHIA NOVA. Log . do Estado do E . Santo, no mun. 
elo Vianna. 

BAHÚ . Log . do Estado do Rio de Janeiro, DO mun. ele 
Campos. 

BAHÚ. R ibeirão do Estado de Minas Geraes, banha o 
pov . de Sama Anna ele Sapucaby-mirim e clesagua no r io deste 
nome. Nasce per·to ela Pedra elo Bahú e recebe o carrego elas 
Ped ras . 

BAHUL. Rio elo Estado ele Santa Catharina, nasce na serra 
ele J araguá a lança-se 1~a margem dit·. do rio Luiz Alves, 

BAHUSINHO. Dist. elo mun . ele Sant'Anna elo Parana· 
hyba, no Esta elo de Mat to Grosso . Nelle fica o pov. Bel! a 

• 
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VisLa. Foi elevado a p::n•ochia pela Lei n. 1<!5 ele 8 ele abl'il 
ele 1896. 

BAIACÚ. Rio do Estado elo Pal'á, no mun. ela Vigia. 
BAIAQUARA. Igat•apé elo Estado do Pará, no rio Acará, 

elist . ele Ita.pecut·ú e m ttn. da; capital. 
BAIOANNA. Morr o elo Estado do E . Santo, no mun. ele 

Guarapary. 
BAIRRO ALTO . Serra elo Elstaclo de Minas Gentes, no 

nnm, ele Saulo Antonio elo Machado . 
BAI XA D'ANTA . Log: elo Estado ele Minas Geraes, no 

· clist. ele San~a Ri la e mun. ele Boa V ista êlo 'r remeclal . 

BAIXA FUNDA . Log . elo Est~ clo elas Alag;tós, no mu11. 
de Viço>a, com um engenho clé as3ucal'. 

BAIXA FUNDA . l\101'1'0 elo Estado de Goyaz, no muo. ela 
Palma. 

BAI XA VERDE. Log . elo Estado elas Alngôas, no mtul. 
~le A tala ia, com um engenho de assucal' . 

BAI XO CHARAP UC'(J. Log. elo Estado elo Pará, no mun. 
de All'uá, com eschola. 

BALAIO. Lo"". elo ffi stado elo Pará, nos limites ele Villa 
Franca. " 

BALÃO . ~·Iorro elo Es tado ele S. Paulo, entt·e os kils. 469 
e 470 ela E. ele F . Centl'al•. Estende-se desde a mat·gam esq . 
do rio Guayó, onde .tem o nome ele morro elo P aredão, .n.té á 
margem esq. elo rio elas 1'res Pontes . E' tam bern clenom t na ~lo 
Al bano . (lnf. Joc .). 

BALÊA . Ribeil'ão elo Estado ele S. Paulo, atravessa o 
· lllun . do lJ; . Santo do Pinhal e clesagua no rio Mogy-Guasaú. 

Nasce na serra elo seu nom e . 

BALEEIRO . I lha do Estado do E . Santo, na bahia da 
V.ictoria. . 

BALTHAZAR. Ribe irão elo Estado de Goyaz, aJ1'. ela 
mat·gem esq . do 1· io ll~quit·a . 

BANANAL . Log. elo E: staclo do E . San to, n o mun. do 
Calçado. 

BANANAL . Log. do Eslaclo ela Minas Geraes, no dist l' . 
ele fdmas o mnn. do Curvello . 

BANANAL . Log. do Estado ele Goyaz, no mun . do Corra
linho. 

BANANAL. Ribeirão do Estado de Minas Garaes, ali. ela 
marq-e!ll dir. do Garatinga, ·tt·ib. elo Doce. (Mcbppu dos ·te r reni(.S 
clevo tutos dos muns. de Ponte Nova, Caratinga e Abt•e Campo . 
Relat. dcb Agr . Vol. 111895). 

BANANAL. Rio do Estado ele Minas Geraes, banha o mun. 
ele Grão- Mogol e desag ua no lb'a.cambit·assú peh't. margem d i
reita. 

BANANAL . Cor rego do Es·tado de 1\Iinas Gel'aes, aff. elo 
Cobvas, que o é elo Pra·ta e este elo rio Pil'acicaba , (fnL loc.) . 

BANANAL . Rio do Estado ele Goyaz, aff. elo Paranaguá, 
que o é do Mestre cl'Al'mas. 

BANANAL. Corrego elo Estado ele Goyaz, aJl'. do rio 'l'orto, 
que o é do Parnauá ou Pal'anauá. 

BANANALSINHO . Ilha elo Estado de Matto Gt·oss•l, fot·
maç) a pelos r i0s Cuyaba e Bananal, no dist. de Santo Antonio 
do Rio A baixo. 

BANANEI RAS. Log . do Estado do Ceará, no tel'mo de 
Cascavel. 

.BANANEI RAS. Log. do Estado de Minas Gel'aes,, no 
el tst. elo Ipiranga e 11111n. elo Cttl'vello; com urna esc h. mn:ta, 
creacla pela Lei n. 106 de 2<! ele julhn ele 189 J. • 

BANANEIRAS . Umá elas estações da E. ele F. elo Caran
gola, na ll"nha do centl'o; no Estado do Rio ele Janeiro. 

BANANEIRAS. Riacho elo Estado da Bahia, aJl'. do 
Itapecu l'Ú- mil'im . 

BANANEIRAS . Cachoeira no rio Paraguassú e Estado ela 
Bahia. 

BANDEIRA. Morro do Distric~o Federal, á margem esq . 
do rio Guanclú . Prende- se ao mol'l'o elo 'Carapuça . 

BANDEIRA. Cort•ego elo Es·taclo de Minas Gel'aas, aft. ela 
mal'gent di r. elo ribeirão ele Alberto Dias. 

BAPTISTA. Bairro do :nun. ele Pil'acicaba e Estado da 
S . Paulo, com eschola , 

BAPTISTA . Rio elo Estado ela Bahia, aff. ela margem esq. 
do ri o. cla Dona, que é trib. elo Jagtlaripe . 

BARÃO A. NOGUEI RA . Estação do ramal fel'reo ele Ita
pyr~. , no EsLado ele S . Paulo, entre I tapy ra e Eleuterio . 

BARAROÁ. Iga-rapé elo Estado elo Amazonas, no mun. ele 
M:anacapurú. 

BARAT A. Serra elo Estado das Alagôas, em ft·ente á pov. 
do Urncú . . 

BARBACENA. Col'l'ego elo I!1stado de Minas GeraM; cles
agua na vat'Zea elo Grogotó á esq. do ribeil'ão da Caieira 
tt'ib. do rio das Mortes. No Corturne fóc·ma uma cachoeira. ' 

BARBARA (San t.a ). Bairro do mun. ele S. Pedt•o elo lba
rnré, no Estado de S. Paulo, com escholas . 

BARBARA (Santa) . Log . do Estado de Minas Geraes, no 
mun. do Carmo da Bagagem. 

BARBARA (Santa). Estação da E. de F. do Carangola, no 
rama l ele Itaba.poana, entl'e as estações elo Murunclú e Santo 
Edtta t·do, no Estado do Rio ele Ja neit·o. 

BARBARA (San~a) . llha do Estado do Par<l, no mun. ele 
Gut'upá . 

BARBARA (San ta). Ribeil'ão do Estado ele S. Paulo, no 
mun . ele Batataes . 

BARBARA (San ta). Ribeirão do Estado de 'Minas Geraes, 
no mnn. ela Bagagem. Recebe o col'rego Agua Emendada. · 

BARBARA (San·ta). B.io elo Estado de Minas Geraes; 1iasce 
nas proximidades rlo art•aial da Chacat·a, mun. ele Juiz ele Fó ra, 
e clesagn a na margem dil'· do rio Novo a c inco !ois. da cidade 
de S. João i\'epomur.e'no . 

BARBARA FERRl!;IRA. Log. elo Estado ele Minas Ge1·aes, 
no mun. ele S. João d'El-Rai, sobl'e o r io Caranclahy. 

BARB ATÃO. Termo usado no Estado elo Ceari para desi
gnar o gado tanto vaccum como cavalial' , que não tendo signal 
n~m ferl'o se não p6de conhecer pol' maneit·a alguma quem 
seJa o se u dono. . 

BARBOSA. Pov . do Estado de Minas Gera es, no dist . ele 
S. Domiog9s do Prata. 

BARBOSA .nR iacho do Estado do R. G. do Norte, no mun. 
de Caicó. 

BARCELLOS. Rio do Estado do ' E . Santo, afl'. ela margem 
esq'. elo JtH:Ü . 

B ARRA. Bairro do mun. do 'Cruzeiro e Estado de S. Paulo, 
com e.>chola. 

BARRA. Iviorro do Distr icto Federal, defronte c}a ilha Raza. 
Em sua base fica a Pedra da Espia. 

BARRA . Riacho elo Estado do Rio Gt·ancle elo Norte, no 
mun. do Ja rdi m de Angicos . 

BARRA. Lagôa elo Estado da Bnltia, na fazenda elo mesmo 
n ome, se is kils. ao S. do Porlo ele Santa Maria ela Victoria. 

BARRA. Lagõa do Estarlo ele Minas Geraes, na margem 
e~q. do r io Doce, no mun . ele S. Domingos do Prata . E'atl'a
vessacla pelo rio Momhaça. 

BARRA. Cachoeil'a no E.stado do Rio de Janeiro ; des -
3(5 11:1. na mal'gem esq. elo rio de S. P edro; entre as cachoeiras 
elo Callaclo e elo Juca Branco . 

BARRA AL EGRE . Ribe irão elo Estado ele Minas Geraes, 
nasce na sel'l·a ele Mombaça, banha o mun. ele S. Domingos elo 
Pmta e desagua no rio Doce. 

BARRA BRANCA . Ribeirão do Estado elo R . G. elo' Sul, 
ali. da margem esq. do rio Ligeiro, trib. do Ul'uguay . 

BARRACÃO. Log. elo Estado de Santa Culhadna, no mun. 
ele Bl'usque ; com uma capella. 

BARRACÃO. Rio do Esta do ela Bahia , aff. do Itapecurú. 
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BARRA DA AGUADA NOVA. Log . do Estado de Mina8 
Geraes, no mun. de Arassuah y . 

BARRA DA ARÊA. Log. do Estado das Al agôas, no 
mun. da União, co m um engenh'1 de assucar. 

BARRA DA CRUZ. Rio do Estado de P e1·nambuco, des- . 
em boca á meia milha ao S . ela ponta Gravatá . T em communi
cação com o rio !Jna . Mouchez cha ma-o simples mente ho ela 
Cruz; Vital de Oliveira denomina-o Bat•ra ela Cruz . Vide 
Corttz. 

BARRA DA SINCERIDADE. Log. dQ E stado de Minas 
Get'aes, no dist. da cidade de Manhu a s~ú. 

BARRA DE BEZERROS L og . do ill sta do elas Al agõas, 
no mun. de Muri y. com en genh o de assucar . 

BARRA DO CANHOTO . Es tação da E. de F . Sul de 
Perna mbuco , que li ga esse .B;stado com o das Alagôas , entre 
as estações da Lage e União. 

BARRA DO COCAL. Log. do Estado de Ma tto Gt·osso , 
no dis t . de Santo Antonio elo Rio Abaixo, mun. da capital, á 
margem di r. do l'io Cuyabá. 

BARRA DO DIA. Log . do Estado das Alagôa.s , no mun. 
de Muricy, com engenh o de assucar. 

BARRA DO OURO. Log. elo Estado das Alagôas, no mun. 
de Viçosa, com um engenho de assucar. 

BARRA DO RIO. Log. do Estado do E. Santo, no mun. 
de Santa Isabel. · 

BARRA·DO RIO DOS BUGRES. Pat•ocbia do mun. de 
S. Luiz de Caceres do 'Estado de MaLta Grosso. Foi cre da 
pela Lei n. 145 ele 8 ele abr il de 1896. 

BARRA DOS MENEZES . Log . do Estado de Minas Ger aes, 
no dist. de Santo Antonio elo Rio Abaixo, mnn. ela Conceição; 
com uma esc h. publ. míxta, creacla pela Lei n, 106 ele 24 de 
jn1ho de 1894. 

BARRA ESCURA. Corrego do Estado do Rio .de" Janeiro, 
aff. do rio Pirahy . E' margeado pela estrada elo Rio Claro a 
Passa Tres. 

BARRA GRANDE. Pov. do Estado da Bahia, no termo 
de Marahú . 

BARRA GRANDE . Ribeirão~do Estado elei Minas Geraes, 
no mun. da Christina. 

BARRA MANSA. Bairro elo mun. de Botucatú e Estado 
ele S. Paulo, com eschola. · 

BARRANCO. Lago do Estado elo Amazonas, n,o mun. ele 
Manicoré. 

BARRANCO ALTO . Bairro do mun. de Pindamonhan
gaba e Estado ele S. Pauio, com eschola. 

BARRANCOS . Rio elo Estado de Santa Catharina, aff. da 
margem esq. do S. Francisco,. na costa do Sahy. 

BARRANQUINHO. Log. do Estado elé Matto Gt•osso, no 
mun. de S. Luiz de Caceres, á marge m esq. do rio Jaurú, 

BARREIRA. Log. do Estado do Amazonas, á mat•gem 
dir, do Atininga, dist. ele Mni•·açatuba e mun. ele Manicoré. 

BARREIRA. Log , elo Estado elo Rio de Janeiro, no mun. 
de Ibagua hv. Ha ahi uma ponte sobre o rio Gna ndú, na· es trad a 
do Bananal á estação de Queim nelos da E. de F . Central do 
Brazil . E1 toda de madeira com 3-Lm,O de a bertura total. 

BARREIRA. Bairro do .mun . de Jundiaby e Estado de 
S. Paulo, com eschola. 

BARREIRA, Corrego do Estado ele S. Paulo, afl'. do rio 
Aguapehy, trib. do Paraná. 

BARREIRA. Ribeirão que passa perto de S. José elo l'o
ledo, nas proximidades das divisas elos Estados de Minas 
Geraes com S. Paulo. Parece ir dPsagua•~ no Cam anclocaia. 
Tem á esq. o tríb. · ribeirão das Pita ngueiras e á dir. os 
c01•regos Leopoldina , Tijuco Prelo e do Registro. 

BARREIRA BRANCA. Ilha do Estado do Amazonas, no 
rio Jutah y e mun. de F on te Bôa. 

~ARREIRA DE JOÃO CARLOS. Log . elo Estado de 
M1nas Geraes, na cidade de Juiz de Fóra, á margem do rio 
Par!,!.hy buo.a . 

BARREIRAS .. Log. elo Estado do Ceará, no termo de 
Missão Velh a . 

BARREIRAS. Log. do Es tado de !Vliuas Geraes , uo clist. 
da cida de elo Bom Fim. 
·BARRE IRAS. Ilha do Estado das Al agôas, na lagôa elo 

Norte . 
BARREIRAS. Ponta no littoral do Estado das Al agôas. 

BARREIRINHO. Morro e corrego elo Estn.do ele Minas 
Geraes , · no mu n. ele Dia mantina . O mor•·o tem 560 metros 
de al tura e o carrego desagua no rio P araun a . 

BARREIRINHO. Ribeirã o do E stado de Minas Geraes, 
nas div isas elo d is t. de Ca mb tiquira . Reune-se aos cot•regos 
elo Mandem bo e do Lobo. 

BAR REIRINHO. Ribei•·âo do l~stado de Matto Grosso, 
a ff. ela margem esq. elo rio Cuy abá . 

BARREIRO . Igarapé do Es tado do Amazonas, á margem 
clir. do rio Madeira . 

BARREI RO. Carrego elo Estado de S. Paulo, aff. do rio 
Pa.ranapanema. 

BARREIRO. Ribeirã o elo Estado de Minas Geraes, aff. elo 
rio da P ea ta que o é elo P a racatú. 

BARREIRO. Carrego elo Es tado de Minas Geraes, no 
mun. ela Ca mpanha , nas divisas clo.clist. elas Aguas Vi~tuosa s, 
proximo á serra de Santa Ca tharina. Vai par a o ribeirão 
San ta Isabel (?). 

BARREIROS. Log. do E~ta clo de Mi nas Geraes , na freg. 
de Santa Luzia elo Rio elas Velhas; com uma esch. publ. 
mi:<:ta, cr!acla pela Lei n . 106 de 24 de Julho de 1894. 

BARREIROS. Carrego do Estado de Goyaz, aff. do t'iO 
Pon te Alia. 

BARREIROS. Ribeirão do Estado de Goyaz, afl'. do rio 
elas \.rêas. Recebe o Tibá. 

BARREIROS. Porto no Estado do R . G. do Norte, no 
rio Pot engy e a tres kila. da sécle elo mun. ele S. Gonçalo. 
E' por elle que se exportam para o merca do ela cal)ital, ti

. jollos, telhas, louça de barro e madeiras produzidas ' no mu• 
nicipio. 

BARREIROS DO BOQUEIRÃO. Pov. do Estado elas 
Al agôas, no mun. de Maragogy. 

BARRETO. Rio elo Estado do 
_-BARRETO. Correo-o do Estado 

marg·em esq. do rio das Mortes. 

Pará ," uo mun. da Vigia. 
de Minas Geraes, aff. da 

BARRIGUDA. Set•rote elo Estado do R. G . do Norte, no 
mun . do Martins. 

BARRIGUDA. :?.io do Estado da Bahia, aff. do Una, que o 
é do Paraguassú. · 

BARRO. Ponta no porto e mun. ele Angra dos Reis elo 
Estado do Rio de Janeiro. 

BARRO. Lagôa elo ]j]stado elo R. G.. do Norte, no mun.- de 
Touros . 

BARRO BRANCO. Pov. do mun. de Marianna e Estado 
de Minas Geraes. 

BARRO BRANCO. Serra do Estado do Ceará, no termo 
de S. Francisco. 

BARRO BRANCO. Carrego do E stado ele S. Paulo, no 
município de At ibaia . 

BARROCADAS. Log. elo Estado de Minas Geraes, na freg. 
do Bom Jesus do Lambary. 

BARRQ PODRE. Rio do Estado da Bahia, aff. do Aratu
hipe, que o é do Jaguaripe . 

BARRO PRETO. Log . elo Estado de; Minas Ueraes, no 
dist. ela cidade de Uberaba. 

BARRO PRETO. Pov. elo Estado de Minas Geraes, no 
dis·t. ele S. Domingos elo Prata . 

BARRO PRETO. Sena do Estado de Minas Geraes, no 
no muu . ele S. Domingas do P1·ata. Faz parte da serra da 
Mombaça. 
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BARRO PRETO. Corre!l'o do Estado ele Minas Gentes, 
clesagua na mat·gem dir. do ·caranclahy j unto á pon te ela E. 
ele F. Central. 

BARROS. Log . elo Esfaclo das Alagôas , no mun. elo Para
hyba, com um engenho ele· assucar. 

BARROSO . Logo. elo Estado ele Matto Grosso, no clist. de 
S. Gonçalo e mun. da capital. 

BARROSO. Paraná do Estado elo Amazonas, no rio Soli
mões e mun. de Manacapnrú. 

BARTHOLOMEU (S.) Log. elo Est<tdo de Minas Geraes, 
na f reg. elo Bom Jesus do La m bary. . 

BARTHOLOMEU (S.) Sert·a do S:starlo ele Minas Ge1·aes, 
no mnn.cle S . Domingos elo Pt•ata. g • um a das denomina ões 
rla sena ela Mombaça. Em sua fralda existe uma fabrica 
de fet•t•o. 

BASTOS. Pov. do Estado de Minas Geraes, no clist. do 
Dionysio, com uns 300 ha bitantes . 

BATALHA. Lagôa elo Estado elo, Ceará, nas divisas do 
clist. elo Munclahú. 

BATATA. Tga t'D pá elo Estado do Amazonas, na margem 
esq . elo rio Negr o, no dist. e mun. rle Manáos. 

BATATAES . Estação ela E . ele Ferro do Ribeirão Pt·eto a 
Uberaba, no l~stado de S. P aulo, entt•e Engenheiro Brodowski 
e Sapucahy--müim. 

BATATAL. R ibeirão do Estarlo ele Minas Geraes, aff. ela 
margem esq . do rio Preto, que é trib. do Caratinga, e este 
elo Doce. 

BÃTATAN. Rio elo Estado da Bahia. banha o mun. de 
Nazareth e d esagua na margem esq. elo Jaguaripe. 

BATÊA. Ribeirão do E stado de S . P nulo, aff. da margem 
esq . do Lrtvt·as , que o é do M.B oy-Guassú. 

BATÉAS. Serra do Estado de Santa Catharina; dastaca
se. da set'l'a do Mar a es tende-se entre os l'ios Itajahy-assú a . 
Itajahy-mirim (In f. loc.). 

BATEEIROS. Cor1•ego elo J!lstado_de ~finas Geraes, désagua 
na margem e>q. elo Prata. aff. do P1rac1caba. Tem nove klls. 
de extensão. (In f, loc.) . 

BATE-PÁU. Bail'l'o no mun. da Limeira e Estado de São 
Paulo, com eschola. 

BATOVY. Pequeno rio do Estado de Santa Catharina, aff. 
da margem esq. do rio S. Fl'ancisco . • 

BAUNILHA. Log. do Estado do E. Santo, no nucleo An
tonio Prado. 

BEBEDOURO. Bairt•o no num. ele Santa Rita elo Passa 
Quatro do l!:stado de S. Paulo; com uma esch. CJ•eada pela 
Lei n. 373 de 3 de setembro de 1895. 

BEBEDOURO. Bairro no mun. ele Jaboticabal e Estado de 
S. Paulo; com uma esch. creada pela Lei n. 378 de 4 de se
tembro de 1895. 

BEBEDOURO. Pov. do Estado de Minas Geraes, no mun. 
ele Santa Luzia, proximo ao vinculo do Jaguara; com uma 
esch. publ. mixta, creada pela Lei n. 106 de 24 de julho 
de 1894. 

' BEHEM. Ignr apé do Es l.ado do Amazonas, no mun. de 
Humaytá. Vai para o rio Macieira. 

BEIJA•BODE. Log. elo Esta do do Ceará, no termo ele Cas
cavP.l, á margem do rio Choró. 

BEIJA-FLÔR . Log. elo Estado do Amazonas, no rio 
Aripuauá.. 

BEIJA-FLÔR. Bairro da cidade de Bocayuva, no Estado 
de Minas Geraes. 

BEIJA-FLOR. Rio do Estado de Matto Grosso. Reéebe o 
Bôa Vista, Veados além ele outros . 

BEIRADA. Pov. elo illstaclo das Abgoas, no mun. de 
Poxim. E' tambem denominada França. · 

BELDROS. Log. do Estado das Alagoas, no mun. do Pa1•a
hyba, com um engenho de assuoar. 

BELÉM. Pequeno rio do Estado de Minas Garaes, banh~ 0 
mun. de S. Dom1ngos elo Prata e desagua n o rio Doce. Tem 
24 k ls. de extensão. 

BELLA CRUZ. _Set•ra do Estado de Minas Geraes . no 
mun. de Baependy, a margem do Angahy. · 

BELL~ DAS GAROUPAS. Ilha do Estado ele Santa 
r:athat·ina, n a enseada elas Garoupas, defronte da freg. de 
Po rto Bello. Em um elos l'Ochedos desta ilha encontra-se uma 
inscripção . 

BELLA FAMA. Ribeirão elo Estado de Minas Geraes 
banha •o muu. ele S. Domin gos do Prata e clesaa-ua no ri~ 
Doce . Tem nove kils. de extensão. 0 

BELLARMINO. Corrego do Estado de S. Paulo, entre 
• Pitangueiras e Bebedouro. 

BELLA VISTA. Log. elo Estado de Matto Grosso no 
mun. de Nioac. ' . 

BELLA VISTA. Pov. elo Estado de Ma.tto Grosso no dist. 
de Babusinhos e mut~. ele San·t'An11a elo Paranahyba, 'com uma 
esch. creacla peh Le1 n. 126 ele 21 ele fevereiro ele 1896. 

BELLA VISTA. Estação daE. de F. de Sant'Anna, no 
E s tado elo Rio de Janeiro, no kJ!. 27. 

BELLA VISTA. Corrego do Es tado de S . Paulo, no mun. 
de Batataes. Pertence á bacia do rio Pardo. 

BEMPOSTA. Log. e corrego do Estado do E. Santo, no 
mun, do Calçado. 

BEMPOSTA. Log. do Estado de Minas Geraes, no dist. 
da cidade da ltapecerica. 

BENEDICTO. Log. do Estado elas Alagoas, no mun ela 
Anadia, com 11m engenho da assucar. 

BENEDICTO (S.). Log. do Estado de Minas Geraes, na 
freg. do Bom Jesus elo Lambary. 

BENEDICTO (S .). Morro do Estado elo E. Santo, no mun. 
ele Guarapary. • · 

BENEDICTO MAITACA. Corrego elo Estado. de S . Paulo 
aff. ela margem esq. elo t•ibeirão ela Virgínia. ' 

BENTINHO (S.). Log. do Estado de Goyaz, á beira da 
estrada que vai de Pyriuopolis para o N. elo Estado, collocado 
em uma situação aprazivel, na fralda de um chapadão deli
mitado a E . pelo corvego Salobro e a N. pelo S. Bentinho. 
Tem uma pequena capella. 

BENTO (S.) . Log. do Estado clo ,Rio de Janeiro, no mun. 
de Maricá. 

BENTO (S.). Pov. elo Estado de Minas Geraes, no dist. de 
S. João da Chapacla e mun. ele Diamantina, com uma esoh., 
creada pela Lei u, 106 de 24 ele julho de 1894. . 

BENTO (S.) . Log. do Estado de Minas Geraes1 no dist. de · 
Theophilo Ottoni. 

BENTO (S .). Rio elo Estado do R. G. do Norte, banha o 
mun. do Jardim e corre para o Sericl6. 

BENTO (S.). Cot•rego do Estado do E. Santo, no mun, de 
S. José do Ca lçado . . 

BENTO (S.). Cort·ego elo Estado de Minas Geraas, aff. ·da 
margem dir. do ribeirão Alberto Dias. Nasce nas fraldas do 
morro do Nenê. 

BENTO (S.). C<1 choeira no rio Araguaya. E'· um banco em 
que as ag u.as se alargam pot· entre cachopos em clous sinuoso3 
canaes fot•mando uma corredeira de clillicil transpo·ição . Nas 
cheias ella desappareca, e um desvio chegado â barranca esq. 
do rio clá commoda viagem aLe abaixo da ca0hoeira do Carmo 
sem q ue , os escolhos, pot• cima dos quaes se passa, tornem-se 
perigosos á navegação, tanto na subida como na descida. 

BENTO MOREIRA. Log. do Estado das Alagoas, no 
mun. ele S. Miguel de Campos, com 'Um engenho de assucar. 

BENTOS . Corrego do Es.tado ele Minas Geraes, aff. do rio 
elas Mortes Pequeno. 

BERBERIA. Log. do Estado de Minas Geraes, no mun. 
de Pouso Alto, com uma esch. publ., areada pela Lei n, 106 
de 24 de julho de 1894. 

• 
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BEREIGAS . Log . elo Estado ele Minas Geraes , no m an. ele 
Santa L uz ia do Rio elas Velh as e clist . ele J auo ti ca tuba s . 

BERESINE . Ribeirão el o E 2taclo ele S . Paulo, aff. elo Bar
roca Funda , depo is Quilo mbo . 

BERIGÁ. Bait·ro do Est ado de S . P aulo, no tli st . ele Tre· 
mem bé e mun. de T a uba té , co m eschola . 

BERNARDO (S .) . Col'r rgo elo Es tado ele Goyaz, aff. elo 
rio P r eto . R ecebe o corrego el o Galh o . 

BEXIGAS. L0g . elo E stado ele Minas Gor aGs, no cli s t . ele 
J abo tica t ubas e mun. cl ~ Sa nta L uzia elo R io elas Velh i(S . 

BEZOURO. Sel' l'Ote elo Estado do Cear á, entl'e Batu l'i té e 
R eclempcão . 

B I AS FORTE S . E staçã.o el a 11:. ele F . Muzamb inh o, no J]s .. 
taclo ele Min as Ge l'aes . Denom inava- se L ambary . 

B ICA . Igarapé elo Estado el o Am azonas, no cl ist. ela capi
t al, na marge.m d il·. do r io Neg t·o . 

BICAS. Log . do Es tado ele Min as Geraes , no ~ i st . ele Ca 
m argos e mun. de Ma ri an na, co m escb.ola . 

BICHINHA . Corrego elo Es tado ele Min as Geraes ; nasce 
nas fraldas ela serra ele S . J osé d'E l-R ei e r ecebe muitos cor
r e!"OS que se r eunem j nn to á V ictori a no Velloso, a n tigo Bi
cl1i nh a . En tra na margem d ir. elo rio elas Mortes, um kil. 
acima elo Est l'ibo ela J]] sperança . 

BICUDOS . Log elo . Es tado ele MLn as Ge raes , no clis &. ele 
An ~o ni o Dias Ab aixo e mu n . de Itabira . 

BIGUASSU . R ibe iro elo Esta do de Santa Ca tha ri na, cles
agua n a lagôa Sag uassú pela margem mer id iona l (In r. lo c.). 

BITITINGA. Ri acho do Estado elas Al agoa s , a ff. elo Geti
tuba , que o é do Santo Antonio Grande . 

BITTENCJ URT . Es tação da E . de P. das . Alagoas , no 
E s·ta elo des te n ome, en lre as estaçõe8 ele U rupema e Atala ia . 

BITUBA. R io el o E stado elo P ar á , n a muu . da Vi gia . 

BI UZAL. R io do Es tado do P a r á , braço d o Jgarapé- assÍl, 
rio Chacàré, n o mun . ele Cintra . 

BOA E S PERANÇA. Log . elo Estado do R. G. elo Norte, 
no mun. elo i\Ül.l' ti ns , co m um aç ude . 

BOA ESPERANÇA. Log . elo Estado elo R io de Janeiro, 
n o m un. ele S. Fidelis, com eschola , 

BOA ESPERANÇA. Dis L elo Estado ele S. P aulo, no 
mun. de Ara raquara , com esch ola . 

BOA ESPERANÇA. Serrote n o rnun. do Martin s e Estado 
do R . G . do Nor te. 

BOA FÉ . Log . do Est ado elas Al agôas, n o mnn. de A t~ l a i a , 
com um engenho ele assucrut·. H a u m outro log . do mesmo 
nom e no m un. ela Victor ia. 

• .B0A FORTUNA. L og . do Es tado das Alagôas ,-·n o mun . 
de Anaclia , com um enge nho ele ass uca r. 

BOA LEMBRANÇA. Log . do Es tado el as Alagôas , n o 
mun. ele Atalaia , com u m engenh o de assuca r. 

BOA SORTE. Log . do E sta do el e Minas Geraes , no di st. de 
'l' heophil o Otto ni. 

BOA SORTE. R io elo Estado do E . Sant o, banh a o 'mun. 
de Affonso Claudio e clesagua no rio Guanclü . 

BOA SORTE . Corrego do Estado de Min as Geraes , no 
clis t. elo Cnieté e mun, ele Ca r a tin ga . 

BOASSUCANGA. Ilh a do Es ta do elo Parú.,proximâ da bahia 
de Cae té . E ' comprida . 

BOA VENTURA. Ribeirã o a li. da margem dir. do do Pi
nhal, qu e é t l'ib . do Mogy- guassú . Corre proximo ás d ivisas el e 
Minas com S . Paulo. 

BOA VISTA. Log. elo Estado elo Ceará , no termo de Be n
jam in Cons ta nt. I-la um outro log . elo mes mo n ome no mun. 
da P al ll)a . 

BOA VISTA. P ov, elo Es tado do R. G . elo Norte , no muu . 
ele S . Gonçalo , 

BOA VISTA. Log . e corrego elo Estado do E-. Sa nto, no 
mun. elo S , José do Calçado. 

• 

BOA VISTA. Log . do Estado elo R io de J a neiro , no n'luh. 
ele Saqua l'ema, com esch ola. 

B OA VIST A . P ov . elo E stado à o Rio de J ane iro, n o mu n . 
ele lLapemna . Orago S. Se b<ts tião . 

BOA VISTA . Ba ir t·o elo mun. rio Tiete e 8 s t.ael o ele São 
P aulo , co m u ma e :cll. c t·eacla pela Lei n. 373 ele 3 de setem bro 
de 1895 . 

BOA VISTA. Ba it•t·o elo mun . de S. Ped r o elo 'l' urvo e 
Es tado ele S . P aulo, com eschola . 

B OA VISTA (Sant a Ct·ur. ela ). Bairro no mun. ele Sa n·ta 
Ri La do Passa Qua tro elo Estado ele S. Paulo : com uma esc h. 
ct·ea cl a pela Lei n . 373 de 3 ele setembt· o ele t '895 . 

B OA VISTA . Bairro elo mll n. de Atiba ia e E s ta do de São 
Paulo, co m u ma esch ola. · 

BOA VISTA. Log . elo Es ta do ele Sa n ta Ca th a t•ina, n o mun. 
de Ti.iucas . 

B OA VISTA. E staçiio el <1. E . ele F. ele B:1.gé á Uru guayana, 
no Es tado do R . G. do Sul, entre as es tar;ões de S . tleuascião 
e J ag ua ry, a 363m ,3 ele alLu t•a . 

B OA VISTA. Sen·a basta nte a lt.a elo Estado el e Sa nta Ca 
tharin a . Eleva-se a '12 leg uas pouc.o ma is O'.l m enos a SO. cb 
ciclncle cb S . J osé . . 

BOA VISI'A . Se l'l' a elo Es ta do de Minas Geraes , n o mun. 
ele Bom Fi m . 

B OA VISTA. Serr a do Es tado de Mi nas G3r aes : é um 
prol onga mento ela elo Mom baç~ .• entre os el is ts . el o AlO é e elo 
Dionys io . T em m uita m atLa v irgem . Os te rrenos adjacen tes elo 
lado elo dist . do A lfie são todos cultivados . 

B OA VISTA. Igarapé do Estado elo Amazonas , no l ago 
P uraqnequar a, mu n . da capital. 

B O.!\ VISTA. COt·rego elo Es tado ele S . Pa ulo, a ll' . da 
m a1·gem esq . do rio P arab yba do Su l, nã o longe el e T re
membé . 

· BOA VISTA. Arroio elo Es tado rl o R . G . elo S ul, alf. elo 
ri o ela Ilh a . 

BOA VISTA . Corrego do EsLaelo ele Minas Geraes; rem elo 
pov. elo seu no me, ent ra na ma rgem di1· . elo rio elas Mor tes 
pouco abaixo elo a rra ial elo Barr os o. 

BOA VISTA. R ibei rão elo Es ta do ele Goyaz, a ff . ela ma r
ge m clit·. elo rio Pirapetinga, trib. el o Corumbá. 

BOA VISTA . R ibeirão do Estado de Man o· Grosso , a li'. elo 
Beij a Flor . R ecebe diversos t ributa rias. . 

BO A VISI'A . Lagôa elo Estado elo Rio de Janeiro, no 
m un. de S . J oão d a Barra . 

BOA VISTA. Cachoeira no Es ta do elo R io el e J a neiro, n a 
marg-em esq . elo rio Iguassú . Suas agtLas abas tecem a Capi
t al F ede ral . 

BOA VISTA. Oort•ecle ira n o ri o Ti eM e E stado de S . Paulo 
entt•e o salto ele Ava nb a nclava e a foz el o ri o Pil'ac icaba . ' 

BOA V ISTA GRAN DE. Rio elo Esta do de Sa n ta Ca tha
rin8, n asce na sel'l' a s it uach entre o Bi guass 1.i e o 'l.'ij ncas e 
la nça-se n o rio des te no me (I n f. loc .). 

BOA VISTA P EQUENO. R io elo Es laclo ele Sa nta Catlla
rin a ; r;asce na sei· r a qu e se es ten·cle por en tt·c o 'l.'i,ju cas e o 
B1guassu e la nça -se na ma1·gem clit·. el o ri o 'l'ijucas (Inf. l oc. ). 

BOCA DA CAIXA . Ilha do Es tado elas Alagôas , na l a.,.ôa 
Mangua ba . · o 

BO CA DA MATTA. Log. elo Es tado ele Minas Ge t·aes , no di st. 
elos Arcos . 

BOCA DO FOGO. Log . elo Eqta clo d ·J R io ele J a neiro, no 
mu n. do Parahyba el o Sul, sobr e o rio Piaba nh a , n a estr ada 
que do Campo da Gra m ma, n a Uni ão e Indus tt·ia , vai tin· á 
Parahyba el o Sttl. Ha a hi um a ponte. 

BOCA DO MATTO . Log . el o Estado elo R io de J a neiro na 
estt·ada. Un ião e Incl usLria , a um kil. de !Ti n ir e Rios ~st~ção 
da l.TI . ele F. Centt·al elo Braz il. Da-hi pa r te um a es tr'ar!a, que, 
tr a nspondo o P1abaoha por duas p on tes ele s uperstr uc tura. ele 
fe l'l'o, va1 ·termJn :;.r na pov. ela Bempos la . E ' a es trada deno
minada Presidente Macedo. '11em a exten são ele ~2 kils . 
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BOCA DO MATTO. Ribeil'ão elo Es tado do Rio ele Jarie\ro, 
atravessado pela 1E. ele F . de Cantag·a llo . Tem uma ponte 
ele fe iTo com 10 m ele vão . 

BOCA DO PATO. Log . elo Estado elo Amazo nas, na mar
gen1 es q. do rio Juntá, no mtln . ele Te.tl'é. 

BOCA DO RATO. R io elo Est ado elo Pará, no mun. ele 
Breves . 

BOCA DO RIACHO. Illm do Es·taclo elas Al agôao; , na lagôa 
i\languab'a. 

BOCA DO TRAPICHE. Ilh a elo Estado elas Alagoas, mt 
lagôa elo N ur te . 

BOCAINA. Log. do EsLaclo tle Ma lto Grosso, no dist. de 
Santo A n ton io elo R io Aba ixo . 

BOCAINA. Serra elo i!;staelo ele Minas Geraes, no mun. elo 
Se l'l'o, nas divisas elo elist. do Milho Verde, pl'oxima á sel' r a 
elo Ouro. 

BOCAINA. P.ibe irão elo Estado ele Mina s Geraes , aiT, ela 
margem clit·. elo rio Cerv o, qne é ·triiJ. elo rio Grande . 

BOC AINA ACIM A . Bait·ro elo mun. d<t Bocain a e Estado 
ele S . Paulo, com eschola. 

B OCAI NA DA CONCEIÇAO . Log . · elo Estado ele Matto 
Gl·osso, no rnun. ele S. Lui~ ele Caceres. 

BOCÓ. Mor t• o elo Estado ele MatLo Grosso, n o clist . ela Cha-
pada e mur1. ela capita l. ' 

BODOQUENA . Se n ·a elo Estado ele i\fatto Grosso, no cl ist. 
ele Sa nto Antonio do R io Abai xo e mun. eltt cap ital, proxima 
do rio Nttb ileque. 

BOHEMIA . Ribeirão elo Estado ele Santa Catharina , n o 
mu11. elo Brttsque. Se rve a um a fa brica ele tec idos . 

BOI. L agôa elo Estado ela Bah ia, elo lado do N. elo mttn. 
de Co nue uba . 

BOIAQUARA. Iga rapé elo Estado elo Pará, no dist . da Se 
e mun. ela capital. 

BOIA- ROTA . Log. elo Estado elo Amazonas, no mun. cl~ 
H acoa t ia ra, no lago ela Bt·uta . 

BOI-PARÁ. Arroio elo Estado elo R. G. do Sul, no mun . 
de S . Bo rja . . 

BOIS. Ilha elo 'Es tado das Alagôas, na Iag-ôa lVIanguaba . 
BOI-SI. (Mãi da cobt·a.) Arroio afl'. elo Para ná, á margem 

esq . Fica situada sua foz a uns 4 kils . ela foz do Iguassú . 
'!!'e m ele extensão 6 kil s ., fa~ varias volta~ em seu percurso, na 
m niol'i a b geado. Da sécle ela colonia por um caminho ele 1,640 
mebr os exis te um engenho ele serrar madeira com uma sel'l'a 
vertical e ou tra circu lar capa' ele ser ra r doze du~ i as de taboas 
ele 6m, com uma força de 32 cavallos, movido pelas aguas elo 
a t•t·oio acima . · 

BOITEU X . Ribeit·ào elo Es tado ele Santa Catha rina; lan
ça-sano ri o Tijucas , 5UO braças ac ima elo do Fernando . Rega 
um si tio mui ap razive l -(lnf. l uc.) . 

BOLAXA. Log . elo Estado elo R. G. elo Sul, no mun . do 
R io Gra nde . 

BOLIVIA . Log . elo Estado elas Alagôas, no mun. ele A ta• 
l a. ia , com um engenho ele ass ucat·. 

BOMB A. Ilha elo Estado elas Alagôas , no rio S . Francisco . 
BOMBINHA . Se t· ra elo l:Dstaclo ele Minas Geraes, nos l imi tes 

de Sab<.r· {t e Sa r1la Lu zia , proxima da se rra ele Macahubas . 
B OM CALDO. Ribeir ão elo Es tado ele Minas Geraes, a íl'. elo 

l'io Cel'VO , que o é do rio Grande. 
B OM D ESPACHO. Estação da E. el e F. Oeste ele Min as , 

entre Pitanguy e Abbadia. Denominava-se Pary-mirim. . 
BOM DESTINO. Log. elo l!Jsbado elo E . Santo, no mun . elo 

Calçado. 
BOM FIM. Ponta e praia no porto ele Angra dos ~ei s e 

Estado do R io ele J a neit·o . A po11La fica en treas pt•atas do 
Bom Fim e da 'l'apera e a praia entre a deste ul"ttmo nome e a 
Grande . 

BOM FIM. R i::..cho elo Estado elo Parahyba elo Nor te , em 
S. José ele Piranhas . 

BOM FIM DO U RUPU CA . Log. do. Estado de Minas Ge
r aes-, no clist. ele Agua Bôa e mu a . ele Min as Novas . 

BOM GOSTO. Morro elo Estado do E. Santo, no mun. ele 
Gtt 3rapa ry . 

· BOM JARDI M . Pov . elo Estado do P ará , no mun . de 
Alm eirim , no rio J a t·y. Foi elevada {t categoria de pov. pela 
L ei n . 324 ele 6 ele jullio de :1 895 . 

BOM JARDIM . Ilh a do Di strir. to F edera l , entre aMaram
ba ia e o cont inente. E' de man gue . 

BOM J ARDIM . Cot•t•ego do Estado ele Minas Geraes , afl'. 
da margem esq . elo ri acho elo Freire, ~rib. do r io das Mortes 
(l!;ng . Augusto ele Abreu Lacel'Cla) . 

BOM JARDIM. Rtbeiriio do Estado de Minas Geraes , afl'. 
elo rio das Mortes Peqneco, Recebe ou 6 formado pelos COl'regos 
ela Lage, elo Cambuá, elos Calcleil'eil'os e do Pinheiro. 

BOM JARDIM. R ibei r ão elo Est·aclo de Minas Get·aes. aif. 
elo rio Tijuco, que o e do Paranahyba, nas d ivisas clo.el ist. 
ele San la Mal'ia. 

BOM J ARDIM DA PEDRA. Log elo Estado ele Minas Ge
raes, no clist. elo Japão e mtll1 . de Oliveira . 

BOM JARDIM DE MATTO ALT O . Log. do Estado do 
Rio de Janeit·o, no mun . ele Ar a ntama , 

BOM JESUS . Log . elo Estado elo Ceará, no termo de Ben
jamin Cons•ant. Ha um ouLro log. elo mesmo nome em Igatú. 

BOM JESÚS . Rio elo l!;stado ela Bahia, a li'. do J eq uiriçá . 
• BOM JESUS. Rio do Es tado elo E . Santo, ban ha o Ulllll, 

de Affonso Claudio e clesagua no l'io Guanclú. 

BOM L OGAR. Log . do Es tado elo Cear[t, no termo de !ta
pipoca . 

BOM NOME. Log . do Estado elo Ceará, no termo de Tgatú . 

BOM PRINCIPIO. Log. elo Estado elo Ceani , n0 termo de 
Benjamim Constant. 

BOM PRINCIPIO . Paraa{L elo Elstaclo. elo Amazonas, no 
mun. de Canutama , na margem esq. elo rio Pu-r ús . 

BOM RETIRO . R io do Estado elo R . G. do Sul, aiT. da 
margem cli r. elo rio elas Antas , mais ta rcle Taquary. 

BOM RETIRO DO ITAMBÉ . Bairro do Estado .cle S. Paulo 
no mun. de S . Luiz elo Parabytinga , com eschola . 

BOM SERÁ . Se r rote elo Esta do elo R. G. çlo No rLe , uo mun. 
ele Pau elos Fen·os. . 

BOM SERÁ . Serrote do Estaclo ·cle Goyaz, no mun . d'o Mes
tre d'Ar::nas. 

BOM SOCE GO, Log . do EsLaclo elo E. Santo, no inun. do 
Ca lçado. 

BOM SUCCESSO . Log . do Estado elo Ceará, no tel·mo de 
Benjamin Constaut . Ha um outro l og. do mesmo n·ome em 
P en tecostes . 

BOM SUCCESSO. Log . elo Estado elo Rio de Janeiro , no 
mun. de Saqua rema . 

BOM SUCCESSO. Riacho elo Estado do R. G . do Norte, no 
mun. de 1rl:ossoró . Desagua no açude elo Sueco. 

BOM SUCCESSO. Ribe irã o do Estado ele .Minas Geraes, 
desce el a serra do Cap ivary e elesagua na margem cli·t·. elo lta
hi m, a fl'. elo Sapucahy-mirim, 

BOM TEMPO. Corrego elo Estado de S. Paulo, aff. do rio 
Santo Aaastacio, ·trib. elo Pat·aná. 

B ONARY. Rio elo Estado elo Amazonas, aff. do rio Ua tu 
man. 

BONITO. Carrego elo Estado ele Goyaz, aff . do rio Mon
·teit·o . 

BONITO GRANDE . Morro elo Estado de Santa Catharina 
no mun. ele Jaguaruna. Ha a hi um ou t ro morro denomina do 
Bonito Pequeno . 

BOQUEIRAO. Log . elo Estad o do Ceará, no termo ele Ben
jami n Co nslant . 

BOQUEIRÃO • . Monte do Estado elo R. G. elo Norte, no mltn . 
elo Pa Vú. 
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BOQUEIRÃO. Serra do Estado da Bahia, no muzi. do Cur
ralinho. 

BOQUEIRÃO. Rio elo Es~ado ela Bahia, aíl'. elo J eqniriçá . 
BOQUEIRÃO . ltio elo Estado elo E. Santo, aa·. da margem 

esq . do Jncú. 
BOQUEIRÃO. Corrego do Es·tado ele Minas Geraes; entra 

na margem cli r . do rio elas Mortes, em frente á Venda Grande, 
adeante du arraial do Barroso. 

BOQUEIRÃO DA FORQUILHA. Log. do Estado elo Ceará, 
no termo ele Icó. 

BORÁ. Serra do Estado. de Minas Geraes, no mun. do Aras
suahy. 

BORBA. Ilha do Estado elo Par á, no mun. de Portal. 
BORBA. Rio elo Estado do E. Santo. E' um dos formadores 

do rio Sa nto Agostinho, trib. do rio do Marinho. (Costa ·Pe
reira, Rcla,t.) 

BORBA. Corrego do Estado de S. Paulo, aif . do Ipiranga, 
no mun . da Capi tal. E' tambem den ominado P irarungaia . 

BORDA DA MATTA. Estação ela E . ele F. do Sapucay; 
no Estado ele Minas Ger aes, a ·29 kils . da es tação ele Pouso 
Aleg1·e . ·Foi inaugur ada no dia i de agosto ele 1895 . 

BORDA DA MATTA. Ilha do Estado das Alagôas, no rio 
S. Francisco. 

BORGES •. Ponta DO por to e mun. de Angra dos Reis, DO 
Estado elo lho de Ja neiro, def t•oute da ilb a dos Coqueiros . 

BOSQUE. Log. elo Es tado do Amazonas, á margem esq. do• 
ri o Purús, no mun. da Labr9a. 

BOSSOROCA. Currego elo Estado de S. Paulo, na com. da 
capi tal. 

BOSSUSINHO. Rio elo Estado do Pará, no mun. de Sa
lin as. 

BOTA FÓRA. Log. do Estado de;Matto-Grosso, no dist. da 
Chapada e mun . da capi tal. · 

BOTAS. Ri·o do Estado do Rio ele Janeiro, aif. da ·margem 
esq. do Guimbú ou Gaimhú, que é trib. elo lguassú . E' atra 
vessado pela E. de F . do Rio elo Out·o. 

BOTIJA! Log. do Es tado do Ceará, no clist. da Jubaia . 
BOTIJA. Morro do Estad!t das Alagôas, no Camaragibe. 
B ÔTO. Lago do Estado do Amazonas, no mun. de Manicoré . 
BO.TUCAS. R io do Estado de Santa Catha ri na; nasce na 

serra da Tromba, L'eune-sé ao rio das Agttas Vermelhas e vae 
desaguar no rio Pirahy- Pi ranga . 

BRABO. Log. elo EsLadn elo Ceat•á, no termo ele lgatú. 
BRACINHO . Riacho do Estado elo Pa ra, no mun, de 

Curuçá, corre pa1·a o rio Mocajuba. 
BRACINHO . Ribúrão do Estado de S. Paulo, aff. do 

S. LourenciDho. 
BRAÇO DO AZEITE . Ribeirão do Estado de S. Paulo· aff. 

do Azei te, que o é do rio do Quilombo. ' 
BRAÇO D!) SUL. Log . do Es tado do E. Santo, no mun. 

ele Santa Izaoel. 
BRAÇO GRANDE . Igarapé do Estado elo Pará, no· mun. 

ele Borba e clis t. elas Araras . 
B RAÇO GRANDE . l"t ibeirão do Estado de S. P aulo, afi'. elo 

S. Lour encinho, no mun. de Iguape. 
BRAGA. Serra do Estado do Ceará, no mun. de Quixera

mobim. 
BRAGA. Braço do rio Tatuoca, no Estado ele Pernambuco. 
BRANCA. Serra do Estado de Minas Geraes, no mun. de 

Lavras. Della nasce o corrego do Capão Redondo . 
BRANCA. Ribeirão do Estado de Goyaz, aff. do rio Iti-

qtura. . 
BRANCO. Rio do Estado do Amazo nas . E' tam bem denom i~ 

nado o rio Deme neuim. 

BRANCO. ·Rio do Estado de S. Paulo, afl'. da mat'gem dir. 
do Peruhibe. 

BRANCO. Rio dó Estado de Matto Grosso, aif. clír . do P a· 
ranatinga , 25 kils. a baixo elo r io de S. João daBocaiua e nove 
acima elo rio Preto. Vem de E . a O.; e sua barra é de 90 
metros. 

BRANDÃO . Igarapé do Estado elo Amazonas. na margem 
dir. do Madeira, no mun. de Manicoré. 

BRANDÃO. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, aif. da 
margem esq. elo rio das Mortes Grande . Recebe o corrego dos 
Macacos pela margem esq . E' tambem clenominaào Pedra 
Branca . 

BRAUNA. Rio do Estado de Minas Geraes , aff, do rio 
Pomba, Tambem esc t•evem Barauna . 

BRAZ. Riacho do Estado elo Rio Grande elo Norte. no mu~ 
nicipio ele Caicó. 

BRAZÃO. Log . do Estado elo Amazonas, DO cl isbricto de 
Urttá e município ele Manicoré, á margem esq . elo rio Ma
dei ra. 

BRAZ DA' PONTE . Log. elo Estado do Rio de Janeiro, no 
municipio elo Parahyba elo Sttl. 

BRAZILEIRO. Lago do Es tado do Amazonas, no município 
de S. Paulo ele Olirença, á margem dir. elo rio Javary . 

BRECHÓ. R io do• Estado de Goyaz, ailluente do Guariroba, 
que o é elo Descoberto . 

B R EJÃO. Riacho do Es tado do Mat•anhão, clesaguil. no l'io 
Mearim entre a povoaçã.o do Corda e a Cachoe ira Grande . 

BREJÃO. Corrego do lflslado ele Minas Ger aes , banha o mu· 
nicipio ela Bagagem e desagua no l'io das Velhas. 

BREJINHO. Log . do Estado ele Min as Geraes , no clistricto 
de JequiLibá e municipio de Sete Lagôas. 

BREJINHO . Serra do Estado elo Rio Grande elo Norbe, no 
mu nicípio do Patú . . 

BREJO. Log . do Estado do Ceará, no termo ele S. Bene
dicto . 

BREJO. Bairro no município de S. Roque e Estado de 
S. Paulo, com escola. 

BREJO COMPRID O.· Gorrego elo Estado de Goyaz, no mu
nicípio da Palma . 

BREJO DAS BESTAS. Corrego do Estado de Goyaz, no 
municipio ela Palma . 

BREJO DO MOSQUITO. Exteuso banhado do Estado do 
Rio ele Janeiro. «Est e banhado é a consequencia da pessima 
orient.ação e execução dada ao canal da 'l'aq uara, que t em 
ce1·ca ele 4. 000 metros de extensão e que ligando o ·rio 
Roncaclor ao Imbal'ié pela repr·essào das aguas deste ultimo, 
fórma o extenso BL'ejo do Mosquito, pt·incipal causado1· ela in
salubridade dos terl'enos proximos á villa da Estrella » . 

BREJO GRANDE. Log . elo Estado de Alagôa s, DO muni
cipio da União, com um engenho de assucar. 

BREJO GRANDE. Ilh a elo Estado elas Alagôas, no rio 
S . Fnt nc isco, disputada por Sergi pe pela sua gr ande impor
tancia. E' t,tmbem denominada Parautla. 

BREJO GRANDE DE BAIXO. Lo"' . elo Estado das Ala
gôas. DO m11D. da Un ião, com Llm e Dget.:='ho ele assucar . 

BREJO GRANDE._? E CIMA. Log. elo Estado das Alá
gôas, no mun. ela Untao, com um enge nho ele assucar. 

BREJO LIMPO. Corrego do Estado de S . P <1. ulo no mun. 
de Ba tataes, Reune-se com o ribeirão do Rosario. ' 

BREJO PEQUENO . Log . elo Estado elas Alagôas, no 
mun. da União, com um engenho de assucar. 
B~ENHAS . Log. do Estado elas Alagôas, no mun. da 

Unt<to , com um engenho de ass ucar. 
BRENHAS DE BAIXO. Log. do Estado das Alagôas no 

mun. da União, com um engenho de assucar . ' 

BRIGITUBA. B<Ürro no mun, elo Cntzeiro e Estado ele 
S. Paulo, com escola. 

BRUACAS. Mo1'l'O elo Es tado ele Minas Geraes, uo mun. ele 
Sabará . 

31.243 
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BRUCE. Ilh a do Estado do R . G. elo Sul, no rio Jacuhy, 
proxima elas ilhas do Marcellino e do Serpa Lima. 

BRUM. Riacho elo Estado elo Ceará, ati. ela margem oriental 
do rio Jaguaribe, entre Ic6 e Boa Vista. 'l'em em suas nas
centes o nome ele Boa União. 

BRUTA. Lago elo Estado do Amazonas, no mun. de Ha
coatiara. 

BUBÚ. Log. elo E. Santo, no mun. de Cariacica . 

BUCUHY. Riacho do Estado ele Santa Catharina, desagna 
na margem esq. do rio S. Francisco. 

BUENO . Rio do Estado de S . Paulo, vai desaguar no Mogy
guassú com o nome de Ferraz. 

BUGIO. Carrego do Estado ele Mi nas Geraes, aff. ela 
margem esq . do rio Sapucahy- mirim, entr e Conceição elos 
Otu·os e S. José elo Paraiso. E' tambem denominado l\1aJ•çal. 

BUGIO. Rio elo Estado de Matto Grosso; é um elos for 
madores do Ronuro. 

BUGRES. Rio elo Estado do E. Santo, banha o mun. ele 
Atl'onso Claudio e clesagua no rio Guanclú. 

BUGRES. Ribeirão elo Estado ele Santa Cathal'ina; nasce 
na serra dos Trin·ta Reis e clesagua no rio deste nome 
(In f . loc.). 

BUGRES. Ribeirão elo Estado ele Santa Catbarina ; nasce 
na sert•o. elo Mar e lança-se n 1•io Negro. E' a travessado pela 
estrada D, Francisca. 

BULGRÚ. Rio elo Estado ele S . Pau lo, banha o mun. 
ele Indaiatuba e desagua no Tietê. (A Pt•ov. ele S. Paulo. 
1888, pag. 386) . · 

BURACO FUNDO. Ribeirão do Estado do E. Santo ; 
banha o mun. ele Linhares e clesagua no rio Doce. 

BURGOS. Ilha do Esta do ela Bahia; entre a ilha ele 
Itaparica e o cont inenLe . E' a lta e coberta ele matto e celebre 
por um encon tro na guerra ela inclependencia entre as forças 
portuguezas e brazileiras. 

BURITITUBA. Ilha do Estado do Pará, no mun. elo 
Curr alinho. 

BURITY. Log . elo Estado elo Ceará, no termo de S. Be
nedicto . Ha um outr·o log. do jllesmo nome em Soure. 

BURITY. Log. elo Estado de Minas Geraes, no mun . de 
Montes Cla t·os, com escola . 

B URITY. Log . el o Estado de Minas Geraes, no mun. do 
Carmo da Bagagem. 

BURITY COMPRIDO. Log . do Estado de Minas Geraes, 
no mun. ele Dores ela Boa Esperan ça . 

BURITY-PUCÚ . Igarapé elo EsLado elo Maranhão; reune
se ao riacho Serozal ; na com. da Chapada. 

BURITYS. Log. do Estado de Minas Geraes. no dist . 
de· Almas e mun. elo Curvello; com uma escola publica 
mixta, creada pela Lei n. 106 de 24 de julho ele 1894. 

BURIT YSINHO. Log. elo l!;staelo elo Ceará, no termo 
de Som·e. 

BURRAS. Mor1•o elo Estado elas Alagôas, no mun. ele 
S. Luiz. 

BURÚ. Bairi'O-~' do mun. ele Indai a·tuba, no Estado ele 
S. Paulo, com escola. 

BUSIOS. Povoação e porto do Estado do Rio ele Janeiro, 
no mun. de Cabo Frio. A capella do pov. ergue-se n'um 
poetico outeiro; que se destaca logo aos olh os de quem penetra . 
na bahia; tem por padroeira Nossa Senhora Sant' Anna e foi 
construída em 1774. O porto é vasto, magnHico e segu1·o. No 
dia 10 ele novembro ele 1895 foi finc ada a primei!'a estaca 
da E. elo Rio ele Janeiro-Minas, que partindo elo pol'to de 
Busios irá terminar na [ron tRit·a elo Estado ele Minas Ge
raes ( no Paquequer) concedida pelos Decrs. ns , 112, 175 
e 225 ele 1 ele junho ele 1894, 1 ele ma1·ço e 23 de setembro 
de 1895. 

B USSUTUBA. Igarapé do Es tado do Pará, no clist. de 
Itapecurú e mun. da capital. 
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CAAPIRANGA. Lago do Estado elo Amazonas, no dist. de 
Manacapurú, mun. da capital. 

CABACEIRAS. Log . do Es~aclo elo Ceará, no mun. ele 
Santa Quiteria. 

CABACEIRAS. Bairro elo mun. de S. Carlos elo Pinhal, no 
Estado ele S. Paulo. 

CABACEIROS . Corrego elo Estado de Goyaz, aft . elo rio 
elas Almas. 

CABANO . Lagôa elo Estado da Bahia , 57 kiis. distante ela 
cidade ele Coneleuba, a E. elo município . 

CABEÇA BRANCA. Corr ego elo Estado ele· Min as Geraes 
aff. ela margem clir. do ribeirão ela Caieira, trlb. elo rio ela~ 
Mortes. 

CABEÇA DE VACCA . Log. elo Estado elo Ceará, no mun. 
do C1·ato . 

CABEÇA DE VEADO . Carrego do Estado ele Goyaz aff. 
do rio Gama, que o ê do Parnauá. ' 

CABEÇA D'ONÇA. Igarapé do Estado do Pará no mun . de 
Santarem. 

CABECEIRA COMPRIDA . Bairro no mun . de S. Carlos 
elo Pinhal elo Estado ele S. Paulo . 

CABECEIRA COMPRIDA. R ibeirão do Estado de Matto 
Gt•osso. aíf do Itá, no mun de Nioac. 

CABECEIRA DA CO RIXA . Log do Estado de Matto 
Gi·osso, no mnu. de Caceres, na ft•'onteira ela Bolívia, na 
tromba da serra. 

CABECEIRA DO MONJOLLINHO. Bain o do mun. de 
S. Carlos elo Pinhal, no l!:staclo ele S. Paulo. 

CABECEIRA DO MUTUM. Log. do Estado ele Matto 
Gt·osso, oo mun. do Diamantino . 
. CABECEIRA DOS TRES JACÚS. Log. elo Estado de 

Matbo Grosso, no mun. elo Diamantino. 
CABECEIRAS DO PRESIDENTE. Ribeirão do Estado 

de Matto Gt·osso, entre Pedras Alt8s e José de Góes e proximo 
aos ribeit·ões denominados : Estiva, Potreiro, Presidente e 
Roncaclor, na estrada de Goyaz para Cuyabá. 

CABEÇUDA. Ilha elo Estado do R . G. elo Sul , no1·io Jacuhy 
e mun. do Trinmpho. 

CABEÇUDO. Ilha elo Estado do Amazonas, no rio Neo-ro 
fronteira ã cidade de Manáos . 

0 
' 

CABOCLO . Serrote elo Estado do Parahyba do Norte; servia 
ou serve de divisa entre Cajaseiras e N. S. elo Rosario ele 
S . João . 

CABOCLO. Serra elo Estado de Pemambnco, no mun . de 
Bezerros . 

CABOCLOS. Ilha na lagôa Manguaba, no Estado das 
Alag-ôas. 

CABOCLOS. Cachoeira no Estado elo Rio da Janeiro, na 
margem e~q . elo rio Iguassú . 

CABO-VERDE. Log. elo Estado do Amazonas, no rio 
Juruá. 

CABRAL . Log. elo Estado de Matto Grosso, no clist . e mun. 
ela capital, no capão denom inado elo Antunes. 

CABRAL. Furo no Estado elo Para, na ilha elo Pará e mun. 
d~ Mazagão . 

CABRAS . Estação terminal do ramal ferreo Campineiro, 
no Estado ele S. Paulo. 

CABRAS . Ilha elo Estado das Alagôas, na lagôa Man 
guaba . 

CABRAS. Ilh a do Estado ele Santa Cathar ina, no mun. ele 
Imaruby . 

CABREUVA. Mol't'O do Estado ele S . Paulo , entre Nazareth 
Arujá e Conceição dos Guarulhos . (Lei Pro v. n. 4 de 8 d~ 
março ele 1873). 
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CABRITOS. Ilha do Es tado elo Rio de Janeiro, no porto e 
mutl, el e An gra elos Reis, defronte ela pro. ia Mombaça e pro
xüna da ilha Cata gui ou Catiguá . 

CABlTTÁ . Log . elo Estado elas t\. lagê•as, no mun. ele Anaclia, 
com um engenho de ass uco.t·. lia outro log . do mesrno nome 
no mun. elo Lim oeiro . 

CAÇADOR. Al'l'oio do Estado dv R. G. elo Sul, na colonia 
Jag•tary. Col'l·e po.ra o rio des te nome. 

CAÇADOR. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, na divisas 
elos muns . de Alfena s e Cabo Verde. 

CAÇÃO. Ilha elo Estado de Santa Catharina, no littoral de 
S. Fra ncisco . 

CACÁO. Ribeirão do Estado elo Ma ranhão, nos suburbios ela 
villa el a Imperatriz. 

CAÇAPAVA. Morro elo Es tado de S . Paulo , no cli s t. do 
L ageado, entre os kil s . 480 e 48'1 ela E . ele !?, Centt·al do 
Brazil. 

CACAREO. Log . do Es tado da Bahia, no clist . da Cra
-ya da. 

CACA YA. Igarapé elo E st-a do do Amazonas, no man. ele 
Manicoré . 

CACEQUY. Es tação da E. de F. de Bagé a Uruguayana, 
110 Estadv elo R. G . do Sul, ent t·e as estações de Moças 
Velhas, a 90m,4 de altura. 

CACHAMBÚ. Col'l'ego do Estado de MinBs Geraes, banha 
o mun. ele Patos e elesagua no rio Jacare, aff. elo P aro.nahyba. 

CACHANGÁ . Log. no mun. ela capita l elo E s tado do Ama
zon as. 

CACHIMBO. Log . elo Estado elo Ceará , no termo de Aca 
r ahú. 

CACHIMBO . Serrole d o E s tado do Ceará, nas divisas elo 
mun . el e Aurora . 

CACHIMBO. Ilha na ma rge m esq . elo rio Negro e Estado 
elo Amazonas, e nLre S. J osé e S . Peclm . 

CACHIMBO. Lago elo Estado do Amazonas, no mun. ele 
Ca nuta ma , á margem esq . do rio Purús. 

CACHOEIRA. Log. elo Estado elo Amazonas, no mun. ele 
S. Paulo ele Olivença, á margem esc1. elo rio Uuruç.á .. 

CACHOEIRA. Log. do Estado elo Ceará, no termo ele 
S. Benedicto. 

CACHOEIRA. Log . elo E stado ele Minas Geraes, 110 mun. 
da Conce içã o, com uma esch. publ., creada p3la Lei n. 106 
de 24 ele julho ele i 894. 

CACHOEIRA. Log . ele Estado ele Minas Geraes, no clist. 
do lUo S. Francisco e mun. ele Santa Bar bara, com escho!a. 

CACHOIDIRA. Pov. do Esta do ele Minas Geraes, no mun. 
de Salinas, com eschola. 

CACHOEIRA. Log . elo Estado de Mwtto Grosso, no mun. 
do Dia ma nLino, á margem do rio Arinos. Ha !JJhi uma aldeia 
de Bacahirys . 

CACHOEIRA. Ri acho do Estado do R. G. elo N:orte, no 
mnn. ele Caicó . 

CACHOEIRA . Rio elo Dis tri c to F ederal, afL elo rio Morto. 

CACHOEIRA . Ribeirão elo E s tado ele S . Paulo, banha o 
mun . el e S . José elos Campos e clesagua na marg em . esq . elo 
Buquira . 

CACHOEIRA. Couego do E s ta do ele S . P aulo ,' aff. ciÔ 
ribeirão Peclerneit'as , que o é elo Tie tê . 

CACHOEIRA. Cort·ego a fl'. ela ma t· gem clir. elo rio Cam'l.n
docai a ; corre proximo ás divisas elos E s tados ele Minas Get·aes 
e S. Paulo. 

CACHOEIRA. Ribeit·ão do Estado ele Minas Gel'f\es, nasce 
n o serl'ole ela Boca in a , toma a clirecção Nl~ . SO, pa ssa pelas 
faze ndas el a Cach oeira e Ma noel Esl e\'am, e vae desaguar ·na 
mar ge m esq. el o rio elo Pei xe , l·rib . elo rio das Mortes. 

CACHOEIRA. Co!'l'ego elo E st<tclo de Min as Qeraes , afl'. ela 
margem di r. elo rio Elvas. 
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CACHOEIRA. Ribeirão elo Eslaclo ele Minas Gerà.es , atf· 
do. margem esq. elo rio Caranclaby . Reune-se a o cot·rego d0 

Capote. 
CACHOEIRA. Ribei rão elo Estado de MinaR Geraes, ba~ 

nha o mun. ele Ca ldas e clesagua no rio Cabo Vet•de. 
CACHOEIRA . H.ibeirão dn. Estado el e Minas Ger aes, afl'. 

ela margem esq . do rio elas Mortes Grandes . Su a foz lica cerca 
ele 200 n~ ett•os acima cln. Est ação de Nazareth . Nasce n as terras 
altas que forroam o divisor ele a guas do rio Grande e é engros
sado pelas agu as que descem de Nazareth e ela fazenda elos 
Forros i costeia as fra ldas elu serra elo coron el Rezende, depois de 
passar pela fa zenda ela Cachoeira, recebendo antes alguns ma -
nanciaes. E' Lambem den ominado Palmital , -

CACHOEIRA. Corrego elo Estado de Minas Ger aes . aff. elo 
do Ayuruo.ca . ' 

CACHOEIRAS. Ribeirão do li: s taclo d e Min as Ger aes, aff. 
do rio ela Prata, que o é do Pirac ica ba e este do Doce . 

CACHOEIRA. Ribeirão elo Estado ele Matto Grosso, afl'. 
de Anday à , no mun. de Sant' Anna do Paranahyba. · 

CACHOEIRA ALTA. L-)g . elo Estado do Rio de J a neiro, 
no mun. elas DLms Ba rras, com eschola. 

CACHOEIRA DA ALFANDEGA. Log. elo Es tado ele Mi· 
nas Geraes, na freg. elo Bom Jesus elo Amparo e mun. de 
Santa Barba m i com uma esc h. pub!., Cl'eada pela Lei n. 106 
ele 24 el e julho cl13 1894. · 

CACHOEIRA DE FÓRA. Log . elo Estado elo E. Santo, 
110 mun. ele Cariacica. 

CACHOEIRA DO ANGICO. Log . elo E s tado elo Para
hyba elo Norte, no mun. elo Batalhão i com um açude. 

CACHOEIRA DO KAGADO. Log . do Estado de Minas 
Geraes, no clis t. de S. Sebastião ela Uh acara e mun. de Jui z 
ele F ót·a, com es chola. 

CACHOEIRA. DO MATTO :BENTRO. Bait•ro no mun. de 
Atibaia do E s tado de S. Paulo i com uma e~ ch. ct·eacla pela 
Lei n. 373 de ::l de se Lembro ele 1895 . 

CACHOEIRA DO TROVÃO. Log. do :Glstaclo do Pará, no 
rio Cupary. 

CACHOEIRA GRANDE. Bait•ro elo mun. de Santa Branca 
e Estado de S . Pau lo, com eschola . 

CACHOEIRA GRANDE. Log. elo Estado ele Minas Geraea, 
no elist. ele Maltosinhos, mun. ele Santa Luzia elo Rio elas 
v elbas, com escho!a . 

CACHOEIRA GRANDE. Ribeirão do Estado de Matto 
Grosso, no mu tl. de Nioac. 

CACHOEIRAS. Rio elo Estado de Sa nta Calhari na, nasce 
em S. João elas Pa lmas e desa gua no rio Iguassú. 

CACHOEIRAS DE JUAPY-ASSÚ. Log. elo Estado do Rio 
ele Janeiro, no clis t. de S. José el a Bôa Morte e mun. de lYiacacú, 

CACHOEIRINFíA. Log. do Eslado do Amazonas, no rio 
Jahú e dist . ele tl yrã o. . 

. CACHOEIRINHA. Pequeno arraial, decadente, sem egreja, 
st tuaclo JUnto á garganta que furma a serra ela Bocaina · no 
Estado rle Min_as Geraes . Prospero no tempo em que a es tt?ada 
de Tres Cora;;oes a. Lavras tinha. movimento commercial. Stta 
altitude appt·oximada é de 920 metros . 

CACHOEIRINHA. Log . elo Estado de Ú in·as Geraes no 
elist. ela Varginha e mun. elo P.ará, com uma esch . p~tbl. 
creada pela L ei n. i06 ele 2'1 de julho ele f894. ' 

CACHOEIRINHA. Pov. do l!; s taclo de Minas Geraes no 
clis t. ela Ibertioga e mnn. ele Barbacena . ' 

CACHOEIRINHA. Pat·ada da E . ele F, de Sant' Anna, 
no Estado do Rio ele Janeit·o. 

CACHOEIRINHA. Serra do Es Lado de Minas Geraês nas 
div isas ela f t·eg . de N . S. da Ln~ elo AtfJrraelo (Lei n. 764 Üe 
2 ele maio de 1856) . 

CACHOEIRINHA. Rio elo Estado ele S . Paulo afl. da 
ma rge m dir . elo rio Turvo, tl'ib. do rio Grande. ' 

.CACHOEIRINHA . Carrego elo Eslaclq ele S. Paulo, aff. do 
ribeirão P ederneiras, que o é do 'l.'ieté. 
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CACHOEIRINHA . Ribeirão elo Estado ele Minas Geraes, 
nasce na serra elos Pombeiros e va e la nçar- se no rio G•·ancle , 
passando pelas fa zen das Cachoeil'i nh a e Fazenda Ve lha . 

CACHOEIRINHA . Carrego do Estado de Minas Ger aes, 
de~ce dos Pe ixotos, e desagLia á margem dit·. do ribeirão elos 
Pintos, tl'ib. do Alberto Dias. 

CACHOEIRINHA . Corrego do Estado de Goyaz , afr' . elo 
l'io Sant'Anna. 

CACHOEIRO COMPRIDO. Rio elo ·Estado do E.' Santo , 
aft'. elo Cachoeil·o do Barros, nos limi tes elo mun. ele Santa 
Ct'llZ. 

CACHORRO MAGRO. Log. do Estado do Cea rá, no termo 
da Itapipoca . 

CACHORROS. Rio do Districto Federal, aff. do rio ela 
Pt•;üa. 

CACHORROS. Ribeirão elo Estado ele S . Paulo, entre Na
tividade e S. L uiz. Reune-se ao ribeirão do Pau Grande . 

CACIMBA DE CIMA . Log. no termo do Sobral do Estado 
do Ceará. · 

. CAgiMBAMBAS. Carrego do Estadv de S: Paulo, aff. do 
rLbetrao Ret.it-o Verm elho, que o é do Parahyttnga, 

CACIMBAS . R iacho do Estado das Alagôas, afl'. do rio Ca
baços, no mun. elo Pão de Assucar. 

CACIMBINHAS. P ov . do Estado das A lagôas , no mun. 
da Palmeira dos Indios . 

CACUMBINHA. L og. do Estado elo Ceará no mun. ele 
Quixemmobim. 

CADÊA. Arroio do Estado do R. G. do Su.l, n asce no 
Rincão Nacional e desagua na mat•gem occidental do t•io Ta
quat·y, pouco abaixo da foz do Taquary- mirim . 

CADELLA PARIDA. Log. do E stado de Minas Geraes , 
no mun. de Jagu!llry. 

CADIUEJUS. Sel'!'a do Estaclo de Matto Grosso, no mun. de 
Miranda . Tambem esCI·evem Cadioéos. 

CÁES . Ponta no porto e mun. de Angra dos Reis, no Es
t ado do Rio de J a neiro . 

CAETANO (S.). Serra do Estado da Bahia, a 14 kils a O. 
da cidade da Serrinha . Nella homi1.iou- se o ce lebre facc inora 
José Joaquim de Almeida, por a lcunh a S. Caetano. 

CAETANO (S.). Serra do Estado de Minas Get•aes, nas ver
tentes do ribeirão lnh acica , aff. do J equitinhonha, nas divisas 
do dis t . dos Olhos d'Agua. 

CAETANO (S.) . Ilha do Estado do Pará, inco rporada ao 5o 
dist. do term o ela Vigia pela Porta t•ia de 20 de maio de 1854 . 

CAETÉ. Morro do Districto Federal, a margem da lagôa 
Crumarim . Prende- se ao morro de Piabas . 

CAETÉ. Mort·o do Estado de Minas Geraes, nas di visas do 
dist. ele Mont~ Sião, na estr ada velha elo Ouro l?ino. 

CAETE . Corrego elo Estado de Mi nas Geraes, banha o mun, 
da Campanha e desagtta no rio Lambary. Fica pt•o:dmo ao 
espigão de Santa Q>literia. 

CAETÉ-MIRIM. Rio do Estado de Min as Geraes, no mnn. 
da Diamant ina. Recebe os corregos Luiz Carlos, Co ntendas e 
Guarda-m ór. 

CAETETÚ. Riacho do Estado da Bahia, aff. do rio Gavião, 
que o é elo ri o de Contas . 

CAETETÚ. Corrego do Estado de Minas Geraes . aff. do 
t'ibeil·ão do Guarará. 

CAFÉ Igarapé do Estado do Pará, na ilha Mexir.na, mun. · 
de Chaves . 

CAFÉ. R ibeirão elo Estado ele S. Paulo, aff . do Pü·a
petinga. 

CAFUGI. Llha na lagôa do Norte e Es tado das Alagôas . 
CAFUN'DÓ . Serra elo Estado ela Bahia, n o mun. ele Santa 

Maria ela Vic toria. 

CAFUNDÓ. Corredeiras no rio das Velh as e Estado ele 
Minas Get'aes. 

CAH Y . Log . do Estado do R . G. do Sul, no mtm. do 'l'd
umpho, com eschola . 

CAIANN'A. Lagôa elo Estado elo R . G. do No t•te, no mun. 
de T ouros . 

CAIA UÉ. Log. do Estado do Amazonas, no mun. do Coa r y. 
Correm-l he proximos os igat•apés D:nidzinho, Tracayà e Ipi ~ 
ranga e ficam-lhe os lagos Pirioinim e David . 

CAlÇÁ. Arroio do Estado do R. G. elo Sul , aff. do rio 
Piratiny, trib. do Uruguay . Nasce no Jog . denominado Palma. 

CAI ÇARA. Log . do E s·tado do Maranhão, no termo ele 
Grajahú . 

CAIÇARA . Dist. do mun. de Panellas, no Estado ele Pet·
nambuco. 

CAICIRIHAN. Igarapé do Estado do Amazonas, no mun . 
de Can utama. 

CAIEIRA . . Monte do Estado elo R. G . elo Norte, no mun. 
do Patú. 

CAIEIRO. R ibeirão do E§tado de Minas Geraes; clesagua na 
marg-em dir. do rjo das Mortes, a 1.500 met ros abaixo ela Ponte 
elo Vi'.a l. Recebe os corragos Barbacena e Cabeça Branca . 

CAIPORA. Igarap~ elo Estado do Amazonas, no mun. de 
Antimary . 

CAIRAÚ·. Ilha do Es tado do Pará, no dist. ele Bemfica e 
mun . ela Capital. T ambem dizem Quú·a~L 

CAIXA D'AGUA . Corr ego do E stado ele Minas GerGes, 
en tra n a ma rgem esq . elo rto. elas Mortes , depois ele pt•ecipitar
se em uma sed e de cachoeir1n h as . Alim enta uma das caixas 
da E. de i? . Oeste ele Minas no kil. 35 depois de um per cur so 
de cio. co kilome·tros. 

CAIXÃO . Cachoeit•a no r io Paraguassú e Estado da Bahia . 
CAJÁ. Log. elo Estado de Pernambuco, no mun. da Victor ia, 

com esco la. 
CAJARY . Uma das c it•cumscr ipções em que se divide a 

com . ele Mazagão, no Estado do Par á . 

CAJASEIRAS. Log. do Estado do Ceará, no tet•mo de 
Benjamim Constant. Ha outt•o log. elo mesmo nome em 
Mecejana . 

CAJASEIRAS. Cachoeira do Paraguassú e Estado da Bahia. 
CAJÚ. Arroio elo Estado elo R. G. do Sul, aff. da margem 

dir . elo rio el es Sin os. 

CAJÚ-ASSÚ. Ilh a elo Estado do Pará, no rio Cumi nã
mirim, no mun. de Oriximina. 

CAJUBA. Ilha elo Estado do Pará, no mun. de Gurupá. 

CALA-BOCA. Carrego do Estado de Minas Ge1•aes , aff. do 
ribeirão do Engenho, que o é elo rio Gra nde . 

CALDAS KOVAS. RibeiL·ão elo Estado de Goyaz, a Jl'. elo rio 
Pirape tinga, trib. elo Corumbá . 

CALDEIRA . Rio do Estado de S. Paulo. banha o mun , ·de 
Indaya tuba e dHsag u'l. no à'aguary . · 

CALDEIRÃO. L og . ela s Estado ele Alagôas, no clist. de 
Ge tit ttba, mun. de S. Luiz ele Qni Luncle, com um engenho de 
assucaL ... Ha outro log. elo mesmo nome no mun . de Viçosa. · 

CALDEIRÃO .' P equeno rio do Estado elo Pia,thy, aJl' . do 
Parnahyba. 

CALDEIREfROS. Corrego do Estado de Minas Geraes ; vai 
ou é um elos fo rmadores elo ribeirão do Bom Jm·dim, trib. 
do rio das Mortes P equeno. 
CA~HÁO D E LIMA. Set•ra. do Estado de Minas Geraes, 

no mun. do Bom Fim , proxima elo rio Pará. 
CALISTO. Corrego elo Estado de Minas Ger aes, aff. elo 

ribeirão elo BarraÍL'o, no mun, ele Caratinga . 
CALLADO. Lago elo Es tado do Amazonas, no clist, de 

Manacapurú. 
CALLADO . Cachoeit•a no E~tado do R . de Janeiro, clesagaa 

ua margem esq . do rio S . P edro. 

CALUGY. Riacho do Estado do E. Santo, aff. do rio 
Timbuhy . 
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CALVO. Morro do Estado do Ceará, entre Cascavel e 
Aquiraz. 

CAMAMÚ. R io do Estado da Bahia, banha o mun. ele 
Nazareth e desagua na margem Rsq. do Jaguaripe. 

CAMAPÚ. Rio elo Estado do Pará , no mun. el a Vigia. 
CAMAPUAN. Dist. do mun. de Entre Rios, no Estado de 

Minas Geraes, com uma esch. publ., creacla peJa Lei n. 106 ele 
24 de julho de 1894. 

CAMARÁ. Lagôa do Estado do Ceará, nas divisas ele Mece
jana . 
. CAMARÁ-ASSÚ. Mot·ro do Estado elo E. Santo, entre 
S. José do Queimado e Sena . 

CAMARAGIBE. Rio do Estado do R. G. do Norte: nasce 
na serra da Formiga, corta o m un. de S . Go nçalo de Ó. a E. 
e desagua no Potengy, perto ela pov .. da Egreja Nova . 

CAMARAGIBE-MIRIM. Rio elo Estado ehts Alagôas, aff. 
do Camaragibe. 

CAMARÁ-MIR Y. Lago e furo do Estado elo Amazonas, no 
mun. de Coary, n a mar gem dir. do l'io Solimões . 

CAMARÃO-TUBA. Uma elas sub-prefeitu1·as da com. de 
Chaves, no ~!:atado do Pará. 

. CAMARÃO-TUBA. Rio elo Estado ·elo Pará, no mun. ele 
Chaves. 

CAMARAPÊ. Lago do Estado elo Amazonas, no mun. ele 
Canutama. Tambem escre vem Camarapi. 

CAMARGO. Carrego do Estado de Minas Ge1•aes, aff. da 
margem esq. do rio das Mortes. 

CAMARGOS. Bairro do Estado de S. Paulo, no mtm. de 
S. Carlos elo Pinhal. 

. CAMARINHAS. Lagôa do Estado de San·ta Ca·tha1·ina, 
no mun. de Jaguaruna . 

CAMBAMBEBE. Ilha no Estado elo Rio de Ja neiro, no 
mun. de Angra dos Reis. 

CAMBITOS. Lagôa do Estado do R. G·. do Norte, no mun. 
do Ceará-mirim, 

CAMBOTA. Ribeirão do Estado de Matto Grosso, aff. do 
Forquilha, que o é do Cuyabá. 

CAMBUÁ. Carrego do Estado de Minas Geraes; va i para o 
ribeirão elo Bom Jardim, aff. do rio das Mortes Pequeno. 

CAMBUHY. Cor rego do Esta elo de Minas Ger aes, corre 
junto ao serrote dos DoLtS Irmãos e engr ossa o Invernada, qtte 
corre para o l'io da Cachoeira , um elos fo rm adores elo rio do 
Peixe, tri b . do Mogy-guassú. 

CAMBUHY. Carrego du) Estado de Minas Geraes, aff . do 
rio S . Bartholomeu. 

CAMBUQUIRA. Estação da E. ele F. Muzambinho , no Es
tado de Minas Geraes, inaugurada a 7 de outubro de 1894.
Cambuquir a está situada a 917 metros acima do nivel do mar . 
Possue u m cli ma muito ameno, secco, sem ditferenças bt•uscas 
entre as temperaturas maxima e mínima ele um mesmo dia. 
Em 189.2 houve quem t irasse as pressões barometricas, obser
vando que a mats alta que houve foi de 684, no dia. 22 ele ou
tubro, ao passo que a mais baixa apenas fo i ele 676, a i7 de 
dezembt·o. Durante esse mesmo anno houve ~:!.penas \JO dias de 
chuva. Demais, o terreno é muito poroso, de ·sorte que, depois 
de chuvas, elle secca logo com a maior facilidade. A tempera
tura mais elevada que se notou em Cambuquira fo i a de 35° ' 
em 1 ele dezembro, e a mais baixa de 3° , n;.1. noite ele 14 ele 
julho . A topograpbia do ten·eno pt•esta-se a. um escoament ' • 
fa cil e a sua permeabilidade concorre para qu e seja sanclavel o 
local da po v. , onde existam varias fontes mi neraes, d ua!:i elas 
quaes pel'feitamenle captadas- uma gazosa e orttra l'et't'Ltgi
nosa . Os seus eJI'eibos tberapeutlcos nas moleslias de estomago, 
intestinos, em anem ias, chloroses , etc., são conhecidos já . 
Existe a inda uma outra fonte fortem ente ferruginos a , que deve 
ser elemento therapeuti có para banhos, utei s em gr ande nu
mero de molesLi~ s . A es tação de Cambuquira esLá situada a 
27 kils . de Ag uas Virtuosas de Lam bary e sepilr ada eles La 
cidade pela serra da Campanha. O trajecto para as aguas se 
faz, quer des ~a capital, quer de S. Pau lo, pC!lt' intermetlio ela 
Central até Cruzeiro e clalli até Freitas peJa Minas e Rio. Em 

Frêitas começa o ramal da Campanha, no qual estão situa:das 
as es tações de Bias Fortes , Aguas Virtuosas e Cambuqull'_a . 
Em Cambnqu ira r esidio dura oLe algum tempo o benemento 
Mfl.recbal FJot·i ano Peixoto. 

CAMBUTA. Log. do Estado ele Min as Geraes , no dist. de 
Pirape·tinga e mun. ele i'llanhuassú. 

CAMILLO. Morro elo Dístl'icto Feder a l, no cm·ato ele San·ta 
Cruz. 

CAMINHO DO RODEIO. Dis·t. da ex-colonia Blumenau, 
uo Estado de Santa Catharina. 

CAMOCIM. Foi inaugurado no dia 15 ele novembro ele 1895 
o pharol ele Camocim, no Estado do Ceará . Esse pharol acha
se collocaclo na pon·ta do 'l'rapiá, na bal'l'a do Camocim. O 
seu appar el];10 de l 117. é. dioptrico de 5• ordem gyran te e exhibirá 
luz fixa branca variada pur lampeJOS brancos de 30 em 30 se~ 
gunclos, ill11 minanclo todo o horisonte e visível a 12 milhas 
com tempo cla ro. O pl ano focal eleva -se 10m,5o acima elo nível 
do só lo e 13m,80 acima elo nivel médio das marés. O aparelho 
cliopLrico e respect iva l a nterna estão montados sobre uma co
lumna ele fer ro provida de galeria semi-cil'cular e escada la~ 
·teral, pintada ele bl·anco, bem como a casa dos pharoleiros que 
lhe fica junto . 

CAMPANHA. Corrego afl . ela margem clir. do rio J agua
ry ; corre proximo ás di visas elos Estados de Minas Get·aes com 
S. Pa ulo. 

CAMP ANTE. Corrego do Estado de Minas Geraes, aff. do 
rJbeirão do Caiei t•o , que o é elo rio das Mortes . 

CAMPESTRE . Pov. elo Estado das Alagôas, no mun. do 
Poxim. 

CAMPESTRE. Ribeirão elo Estado ele Minas Geraes, aff. 
d tt margem elir. do rio elas Mor·tes. Recebe o Pinheiro Grosso . 
E' assim denominado por passat· pela fazenda do mesmo nome . 

CAMPINA . Log. elo Estado do Ceará, no clist. do Poço 
da Pedra e term o elo Saboeiro. 

CAMPINA. Igarapé do Estado do Pará , aff. do rio Mu
juim, no mun. da Vigia, 

CAMPINAS . Log . do Estado do Amazonas, no clist. ele 
i\1anacapurú, com um a esc h. publ. mixta, c1·eada pela Lei n. 
84 ele 24 de setembro ele 1894. 

CAMPINAS. Bairro do mun. de Pindamonhangaba e Es~ 
tado de S. Paulo, com eschola . 

CAMPI'NEIRO. Ramal ferreo do Estado ele S. Paulo, vai 
de Campinas ao bairro das Cabras, com uma extensão de 33 
kils . Bitola ele Om,60 . 'l' em as seguintes estações: Campinas, 
Gnanabal·a , Cavalcante, Arraial dos Souzas, S. Luciano, Ca
ptteira Grande, Quedas e Cabt·as. 

CAMPINHO. Bairro elo mun. de Lorena e Estado de São 
Paulo ; com esch oJa . 
· CAMPINHO. Log. do Estado ele Minas Geraes, n o dist. elo 
Curral e muu . ele Barbacena . 

CAMPINHO. Ant igo forte do Distric to Feder al. Na estrada 
ge ra l de Santa Cruz, a 11 milhas da cidade, sobr e uma oollina 
proxima ao cruzamento elas estradas de Campo Gra nde e ele 
Jacarépag uá, fo i construido em 1822 o forte de N. S . ela Glori a 
armado ele nove boccas ele fogo e auxiliado por outras assesta· 
elas nas montan has fronteiras , domina-ndo essaa estradas e a 
de lraja , onde é hoje o largo do Macl ureira . Posição estrategica 
de va lor por estar en tre· um contraforte da sel'!'a do A. ndar <thy 
e as monlanhas ele Irajá , em um a espec ie de desfiladeiro, do
minando as duas estr adas e servindo ele guarda avançada 
deste lado ela cidade, foram, tanto o fo t·te como as baterias a u
xi lia res desarmados em 1831, sendo no logar elo forte estabe
lecido, desde 1852, o laboratori o pyrotechnico do exer ci'to . 

CAMPINHO. Morro do Estado do E . Santo, no mun. da 
capital, em frente á Pedra do Lazaro . 

CAMPINHO. Corrego do Es tado ele S . P aulo, afl' . do rio 
San to An astacio, trib. elo Paraná. 

CAMPO. R ibeirão do Estado de S . P aulo, aff. do ribei rão 
Grande, que o é elo rio Juquiá . Recebe o carrego da Mombuca . 

CAMPO. Ribeirão que nasce na serra do Fim e lança-se 
no L'io Hurabolcl"t, no Estado de Santa Catharina. (In f. loc.). 
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CAMPO . Carrego do Estado ele Minas Geraes , é uma elas 
cabeceiras do rio Cap ivary, trib. elo Sapucaby-mirim. 

CAMPO ALEGRE. Log. do Estado do Amazonas, 110 mun . 
da capital , á margem eSCJ. do rio Negro·. 

CAMPO ALEGRE . Pov . do Estado das A lagôas, no mu11 . 
de S . Miguel elos Campos . E' lambem denominada Mosquito. 

CAMPO ALEGRE . Log . do Estado de Minas Geraes, 110 
dis·t. de Ca·tas Altas, mun. de Santa Barbara; com uma esch. 
publ., areada pela Lei n . 106 de 24 de julho de 1894. · 

CAMPO ALEGRE. Log . do Estado de Minas Geraes, no 
mun . ele Diamautina . 

CAMPO ALEGRE. Ribe irão elo !Lstaclo ele Goyaz, aff. elo 
rio Passa Quatr o, tri b- du rio do P eixe. 

CAMPO BONITO . Log. do Estado ele Matto Grosso, no 
mun. ele Mü anda , 42 kil s . distante do rio Paraguay. 

CAMPO DA BOCAINA . Log . do Estado de MaLta Gr osso, 
no dist. de Santo Antonio elo Rio Abaixo. 

CAMPO DA DONA. Conego do Estado de Minas Ge1•aes, 
afl:'. do rio Pinheiro, no mun. ela Diama n timt. 

CAMPO DA ONÇA . Carrego do gstaclo de Min as Geraes, 
nas divisas do d is t. <.lo Carmo do Campo Grande. ' 

CAMPO DE SANTO ANTONIO. Log. do Es tado de Minas 
Ger aes, no elis t. ele Taquarussú, com eschola. 

CAMPO DE S. JOÃO. R iach o do Dis tricto Federal; des
agua na Barra ela Guara tiba. 

CAMPO DO CRATO . Log . do Estado elo Amazonas , 110 
mun. ele Humaitá . 

CAMPO DO MEIO. Log . elo Estado de Minas Geraes no 
mun. ele Dores da Boa Espera nça . · ' 

CAMPO GRANDE. Suburbio ela cidade de Itabaiana no 
Estado ele Sergip ; com um a esch. publica . ' 

CAMPO GRANDE. P ov . elo Estado de Minas Geraes no 
mun. ele Pitanguy. ' 

CAMPO GRANDE. Ribeirão elo Estado ele Minas Geraes, 
no mun . do Bom Fim, pro:dmo á sena ela Boa Vis ta. Vai 
para o rio Pará . 

CAMPOS. Log . do Estado elo Ceará, no te rmo ele Ben
jamim ConsLant . 

CAMPOS . Log. elo Estado elo R . G . do Nor te, no muu . 
de Mar ~ins, com um açude . 

CAMPOS EL YSIOS. Log . do Estado das Alagôas, no 
mun . de Maragogy , com um engenho de assucar. 

CAMPOS GERAES. Carrego do Es·tado ele Minas Geraes 
é um dos fo rmaliures elo ri beir<1o da Glot·i a , trib. elo rio da~ 
Mortes. 

CAMPO TRISTE. Carrego do Estado ele S. Paulo. afl:'. 
do ribeirão elos Porcos, trib. elo J.ag- uary. 

CAMUNA. R io elo Estado de S. Paulo, no mun . de 
Igua pe. 

CANABUIM. Log. do Estado elo Am<Lzonas, á margem 
esq. elo rio Juruá . 

CANAÇARY. Lago elo Estado elo Amazonas, no mu11. ele 
Sil ves. 

CANACURY. Log . e ig!, rapé elo Es tado elo An.azonas no 
mun. da Labrea, á margem esq. elo rio P urús . ' 

CANASTRÃO . Serra do E stado do Paraná, nos limites do 
mun. de Jaguat·yah iva. 

CANCAIA. Bairro do mnn. ela Cotia elo Es tado ele São. 
P aulo, com eschola . ~ncon tre i ta mbem escripto Ca uca ia . 

CANDEAL. R io do Es tado da Bahia, banh a o m;tn . de 
Condeuba e desagua n o Santo Antonio ou Pé da Sen a . Tem 
um. curso ele '12 kilbmetros. 

CANDONGA. Corrego do Estado de Minas Geraes; nasce 
no Tanque, no a lto ela set•ra de Tiradentes e desagtta na 
margem dir. elo rio das Mortes. 

CANELLA. Rio elo Estado de S . Paulo, banha o mun. 
de Iguape e de~agua n o Un a do Prelado. 

CANGATY. Log . elo Estado do Cear á, no termo de Ben
j am im Constant . Ha um outro log. do mesmo nome no termo 
ela Cachoeira . 

CANGICA . R io elo Estaclo elo E . Santo, banha o mun. de 
Afionso Clau dio e desagua n 0 rio Gua ndú. 

CAN GUASSU. Morro da cidade de Ca ldas e Estado de 
Miuas Geraes. 

CANGUIRY. Rio do Estado de Santa Catharina , no mun. 
de Imat·uhy. 

CANICARÚ. Igm·apé e lago do Estado elo Amazonas, na 
com . de Coary . 

CANIQUÊ . Igarapé do Estado do Pará no dis t . de Ita-
pecurú e num. ela capi~al. ' 

CANNABRAVA. Pov. do Estado de Minas Geraes no 
muu. do Peçanha, com uma esch . publ. m ixta. CL·eada pela 
Lei n . 106 ele 2! ele j ulho ele 1894 . 

CANN ABRA V A. Log . elo Estado de Minas Geraes, no 
dist . ele 'l' h<!ophi o Ottoni . 

CANNABRA VA. Rio do ffistado elo Piauhy, aff. do Par
nahyba. 

CANNABRAVA. Rio do Estado do R. G. do Nor te 
banha o mun. ele To uros e clesagua na lagôa elo Boqueirão: 
Tem u m curso de oito kilometros. · 

CANN A BRA V A . Rio elo Es tado da Bahia, aff. da mar
gem elir. elo Gavião , t rib. elo rio de Contas. 

CANN ABRA V A . Cor rego elo S:s·bado de Goyaz, aff. ela 
mar gem esq. do rio do Monteir o. 

CANNAHYNA . Riocho do Estado do P ará, no mun. de 
Bagre . 

CANNAS. Ilha elo Estado ela Rio de Janei ro, na bahia de 
Angra dos Reis . 

CANNAS. Arroio elo illstado elo R. G . do Sul, a1f. da 
margem di r. elo Vaccacahy, trib . do Jacuhy. 

CANNAVIAL. Igar apé na freg . do Mosqueiro e Estado do 
P ará. Vae para o rio Mary-mary. 

CANÔAS. Log. do Estado das Alagôas, no mun. da capi
tal , com um engenho ele assl!car. 

CANÔAS. Bairt•o elo· mun . da i\Iococa e Estado de S. Paulo 
com esch . Orago N. S. da Luz. ' 

CANÔAS. Rio nas divisas elos Estados de S. P a ulo com 0 
de Minas Geraes , recebe o Arêas e clesaglla no rio P ardo. 

CANÔAS. Ribeirão do Estado ele Minas Geraes , banha 0 
mun. ele Montes Claros e va i para o ribeirão J uramento . 

CANSANÇÃO. Log. elo ill stado elas Alagôas, no mun . de 
Muricy, com um engenho de assucar. 

CANTAGALLO. Pov . do Es tado do Piauhy, a NE. da ci
dade do l~arn ab yba, na. margem esq. do rio lguarassú. 

CANTAGALLO. Bairro elo mun . de Lorena e Estado de São 
Paulo, com esch . Orago Sa1rta Cruz. 

CANTAGALLO. B;cirro da cidade ele Guanhães; no Estado 
ele Minas Geraes. 

CANTAGALLO. Serra do Estado elo R io de Janeiro, no 
mun. ele Maricá. 

CANTAGAL.LO . Serra do Estado do Paraná, entre as 
ser ras do J uquiá e das Larangeil'as. Dá origem ao rio de seu 
nome . 

CANTAGALLO. Ilha do EstaclÕ ela Bahia, no mun. do 
Porto ele Santa Maria da Victo t·ia. E' assim denominada por 
ficar perto ela fazen da elo m es mo nome . 

CANTAGALLO . Cachoeira e ilha no rio S. Francisco, pro-; 
x irna da cachoeira elos Bois e das ilhas Malhada e Carnahuba. 
F icam na 276ll legua exploracla poT Halfelcl. 

CANTAG ALLO. E' assim tambem denom inada a ponta de 
Itapocoroy, no Estado ele Santa Catharina . Vide I tapo
ooroy . 

CANTAGALLO. Arroio do Estado do Paraná, aJJ'. da mar
gem di r. do rio Cavernoso. 

• 
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CANTAGALLO. Corrego do Estado de Minas Ge t•aes ; 
desce do mort·o elo Mor cego e p~ssa pela pov . do set t nome. E' 
eno-t·ossa clo pelo Mol'l'O ela 'l'elba e entra na margem esq. do 
rio

0 
elas Mortes pouco nc im a da eftação d o Barroso. E' ·t:un

bem denominado col'l'ego ela Praia. 
CANTAGALLO. Rio d o Eslado ele i\linas Geraes·, aff. ela 

margem clir. do Prata, que o é elo Piracicaba. 'r em oito kils. 
do eJttensão. 

CANTANHEDE . Cn m a;; te mome, J oão Va~co Manoel el e 
Bt•aun na s ua Descl"ijJção Geom·. do Estcbdo elo Pará (1789), faz 
rnen~ão ele uma pov. situada na nHtrge m a ustr al elo Amazo
nas, a tres leguas ele Out·em e diz set· a antiga A r ap ij ó. 

CANTAREIRA . Serra elo B:stacl o de S. Paulo, no mun. 
da capital. Delbt nasce dive r sos l'i be iros,. e ntre os ~uae .'! o 
Bart·o Bt· anco, o 'l'ouclllho e o lg ttalemy, cuJas agn ns sao ap ro
veitadas pa..ra o abaste0 im ento cht cidacl~ de S . Paulo. 

CANTINHO. Log. elo Estado das Alagôas , no mqn. cb 
capital, com um engen ho de assuca r. Ha um o~tro log . do 
mes mo nome no mun. de Atalaia. 

CANTINHO. Uma elas estações da l!;mpreza Viação elo Bl'a
zil , no rio elas Velhas e Est.ado ele Minas Geraes. 

CANTO. Log elo Estado elo C~a l' á , no termo ele S. Ber-
nat·elo . 

CANTO. Pov. do Estado ele Pernambuco, no clist. ele Mu
ril; eca . 

CANTO. L agôa elo Estado elo R. G . elo Norte , no mun . de 
Apocly . 

CANUDAL . Serra elo Estado do E. Santo, no mun. elo Ca-
choeira do ltapemirim. • 

CANUDOS. Mun. s uppr im iclo a 2! de janei ro ele 1.893, sendo 
seu territorio i ncorporado ao do Arroio Grande ; no E~taclo do 
R. G. elo Sul. Orago San ~a Izabe l. 

CANUDOS. Log. elo Estado elo R. G . elo Su l, no. mun. elo 
R io 'Grande. 

CANUDOS . Log. a 12 kils. cli&ta n te ela cidade da Diaman
tina, no Estado ele Minas Geraes. 

CANUDOS. Passo no rio J aguarã o, p~rto elo Sangradouro 
e n a clit·ecção ela l agôa Mirim; do Estado do R. G. elo Sul. 

CANUDOS. Lagôa do Estado R . G. do Norte, no mun. elo 
Apody. 

CAPANÁ. Dist . elo mun . ele i\llanicoré e Estado do Ama
zonas. Nelle fica o igar:tpé Matopú a lém ele outros. 

CAPÃO. Loo- . no mun. elo P:uahyba do SLt! do Estado elo 
Rio ele Janeiro, 

0

na estt· acla da E ncru:zilh ada a Cebolas . Ha 
a h i uma ponte . 

CAPÃO . Log . d o Estado ele Minas Ger:.te.~, no mun. ele 
Tres Pon Las. 

CAP ÃO. Rio do Distl'icto F~del'al; desagua h o In· aço d o 
mar qne separa a Mar ambaia do continente. E m sua fóz bifur
ca,-se em clous braços formando a ilha elo Capão. 

CAPÃO ALTO. Ribeirão elo Estado ele S. Paulo, ali'. elo 
J'iO Apiilby. 

CAPÃO BONITO. Log . elo ·Esta<lo ele S . Paul o, nó mun. 
de Avaré, com uns 300 habitantes. 

CAP ÃO DA REVISTA. Log. elo E~taclo elo R. G. elo Sul, 
no mun. de Santo Amar o, com escbola. 

CAPÃO DAS ANTAS. Cor reo-o elo EsLaelo ele Minas Ge
r aes afl'. el a mar~~'em d il' . elo rio El vas . De u m e out r o lado 
dess~ corrego fica~ as peclr'eiras elo Ribeit•ão, elas quaes se obtem 
ca l de muito boa qua lidade. 

CAPÃO DO ANGICO. Car rego elo Estado de Minas Geraes, 
aft'. do rio Aj udas . 

CAPÃO DO MEIO . Log. elo Eslado do Rio G. do Sul, no 
mun. de S. José do Norte. 

CAPÃO DO MEIO. Log. elo Estado de Multo Grosso, no 
2° di str. elo mun. ela capital. 

CAPÃO DO MENINO. Monte bastante a lt.o do Estado de 
Minas Geraes, na~ proximidades da marge m di r. elo rio 
Grande . 

CAPÃO DO NEGRO . L og . do Es ~a clo ele MaLto Grosso, no 
clistr. de S. Gonçalo. 

CAPÃO DO QUEIXADA. Cotwgo elo Estado de Minas 
Ge1·aeo, afl'. d o rio Bainb'lhy. 

CAPÃO DO URUBÚ. Log . elo Estado elo Rio ele Janeiro, 
no mun. ele Macallé . Ha ou houve ahi uma pOn\~ . . · 

CAPÃO PRETO . E stação ela Compnnhia Panlisla. ele Vi~s 
Ferreas e F lu,·i aes, no r <~ mal da A::pui Verm elha ela s~cção Rw 
Claro. Foi inangut·acla e m 2 de outubt·o ele 189l: . 

CAPÃO REDON DO. Col'l·ego elo Estado de Minas Ge 1·aes ; 
desagua na marge m clir . elo rio Ehas ,j :mlo ú fazenda elo 
Valel'io. 

CAP ÃO SECCO. Cort•ego el o EBtado de Minas GerMs; é um 
elos form a dores elo ribeirão da Lagôa Dont•a.da, trib. elo rio 
Caranelahy . 

CAPELLA DA ILHA GRANDE. Log. no mun. ele Santa 
Ct·uz elo Rio Pardo do E s tado de S . Paulo, com escbolas. 

CAPELLA DE ITAPUAN. Log . do Estado do R . G. do 
Sul, no mun. el e Viamão. · 

CAPELLA DO DOURA DÃO. Bairro no mun. ele Pirajú e 
Estado ele S . Paulo , com eschola. 

CAPELLA DO PIRAPETINGA. Log . do E s ta do rlo Rio 
ele Janeit·o, n s el ist. ele Santo Antonio el a Vargem Gr a nde e 
mun. ele Rezende, com uma esch. et•eacla pela Lei n. 207'cle 13 
ele clezem bt·o de 1895. 

CAPELLA DO PRATA. 13ait"ro do mtÍn. ele Barretos e 
EsLaclo ele S. Pattlo, com uma eFchola . 

CAPELLA DOS LAMINS. Pov . no mun . ele P assa Qtta tt·o, 
Estado ele Mi nas Ge ra es; co m uma esch. publ., creacla pela 
Lei n. 106 ele 24 de j ulho ele 189'!. 

CAPIM . L og . elo Estado do Ceará, na sert•a da Met•uoca. 

CAPIM. Bairro do mun . ele Una, no ms~ado de S. Paulo ; 
com uma esch. et·eada pela Lei n. a78 de 4 ele se tembro 
de 1895 . 

CAPIM-ASSÚ. Pov. do E stada elo Ma ranlt ã o, na com. ele 
S . Vieente F errer. 

CAPIM MEL LADO. Morro do Di stri c to F ederal, na freg. 
ele Campo Grande, proxim o aos ruot'l'OS ela Bica, de Ita pttca e 
das .Pi a bas . 

CAPIM-TUBA . Lago elo Estado elo Amazonas, no mun. ele 
Borba, no rio Aripuaná. 

CAPIN AL. li h a elo Es~ado elo P a r á, con.tig-tta ã ilha Ca 
viana, no mun, ele Chaves. 

CAPINZAL. Rio elo Estado el as Alagôas, aff. elo Gelituba, 
que o é elo Santo Antonio Grande. 

CAPI STRANO. Serra elo Estado de Matto Grosso, . no Pa
ranatin ga . 

CAPITÃO IGNACIO. Mo t·ro do Di stri cLo Federal, no sacco 
el a Gua l'a tii.Ja. 

CAPITÃO JACINTHO. Carrego Gl.o Es tado el e Minas Geraes, 
a n·. eln ma rgem esq . do ribeirão ela Conquista, q ue é brib. elo 
rio el a s Mortes. 

CAPITÃO MANECO. Bait·ro do mun. elo Pamhybuna, no 
Estado ele S. Pattlo, com escol as . 

CAPITARY. Rio elo Es tado do Amazonas, no mun. de Co
dajás . 

CA.PITINGA. Carrego do Estado de Minas Geraes, aff. el a 
margem esq . elo ribeirão ela Ressaquinha. Vem elo pov, elo seu 
nome . 

CAPITUBINHA. Ribeirão elo Estado de Minas Get•aes, afl'. 
do rio Sa pnca hy . 

CAPIVARA. Log. elo E stado elo Ceará, no mun. d e Mi
Jag t· es. 

CAPIVARY. R ibeirão do E s tad o ele Minas Ger aes, n asce n a 
se n·a da Boa Vi sta, per t.o cl(l. fazenda ela Estacada, e d epois ele 
recelJer o l'i beirão ele Itaipeva, corregos elas Posses e elas Pedras 
va i !a nca r-se na margem esq . elo rio Grande pottco a cima da 
Ponte, em Madre ele Deus e perto da faze nda ela Se rra . 
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ÜAPIVARY. Morro elo Estado de Santa Catbarín~, no 
mun . ele Imaruhy. 

CAPIVARY-MIRIM . Rio do TIJstaclo de S. Paulo, banha o 
muu . de lndayatuba e clesagua no C;~pivary -assú. 

CAPOAVA . Rio elo Estado de S. Paulo, no mun. de Cara · 
guatatuba. 

CAPONTINGA. Ilha elo Estado do Parit, pertencente á pov. 
de S . José elo Carrazeelo e com. ele Gul'upá. 

CAPOTE. COt'l'ego elo E~taclo de Minas Geraes, re.une-se ao 
COL'l'ego ela Cacltoeira, e jun los vão ao rio Caraudaby . 

CAPUEI RA. Serra elo Estado do H.. G . elo Nol'le. no mun. 
do l?atú. · 

CAPUEIRA. Rio elo Estado do Rio ele Janeiro , ·aff . elo 
AI· leia Velha, que o é do S. J oiio. 

CAPUE I RA. Corrego elo Es tado ele Goyaz, aiT. elo rio Ponte 
Al ta. · 

CAPUEIRA. Corrego do Estaelo dê Matto Gt·os>o, aff. elo 
rio San la Quitel'ia, no mun. ele Sant'Anna do Paranahyba . 

CAPUE IRA DA PALHA. Log . do Est~do das AlagOas• 
no mun . ele Mul'icy , com um engenho de ass11car. 

CAPUEIRA DO CAF É . Morro do Estado ele Minas Geraes, 
entre 'l'ttrvo e Ayuruoca . 

CAPUEIRA GRANDE. Log. do Estado ele Minas Gel'aes, 
no dist. de Sant'Anna do 011ça e mun. de Pilanguy, com 
escho la . 

CAPU E I RA GRANDE. Estação do Ramal F er l'eo Cam 
pi neiro, no Estado ele S. Paulo, entre as estaçõ2s de S. Luciano 
e Quedas . 

CAPUEIRA GRANDE. i\lor ro do Districto Federal, na freg. 
de Guaratiba . 

CAPUEIRA GRANDE. Corrego do Estado ele S. Paulo, 
afl'. do r ibei1·iio P ederneil'a s,que o ê do 'l'ieté . 

CAPUEIRA GRANDE . Conego rlo Est:1~o ele Goyaz, a1L 
elo rio Descoberto. 

CAPUEI RAS. Ribeirão do Estado de S. Paulo, banha o mun . 
do Avaré e desagua no Bal'l·a Grande. 

CAPUEIRAS DO COVÓ . Log. do Estado do Paraná, no 
mun. ele Guarapuava. 

CARÂ. Arroio do Estado do R. G . do Sul , desagua na mar
gem diL·. do rio Camaq 11 ;m etüt·e os arroios das Pedras e 
Sapata . 

CARÂ. Corrego elo Eslado de Minas Geraes, aff. da mar
gem esq . do l'ibeirão Alberto Dias. 

CA~ACANGA . Log . do Est:1do elo Ceará., em Pacatuba . 

CARACARÂ. Corrego do Estado ele Minas Geraes, aíl'. da 
margem esq. do ribeirão elos Ar r udas. 

CARACARÂ. Ribei r ão do Estado ele Minas Geraes, no d ist · 
da Cachoeira e mun . da Ba.gage m . Vae para o rio deste 
nome. 

CARACOL . H.iiJeirão do Estado ele S . Paulo, aiT. elo l'io 
Parant•panema. 

CARACOL . Arroio do Estado do R. G. do Sul, ua colonia 
Jagua ry . Corre para o rio deste nome. 

CARAHUBAS . Pov . cloEslado doR . G. cloNor Le, .nomun . 
de Cunae> Novos . 

CARAHU BAS. Lagôa do Estado elo H. . G . do Norte, no 
m un . do Ceara-m irim . 

CARA HYBAS. Ribeiriio aff. do Farinha, que o é do 'l'o~ 
cautins, no Estado do Maraubão. 

CARAM U R Ú . Log. do Estado das Alagô:LS, no mu n . de 
Maragogy, com um engenho de assucar. 

CARAMUR Ú . Nome com que nasce o rio Juquer yquerê, 
no Estado de S . Paulo . 

CARANÂ-DEUA . Igarapé elo Estado do Pará, no mun . de 
Cametá . Tambem escrevem Caranandeua. 
. CARANANDU'BA. Log. do Estado do Pará, na freg. do 
Mosqueiro, com uma esch·. publica . 

CARAN APY. Jg·arapé do Estado do Amazonas, no lu u 11 • 
de Canutam<). . 

CARANDÂ. Log . do Estado de Matlo Grosso, no mun. da 
capiLal, á má rgem do ribeiriio Bandeira. 

CARANDÁ FECHADO . Log . do Estado de 1\Iutt~ Grosso 
no mun . de Miranda . ' 

CARANGOL A. Set-ra tlo Estado de Minas Geraes, no muu. 
do seu nome . Dá origem ao rio S. Luiz. 

CARANGUEJO . Log. do Es~ado do Ceará, no te t· ruo d·e 
S. Benedicto. 

CARANGUEJO. Ponta na embocadura do rio Pericuman, 
no l!:staelo elo Maranhão . 

CARANGUEJO. RiLeiriio elo Es tado do Rio de Janeiro 
aJr. do ribeil'ão das Lages . ' 

CARANGUEJO, Cachoeira na margem dir . elo: r io Negr o 
no ltstaclo do Amazonas . l.Il' bastante e:densa e tor·tuosa, po ~ 
rém de pequena queda. 

CJ.RÂO. Log. do Estado do Ceará, no te1•mo do Tamboril. 
CARAPANÃ. 1\ha do Estado do Para, no mun. de Bt"eves . 

CARAPIRANGA. R io do Estado de S . Paulo. no mun. 
de Ig uape. · 

CARAP ITUBAS. Ilha do Estado da Bahia, entre o. ilha de 
Itaparica. e o continente. · 

CARAPU ÇA. L•lg . do Estado do · Ceará. no Ja()'uaribe-
mirinL · 0 

CARAPU ÇA. 
do rio Guanctú . 

CARAFUÇAS . 
Get·aes. 

Morro do Dis tr icto Federa l , (t mat•O'em esq . 
P rende-se ao mono do · Bandeira. 

0 

Porto no rio A baeté e Estado de Minas 

CARARÂ . Igarapé do Estado do Pat·á, no mun. ele Orh:i
mina. 

CARARAUCÚ. L ago do Estado do Amazonas, no mun. de 
Pál'intins. R ecebe o lago Chato. 

CARÂS. Ilha do Estado do Pará, no m un. de Macapú. 
CARAT UBA . Igarapé do Estado elo Pará, em S. Domingos 

da Boa Vista . · 

CARAUAPY. Ig-anipé do Estado do Amazonas, no mnn , 
de Cauutama . 

CARAU ARY. Log. do Estado do Amazonas, no rio JLt r uá, á 
margem esq. do r10 deste nome; na com. de 'l'effé · co in uma 
esc h. publ. , creada pe la Lei n. 82 de 24 ele' se tem bt:o de 1894. 
Foi CL'eado mun. pelas Le iR ns. 76 ele tl de setembro de 1894 
e 1L4 ele 17 ele abr il de· 1895; e iustallado a 18 de agosto deste 
ultimo anno; com. péla Lei n . 113 de 5 de outubro de 1895 . 

CARCUNDA . Ser ra elo Estado elo R . G . do Nor te, no mtl ll , 
elo Jardim de Angicos . 

CARCUNDA. Serra elo .Estado elo R. G. elo Norte, no mun. 
de San t' Anna do l\lattos . 

CAR DI B U RGO. Dist. do mun. de Sele Lag·ôas; no Estado 
de Minas Geraes. 

CARDOSO. Bair t•o do mun . de Püacicaba, no Estado ·de 
S. Paulo, com escho la. 

CARDOSO FRANCO . Morro do Estado do S. Paulo. Vide 
Gr ande (no Supplemeuto). 

CARDOSO M OREI RA. Uma das estações da E. de Fl. do 
Ca t·angola, no Estado do'Rio de Janei ro. 

CARDOS OS . Log. do Estado de Minas Geraes, no dist . de 
Pains e m un. ela Form iga . 

CAR I MAÚ .. Lago elo Estl\do tlo Amazonas, ri. margem occi
den·tal .do rio Branco. 

CARI NÁ. Log. elo Estado do P11rá, r.o mun. de Oure:m. 

CARIOCA. Log . do Estado do E. Santo, no mun . de. 
V ianna. 

CARI OCA. Correg., elo Estado de Minas Geraes, afl. da 
margem cl ir. elo r tbeirão Gloria, trib. do rio das Mortes. E' 
tambem denominado ela Serra, 

• 
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CARIS. Log. do Estado das Alagôas, no dist . de Ge~ituba 
e mun. de S. Luiz de Quitunde, com um enge nho ele assucar. 

CARLOS (S .). Lagôa elo f!:staclo elas Alagôás, proxima a da 
Egl'ej a . Jl:n"tre essas ~~uas ~agôas "' sobre uma co lhn a acha-se 
assente a cidade de ll·a1pu. 

CARLOS GOMES. Arroio do Estado elo Paraná, aff. da 
margem esq. do rio Ocohy, trib. do I;' ar anã. 

CARMO. Pov. do Estado ele Sergipe, no mun. do Rosario. 
Foi elevada á categoria de villa pela Lei n. 83 de 26 de ou
tubro de 1894 . 

CARMO. F or taleza construída em 1726 pelo engenhe iro Ni
coláo de Abreu, por ord em do vice-rei conde ele Sab•1gosa, para 
defeza da Ci;J.pital elo Estado do E. Santo. 

CARMO DA CACHOEIRA. Arraial do Estado ele Minas 
Geraes, distante qua ~ro leguas ele 'rres Cnrnc;ões, ban)Jaclo. pPlo 
ribeirão elo seu nome, atf. rlo Couro rlo Cervo , com n altitude 
aproximada ele 870 metros. Tem egreja, cemit~t·io e esch 
publ. Suas ruas são cot·tadas em angulo recto ·, 11: be~1 com
marcial e es tá situado em uma zona cafeeira. E a ant1ga Ca
choeira do Rato. 

CARMO DA CACHOEIRA. Ribeirão do Elstacln de Minas 
Geraes. aff. r] a margem esq. elo Couro elo ( 'er1·o, que é trib. 
elo rio Cervo e este do rio Grande . 

CARNAHUBA. Log. elo Estado das Alagôas, no mun, ele 
Atalaia, com um engenho de assucar. 

CARNAHUBINHA. Log. do El staclo do Cear á, no clist. 
ele Aracaty-assú 

CARNAHUBINHA. Porto elo E9·tado do R. G. elo Norte, 
no rio .Juncliahy, seis [(ils. distan te da séde elo mun . ele S. Gon
çalo . 

·CARNAHYBA. Estação ela E. de F. ele Alagoinhas ao 
Joazeiro no Es·ta clo da B,hia . Fica proxima ao rio Salitre. 
Foi inat;guracla a 24 ele fevereiro de 1896. 

CARNAVAL. Log . rio Estado elo Amazonas, no mun. de 
Antimary, á margem esq. do rio Acre. 

CAROBAS. Log . elo Estado elo Ceará, no mun; ela Palma . 

CAROLO. Carreg-o elo Estado de Min as Geraes, banha o 
mun. ela Conceição- do Serro e desagua no rio Onça, trib. do 
Tanque. 

CARQUEJA. Cachoeira no Estado elo Rio ele Janeiro. Vai 
para o ri.o Mantiquera, 

CARRAPICH(). Lo~ . elo Estado de Mátto Q-rosso, no clist. 
de Santo Antonio do R10 Abaixo, mun. da capital, á margem 
dir. do rio Cuyabá. 

CARRAPICHO. Correg0 elo Estado Minas de Geraes, aff. 
do rio .Arassnahy, entre Calháo e S. Domingos. 

CARRAPIÓ. Lagôa elo Estado do Ceará, em Pacatuba. 
CARRASEDO. Ilha do Estado do Pará, na pov. do seu 

nome e com. de Gurupá. 
CARREIRA. Ribeirão do E stado do P a ra ná, aff, do rio 

ela Cinza. Banha o mun. do Pirahy e rece be o ribeirão do 
Padre . 

CARRINHOS . Carrego elo Estado de S . 'Paulo , alf. elo 
ribeirão elos Olhos d' Agua, entre Araraquar.a e S. Carlos elo 
Pinhal. 

CARRO QUEBRADO. Log. elo Estado do Ceará, no termo 
elo Ic6, 

CARRO QUEBRADO . Log. elo Estado de Ma~to Grosso, 
no dist. de S;\nto Antonio do Rio Abaixo, á margem esq . do 
rio Aricá-mirim. 

CARRO QUEBRADO . Morro elo Estado de Goyaz, no dis ·t· 
de S. José de iVI'ossamedes . · . 

CARRO QUEBRADO. Carrego do Elstado de Minas Geraes , 
aff . ela margem esq. do ribeirão Alberto Dias . 

CARUARÚ. Log . elo Estado do Pará, no dist. do Mos 
queirn. 

CARURÚ. Rio do Estado de Goyaz, aff. da margem esq. 
do Capivat'y, trib. do Corumbá, 

CARVALHO. Rio do Estado do R. G. do Norte, banha o 
mun. de Canguar etama e desagua no Curimatahu. (Inf. loc .) 

CARVÃO. Log. do Esbdo de Matto Grosso, no mun. ele 
Caceres . 

CARVOAL. Log . do Estado de Matto Grosso , no dist. de 
Santo Antonio elo R io Abaixo, mun. ela Capital, proximo ao 
rio Mutum, á bahia de Cuyabà-mirim e i;J.O morro do Bananal. 

CARY. Ilha do IT:staclo do Pará, no mun, do Curralinho. 
CAR Y. Rio do Estado cla.s Alagôas, aff . do Manguaba. 
CARYUA. Log. elo Estado do Pará, no mun . de Onrem, 

com uma e~ch . pnbl. 

CASA DA POLVORA. Ilha do Estado elo R . G. do Sul, 
na fóz do rio Jacuby, cleft·onte ele Porto Alegre. 

CASA FORTE. Log . do Estado do Ceará, no mun . do 
Sobral. 

CASA GRANDE. Pov. elo Estado ele Santa Catharina, no 
mun . de Imaruhy. 

CASANOVA. Ribe irão cloillstaclo deMinas Geraes, atr. da 
margem esq. do l'io elas Mortes Pequeno. 

CASA QUEIMADA. Log . elo E• tado do Rio de J a neiro, 
nn. es trada da Varzea, dist. ela IT:ncruzilhada e mun . do Pa
r ahyba elo Rui. Ha ahi uma pon·be • 

CASAS ALTAS. Log . do IT:stado elo Rio da Janeiro, no 
mun . ele Itaguaby, com eschola. 

CASCABULHO. Corrego do ]i]stado de Minas Geraes, aff. 
do rio Pi rape ti nga, que o e elo rio elas Mortes. 

CASCALHO. Pov. rlo illstaclo ele Min as Garáes, no clist. de 
Santo Antonio do Amparo e mun. elo Bom Sucesso . 

CASCALHO . Rio elo Estado de Santa Catharina; lança-se 
no P irabeiraha depois de contornar a serra elo Cedro, donde é 
or iginat·io (Tn f. loc.) 

CASCAVEL. Morro do Esrado elo R . G. ·elo Norte, no mun. 
ele Cul'l'aes Novos. 

CASCAVEL. Riacho do Estado do Çeará, aff. do rio 
Aracat.y-assú . 

CASCAVEL. Arroio do Estado do Para ná, aff. do rio 
Jordão. 

CASQUEIRO . R io do Estado ele S . Paulo, banha o mun. 
ele Tg11ape e desagua no Uno do Pt·elaclo. 

CASQUEIRO DE S. JOSÉ. Sitio ao SO. ela barra ele rio 
Maruhy, no F.s·tado de Ssnta patharina. O sólo cless~ sitio, 
como o nome indica, é um con.Jnncto ele mariscos e fosse1s ; no
tam-se alguns de dimen sões colossaes . 

CASSOCOTIBA. Log. elo Estado do Rio de Janeiro, no 
mun. de Maricá. 

CASTANHA GRANDE. Log. do Estado das Alagôas, no 
mun. de S. Luiz ele Quitunde, com um engenho ele assucar. 

CASTANHO . Igm•apé do Estado elo Pará, aff. elo rio Ta• 
pajoz. 

CASTELHANO. Cm·r P-go elo Estado de Minas Geraes, r eu
ne-se ao CJon tendas e jundos vão ao ribeirão Santa Quitel'ia, 
trib. elo rio Claro, que o é elo Sapucaby. 

CASTELLO. Log. elo Estado elo R. G . elo Norte, no mun, 
ele Martins, com um açude. 

CASTELLO. Log . elo Estado de Matto Grosso, no mun. ele 
Corumbá. 

CASTRO. Log. elo Estado ele Minas Geraes, no mun. de 
Entre Rios·. 

CASTRO. R ibeirão elo Estado de S. Paulo, aff. do r io S. 
Pedro, no mun. deste nome. 

CASTRO. Ribeirão elo Estado ele Minas Geraes. no mun . ele 
Marianna. 

CASTRO ALVES. Rio do Estado elo Paraná, afl'. do 
Iguassú. 

CATAGUÁ. Ilha do Estado do Rio de Ja neiro, no porto 
e mun. ele Angra elos Reis , proxima da ilha dos Cabritos, 
Tambem esct·evem Ca·tjguá. 

Si.704 
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CATAGUARINO. Foi assim cl e11o minado pela Camar a Mu 
nicipa l de Cataguazes o dist. do E. Sa uto elo l!lmpossado ; no 
Estado de Min as Geraes. 

CATANARY . Lago do Estado do Amazonas, no mun. ele 
Cori<.~j ás . · 

CATAPORA. R iacho do Estado elo Piauhy, aff. do rio Par
nahyba, no mun. ela Apparec icla. 

CATHARINA . (Santa) Igarapé elo Estado elo Pará, no mun. 
de Monte Aleg-re. 

CATIARA. Rio do Estado ela Bah ia , aff. ela margem clir. 
do Jagual'ipe. 

CATIGUÁ. Vicl. GMagttá. 
CATINGA. Rlo do Estado do Pará, na com. ele Baião . 

CATINGUEI.RA. Log. do Estado do Ceará , no mun . ele 
lvl ilagt·es . 

CATINGUEIRA. Serra do Estado do Ceo rá, nos limHas 
de lcó. 

CANTINGUEIRO GRANDE. L og . do Estado de Goyaz, 
no dist. de S. José de Mossamedes . 

CATOLE. Log . do Es tado cló R . G . elo Norle, no mu·n. elo 
Manins. com um aç ude . 

CATOLÉ. Rio elo Estado do R . G. elo No rte, banha o mnn . 
ele Teut·os e cleS<1gua n a l:lgôa do seu nome com um percut·so 
ele oito kilome~ros . 

CATRAQUIRY. Rio trib. ela margem clir. elo Put·ús . 
fl'i CATU.A. . Log. do Estado elo E. Saulo , a margem elo t• io 
Doce . 

CATUÁ. Ribeirão elo Estado ele Minas Geraes, afl'. da mar
gem di r . do rio Carandahy. 

CATUNY . Estação elo Pt•olongamento da E. ele F . ela Bahia, 
entre as estações ele Villa Nova e Jaguarary . 

OAUÃ. Lago do Eslado do Amazo nas, na margem dit·. do 
rio Madeira, a 39 1/2 leguas ela foz. 

CAUASSÚ. Pov . do E~tado do Rio G. elo Nor~e , no muo. 
do Jar(lim de Angieos, com cape lla. 

CAUCAIA. Log. elo Estado de S. Paulo, no mun. ela 
Co tia . 

CAUDA DO BOI. Log . elo Estado do P::tní, no mun. de 
Ot•lximina. 

CAVA. Leg. do E stado de Minas Geraes , sobre o rio Pa
t·auna . Ha ahi uma ponte. 

CAVA. Ribeirão do Estado de Minas Gera8s, b:tnha o 
muo. ele Alfenas e clesagaa no Correnteza, al'l'. do Sapucaby . 

CAVACO. Ser ra do Es tado do Parahy ba do Norte, entre 
Miser ic0rclia e Piancó, proxima elas serra s elo Gortume e de. 
J oão Pedro . . 

CAVACO. Sel'l'a do Estado de Minas Get•aes, no mun. elo 
Cat·mo do Rio Cla ro. 

CAVACOS. lh a na lagôa do Nol'te e Eõtado üas Al agôas . 

CAVADO . Lago do Estado do A.mázonas, na villa elo An~ 
timary. 

CAVAJURETAN: . Log . doEstaclo doR. G . do Sul no 
mun. de S. Vicente. T ambem escr evem Ca>ajuretá . ' 

CAVALCANTE. Es·tação do Ramal Ferreo Ca mpi11e iro , t\O 
Estado ele S . Paulo, <lot t•e as e't:tções ele Gttan abara e Arra ial 
eles Souzas . 

CAVALCANTE . Monte e riach o do Estaelo elo R. G. elo· 
Norte. no mun. ele Caicó. 

CAVALHADA VELHA. L og . do Estado ele Minas Ge.-aes, 
no m.ttn . de Diamant ina: cem uma esch . , creada pela Lei 
n.' 106 d~ 24 ele ju l ho de. 1894 . 

CAVALLEI RO. Serra elo Estado da Bahia, no mun. ele 
Geremoabo . tiobre o cume dessa serra ex iste uma pequeua 
capella intitnLtda Monte Calvario. 

CAVALLO. Riacho do E~taclo do Maranhão, aft'. do Par
nahyba . 

OW .. GE OG. S.í 

CAVANDAHY . Log . do Estado do R . G. elo Sul, no 
mun . ele Saato Angelo, com escbola. 

CAVEIRA. L og. elo Estaelo elo R. G. do Sul na mün ele 
D. Pecl t•ito, com eschoia. ' · 

CAVEIRA. Ribeirão do Estaelo el e Minas Geraes, atl'. da 
ma rgem d tt' , elo nacho do Freire, qu~ é trlu . elo rio das 
Mol'tes : Vem .do l ogat·ejo elo mesmo nome e entr a no t·iacho, 
clous ktls . ac tma ela barra eleõ te. (Eug . Augusto de AIJ L'eu 
Lacet·cla) 

CA V ,EIRAS. Pmia no mun . ele Villa Bella e Estado ele 
S . Paulo . 

CAVEIRAS . Rio do E >Laelo de Santà Ca tharina; ol'igina-se 
ela S_?r ra ele lrna ruhy e Ya t entt·ar na margem clil'. elo ri o 
Canoas . . 

CAVERÁ. At•t·oio elo Estado elo R . G. do Sul, a~T. do 
I btcuhy da Armada . Recebe o Vaccaiqu;) . 

CAVILHA. Log. do Estado do R . G . elo Sul. no 4o clist. 
de S. J osz elo Pa \t·oci n i o. · 

CAXUMBAETA. Sena elo Estado ele Minas Geraes entre 
S . Domingos e Itinga, i mat·gem elo J equ itinhonha . ' 

CA YUBI. Peque no rio elo Estado ele S. Paulo, banha ô 
num. ele Iguape e elesagmt no Itimirim. 

CEDRO. Log. elo Esi<\do ele Goyaz, no elist . ela Bat•r .:t c 
m1u1. da Capital. 

CEDRO . .Mol'l'O do Estado de i\linas Ge rae.> no ll1 1Jn, de 
1\larianna, nas divisas elo dist . de S . Gonçalo el~ Ubá . 

CEDRO. Iga t·apé elo Estado cl'l Amazonas , no mun. de 
Cau u Lama, á mat·ge m esq. elo r i o P ttrús . 

· CEDRO. Corrego do Estado de Minas Geraes alf. do San-
dim, q tte o é elo rio elas Mor tes Pec1ueno. ' 

CEGO. Il ha do Es.tado elo Pará, na com. ele Baião e clist . 
ele Areel uemu;1 ua . 

CELESTINO . Igat·apé elo Estado elo Pat'<t, banl1a o mtm. 
de Monsa rás e clesa.gtta no r io Concleixa. 

CELIDONIO. Es tayão ela E. F . Leopolclina , sitnacla no kil. 
8 .'147 elo ramal ele 'l'apimssú. 

CEMITERIO DAS ADRIANAS . Log. do Estado ele Min as 
Geraes, no mun . do feçan ha , com uma esch. pttbl . mixla, 
ct·eacla pela Lei n. 106 de 24 ele julbo de 1894. 

. CENTRA~ DE PERNAMBUCO (E. ch F . ) A extensão da. 
lJ ll~la em t:atego d urante o anuo ele '1 893 foi de 89.210 kils ., 
ma1s 17.13o ktls. do que no annQ anterior , por t3r sido entt·e
g ue a() tmfego de linili 9o uo d ia 5 de j anei ro a est~ção elo Gra-
vata . Coa La a linha em tra fego nove es tações e um a p:ll'ada a 
snbet·; RecLfe, Areas, Tigipiú, Jaboatão, Morenos, Tapera Vi
ctori a, Ei'ra•1cisco Glyce l'io , Russ inha e Gravatá . Compt'et.'encle 
cinco secções : ta do R ecife á Russ in ha, elo ki l. ú ao kil. 
72.075; 2·1 ele Russinha a Bezerros, elo kil. 72 . 075 ao kil. 
H 0 .124; 3" ele Bezerros a Cat•ttat•ú, elo kil. HO. 12! ao kil. 
i5 L. 835; 4" ele Cat·uarú a B ~ll o J ard im, clok il. 151.835 ao kil. 
i93 .6 l2 ; 5" ele Bello J ard im á Pesqueira , do kil. HJ:3 .612 ao 
kil. 225.275. 

CÉO. Mon te no mun . ele Viçosa e Eslado elo Cear a . E' o 
prolongamento ela cordilhe ira que so levanta ao poente e fúnna 
o planal to , onde se acha assentl).da a cidade. 

CE.f.CADO. Dist. elo t e.t·mo elo Ca mpestre, no Estado tia 
'Bah ia. · 

CERCADO. L og . do Estado de Minas Geraes. no d ist. do 
Deste t·t·o e mun. ele Entre Rios. · 

CERCADO . L og. elo E s tado de .Matto Grosso , no d is-L de 
Santo Antonio elo Rio Abaixo, mun. da cap ita l, á mar gem clir. 
el a rio Cuyab[t. · 

CERETAMA. Uma elas circumscripções em que se divide~ 
com. ele illaz.agão, no Estado elo Pará. . . 

CERNE . Qua r te il'i'ío no mun. da Campina Grande e E tad·0 
do Paraná . 

CERQUINHA. Log . do Estado do R. G . do Sul no mun 
ele Pelotas, á margem elo arro~o Santa Barbara. ' ' 

CERQU:IN;HA . Ri?eirão el o n:staclo de l\Iatto Gt·osso, aff. 
dlil no Q:uebo, que o e elo Guyaba. Nasce ele um bUL'it i,za l. 
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CERRADA. Ilha do E~taclo do Pat·á , entrG a ilha d o Ar a 
pary e a ponta ele Carnap ij6 . 

CE RRADJ. Lo;. elo E:sti.trlo de Mittao Ger aes , no cli st . do 
Destet• t•o e tUttn. de mntt·e Rios. com tutn esc h. creaela pela 
Lei n. 106 ele 24 de j ulho de 1894 . 

CERVO. Log. elo Estado ele Minas Gat·aes , no clisti ele 
San t' .\.nna de Sapttcahy e mun. ele Pouso Alegl'e , com eschola . 

CE RVO. Ribe irão do l!:stado ele S. Pau lo, aff. do l'io Pa rdo, 
que o é elo Pa rallapanema. 

CESARIO MACHADO . Estação da E . ele F. iYle lho't·amen
tos elo Braz il, no Dts tric to l~e cle1·al , entl'e as es tações de V ieira 
Fazenda (Dr .) e euga nheiro Dd Cast illo. F<) i inaugttt•acla em 
10 de novembro ele 1895 . . 

CHÃ. Serra elo Estado da B.thia, a NO . e a 1 5~k ils . da~ci
cla du tle .·tlago inhas. 

CHAGARA. P l'aia no porto e mun.· ele Angra dos_ Reis e 
Estado elo Rio de Janeit•o, entre as p r:J.ias elo J ard tm e elo 
Anil. 

CHAGARA. Riacho do Est1.do de Minas Geraes, ba nha o 
ald~ame1üo de H a mbacu t·y e de>agua no rio des te nome, re
unido ao Moinho , Fot·tuna e Gl'o·tinha. 

CH AGARA. Col'l·ego do E:stado de Minas Ge raes, aff. ela 
mal'gem esp. elo ribeil' ão ela Co nqu ista, que é tl'ib. elo rio das 
Mot·tes. 

C 'H A CARA. Con·ego do E s tado de Minas Geraes , all'. elo 
t·ibeir5.o elas Tre3 P >n tes , que o é elo Ressaq túllha , 

CHAGAR A. Cachoeil' a no l'io Sap ucah y-mirim, pouco ac ima 
da confiuencia elo· l'ibe il'ão cbs Out·os. • no Escaelo ele Minas 
Ger :J.es . · 

CHAGAS. Ilha do Estado do Pará, no mun. de Macn.p6 .. 

CHAMURRO. L og. do Estado tlo Cear á, no termo de Mi
lagres . 

CHAM USCA . R ib'e it·ão elo Es tado ele Min as Get•.aes, afr. da 
marga m esq . do rio elo Cervo, qtte é trib. d o rio G t· a nde. 

CHAPADÃO . Log. elo Esto.clo d e ·Minas Ge l' aes, no mn11 . 
do Carmo ela Bagagem. 

CHAPADÃO. Cot•t·ego do Esta do ele Minas Geraes, no Carmo 
d a Bagag em . 

CHAPADINHA. Carrego do Estado ele Goyaz , ·alf. do rio 
Desco l.J l'Lo . 

CHAPECÓ (Ag-uas th ermoes rlo). O Dt•. Ismael ela Roch a, 
e m uma commun icação q tte f~z á União M.edica, diz o seguinte : 
«Co n tinuando o propos 1LO ele dedica t• algumas linh as ao estu
do elas aguas mtneraes qtte t enha occas ião de vi s itçtl' no nosso 
paiz, desejo re.; is trar n as co lumn as d :t União ll1edica o r e• nl
tado ele uma exc ut•são que em abr il d o conente a nno realizei 
pelo i nterio t· desta pt·ov., á p1·ocut·a de um as fontes th erm aes 
que, por 'itlfot•mações dig nas de c t·acl ito, achavam-se na marge m 
esq. elo l'io Chapec6, a moia leg "' do pon to d e sua conl:luen 
cia como o rio Goyo-E:n ott Uru Qu:ty , limite e ntre a pt•ov. do 
Panná e a elo R. G. elo Stt l. Sohr o essas aguas cot•t•iam cl if
forenles vcl'sões, mas os dados pnsitivos limitavam- se ás nar
raçJes elos caçaclol'es q•1e tive t·am a fot·buna ele elescol3 d l-as, e 
elos doe ntes q tte as pt•ocur.tvam como u l ~imo rec urso para os 
seus males. IJ: a lg11ns caso~ de cur a , na vet·dade admir.tveis , 
ve rifi c :-Lclos com seu emprego. chamaram a at tenção elo povo. 
que habit~t es te~ set·LÕ3S, chw clo logat· (t ct·ença de que sobra 
e ll as pai rava u m so pt·o divino, cel'c:J.Udo -as ele u ma aur eol a d e 
SCb11ticlade, un ica interpl' e tação poss i vel para os factos obser
vados. l~scusaclo é d izer. que foi-llus logo con fel'ido o nome 
ele santas agttas , á ~eme lhan('a elo qtte aco ntece com as demais 
aguas min el'aes elo Bntzi l e do m :m . .lo inteiro. quando reco
nhecidos os se ·1s efl'eitos em <t ffecçõss con~icle radas incul'.tveis; 
todo s sabem que os h ab ita ntes elas cit·c ·tm vis inh a nças elas ve r · 
·tentes propa lam a no tic ia de sua descoberta., ra f~ t·i nclo lenda·s 

·em q ·1e predom ina a phantasia, e j •dg>m clo os be nefic ios co
lhidos subl imes pt•od igios ele umfl. for ça sob t·enatural. Estes 
co ntos popttla r es vttlg-a ri sam-se rapiclamenle , e lraz ~ m vanta
gens, porque a final são a> a~ uas exam inadas por pessoas com
p ete ntes para dat• um a explicação sc ien Ltfica · do seu valor, 
tirmao(lo ou negando os boa tos a nteriol'éS . A descobet·ba elas 
aguas the rmaes do Chapec) é ele data l' ecente. Ha poucos annos, 

alguns caçadores haviam sub ido em canôas pelo rio Chapecó, 
em busc a ele a n tas e veados que se occultava m nas mattas 
in explor ada> pot· onde serpeam as volumosas ag u as do a li . do 
Urugttay ; saltaram na ma rge m esq. elo rio, n o ponto rrue lhes 
parec ia ma is p t·o prio pam espera , e p ouco clepo ts corr1 am em 
per se"'U ição ela caça precl ilecl.a . Um a das i nnocentes vic tim as, 
quer~~tdo subt t• ahir -se á morte itnminente, prec ipitott- s~ para 
o l ado de um ar roio que, trib. elo Cha pecó, ficava, seguindo 
os declives n a tur aes, em um pl ano muito inf rior á e levação 
natul'al d o t erreno. Os caçadores que vinh a m no encalço ap
prox imar am-se elo ar t•uio, L1ep.o is el e te r _desc ido pur um g-m.n de 
barra nco; mas o que Ja na ftoante sentt u-se ·ele r epente afun
da t· e m um panta no , e foi presa de grande aclmi ntÇão, reco · 
nhecendo que o lodaçal que o cerca vn. e ra co nsti buiclo por 
ag tta quente! Sahin elo pa ntano, e foi mette t• a3 mãos n o a rroio 
para ve rifi car s i as aguas tambem era m qne nt es ; e , sot·presa 
maior, estas e t·am escessivame n.te fri as . Semelh an te contr as te 
imp t·ess ic nou-o e aos com r an h eiros , e , esquec idos ela caça, não 
se fa r tavam de co ntemplar o phen omeoo curioso de uma 
fo n te ele agua C[~ ente a o lado ele um a rroio ele aguas frigidís
s imas! Qua ndo r egl'essa t·am estes h ome ns, communicaram o 
que h aviam achado , accentua n clo as proprieda d es physic<\S e 
organo lept icas d as agu a .s the rmaes, chamando-as catingoscbs e 
enxofrad.>s, co lli g io do emlim a stta poss ível app li caçào aos 
casos ele fe ,.·idas , empingens e h?.tmo,..es de boubas, nomes vul
ga res el e todas as. aH'ecções cutaneas ou sy philiticas. Começou 
logo a conc urrencia p a r a as agu as elo Chapecó, e muitos doen 
te3, que se cons icluavam perdidos por fa l1.a ele meios ~le trata
m ento, fot· a m alli encon tra r o a llivi<J de que c tu·e ciam . E e is 
a pregoado os m i lag r es das santas aguas, os qu aes são atê hoje 
refet• tclos co m toda a minudencia, quas t sempt·e exagerados 
quan·to á rap lclez d o curat ivo ; fall a- se ele ctu•as r acl icaes 
ape na s com um banho! Sabendo de tudo is to, desprezando o 
que era s imples fab nla para ac red ita r n o que parec ia \'e r us i
mil, despertou-se- me o intet·esse d e it• a preciar de pet·to as ver
ten ·tes , com o pen;amen to de torna l-as co nhP.c iclas e ele co i local
as ao lado das ql)e figul'am n a lis ta exte nsa das aguas min er aes 
do -Bl'azil. E es te interesse er>t justificado não só pe la pt·ox i
midade (12 l•gua s) em q tte es tava m os poços the rm aes ela pov. 
de Xanxet·ê, onde res ido actualm en te , como pel o facto de n ão 
haver em sido elles visita los po r m clico a lgum. i~nl.ão decidi a 
viagem para a margem d o Cha pec6, e apt•ove i tei a opportuni
clade pa ra levar cornm igo alg uns doentes rhettma ti cos e ott tros 
afl'ectados ele mol es ti as syphiliticas, -. aos qu aes pocler·ia se t· ele 
g randes vantagens o llso das aguas minerae3 que se cljzi il. se t·em 
st tlfut·osas . Um se l'io obs·taculo, poré m, fntsta \·a -m e os proje• 
ctos de exped ição , e consistia na fa lta de um meio d e cum
m uni cação facil ent l'e a est t·a cla geral do Uoyo-Eo , que passn. 
pelo Xa n x:erê, e a margem do Ch apecó, onde estão as fontes . 
I-Ia ·tempos, fo ra aberto no m at to um tt•ilbo com esse li m ; 
mas, abandonado por a travessa t· pontos dilliceis e pel'igosos, 
clesa[}parece u com o cleaenvolvimento rapido ela vege taçli.o; e 
ass im ser-m e-hia pt·eciso it· procurar o rio Goyo-En, a 10 
l egua~ de d is tancia , para, descendo p or elle em canôas, a lca nçar 
.o Chape·có , como o h aviam feito os que es tiveram nas aguas . 
Viagem l onga, q ue me útz ia esmorecet·; pot·que, real izada a 
excuraão , não era poss ivel,- si porven tura se ma nifeslasse 
algum f!. mo lestia grave no Xa nxe rê , onde acha- se estacio nada 
a commissito Jnilita•· de que faço pa rt?. ,- voltar em menos ele 
tres dias p.a ea acc ucl il' com o~ soccol'l·os ele minha pt·ofissão . 
Em pouco tempo, le li zme nte, consegtli vence r esta ditli.culclacle; 
p orque a lguns pa rtteula t'es encal'l'ega l'am-se ele ma nda r abr it· 
no m atto um novo trilho ou picada , ele seis legt tas d~ exten.são, 
r1ue_ il gasse a es tt•arla de Goyo-m 11 acs poços the t·m aes : e, con· 
c lutdo est.e tra 'Jalho, pude partit', com os co mpa nhe it•os , elo 
Xanxerê no d ia 1l de ab t•il, percot'l'2nclo n es te din as seis 
leguas que nos separ avam da enl r aela -do novo cam inho pal'a 
a mal'gem do Chapecó. Gt·fl. ncl e decepção, porém, espHava-nos 
dahi em deante , quando, pe nell'an do no matto, reconhecemos 
que o ta l camtnho, abe t· to pot· inclios contrac tallos, ac ha. va-se 
e m pess imo estado, desmentindo as informações antet·iores, e 
ob l'igando-nos a demorar a mal'cha,· m tüto contra a n0ssa 
voll tilde . i]]sses iQ.dios , e n tregues aos propl'ios pla nos e não 
t?. ndo rptem os fi sca li zasse, procltra r am conclui!· com presteza 
a ta r e fa que lhes fora imp >s ta, e, pa l'a ata lh ::~ r o cam inho, 
levara m a picftda pur s erras e desfilade iros ele accesso pel'i go
s issimo, o nde mal se pocl ta passn r a pé e peior a cttvallo . 
'l' iv mos el e n.nclar com pt·ecaução, tomando o trabalho de cor
rigil' as escabros ida des elo ·tet'l'e nQ, c:.1ja excessiv·a in clin ação 
poderia d a r logar a a lg um d esas lre, desv iando-nos das serras, 
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evitando os pontos al'l'i scados , e mpregando t odos os esfor ços 
pa t·a qu e nos fo s se permilttdo vo l ta r com ra pidez, em caso de 
n ecessida de . Só depois de quatro · lonn-os dtas d a fa dt gas con~ 
cl ui mos o traj ec to pe las se is legttas qu e fa lta vam, l uta ndo co m 
o máo ~em p o, qu e n ão cesso u de pet·oeguu·-:nos , _e co m os 
obstaculos na tur aes que a ·i ncuri a el os in clws nao soubera 
r emQ ver . Apeza r d'e tudo, ch .1gámos sc, m n ov idade ás aguas 
the t· maes , onde a chámoP agasa lh o em velhos ran chos ele palh a, 
conRtruidos por doe n tes que , em épocas an te l'l~res, ha vt am 
procuraria as fo n tes de C hapecó. A .nossa estac<w n as aguas 
do Chapecó clu t·ou a té o dLL ·13 ele ma to . Dura n te es te Jnte t·va l[o 
chega ra m p or ter ra e pelo r io a lguns d oent.• s q ue,_ tPnclo not tcta 
de minh a viage m, q ui ze ra m a prnvella r a occasta_? Jla r a expe
l'll'ne nta r os eífe itos das an-nas m ineraes. F tu entao tnform aclo 
de qu e a s ve t'Lcm les elo Cltapecó não era m as u nicas , e ~ue 
h av i a·on tras na marge m do r io Goyo- E n , á d uas leguus ab~ I x o 
da t'o7. do Ch apec6 . li.esol vi Jogo conhecei- as tamb~m. e, Cles 
cen do em ca nôas por esses do us rios, Live o pra·ze r de e t1 co n
tra l-as no ponto ind icado, podendo pe~fe i tam e n te. co~np~ral - as 
com as el o Cha pecó. A tr avessia elo Uoyo - IJ:n Jot ch ffic tl , por 
con te L' este rio nume rosas cor recleil'as, e m que as aguas a. h
r am - se com vet·t ig inosa ca r re ira sobre milha res ele _peclt·a\ en
gas ta das no seu Jeito, e ameaçam so l'\' ei' as ft·age ts canoas, 
u nicas em ba t·cações que se atrevem a su lca i- a~ . Apczat: destes 
tt·opeços e dó perig-o q ue a torto o momento unh ar~IOS a v tsLlt, 
pela poss ibil idade ele esmi ga lh a r · se de euco n ti'O as ped t·as a 
ca noa que nos conduz ia , ·ta l e ra a força da c<J r ren teza, ternu
na m os a viag,•m s3m a ccide nte, e pudemos volta t• no me'>mo 
di a IH t·a a mar gem elo Gh:~ pecó, onde nos esperav;:;. m ctucl~. 
cl osos os nossus compan he i ros . So ln·e as fo n tes elo Goyo-En 
cl i t·e i e m on tt·o loo-ar o que ouser ve i. E as:; i m ficar · se-ha sa 
bendo q ·te, a lém elas aguas m in er aes ela colon ia 'J: he t·eza e da 
etdacle ele Guarapmtva . h a na pt·ov tn c ta elo Parana outt·as que 
merecem se t• ci tadas tio a l ivr os q ue. f' e occu pam das riq ·tezas 
elo B t·az il. l~sgo t<Hl o o ~empo c!» que cl ispun hamos para estat· 
na margem do Cb apecó , pat•timos para o Xa nxel' ê. Niio Yol
tamns, por ém, po l' t e l'l' <~, como hav ia mos ido, n ão só porqne 
e u cl e~eja v a con becer a região pe rcorr ida pelo grandioso e beUo 
rio Goyo- J.<;n , da foz do Chapec6 para cima, s in ão ta m bem pol' 
não me au im a r a e n ~r anha t·-me ele novo na ta [ picada, de 
que !'a lie i ac ima, com as agr nras ele u ma vi agem semelh a nte á 
11 rimeit·a . Ass im , co nLt' <>ctei ca nôas·, que h av iam levado doen tes 
pa l' >~ as agtns, e desped i· me cl t ma t·ge m elo Cha pecó n o dia 
13 cl ~ maio, p ercon·en do o Goy~- iTin e1i1 uma ex tensão ele i5 le
ljUas,. e. at ra vessao cl o co m faci lIdade as sua~ coneclet ras ~ gr aças 
a pet·t c ta dos trtpúl a n tes elas canôas . No fi m ele tt·es .clms eles• 
embareai11os no Po r ~o Re iun o, onde term ina a es t t·acla ge ral do 
Goyo- illn, e cluhi r egressá mos para o Xao.xerê . Os apon tnmentos 
que ap t·e,e nto so bre 'eõtas aguas miner aes teem ;1penas o mer ito 
el e · pociH ser ri r de base r<n'a empreh enclel'-se .mais tat·de um 
estudo co m pleLO e m inuc ioso subl'e ·ellas . S in to não poder 
fazel-o agol'a. porque vi -me nn. im poss ibil idat!e ele submevtel- a 
a u ma analyse qna lita ti va , inc\ is ],e ns<tvel sempt·e que se _trata 
ele ag nas minet·aes, e isLo impor ta u ma gran de lacuna, JUSti
ficadn entretan to pe la falta elos reac~ivos p ro pl'ios a taes pes
eru izas . ila d ias cons tou- me que e'ISa ana lyse já hav ia Stdo 
fe i ta pel o S r . DI'. F il'm iotno ele Araujo, cli nico em Pot·to 
A leg t·e, R io Gr nnde elo Sul , ao q 11 al fôt·a remettida por um a mi go 
u nta ce t·ta qua n t iclade el a agua m tnera l, cn n ven t e~ltementa. acon
c.l ic iona cla. J á d i l'igi-me por c:1r ta a es te !'acn l lat tvo, sollc ttando 
unt a cóp ia ela a na lyse, que te t·ei a h on r a de apt·esen La L' mais ta rde 
aos IP. t to res ela União Aledicc~. como complem ento ú commu
n icação que o ra faço. E s i me fot· po~s i ve l fazer uma nova es
tação nas agu <tS tlternHtes, comprometto - me a h :lllsl'o t·mm· estes 
esc la r ecime n tos q ue lot· neço em um estnclo mais pe l'f'e ito dns 
1ontes ,ecla sua e lllcacia nos casos mo rbiclos que 1 or venLut·a·me 
sej a dado obsen<a l' ,s ujeitos ao t r ata mento loh ermael. Pa r ece- me 
qu e ês~e escudo el as agn<ts set·:l el e ut ili chule r ea l , e tr ará como 
co nseq uonc ia nT,ln tles me[bo t·ame n tos na loca li lade,como aco n
teceu com as "agTas ele Ca ld as e ela Campanha (Minas Ge raes ) 
h oje conco rridi ss imas, por te rem sido o obj ec·.to ele rep_etidos 
tr :dJa l hos com as co mpete n tes ana lyses cht mJcas r ea l tzaclas 
p or ·uma co mmis;:ão de med icas expres'lamen te_ n omeada pelo 
Gove rn " Imperia l ; e ago r a eslfto se co n sL t' o~ J nclo naqnelles 
l og" r es éstabelec ime ntos ha lnear ios, com todos o~ accommo
cl <>ções pa t·a os due n tes. Es pero que as do Chape:_o se tomem 
di gnas destes beneficios, os qmtes, comqurtnto. nao S? faça m 
tão cedo; poder ão V i l' a lgum dia fra nquea r aos que soJl rem J)Or 
esteq mat tos o goso das fo ntes i hermaes, com o> me tas 
n ecessa rios pa r a o empr~go rac ional e pt·ove itoso dos !>anhos . 

E antes do tudo é indispensavel a constr ucção ele uma bo a 
es trada , que, con ve nie n tem ente pt·oje_cta cln, fic ar á qu as i pl a na · 
e ~· t ta n clo as se n ·as lerl'lve ts que 1mpecl em o tra nsi to pel; 
pt~::ada actu al. As _verte n tes nu ner aes eq·tão situ ad as ao Ja cto 
cl !l'eJto el e um ar ro to (Ar rolo ela s Ag- uas ), que v a i a ·pouca s 
br aças de per curso la nçar- se no Cha pecó . O espaço q·:e a s 
sepa ,·a deste a rro io n ão chega a dous me t t·os, e o te t·ren o 
l odoso que as. c i rcu md a fó l'nHt pa nta nos ott a tole iro ; perm a 
uentes, c uj a o r ige m depende não só elas infiltrações d a agua 
que as fo ntes es pa lh a m em redor pot• faHa ele escoame n·ta 
co nveniente, como das inun dações frequ en tes elo a rroio, cujas 
aguas Jlcam t·epr esad as sempre qu e o Cha pecó a ngme nta ele 
vo lume com as enche ntes co nsecut ivas ás gr a ndes ch uvas ; 
fi ca en tão co nsti tu iclo um v r clade iro lago, e as fo ntes cles
a pparece m cob ortas ~elas inun dações, a té que , dimi nuindo as 
e nchentes , o a rroto s tga o seu curso n a~ura l e deix e li vr es a s 
ve t· ten tes . Isto cl à-se m uitas vezes , e a'SR im todo o tel'l'eno é · 
a laga diço e el e u ma hu m idade comtante . As fon tes :;ão em 
nu mero de c inco , segu indo um as ás outras , e tão proxi ma s 
que pódB·Se com r azão ac t·ed ita r que to das pr oveem ele um 
u~1i_co mana nc ia l, ori undo 9as camadas pr ofundas el o só lo com 
d ül er entes pontos ele emer sao, ele modo a sim ul a rem o ubr as 
tantas vede ntes . E es ta suppos ição é mu i to aclm i ~s iv ~l s i 
a ttenclerm os (t ide ntidade ele ca r acte res qne todas ofl'e·ecem , 
mostr ando a mesma tempet·atura, a mesma li mpidez Cl'ys~ 
t a llina ela agua, a mes ma unctuosiJacle, os mesmos va po re~, 
a mesma cle ns tclacle , o mes mo ch e!l·o , o mes mo sabot·, em fi m, 
as mesmas pro p1·iedacles Lhe t·apeuticas ; o exa. me rle uma 
ab l'an ge o ele todas as o ut ras . Apenas u ma está bene fi n i a ~l a e 
pócle-se considera r u m cai xão gr ande ele made ira sem fundo 
e quacl r;cclo, q ue fo i p 1sto no l agar ela· ve r ten te depo is de fe ita 
a necessa r i ~ excavaç.ão. gste reserva tol'io, do nde pa t·tiam 
peque nas biCas qne_ foroec tam ag ua em abunclanc ia, el eva- se 

·a u m metro ou mats acima elo só lo, e ·tin ha ·as ares tas pr o
teg- td as po r esteiOR de macle it·a; fô t·a cons ~rtiiclo pelas prim eiras 
pessoas q ue v tstt ar_a m as aguaB, m <ts h oJe es tá completamen te .. 
est ragado , ·tendo Sido arr ebatadas pel as enche ntes as ta boas 
que fec lt avam-l be a pa r te superi or , co nservando-se só mente as 
que estão immet•sas no lodo ; ent reta nto a inda presta algttm ser 
vi-ço pot·que fot·nece agua lim pirla e em quantidade . P t·ocurâmos 
apt·oveit.1 1-o, substitu indo a lgumas ta boas, co!Joca nclo outr as e 
arr anja ndo u ma b ica, que ~t·az agua elo res~ t·v a.to ri o par a uma 
banheira ele madei ra , o nele podem os doentes fazet· li SO elos 
ba nh os ; esta ba nheira per mit te . o t•en ova men t o consta nte da 
a9ua . .i ?· ser vida pela qne sem interru pçã? exporta a verte nte . 
iVlanclamos tambe m collocar sob t·e outra ionte u ma banheira 
pa ra , no caso de afll oenc ia ele doen tes fac ilita r o empr eao ele~ 
ba nh os . Apeza r elo cu idado que pl'es idfu a estes melh ot·am~ntos 
é de crer que as en ch entes des truam tnclo em nú ti to pouco tem po: 
E ' este o g rande obst •c ul o que se an tepõe á rea li zação elas 
obt·M dtn•ad ou ras , po rque , faç ·- se o que se fizer , tudo sen\. 
levado pe la pressão da agua q ne as in u ndações aiiram sob1·e 
as fotrtess . Se t· ia prec iso forte clispencl io pa.r a l evan la t· e m redor 
elos poços th er maes u ma mu t·&lha que os p t·otegesse , ou para 
emprebe ncler algum trabalh o que oppon h a-se á en trá cla das 

. aguas do rio Cha pecó, e evite o l'ep resamen to elo ar r oio. 
Pa rece- me, porem , que a mel bor causa a f~ze r é e!>tabe lecer 
u m systema ele encan a men to qne con duza a agu a el as fontes 
pa r a o pta naJ to onde as enchentes n unca consegu irão subit· ; 
a b1 se. podera pr eparar uma casa ele ban hos com d iJf preutes 
apose ntos i nele pe~clen te8 e com as 1·especti vas ba n beiras . Par a. 
fot·necet· a <tsce nçao da :1gna pe2o enca n ~mento pócle-se recorre r 
a uma bomba; e ass tm ftcarao ·sanadas as cl di'tculdacles que 
acarretará u ma grande obra no Jogar das ve r tentes Poder- se
ha en~ào toma t· us ban h os t ber maes em qua lquer époc,a elo 
an no, sem se r prec iso es l;àr, como agor a, á ·espera que passem 
as épocas dns enchen tes . Todav ia , para os casos de motesti as 
menos urgentes , co nv irá reser vn r o tra tame nto ·tber mat paL· a 
as esiaçôes ma is }H'opri as , qn e são 0-5- inezes de ma rço a n1cüo, 
a ntes elo itHern o, que ·é mu ,to fr io, e ele agosto a outu bro, 
a ntes el o Ye rão, qua ndo os mosq ui tos importunam h orri ve l
mente . As aguas m ioeraes elo Chapecó podem se i' incluidas no 
grupo el as agtws quentes, 1 ois a sua tem per atul' a co ustante, 
d ura nte os di a~ ele !Tlinha o se r vaçãe, foi ele 3Jo,5 centigrados 
ou 94° Fahrenhe i t, osc i l I anelo a ela atmosph era en tre i 2° e 25o 
centigr ados . Ass im , o the r mometro ' ·em destruir a cr ença dos. 
que affi r ma m q ue o ca lor d as th ermaes augmen ta e m certos 
d ias e d imi nue em ou tros , e que o mesmo se dá em horas 
d i ~l'e_t~entes de um mesmo di (!. ; vem ta mbem comprova r a 
opuua o elos au tores segu ndo os q ttaes a tem per·(l.tm·a elas ag uas 
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mineraes e u n ifor me e co ns ta nte n as qne são que nte.> ou mui to 
'luenteti e po•tco v't r iavel n as outr as . E ' ce rto que as pessoas 
suje itas ao t r ata me n to therma l as ~gt1as pa recem mai s quen tes 
nos di as ft· ios e c huvosos elo qu e nos dias ele cal or o u ele so l 
fo l'le; e o este~, ao ama nhece t• ê á noite, ma is que ntes el o que 
cl ut·ante o res .o elo di a . ~las este phenomeno illnsorio clepm cle 
das l'elações de eq tlili br io ele tempenL Lur a q11 e a supedl c ~<;l 
cutanea tem ele gua t·da t· n ecesmr la mente pa ra co m· as vad ações 
do a mbiente, con tr asta ndo porta nto com a elas aguas , se mpre 
lixa . Por out t·a: q uando clect·esce a tempe ratm·a do a r, a su pe l'
!icie ela pel le, pel as perdas ele cal or q tte experim en ta, tende a 
pôr- s ~ em hn r mon ia com aquella, e a imm ersão do corpo n a 
agua thel'mal prod uzirá uma sgn~ação ma ior ele calot·, desde 
que as fontes, uão sofl're udo perdas consicle ra ,·eis, man Leem - se 
em temperaL ura invadavel , dev ido á renovação in cessa nte 
das camadas l iquidas que o seu fóco ele calot· lhes l'or nece . 
Alguns m in ut•)S clepois*cl a i mmer sâo, logo que a s nperficie 
culanea equilibra - se com o ca lot• ela ag ua, a sensação tor na
se igua l a qtte em percebichL nos di as quen tes , on n as horas 
ele ma ior cu lor elo a mbien t9 . E, a inda ma is, ao sahir elo ba
nho thermal , soll't·e- se u ma impressão el e frio rJ esagr aclavel , 
pot·r1ue a pell e, pon rl o- se er:1 contacto co m o a r , passa pa t•a um 
meio menos que. nle; e proc1tl' a s<•, Li r ita nclo, agasalbat· o 
co t·po com as roupas de lã a té que gra dua lmen te vá se eil 'e · 
ctuando a pet•cla elo ca lor co mm un icacl o pela ag tta m inera l. 
Eis a razão po t· q ue as aguas Lhe rm aes parecem m tt ibo quen
tes ao amanhecer c á noite , e nos dias fl'i os; cla hi é faci l ele 
deduzir, mutatis mutandis, a r azão porque parecem si mples
n1ente mornas nas occas iões e m que se eleva a temperatura 
elo at• , [Jm ou tro a t·gumen to invocado em abo no das pt•eten
clicla8 Yar iações ela te mperatut·a fu nda-se no ma ior clespr encl i
menlo ele vapores exac~amen te nas hor as em que as agt.t: tS são 
cousiclerac1as mais qu e ntes . Entreta nto a expli cação é cla r a: 
assim, qnanclo a 'tempe t• altt ra do a r approxlma- se ela das ngnas 
a e vaporação nestas é ins igniftean te, e pois d imin uto ou n ullo 
&et·á o desprend imento ele vapores ; quA.ndo ba ixa a t empe ra 
·tu r a do ar, o cal ot· ela agua fi ca snperior r e la ti va men Le : a 
evaporação fa1.- se em gTa nele escala, os vapores elev,:m - se. na 
atmosphera. Co m estes vapores a a gun tb erm alta mbem sof!'t·e 
p~rclas ele ca lol' , mas , co mo estas tem lognr apenas na 
su per fic ie ela massa li quida, não· in tine no tota l, do mesmo 
modo que as perdas do ca l or ela agua em e hnli çiii0 em nm 
vaso não infl uem s .bre a sua tempera tura em c1nanto se ma n
~ém o fóco elA combus lio. I.<; , pois , as variações ela tempet·a
tcu·a att l'i bu idas ás aguas ther maes, não ex ist it1d o r aal me nte, 
dependem elas aHe t·n at ivas ela a t mosphera , qne se r e fl ectem 
sobre a supel'iic ie ela pe ll e do obszr vaclor . Não ser ia fóri.l. ele 
proposiio apl'esent<tl' aq ui co m a lg.uns dese nvol vimentos a 
explicação scie nli ílca ela thet·malielade elas aguas; mas as 
proporçõ~ s d esta com muni cação não o perm ittem, e diremos 
:tpenas para clat· uma icléa elo phenomeno, que os lieo l o~os , co n
siderando as nguas m ineraes como a m anifes taçao ma is fl'Uca 
elos ph enome nos eru pt ivos, fazem-n·ts p t·ov it' elas par tes mms 
in tern.as elo n osso pla nêt.a, •loncle o calor ele'.'acl iss imo ex pell e 
pal'a as camadas s upedi c iaes, so b a forma ele vapo l' , a ag ua 
qtte as i nfdtt·nçõ~s e imb i b i çõ ~s co ncl ttzem a té l á . Qua ndo as 
in fi l tt·ações sfio abu ncla n tes e profundas, e os ca naes el a circu
lação profunda ela ter r a o:fl'e recem um cliame t ro su [[i ciente, 
póde·se imagina r qtte o Yapor se fo rm e em ta l q uant idade que 
seja capaz de l ançar para o exter ior agua em t e mperalut·a de 
eb ttll ição (ag uas m ineraes excass iYamen Le quen tes); qnanc1o as 
inflltraçõ as at:ingem m enor pr ol'!l ndi clacle , e a p roelt.tcção ele 
vapor e ma is ft·ac.t, aguas quentes escoa m-se elas fontes min e 
raes : e comprehencle- se (l ue em ci rcumstancias part icul a res, 
como, pot· exe n,plo, nos casos em que a ascenção elo liqui do é 
favorec ida pela pressão ou pelo clesprencll mento el e a lg um gaz, 
as ~.guas ten bam tempo ele r esfri ar 7se ate comJ?leLa.m en to: ao 
a pprox imar em-se ela superl1 c te elo solo (aguas mt nel'aes ft·J as ). 
E' pt•ec iso acc rescc ntar q ue es ta s aguas., clul'fln te o seu dup lo 
traj ecto ele descida e ascenção ]Je la s camadas su b!e r!·an eas, apo
der am - se ele cli ve t· sas substa oc tas ,. cuJ a cltssoluçao é favoret:Jda 
pel a elevação ele temper a tur a (Contejea n) . 'l' aes são a s bypo
oheses por meio el as quae.s os au tor es procur~m expltcar a ort
~·em elas a"' uas m i oe raes e a sua apparição na superfi cie ela 
te t· t·a . E cl~da assi m uma ü léa ela causa el a ther maliclacle , co n
t in uat·emc,s a cleset·ipção elas fo n tes elo Chapecó . A ag ua el os 
poços Lhe r maes é m uito cln t·a , tra nspare nte e li mp ida , podendo 
se ver att·avés ela massa liquida o m ais pequeno ObJeCt'l s i
tuado na pat·Le infel' ior ; r evolvido, porém, o fundo l odoso , 
toma uma cor car rega da , Cf' JaS i neg t·B, a té qu.?, clepos i ta nclo- se 

o loclo, r ea cl c1uire a s ua limpi clez . Es te lodo pa rece couter m ui· 
tos principias m iner aes , porque na stta s uper ílcie vee m-se or::L 
deposi tas es bri. oquiçaclos , ora ama rell a cl os e esvet·deaclos : e 
encontra- se ta m bem um a ca mada ve r de a elb erente ás par edes 
elo reserva tol'iO a cim a descPip to . O che iro d a agu a é hyclt•o
sulftu·oso, m as ~6 é bem per cebido m u .> to pt·oxim o á fonle , e 
perde-se comple tame nte em pouca s hot•as , qua nclo r etira da a 
agua ela Yertente . O sett sa bor é um pouco na us ·oso e hepa ti co, 
e con serva - se m a is t empo elo que o ch e iro . A ag tla é lisa e um 
pouco u nctuosa a o toca r , devido is to necessariamen te a u ma 
mate t·ia or gani ca gel n'lin osa e .tt·a nslucicla, que te m si do en
con tra da em mudtas ~gt.tas m ineraes cla n clo-lb es a quella un· 
c tuos idade ; est:t .matel' ia ot·gani ca, sobt·e. cuj ,t na tureza te'lm-se 
apt·esenta clo cl dlere ntes h ypotheses, recebeu cli,·ersos nomes , 
mas gera lmente é .conhecida pel o de glc&i?·i?u&, por ca usa el o seu 
aspec to, ou ba,·egmc&, por let• sido acha da em grande quanLi
da cle nas fon:es sttl fu rosas el e Ba t·~ges (Fra nça). Os va pores q_ue 
fe desprendem el a agua th erma l for mam um a colum na el e tn
rn aça que , principal mente nos d ias fri os , eleva-se d es CJ;even clo 
n umerosas espiraes, para pot· fim r ar efaz8 t'-se, cedendo a o ar 
pri nc ipias gazosos q •te co ntém . E nas fontes a precia- se o r}es · 
e nvol vim e nto elas bolh as rle ga z, qu e, surg indo iotet' Ll1 it"teOJ te
m ente do fundo l odoso , a tr a ve;sa m com r apidez a massa liq uida 
e veam estalat· Jla s uperfici e . As fracas qu a ntida des ele ac ido 
su lpb ydrico que as fu ntes exhal a m u ã o es truo e m r elação, chei
r and o- se <t àg ua, com o g l'and JJ.Ltmer o dess:ts bolhas el e gaz; 
assi m, elevem ell as co n te r, além claquelle aci do, ou tro gaz, que 
Jll'Ovavelm ente será o azoto . Eu cons idero s ulfurosas eatas 
aguas, mas penso q u·e a sua vet·cladeit·a class ificação depende 
ainda ele u ma a nalyse m inuciosa , cpe ve nha m os tra r s i essa 
pequena qua ntida de de sulfureto de bydt·ogen i o é compensada 
pela a buncl a nc ia ele sulfureto~; a lcalinos. E es ta mi nh a resena 
~ fundada, pot•que já Leem- se d a do casos ele considera r-se sul
luro>a um a ve r le n·te pelos car acter es que apresen t a , e en tt·e
ta oto a an a lyRe não indica r sin ão ves ti gios ele compos l!ilS· ele 
enxo fr e . !!'oi o que se ve r ifi cou na fon te Duque ele Saxe em 
Cachambú (Mio a.s), c uj a agua lintpi cla , com sa bor le, ·emente he
pattco e c hetro fraco ele ovos podres , passa va por s ulfurosa, e 
n o enta nto a commi ssão ele meclioos , nom eada pa t•a fazer-lhe a 
a n a l )"~_e , ch egou a nm res ultado inte iram e nte oppos lo ás 
prevJsoes unte rt ore.s, decla ra ndo que não P.e lh e p odi a con 
J'el'i l' o nome ele s ulfurosa . E' pot• este m o li v o qqe espero 
anc ioso a a na lyse el o S r. D r . Fi rm ia no d e Ar aujo; mas 
r ece to que o illustr e med ico, á vista d a distanci a em 
que . se a cha e elo tempo que com certeza gastou a amos
tt·a ele agua para chegar-lh e ús mãos , tenh a- a exam in ado 
já fr aca e sem os prin cip ias gazosos que contém n as (a ntes . 
Nada mai s vari aveJ el o q tte o volu'mc das a g11as m in e raes . 
um as de ixam escapar apenas um Jlo 'ele agua, ao passo 
qu e outras sáo ver dad ei r as torren tes : as el o Chapecó , com
quanto não estej am no ultim o caso, fo rn ecem com tu clo um a 
qu a n t ida de ele ag-na cons iclemvel. O sett 1·eqimen é co ns ta nte, 
visto que as m a ior es seccas . segu ndo m e aflhm a m, sã.o inca
pnzes de faze t' dim innit• ou cl l!sappa t·ecet• o jorro d a ngua . E,' 
mui to ngr a dave l o ba nho nas l'ontes ; a pl'in cipio estt• a nh a -se 
um p ouco o cal or el a agua , mas no fim de algun s minutos es la 
começa a dele ita t·, o póde- se ft ca r a o La nho sem gr a nd e in
com modo além elo a pparec imento de go tta s de snol;' pela l'ace . 
Não h a a qui o recei o el e sen ti ':_-se al? rdoa men·to o u oppressão, 
<:om o aco n·tece 11 as aguas que sao m Uito qu entes , ond e a cl ell)o ra· 
e tm poss1 ve l. Pe nso qne um ba n ho ele ;!0 a 25 minu tos é su
inciente d e. cada vez, . deve ndo· se augmeo ta r o n u met·o ele 
b:tnhos cllartos pyopo ~·:w nalmen te a o tempo el a res iclenci:t n a 
l ocalJclacle. Na occas tao dos banh os ma nclava mos a rnu u· bar
r acas sobre os banhei r os, para que os nossos doentes fi cas
sem pr otegidos e não sofl'ressem wl .,.um r es lhamento ·s u bito : 
e . aos l ado~ cl aa ba nhei r as for am c~ n s trn i clos ca~reP, que se1'~ 

· v1a m ele leH~ onde os doen·tes podi a m depois elo banh o esperat· 
a tt• a nspt raçu.o, agasalh nclos com co bertores ele Jii . Depot s do 
repouso necessario er a m obri gados a f azer al g- um exe t·cicio, 
pa t·a agila t• o corpo. Outras pessoas, por ém, co nchticlo o ba nho, 
vesti a m- se com r a pid ez, e iam esper a r o suot• 110s r a nchos 
oucle habita vam . As a ffecções morbicl as em que as aguas elo 
Cha pecó teem exercido rea l effi cacia são as m oles ti as ,éle pelle, 
pl'inc ip::tlm ont e as ele fundo parasita ri a , as pa r alys ias rhen ma
·ticas , os rh eumatis ruos ch roni cos , os nc icler. tes sypbiliticos Ler
ciarios (clot·es osteocopas, e le.) e as ulceras atonicas . 'l'ive 
occall'ião el e a prec ia1' a s ua i.ntl uenc ia em cl ous casos el e rbeu
mat ismo chronico e nm cl~ ul ce t·ações sy pbiliticas i nveteradas 
em cll)et1tes meu.3, e e com prazer qne d eclaro que ellas podem 
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ser considel'a<!ias como um gra-nde recm·so the t·apeut ico ;· e 
acho convenie11te uma repetição el o tratamento th ernoal. . pois 
que; não sendo muito pouco~ Ler~1po de que' dispunham?s pat·a 
esta,. nu mal'oem do Cbapeco, nao fo1 poss1vel aclm 1mstl'ar a 
esses e nfermo~~ tantos banhos quantos seriam necessario~ para 
obter·se um a cura radica l. Na mot·~béa, estas aguas nao pro
duzem mod ificação a lguma fav crave[ : ao conbrar ie, apressam :; 
te no inacão fatal, como aconteceu com um pobre doeu te qu.e ly. 
fallece11: Quaalo ás l esões destntcLivas dos ossos, como carta 
e necrose, que teem sido suj ~ itas aos banhos th et:m aes , contam 
se muitos factos ele curas, mas nada posso_ aitan'ta~·, porque 
não se me ofl'et·eceu caso algum á obsel'vaçao . Sao estas as 
informações que posso pres tar sobre :t inft.u~u cia das _thermas 
nas afl'ecções mor bielas; obsel'vações postertot·es poderao ::unda 
concluit· a sua appl icação a muitas outr as rr,tolestias . As aguas 
es.t imu!am o orga ni smo. desenvolvem a5 fo t·ças musc1daros, 
exc itam o appetite e facilitam as digestões; os doen tes Sel' 

vem·se della como bebida ot·clinaria, e até empregam-nas para 
pt•eparação elos alimentos, pet·snadidos ele_ que assim se r ão 
mais promptos os effe itos . As accommoclaçoes para as per.soas 
que vi,(o ao Chapec6 consist~m em r a nchos de palha, com os 
gue lá encont t·ámoA, s itu ados no planalto, onde as enchentes 
não conse.,.uem che.,.a r: os cLnco que havia es tavam vel hos e 
cabe r tos p~la vege t~ção ; mas foram. melhorados e dão aga
salho re,.ular. O clima da localidade é 1gual ao de toda esta 
região cl~ Paraná; frio oo inverno e temperado no verão. Não 
se notam, porém, a lli as g t· a11:les geadas . 11em a 11eve durante 
{) in vet·no, pot· se t· baixo o terreno e achar-se rodeado ele serras . 
e. mol'l'OS; a lém disto <~,s cerrações frequentes elo rio Chapec6 
impedem a geada. Nas mattas que estendem-se ao longo do 
Chapec6 enco htl' a-~e mui1a caça : jacutinga, rôlas,. t.uc·anos, 
Pftpagaios, etc., as vezes appar·ecc m v~ados; e nas margans 
do ri o veem-se tambem animaes amph1bws, como caprvat·us, 
an t!~s e kagados. O Cnapecó é muito piscoso. Nas proximi
dades dos l'a'nchos a lg uns doentes plan·taram limoeiros, que 
es·tão car1·egadissimos, sabngue iros. pecegueiros, lime ira~, pi
ment2iros, e lo. Todo o terre no desta zona, ::.inda não cullivada, 
deve se r de uma J:ertilidude esrantosa, á vista ela exuberancht 
elas maLtas que o sombream . F ,inalmente, encontl'a-se tambem 
~t alg 1ma distancia dos ranchos Llolll pequeno cemiterio, onde 
repbttsa o morphetico de que já fa ltei e um louco que pretendeu 
:fiazet· uso das aguas e a lli su i cidou-se . .As aguas do Goyo- l];n 
acham-se na margem dit·eita deste rio, defronte ele urna for
mosa i11h:1 circumscri]Jta. pot· 11ma g l' ande corredeira; distam 
uns 30 ou 40 metros da margem do rio, e, sitnadas no decl ive 
do bart·a nco, OC.:!tl[nlm uma posição muito melhot· elo que as 
do ('hapecó, porque nunca são cobertas, mesmo. pelas maiot·es 
enchentes do Goyo-En . Occulta'i no matto espesso que ma.rgeia 
o rio, es tas duas vertent"S nunca seriaiJ1 descolJertas, si não 
fc1sse a abunclancia da caça que vem beber-lhes a a!!ua, e que 
despertou a atlenção dos caçadol'es em viagem ele r ecreio pe lo 
Goyo-En. E stas aguns apresentam os mesmos caractel'es que 
as do Chapecó , tendo, porém, ainda me nos pronun~iados o 
cheiro e o sabor hepaticos, e sendo inferiores e. m temperatura 
(27o C.), pois são fjuasi frias . Os seus eff'eitos nunca foram 
apreciados; porqu e nunca t'eceberan; a vi sita de clcente a lgum . 
Sáo susceptiveis ele grandes me lhoramentos, vtsto c1ue a su~ 
po~ição o permitte : o terreno que as cil'cumcla é ped regoso, e 
otl'erece, portanto, mais firmeza pa ra uma obt·tt p l'm a nen te . 
'l':.tlvez a lgum dia sej~m mais procuradas elo q11e as elo Chapec6, 
si se conhecer que, apeza r ele serem mais fl'ias encerram maior 
quantidade ele principias miueraes; as fontes mais quentes 
n em sempre são as mais ricas. Para aproveitai-as será pre
ciso cont.lllUat· a picada do Cb apec6 c1escripla acima , aLrave.qsar 
o vAo deste rio, e dahi em cleante abl'lr um camin l10 ele duas 
l eguas, ou pouco mais até alcançaJ.as. Pelo Goyo- l!:n não se 
eleve peosat• em tmnsportat• doen tes, por que este ri o, com
quanto p:.ll'eça muito f'acil ele ser navegado aos c1ue sabem edtar
lhe os perigos, ha de clesaniHlill' mui ia gen te, que niio se atreverá 
a transpor-lhe as corredeiras. Eis o que me cnmpre dizer sobre 
estas font es, qne agora começam a ser conh Pcidas . (Commu
nicação di? ·igida. á «Unicio M.edica» em no·vemúro de 1882). 
Em o n. ·11 cht União 111 ecliccb, conesponelen le ao mez ele no
vembro ele 18i32 ti v e a honra ele offerecer aos leitores desse im
portanbe pe l'iocÜco u rua desct·ipção das fontes ele agu~ ihermal 
existentes na margem esq. elo rio Chapecó, aff. elo no Goyo-En 
ou Uruguo.y, que separa as pro,·s. elo Paraná e do R . G. elo Sul . 
Nessa d~scr ipção Jament:n'a eu a falta de uma analyse cbimica 
daquella s agw:ts e a impossi bilidade , em que m e achava, de fa
zel-a, por carencia de reactivos proprios a taes pesqmzas; e ele-

clara v~ constar- n;te ter sido ella emprehendida pelo 'Sr. Firmia no 
An.tomo ele ArauJo,. ele Porto Alegr~, ao qual me dirigi por cr11·1a, 
seltc1tandn·a e pecl l n~lo-lhe perm1ss~o pHa commun ical-aáUnião 
M.eclwa . O Sr. Fn·m1a"!? de ArauJo, que soube depois não se e 
med tco e sun um elos ma1s conceituados phaemacenticos ele Porto 
A leg t•e , respondeu-me que não havia feito ta I ana lyse, nem co
nhecm a agua t~ermal a que eu me referia, mas· que estaya 
clt sposto a examutal - a, s1 eu 1he remettesse uma pouca de a"'ua 
conv~nientemeJ?.te a co nclicionacla . Prometti- lh e fazel -o, i;>1as 
mfeh zmente nao pude r eal1 za.t· essa promessa, por não me ter 
sido possivel ir de novo á margem do Chapecó, que fica n. 12 
Jeguas ele distancia cla Colon1a .Militar onde exerço a minha 
profissão. Ag01·a, porém, apparece publicada no Me1·cantil ele 
Porto Ale~rc, ele 6 ele maio, a segu inte noticia, que transcrevo 
com o matar prazer: «I117f!Ortcmte descoberta - Uma impor~an·te 
clescobeTta que acaba ele lazer~se na prov . poderá ser11ma fonte 
ele nqueza e ele grande bene·ficto para os qne soffrem de moléstias 
elo e.stomago e da pelle .. «As cartas que se ~eguem dão luz a 
es te rmportante achado. E1l -as :- Ilm. St·. Reclaclor - Peço a 
V . S . o favo r de dar pn~liciclade á carta junta elo provecto 
pham:aceuttco Illm.Sr . l!'trmtano Antonio de Araujo , a quem 
co nh e1 a analyse ch tm1 ca ele uma garrafa de ag·ua medicinal 
elo Ch apecó, que me foi remetticla, por in'termedio de meu cunha
elo G. t>ch ell. pelo Illm. St·. João G-abr iel ele Olh-eira Luna ele 
Nonohay. Os gTancles recursos therapeuticos com que hoje p~de 
mos contar com uma descoberta tão importante, e a gra n'cle fonte 
de riqueza que ele v~ pro vil' para a prov., an imaram a fazer-lhe 
tal pedido quem é de V. S., etc.- Dr . BCliJ·cellos Jiilho . >> «<Ilm. 
Sr: Dt·.I. B.. Earcel l.os F.ilho - Pro<:_l.tr?-nclo s~tisfazer o compro
misso a que me obngue1 com r elaçao a gauata ela agua medicinal 
vinda d~ Nonohay e. que me foi entregue por V . S., ·tenho a 
sat1sfaçao ele tra n smüt.1t·-lhe o seguin·te r esumo colhido do lll·eve 
ensaio a que submetti a mesma agua . Sobre 500 1n·ams. do 
liquido ele que me serví, os r eaclivos positivos empre!!a·clos 
i nclicaram a ex isteocia ele ~ 

Gaz a c ido sulphydl'ico .... .... .... ... ,.. .. . • . • . 2 
Ga.z ac1Uo carbonlCo. . .. . . . . . . . . ..... .. .. . . . . . . 1/4 
Sulfato de sadio.. ............................. 0,20 
Ch lorureto de sadio... .... .. .. ..... .. . .... .... 0,10 

O Dr. Ismael da Rocha, clistincto medico ele uma c0mmissão 
militar do Paraná, escreveu-me elo Xanxerê em 1882, noticiando 
a exi~teno ifl. ele poços ele aguas thet·maes sulfnrosas. clescobet·tas 
pelo Sr. capitão Laurinelo dos Santos Cardoso ele Menezes que . 
em companh ia ele OU~\'OS companheiros ele Nonohay, cac~v~ nas 
margen s do rio Cbapecó, onde encontraram esses poç.os. P1·o
n1etteu-me o 01esmo doutot· remet.ter u rna g aL'rrufa deE-sa aO'ua 
para ser analysada, o que a té hoje ainda se não effec tuou; pe~so 
q11e a agua de r111e nos occupamos é a mesm:t n oticiada pelo 
Dr.Ismael,e sobre a qual me commun1cou havet· escripto al"'l1111a 
causa. A composição desta importante agua n1ineral como V. S. 
verá elo meu breve ensaio, é das mais recommenda,:eis até hoje 
cunheciclas no lmperio, e que vem tomar o seu logar a par ele 
Cald as , nn. prov. ele Minas, de ltap1curú, na ela Bahia, de-Apocly, 
na do R . G. do Not•te, e de outras de menos nomeada. Aj.uizat· 
elo quilate do thesou t·o que a thet·apeubica elas provs . do Í'" . G. 
elo tlul e_ elo Paraná h~o ele auferir em tempo não mui lo lon
~pnquo nao cabe na !~mllacln. alça,da ele minha especialidade; é 
1sso clevet· de quem lor competente. Sou ele V. S • . etc. B'ir·miano 
Antonio clcil1"aujo .» Como bem diz o Sr. Firmiano el e Araujo, 
a agua env tacla ao Sr. Dt·. Barcellos Ftlho não pó ele deixar ele 
set· a mes'?a de que me. occupei, pois que na marg-em do rio 
Chapecó nao e ::ust~m outras fon·tes thermaes . Da ft·eg . de No
nohay (R.. G. do Sul), gue fica a duas leguas e meia da margem 
esq . elo rio . Goyo-En ou Uruguay, affinem os habits. á procura 
elos be neficiOs elas aguas elo Chapecó, e ass im explica-se a re
messa da garrafa ele ogua thermal ao Sr. lli· . Barcellos Filho. 
Fia, porem, um equivoco na carta diL'igida ao reclactor do Nie?" 
cm'ltil, quando o St·. Dr. Barcellos deixa suppor-se que as fo11tes 
elo Chapecó pertencem á prov. elo R. G . elo Std, o que le"ou a 
r eclacção claqnelle jornal a faz er a mesma declaração. E isto 
convem r ectillca r. O rio Chapecó pertence exclusi>amente á 
prov. do Paraná, e lirui ba por um lado o ten·itor io qne dá lon-ar 
(L questão .existente entre o Brazil e a Rep •blica Argenti~a. 
Este r1o vm lançar-se na margem di r . d? Uruguay, que, como jtí. 
cl1sse, separa as duas provs. elo Param\ e do Rio Grancle. As 
fontes thermaes estão situa~as na margem esq. elo J'io Chapecó, 
a me1a legua, ou pouco ma1a, do ponto de sua conf:l11eocia com 0 
Ut·uguay, pertence~do, portanto, {t pt'ov. do Paraná. Com mais 
yagar me occupare1 el a analyse elo ~r . Firmiano ele Araujo e ela 
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verdadeira cl assificação elas agna s thermaes elo Chapecó.(Extrc~
hicZo da~UniãoJ.I!Iedica» clejulho ele 1886). 

CHAPEU. Al'roio elo Estado do R. G. do Sul, aJl'. elo r io 
Ibirapu itan . 

CHAPÉO. Serra do E stado ele S Paulo, no mnn. de S. Luiz do 
Parahytinga. Possue oxcellenles Lb l'L'as para a cul tura do cale . 

CHAPÉO . Morro do Estado de Minas Ge raes , na com. de 
Patos. 

·cHAPÉO DE PENNA. Log:_ elo Estado das Alagôas, no 
mun. da U ni ão; com um engenho de assucar . 

CHAPURY . Log. cto·Estaclo do Amazonas, n o r io Acr e, mun. 
de Antimary. 

CHARENDON . R i be irão d o Estado de Santa Catharina; 
lança-se no rio 'l'ijucas não distante do rio BoiLeux (In f. loc . )·. 

CHAR NECA. Riacho do Estado ela Bahia, no mun. da 
Jac;,bina . 

CHATO . Ign r ape do Es ta do do Amazonas, no dist. de 
U rucut·Üttba e mun . de Silves . 

CHATO. Lago do Estad~ do Amaz.onas, a li:'. do lago gra nde 
de Cat·ar aueú, no mutl ele Parintins. . 

CREREM. Rio elo Eslacl o do Rio de j a neit•o , a f!'. da mar ge m 
esq . elo Iguassü . Recebe o i.\<Ian tiqu ira e o Registro. 

CHEROAN. R io do Estado elo Amazonas, n o mnn. el e Ca
rauary. na ma rgem clir . elo rio Juruá . 

CRIADÁ. Lago do Estado. do Amazo nas, no m un. de Ma
nicol'é . 

·CHICO . Anoio do Es tado do R . G. do Sul, trib . d a margem 
esq. do r io Ul' ugi.Lay, 120 kils . ac im a da foz elo Quarah im , no 
mun. de Untguayana . 

CHICO. Corrego do Estttdo ele Minas• Get'aes, aíl'. do ri o 
Par aopeba . 

CHICO NUNES. Log. elo Estado de Matto Gr osso, na caue
ce il' a do co rrego elo mesmo nome, ao lado esq . ela estr ada que 
da Capita l se diri ge a Goyaz , no clisL ela Chapada e mu o . ela 
Capita l.· 

CHIQUARÀ. Igarapé do Estado elo Amazonas, no mun. de 
Borba e dist. das Araras . 

CHIQUE-CHIQUE . Log. do Estado do Ceará , no term o do 
Limoe iro . 

CHIQUE IRO . Igarapé do Estado elo Par á, banha a com . de 
Baião e dosagua no r io T oca nt ins. 

CHOACARE . Rio elo Estado do Parú, banha o mun. ele 
Santar ém Novo e d esagua no rio Mat·acanã . 

CHORÓ. Log. elo Estado elo Cear á, no te rm 0 de Cascavel. 

CHOROAN. lU o elo Eotaclo elo Amazonas, no muu . ele 
Ca1· ua ry . 

CÉ:.RICIUMA . 'l.'ribu ele Nakn e nuks que habita o a ldea
mento de Itambacul'y, no Es tado de Minas Geraes. Pel'tence á 
nação ctos Botucudos. 

CHUMBADO. Cot'l'ego elo E lado de Minas Ge l'aes, rctL:J e-se 
ao ri beirão do Quilombo e jtmtos vão ao rio l'rlisericol'dia, 
e·ntre Poções e San to Anto nio da P rat iuba . 

CHURÉ. Dist . el o termo do Ca-rnpestt·e; no Estado da 
Bahia . 

CICAUTAM. Iga t•apé do Estado elo Amazonas, no di st. de 
Urucur ituba. 

CIDADE . Ponta n<i po do e mun . ele A ngm elos Reis; no 
Estado do Rio de J aneiro,. defronte da ilha elo Calombo . 

CIFRA. Riacho elo Estado ela Bahia , no mu n do Joazeiro . 

CIGANO. Log. do Estado do Cear á, no k t•mo d e S. Be ne
. clicto. 

CIMA. Ilha n a lagôa Manguaba e E s tado el as Alagôas . 

CIMA. (Ri beirão de) Nasce na serra cl~ Tijncas e la nça:;-se 
na marge m esq . do rio deste nome, no Es ta do ·de Santa Ca
·tb al' ina. (In f. loc .) 

CINCO PONTÕES. R io elo Estado elo E . San~o, l;anho. o 
mun. ele Affonso Claudio e clesagun no rio Guan clú. 

(!!NTR_'\ VIDAL. Estação ela E. de F. MelboramentoR do 
B r az) I, no Districto Federa l. entr e as es tações da Terra Nova 
e de Ziese. Foi inaugura da eru i ele novembro ele 1895 . • 

CINZA, Se rra d o Estado do Paraná, nas divisas elo mun. 
de Jaguaryahiva. 

CI POAL. Fut·o elo Eslaclo elo P a r á, no mun. de Ma l'a · 
pantm. 

CLARO . Rio do Estado ele S. Pnulo: é um a elas cabeceiras 
elo Assungui, tt-ib. cto Juqui ~ . Nasce na sel'l'a Negra. 

CLARO• Ribeirão do Estado de S. Paulo, banbn o mun . 
ele Pinhei ros e vai ao P a ra hyba . 

CL ARO. R io c!" )]staelo ele Miuas Ger aes, aff. do J osé Pedro 
que o é do Manbtmssü. ' 

CLARO. Rio elo Estado ele Minas Geraes , uanha o mun. da 
Pon~e Nova. e desagna uo rio elas Velhas , aff. elo S. Fran
cisco . Recebe o COl' r ego elas Ptndahybas. 

CLEMENTE. Log . elo Es Laelo de Minas @er aes no mun . 
çlo R io Bra nco; com uma escb. prim . ru r a l. ' 

CL EMENTE (Quinta ele S. )N o Districto l~edera l. «A quinta 
ele S . Cleme nte era ao principio uma gra nde área el e te rr~ no 
contida entt·e as duas serras que fo rm ant o valle quJ commu
nica o litora l ela pra ia ele Bo tafogo com a La"'Ôa d~ Roclt·igo 
ele F re itas , Sua tesLada era no mar elo Lago /lu bacia ele Bo 
tafogo e começava no córrego que hoje se encon tra junto ao 

.Colle15 io ela Caridade e chegava <~ té ao rio Berquó , que éle~àgua 
na dtia prata, JUnto a um oute1ro que a ind-a se d enom ina do 
«Mathias,, perto do angulo que a referida pl'aia fórma quando 
volta par a o Hospicio el e Pedro li. Seu f'un clo OI.! se.·tão este n 
dia-se a té á pl'imeit·a Lagóa a e ntesta r co m te l'ras que fol'am 
ele Rodrigo ele Frei tas, hoj e ela Fazenda Naciona l. As duas 
linhas elos lados eram , por assim dizer, as cri tas elas duas 
Ser ras que formam o va ll e : a elo ~o l'le que se dividiu com 
Lel'ras elos Religiosos de S. Be nto e outras elas Lal'angeüas, e 
a el o Sttl que se dividiu com terr·as elos for eiros ch Copaca
bana . Não. é possível sabet·- se boje ao certo quem foram os 
primitivos foreiros d 'esta Qtt inla, par se have t· em queimad o os 
livros da antigo Senado no incenclio de 1790; no en tanto consta 
ele var ios assentos e informações, qne no a n no de 1685, pel'
tencia ella ao Dr. Cleme nte Martins de Mattos, Viga l'~o Gel'a l 
que foi cl'este Bispado 1 e o qne in sti tuiu a Capell a de S . Cle
m ente com a invocação do Santo ela se u no me a qual ainda 
h oje ex i8te deutro elo preclio cl'esta rna n. HO. Na ál'ea cl' es ta. 
g t·ancle Quinta exis tem hoje abertas as seg uin tes ruas : S. Cle
mente, Berqn6, S. Joaquim. Copacabana , D . Mal'ianna , Sot•o.
caba; .S. João, Real Qrancleza, Palm e-iras , Matriz, Todos os 
Santos, Delphim, G uim ar ães, D . Ma rcianna, San ~a Isa bel, Oli
veira, Fernandes ; e l. t•avessas dos Mat'CJnes, da Pegado, elo 
L eandro. A pl'i.meüa cles membração que houve n'este todo fe i ta 
em 1ti75 pel o referi clo Dr. Cleme ute ele Mattos, fo i todo o ter
r eno que ficava do lado impar da r tta d o Bcrquó pa t•a as ve r
tentes el a rua ela Copacabanfl., e é as te l'ras q1te hoje pertencem 
a J osé F ernandes Guim arães, Cemiterio de S . João Baptisla 
e outras. Fallecenclo Clemente de Mattos depois do an 11o de 
1702, passou todo o restan te ela propr iedade, e é, tudo o que 
fi cava elo l ado pa r ela r na el o Berq'<Ó. p<wa as vertentes elas La 
r a ngeil'as, pat·a o poder de. Pecl t·o F er na nclos Br~ga, casa rlo 
com D. Ba1·bar a Corrêa Xav ter. P elas fazendas d'estes se di
vidiu a Quinta. ~omanel 1- se por cliviza a rua ele S . Clemente : 
assim e que J·oelo o lado impar ela r ua el e S . Clemente para a 
rua do .l:Je>·quó, pot·ção que lorm ou de po is a fazenda da Ola.l'ia 
foi ve ndida a Gr ancisco ele Ara.ujo Pereim e po r morte el'este 
passou ao Co nde ele Arcos, cujos li lh os e hercle ir os'vanclel'alll a 
Joaquim Mar ques Bapt ista Leão . O lerl'eno co ns ta nte do Indo 
par cl 'es ta ru a , desde a pl'aia até ao n 80, fo i vendido a J osé 
Luiz ela Matta; dv n. 80 A a 82, foi ve ndido a Agost i uh o 
Faria Mo nbe il'O ; elo n. 8-1 a 92 D. foi vendido ao· co nego Gas 
par Gonça lves de Al'auj o ; d'ahi em dea nt'e ate ao fim, a Joa
l[Uim Pecl r•j Corrêa elos Reis Ar ão . De todas essas ve ndas fe itas 
pelos filh os e her dei ros ele Peclro F~ rn a ndes Braga e Barbara 

1 Conta-se quo o Dr . Clemente l\Iar· tins de Mattos er·a formado em 
Leis untes de ser Padre e </ue tendo s1 do perseguido pela lnquisição 
po r causa. do crime que I H~ imputavam, fugil'a. pa1•a l-toma, onde se 
ordeni•ra. Perdoado pelo Papa, voltou ao Brazil o occupo u a digni
dade de Vignrio Ge l'al d'este Bispado. 



COM 

Corrêa Xa vier só se ach am regul ares as ·de todo o lado im par· 
que pet·te nceu a Francisco de Ara uj o P ere.ira. e. de a lguma 
sor te a s que fo m m fei tas a Arão . 'l'uclo ma is e~t~t Irregula r e 
como l ivr..:, se ndo até de no tar que a maiot· u· t·egulari~ H d ~ 
PL'11ve n ba do s propt·ios descendentes , a lgun s dos quaes awcla 
hoje possuem terrenos n 'es te Ioga!'. En treta nto nenhn na du
vi da sed a se póde suscita t· a r es peito elos a? Lur.es p ossu tdores 
que esliio ho,je gos" nela-os co mo l ivres , visto c~ mo, quando 
pelos docume ntos existentes e rn a rchi vo se lhes nao possa pro
v •r a OI·i o-e m cl 'elles bas tará fazer-lhes notar que a rua de S . 
Cleme nte 

0 
es 1á. toda' co mpl'ehe.nd ida dent ro da primeira Ses

ma ri a ela Camara, medit.l a e j ,.IIgada por sen te nça . » 

CLEMENTE RODRIGUES. Carrego d o Estado de Minas 
Garaes , na freg . de Braunas on Bara unas . 

COANARÚ. Para ná elo l!: staclo do Amazo nas, tr ib. do rio 
Badajós . no mun. do Codajaz . 

CO ATI GUABA . R iacho do Estado do Cear á , r ecebe aguas 
ele di ve rsos breJO; do cl ist. elo Bat·racão, prac ipita-se no valle 
do l nelo do nasce nte e se la nça no ltacolomi, qne por sua vez 
vae engt·ossa r o Co~i ahú. 

COBRA. R io elo Es tado do m. Santo. ba nha o m un . de 
Afl"u ns, Cla udio e cl esag ua I1o r io Guanclu. 

COBRAS. Log . elo li: s taelo do Ceará , no le i· mo d o Grato. 
COBR AS . Rio do Es tado elo P ara ná, a ff . ela marge m esq. 

do Uni ão . 
COBRAS . R io do Es tado de Minas Get·aes, banha o mun . 

ele S . Onm ingos elo Pr11 ta e rl esagmt no r io des te nome, 
aJJ. do Pirac icaua . Recebe o Bana na l e o Corre ntes . (Rev. do 
A n :h . P~tbl . iVIineiro , pag . '134) . 

COBRAS. Lagôa. do Es ta do de Minas Ge raes, etltre Minas 
No vaR e H. Io ·Pa i·do, proxi ma elo morro do Cnp im e elo rio 
J equi li 11honh a . 

· COCADA. Pon ta na Ilha Gra nde e Estado elo R io ele J a
neit' tJ . 

COCAL . R io elo Estado elas Al'agiJas, aff. do Cam:ll'agibe . 
COCHO D' AGUA. Sel"l·a do Estado de Min as Ge t·aes , n a 

freg . de S . Go n ~alo da Ca mpanha . 
CO CODIM . R io do Wstado do Pará, no mun . de Fa ro. 
COCOROCA. R ibeii·ão el o Es tado ele S . Paulo, atr. el o ri o 

P al'U napa ne ll ia , entt·e Avaré e San ta Cruz elo R io P.a rclo . 
CO CURUTO. Log. do Estado do R. G . do Sul, no mun . 

do l{io Ura-uele. · 
COELHO. Pov . el o Estado elo R. G . do Norte, no m un . 

de T u ll"us , no i nterio r . 
COH;LHO. Monte e riacho eloEs tado elo R. G . elo Nor te, n o 

mu n. ele Oaicó . 
COE LHO·. Ribeirão do Es tado ele Minas Geraes, aff. d a 

ma t·g·e m e>q . d o ri o elo C9t"vo, qne é lr ib. do ri o Grande . IL' 
ta mb m deno mi nado Miguel. 

COELHO BASTOS . JLst::u;ão da E. ele F : Leopold in a , n o 
m •n . ele S . Manoel e E-: stado ele Minas Ge t·aes . F oi inau g· ul' aela 
a i 8 de niJ ve mbt· o ele 18\15 . 

COEL HOS. Pov . elo Es tado ele Min as Geraes , no cl ist . ele 
S. Domin gos el o Prala . 
- COGOTB-LIS J . Pot•. elo Estado das Al agiJas, no mim. da 
Uni ão, com eschola . En contra- se tamb~m esc t·ipto - Ca n
go le- Li so. 

COLHE R ES . ·lVl on·o do Es tado el o R io de J a neil·o, no mun . 
de S . J uáo Mal'cos . 

COL ONIA. Br>it•ro em Sa nto Am aro, no Es tado ele S. P aul-o , 
co tU est:holas . 

COLONIA. Bairro do !n un . ele Jacarehy e Estado de São 
P a u lo , cnm eschola . 
· COLONI A. l!:stação ela E . ele F . de Sa nta!\IIa ria á.Cruz 
Al ta . no Est ·•do elo R . G. do Sul, e ntre as estaçoes do P t nba l 
e Ta'qua t'e uibó, no mu n . ele Su n ta Mari a . 

COM MENDADOR GUIMARÃES . Es tação el a E . de 
F. ele Casa B:·anca. a :3 . José elo R io Pardo, no Eslado ·de 
S . Paulo, 
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COMMERCINHO . Po v. do Estado da Bahia , ·d o mun. de 
Condeuba . 

COMMERCIO. Igarapó do Es tado do P ará, no. mun. de 
Mazagão . 

COMMI SSARIO . Log . do Estado do R . G. do Norte, no 
mu n . do Marti ns, com um açude . 

COMOROS. Lagôa do Estado de San ta Cath ariua, ao S . 
da lagôa de Urussa nga, um quar to de legtJa distante do 
or.eano ~ 

COMPRIDA . Ilh a do .Es tado elas Alagôes, na l agõa Man
gtwba. E' ta mbe m denommacla Assob io. 

COMPRIDA . Ilha do Es tado do E . Sa ntu, no rio Doce, 
ent re Linha t·es e o Ta tú . 

COMPRIDA . L agôa el o Estado elo R . G. elo No r te , no mun . 
do Cear á- mir im . Nunca .>eccou, resistindo nos a nnos de i 877 
a :L879 co m vo lume cons ielera vel d'ag ua . 

COMPRIDA DO GOMES . Ballhazar Lisbof). , no t o vol. elos 
Amw-es do Rio ele Janeiro , d á not icia de u ma ilh a com esse 
nome, s ituada na ba bia ele Gtta nabara . Ignoramos qua l seja 
o nome actnnl. 

COMPRIDA DO PtNTO. Ba!Lhazar LisbiJa, no t o vo l. dos 
Annaes do Rio de Janei>·o, dá not icia ele uma ilha co m esse 
n ome, s ituada na bahi a de Guanaba t·a . Ignoramos q ua l seja 
o nome ac tual. 

COMPRIDO. Rio elo Estado de San ta Cath ar ina ; desagua 
na ma rgem esq . elo rio S. Franc isco u nut milha acima do 
Landim. (!nf. ioc .). 

. COMPRIDO. R ibeirão elo Estado ele Minas Ger aes, afl'. ela 
ma rge m clir . elo r io Caratin ga, trib . do Doce . 

CO NCEIÇ ÃO. Log. do Estaclo elo Par á, no dist. el e Bat·
ca t·e na . 

CONCEIÇÃO . Log . do. Estado do Ceadt , no termo ele São 
Fra ucisco . 

CONCEIÇÃO . Log. do Es tado das Al agôas, nô mu n. de Ma
rago·gy, com um enge nho ele assncar . Ha um outro log . elo 
mesmo nom e no mun . ele Santa. Luzia do Nor te . 

CONCEI ÇÃO. Log . do Dis t l"icto F ederal, n a fr eg . de Irajá . 
CONCEIÇÃO. Log .. do Es tado de Min as Geraes , no cl ist . d o 

Altié, com e.~c b ola . 

CONCE I ÇÃO . Log . do Es tado de Ma tto Grosso, n o mun . ela 
capita l, j unto á r aiz da serra Aguassú. 

CONCEI ÇÃO. Ilha do Es tado do Pará, no rio S . Ma noe l e 
m un .. de Ha ituba . , 

CONCEIÇÃO. Carrego elo :l!~stado elo E . ·San to, n o m un. de 
Sa nta T bereza . 

CONCEIÇÃO. R io do Estado ele Minas Geraes, aíf. da 
margem el ir . do rio elas Ve lhas, tri b. do P at•ana hyha . 

CONCEIÇÃO . R ibeirão elo Estado ele Minas Geraes, aff. da 
mru·ge m cl ir. elo rio G !" ande . 

CONCEIÇÃO . Corl'ego el o Es tado ele Mitlas GeL"aes , aff. ela 
margem cl it· . elo r io cl~s Mor tes Pequ~no . 

CONCEIÇÃO . Ribeir<to do Estado de Min as Ger aes, aff: do 
rio Pa ra bybn na . 

CONCEIÇÃO DA BARRA. Coi· rego el o Estado de Minas 
Geraes , a ff. da margem esq. do rio das Mo l'tes. 

CONCEI ÇÃO DA SERRA . Log. do Esta.do el as Alagôas , no 
mu n. de S . L•ti z ele Quituncle, com um engenh o ele ass ucar. 

CONCE I ÇÃO NOVA. Log . elo Estado elas Alagoas , no mnn . 
de S . Lui z ele Qui tuncle, co m uru engenho ele ass ucar . 

CONCO RDIA . Log . do Es tado das Alagôas , 'no mun. ele 
Ma l'agogy, com um engen ho de ass ucar. 

CONCORDIA . Iga i·apé do Es tado elo P ará , no elist . el e Bem
fica e m un . da capi ta l. Vae para o ri o Maguary. 

CONCqRD.IA . A.rl'a io do. E>tado do P a_. r aná, aff . da margem 
eoq . elo L"LO Oco hy, qu e é tr t b. do Para na . 

CONDE. Carrego do ·Es tado ele Min as Geraes , aff . do ri'bei
rão dos P intos, que o é elo Alber to Dias . 

• 
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CONDEUBA. Mono nas div isas elos Estados ele Minas Ge 
raes e cta Ba hia, c inco leg nas ao N . ela ciclado elo mes mo n ome 
perte nce nte ao ultimo desses Estados . A linb a cl iviõoria segue 
desse m ot•t• o a té o Vallo F ttnclo e deste uma r ecta á c:tchoeira 
do Salto Gt·a ncle no Jequitinhonh8.. 

CONDEUBA. Rio elo Estado da Bahia, a li'. da marg ' m 
clir. do rio elo Gavião, tr ib. do rio ele Co ntas . gste rio qne 
se fó t·ma com outra na,cente deno minada Momclasa ia, l'azenclo 
l ogo bart'a, nasce no U?"Ubú, ge t·aes elo Campo Alegt·e. t r es 
Ieguas acima elo logar e fazenda elo Condeui.Ja, mat•gea o m orro 
elo mesmo nome, co rre paea E., eece be como setts tribs . o eio 
elos 11t[o,·rinhos, o rio elo Sitio, o elo Aleg,·e banha a cidade a 
poucos metros e faz bat·ra com o Gav ião , na d istanc ia de meio 
kil. deli <L tendo oi to ieguas ele curso. Desse facto ele faze r 
barra com o Gavião pt·oveio a clenomiaação a nt iga ela ft·e g . 
ele Santo A ntonio ela Bana. Embora ' 'olu moso em aguas, já
mais será navegavel, mesmo po l' pequenos ba rcos, cle·vido ao 
g t·ancle numero ele l av r aclot·es que com graucles açudes desviam 
suas aguas para a irrigação do solo. 

CONFISSÃO.' Serra elo Estado ele Minas Ge t· aes, no m tm. 
J:le P iumhy. -

CONGÓ. Log . elo Estado elas Alagôas, no m uu. deste nom e, 
com um enge nho de assucar. 

CONGO- FINO. Correrro elo Es tado el e Minas Geraes, entra 
na margem dit•. do rio das iVlones, abaixo da estação elo R io 
elas Mortes e perbo ela faze nda do Co ngo l<' ino. 

CONGONHAL. Ribeirão do ltstado de Min as Geraes, nasce 
na ser ra das 'l'res Pontas e após um cut·so ele 30 kils . desagua 
na margem esq . elo ri o Gra nde j tmlo á es tação fl uvi a l elo C:ou 
gouha l. Recebe pela mtw ge m eltt•. o Tijuco Preto ou ribeirão 
ela Lagôa, Serr inha, Sapé e Sntüa Cntz, e á esq . o Sel·tào
slnho. 

CON GONH.AS. Rio elo Estado cle·Sa n~a Catharin a , banha o 
mun. ele Jagua runa e clesagua ela 111 argem 0sq. elo Sang.1o . 

CONGONHAS. R ibeirão do Estado ele Minas Ger aes, aff. 
do rio La mbary. 

CONGONHAS. R io elo Esta,clo ele Goyaz , aff . do rio do 
Ouro. 

CONIBOS. Inclios elo J~ruá. Suppüe•se serem os mesmos 
Manetene t·ys . 

CONQUISTA. Po v. elo Estado ele Minas Geraes, no mun. 
ele Pouso Alto, com esc hola. 

CONQUISTA. Estação ela!!:. ele F. elo Ribeirão Pre to a 
Ubet'aba, n o Estado ele S . P aul o, entre E.ngenheiro Lisboa e 
.Sacramento. 

CONQUISTA. Bibeit' iio elo Estado cl~ Minas Geraes , é um 
elos l'ot·madores elo i·io Papagaio, trib. elo Piranga. . 

CONSELHEIRO JOSINO. E s.tação ela E. de F. do Ca.
rangola, no l!.:stado elo R io ele J ane it·o. 

CONSELHEIRO LAURINDO. Es taçii,o ela E . ele F. ele 
Campinas a E. Santo elo Pinhal, no Estado .de S . Pa11lo, 
enlre Mogy-gaassú ·~ Nova L ouzan. 

CONSELHEIRO THOMAZ COELHO . Estação ela E. de 
F .. Me lhor·amernos elo Brazil, no DisLri'cto Feclúal, e n.tre as 
es tações do Ene-e nheivo Leal e da T e t·ra Nova. Foi inaugut•acla 
em 1 ele novemo ro ele 1895 . . 

GO:NSOLA'ÇÃO. Rio elo Esta-d0 do E. Santo, banha o mun. 
ele Affonso Cland i0 e clesagull. n o rio Guanclú. 

CONTENDAS. Log. elo Esta do elo Coad., no termo ele Ua
pipoca. 

CONTENDAS. Ser ra clo Estado cl.e S . Paulo, no mun. ele 
Cajurú. 

CONTENDAS. R iach 0 do Estado do Ceará, banha 0 mun. 
do P ereiro e desagua. no 'l'h0mé Vie ir'a. 

CONTENDAS. R ibeil"iio cl'o Es~aclo ele G0yaz , atf. d•o rio 
elos Bois. 

' COPAHIBA. l garil!pé cl0 Estael0 •clJo Amazonas , n:o mun. de 
Itacoatiat·a. 

' COQUEIRO. Log . elo Estudo elo Rio ele Janeiro, no mun, de 
S . Franci8co de Paula. 

CO QUEIRO. Mol'l'O elo Estado ele l\Iatto Grosso , no mun. 
ele S . Lui ~ ele Caceres . 

COQUEIROS. Col'l·ego do Estado ele Minas Geraes, atf. da 
ma rge m e~c1 . elo rio Cap ivary . que é trib . elo Sapucahy-midin. 
Alguns kils. a ntes ele s tt <1- conl:luen c ia l'ot·ma u a1a cachoe ir a . 

COQUEIROS. Co rrego elo Estado ele ii1i11as Q~raes, a fi'. ela 
mm·gem esq. do rio el as Mortes Gra nde. 

CORAL. Log . elo Estado ele MaLto G t·osso , no clist. ela. 
Cha pada e mun. ela capi ta l. 

CORAL VELHO. Log . elo Estado ele Matto Grosso, n o clist . 
ela Cbapacla . 

CORDEIRO . R ibei rão elo Estado ele S . Paulo, aif. do rio 
Gra. ncle . Recebe o J a baqnara e o Cupêce . 

CORDEIROS. Log . elo Dist l'ido Federal , na freg . ele Irajá. 

CORDOARIA. Cachoei t•a no mun . ele Para.t.y e Estado elo 
R i0 ele J aneiro . Desag ua na margem esq . elo r1o T a"luar y . 

CORÔA DO PIRARUCÚ. Ilh a nova no mun . ele Macap:i e 
Estado elo Par á, á m argc>m esq. elo rio elos Veados. 

CORÔA GRANDE. Ilha. no mnn. ele Monsarás e gstaclo elo 
Pat·~•, na pat·te septentrio na l ela bah ia ele iHaraj&. 

CORÔA GRANDE. Ilha elo Estado elas Alagôas , no ri o 
S . Franci sco ; 

COROCÓ. Log. cJ o· Eslado elo R. G. elo Norte, no num . elo 
Martins, com um açude . 

CORONEL MAGALHÃES. E~tação el a E . de F . l\Ie lh o·
r ame ntos elo Braz il, no Dis ';l'ic to l<' ecleral, e n tt·e as estações ele 
Inharnj á e Araujo. ~~ oi inauglnacla em 1° de novem bro 
de 1895 . 

CORONHA. Log. elo Estado elas Al agôas, no mun. ele 
S . Luiz ele Qu ttunde, c0m um enge nh o de assucat· . 

CORRÊA. L og. elo Estad0 el o Par á, no m un. ele Igar aJ.Dé 
mirim. 

CORREDEIRA DO JATOBÀ. Log. elo Estado de Ma tto 
G rosso, no dis L e mun. el e S . Lui~ ele Cacer es, á margem esq. 
elo rio Cipoluba . 

CORREGO. Log . elo E stado do Cear á, no te rmo nle Cascavel. 

CORREGO. Log. do Estado elo 3.. G. do No r te, no mun. ele 
Areia Branca, com eschola . 

CORREGO. Log . no dis t. ele Tira.clen tes e Estado ele Minas 
Geraes . 

CORREGO DA CATINGA. Log. elo E stado elo E . . Sànto, 
no mu n. ele Itaba poana . 

CORREGO DA CONCEIÇÃO. Log. elo Estado elo E. Sa n lo, 
no mun. ele SC~n ta 'l'h ereza. 

CORREGO DA LUZ. Log. elo Estado elo Rio ele hneit·o, no 
mun. da Barra do S . J oão, com eschola. 

CORREGO D ' ANTAS. Log. elo Eslaclo elo R io ele Janeiro 
no rnun. ele Nov •i. F L'i iJ urgo , com esch ola . ' 
. CORREGO DA PONTE. Log. cl.o E stado ele Mat to Gt•0sso• 
n a mat·ge m esq. elo ril teirào Ranch ão e m ~m. do Di amantino 

CORREGO DA SERRA . Log . do Estado elo E. Sa n to , no. 
2o c\is t . elo Calçado. 

CORREGO DE SANTA CRUZ . L og. elo Eshclo elo E. 
Santo, na Conceição elo Muquy. 

CORREGO DO OURO. Log . elo Estado do Rio ele J aneiro, 
no mun. de Itaperuna . 

CORREGO FUNDO. Log. do Estado de Goyaz, no mu.n. da. 
P~ma. · 

CORREGO GRANDE. Log. clq E 5taclo elo E. Sa nto, n o 
nucleo Santa Leoca,cli a . 

CORREGO GRANDE (SauLo Antonio elo). Ba.irro no mun . 
ele Barretos e Estado de S. Paulo, com esch ola. 

CORREGO RICO. Es~açãi0 cla Compa nl:bi a Pau•lista ele Vias 
Ferrea.s e Fluviaes. Foi ina.ugUl·ada. em 10 de ma.lo de 1894. 

CORRENTE . Bairt•o iilo EsLaclo de S. Ii'a.ulo, no mun. ele 
S. Carlos elo Pinhal. 
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CORRENTE . R io do Estado elo Piauhy, aff. do Parna
hyba. 

CORRENTE. H.io a ff. da margem esq-do Timhó, trib. i:lo 
Ignassú . 

CORRENTES. Dist . do mun. da cao ital elo Estado de 
Matto Grosso. Orago Santo Antonio. ' 

CORRENTES. Igarapé do Estado do Amazonas, no mun. 
de Ut· ucurituba. . . 

CORRENTES. Rio do Estado de Santa Catharina. nasce 
nas serras dó mun. de Lages e va i desagua1· na margein di L' . 

do rio i\Ia t·ombas. . 
CORRENTES. Arroio q11e commu nica as aguas da lagôa 

do mesmo nome com o mar; no Estado de San t'l Catharina. 
(Inf. loc.) 

CORR ENTES. Rio do Estado ele Min as Geraes, atf . do 
Cobras, que o é do Prata, e este elo P it'acicaba . 

. CORRENTES . Lagôa elo Estado de Santa Catharina, no 
mun. ela Lag nna. Tem de edensão 300 bt·aças e LOO ele largura. 
E' muita ftinda e 1 em commnnicação com o oceano. 

CORTA BRAÇO. Corrego do Estado de Minas Geraes, atf. 
do rio das Mortes Grande . 

CORTUME. Se n a do Estado do Parahyba elo Nor te , entre 
Misericol·dia e P iancó, pro xima das serras Cavaco e João 
Pedro . 

CORTUME. Corrego do Estado de S. Paulo, aff. do ribeirão 
Pedemeiras, que o é elo Tietê. 

CORTUME. Corrego do Estado de Minas Geraes, atf. do 
ribeirão da Posse . que o é elo r iacho do Freil•e e este do rio 
das Mortes . E' bastante encachoeirado . (Eng. Augusto de 
A breu Lacerda). . 

CORUJA. Sel'ra elo Estado de Minas Geraes, no mun. de 
· Alfena.s. 

CORUJA. R io do Estado ele Santa Catharina, no mun. do 
Tubarãn. 

CORUJA. Rio do Estado· de Minas Geraes, ba nha o mun . 
de Inda i á e desagna na margem esq. do S . Francisco . 

CORVO BRANCO. Corredeil'a no rio Tieté e Estado de 
S . Paulo, entre o salto de Avanhandava. e a foz do Piracicaba 
(Jacques Ouric1ue. Relat. da Guerra, 1888). 

COSTA. Cc:>rrego do Estado do R io de Janeiro, aff. do rio 
Itamat·aty. 

COSTA PINTO. Estação da Companhia de Es tr adas de 
Ferro União Sorocabana e Itauna, no JTistado de S. Paulo, 
entre as estações de Piracicaba e Paraiso, 

COTAXÉ. Rio do Estado de Minas Ge l'aes, conflue com o 
Cricaré fot•mando o braço :io N. do rio S. Matheus . 

COTIA. Ilha do Estado do Amazonas, no rio Negr o, entre 
as povs. de S. Pedro e S . Gabriel. 

COTIA. Igarapé do Est.ado do Pará, no mun. ele Ma
capá. 

COTI,A. Lagôa c\oo Estado do R. G. elo Norte, no mun . do 
Ceará-mi rim (lnf. loc.). 

,cOTIM . Pov. do Estado do lviaranhão, na freg. de Santa 
P hilomena, com eschola . 

COTINGUIBA. Log. elo Estado elo Ceat·á, no mun. de 
Villa Viçosa. 
· COTOVELLO. Monte elo Estado do H .. G. elo Norte, no 
mim. elo Patú. 

·COUTINHOS. Log . do Estado de Minas Geraes , no dist. 
do Congonhal e mun. ele Pouso Alegre, com eschola. 

COUTO. Riacho elo Estado elo R . G. elo Nort, banha o 
mun. ele Pau elos Furos e desagua no r io deste nome ou 
Apody (I nf. lo c.) . 

COUVES. Ribeirão do 'Estado do Paraná, banha o mun . 
de Bocayuva e une- se com rio Sa nt'Anna. 

COXILHA DO FOGO, Log. elo Estado do R. G . do Sul, 
no m un. de Caçapa v a . 

DIODo GBOG, &5 

COXILHA RICA. Dis t. do Estado de Santa Catharina 
no mun. de Lages . E' limitado pelos r ios Pelotas, Pelotinha~ 
e Lavatudo. 

COXO. R iacho do Estado da Bah ia, atf. do Pará- mirim 
que o é elo Pojuca. ' 

. CRASTO: Rio do Estado da Bahia, aff. do Jequiriçá. Por este 
r1o Cras~o .J a houve _a i~éa (e a té chegou-se a tazer estudos) de 
commnmcar o Jeqmnça com o Jaguaripe mediante um ca nal 
de facil const1·ucção, que devia ir do rio Ct·asto ao J:'olumnngú . 

CRAVATÁ. Log. do Estado das Alagôas, no mun. de Vi-
çosa, com um enge nho de assucar. · 

CRAVATÁ. Rio do Estado do Ceará. no mUJJ.. do Jardim. 
CRICARÉ. Rio elo Estado de Mina~ Geraes , contlue com 

o Cotaxé foemando o braço do norte elo rio S. Matheus. 
CRIMINOSOS. Serra do Estado de Minas Geraes, na freg. 

do Bom Jes us do Lambary. 
CRIMINOSOS. Rio do Estado de Minas Geraes; vai de

saguar· no Verde e recebe o corrego elo Tijuco Preto. 
CRIOULAS . Log . do Es tado do Cea1•á, no termo ela Missão 

Velha . 
CRIOULOS. Serra do E stado da Bahia, no mun . do Porto 

de Santa Maria da Victoria . 
CRIOULOS. Conego do ,l!;stado do Rio ele Janeieo, aff: do 

Sujo, que o é do rio Preto. 
CRUBIXÁ . Riacho do Estaclo do E. Saa to. aff. .elo rio 

Timbuhy . · 

1:]' CRUMARIM. Lagôa do Dist1•icto Federal, entee o oceano 
e os morros dns Piabas e elo Caeté, defronte elas ilhas das 
Palm'as e das Peças. 'l'ambem escr evem Crumary . 

CRUZ. Log . do Estado do Rio de Janeir o, no mun. de 
S. João Marcos . . 

CRUZ. Baü·ro do mun. de Lorena, no Estado de S. Paulo, 
com eschol~ .. 

CRUZ. Rio do Estado das Alagôas, a tf. do S. Francisco. 
CRUZ . Arroio elo Estado elo R. G. d':l Sul, atf. do arroio 

Gr a nde. 
CRUZ. Lagôa do Est;ado da Bahia, se is k ils. ao N. elo Porto 

de San ta Maria da Victoria . (Inf. loc . ). 
· CRUZ (Santa). Po v. do Estado do Rio de Janeiro no mun .. 
de Capivary . . ' 

CRUZ (Santa). Pov. do Estado de Minas Geraes, no mun. 
de Salinas. 

CRUZ (Santa). Arroio do Estado elo R. G. do Sul, aff. da 
margem di r . do arroio dos Ratos. · 

CRUZ (Sa nta): Ribeirão do Estado de Minas Geraes, aff. do 
Corrente de Canoas. 

CRUZ (San ta). Coe rego do Estado de Minas Geraes, aff. da 
margem di r . do ribeirão do Congonhal, trib. do rio Grande. 
'~"' CRUZ. Lagôa do Estado ele Santa Catharina, fot·mada pelo 
eio •Itapocú, quando se lança no Atlantico . Estende -se sobre 
duas milhas d.e comprirlo . 

CRUZ ALT.A. Estação terminal da E. de F. de Santa 
Maria a Cruz Alta, no Estado do R . G. do Sul. 

CRUZ DA GAIVOTA (Santa). Log . do Estado do Am a
zo nas, á margem d ir. do rio Purús, no mun. ele Canutama. 

CRUZ DAS ALMAS. Pov. do Estado ele Pernambuco, no 
mun. da Victoria,: com eschola. 1 

CRUZ DAS ALMAS. Log. do Estado de Min as Geraes, no 
dist. de Ita tiaiassú. 

CRUZ DAS ALMAS. Morro do Districto Federal; no e,urato 
de Santa Cruz. · 

CRUZ DO JACARÉ (Santa) . Log . rlo Estado de Minas 
Geeaes, no dist. de S. Sebntião de Correntes e mun. de Se1·ro, 
com esc h o la. 

. CRUZEIRO. Serra do Estado ela Bah ia, no mun. do .Porto 
ele Santa Maria da Victoria . 
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CRUZEIRO. Serra el o Estado ela Bahia, na cidade ela Ser~ 
t·inh <t . 'l'em 12 kils. elo extensão . 

CUBATÃO. Log . do Estado do Rio de Janeiro, no mnn. 
de Itaperuna . 

CUBA TÃO . TJma das estações ela E. ele F. elo Carangola, 
na li nha elo centro, no Estado elo Rio de Janeiro. 

CUBATÃO. Serra do Estado ele S. Paulo, no mun. ele 
Cajurú. 

CUBATkO. Ri~ elo Estado do Rio ele Jandro, aíl'. da margem 
clir. do l\1uriahé . 

CUBATÃO . Rio do Estado de S. Paulo, atl'. da margem 
dir. elo Juqniá, entre a foz elo Lageado e a do Pit'aby. 

CUBATÃO. Carrego aíl'. da margem clir. do rio Cnman
docaia. ; corL'e proximo ás cliüsas dos Estados ele ~i in as GeL·aes 
e S . Paulo . 

CUBICULO. Rio do Estado de Santa Calbarina, banha o 
mun. ele Jaguaruna e desagua na marge.m esq. elo rio Sa ngão. 

CUIARIAN. Rio trib. da margem clir. do Purus. 
CUIARÚ. Rio tl'ib. ela margem c\ ir . elo Purús . 
CUJUBIM. Cachoeüa no rio Negro e Estado do Ama-

zonas. 
CUMANSINHO. Igarapé do Estado do Amazanas, no mun. 

de Humaytá. 
CUMARIM. Lagôa do Estado do R. G. do Norte, no mun. 

ele Ganguareta ma. 
CUMARÚ. Ilha elo Estado do Pará, na lmhia elo Sol· e 

mun. clacapital. 

CUMBE . Log. elo Estado das Alag6as, no mun. deste nome, 
com um engenho ele assucar. 

CUMUTY. Rio elo Estado elo Pará, no mun. ela Vigiá. 

CUNHAME. Rio elo Estado elo Amazonas; aft'~ do rio 
Branco, na margem elo poente. 

CUNHÃNARY. Lago elo . Estado elo Amazonas, no mun. 
ele Maués. 

CUNHIAA. IgaL·apé do Estado elo Amazonas, na com. ele 
Antimary. 

CUNIHÃ. Ig-arapé do Estado do Amazonas, banha o mun. 
ele Humaytá e clesagua no r io Madeira . . 

CUÓ. s ., rrota do Estado do R . G. elo Node, . no mun. elo 
'l'riumpho, Í\ margem elir. elo rio Upan~.rna e a seis kil·s ao S . 
da vil! a . 

CUP:li:CE. Ribeirão do Estado ele S. Panl o, aff. elo ribeirão 
elo Cordeiro, que o é elo rio GL·ancle . 

CURUÇUAMBA . Log elo Estado de Matto Grosso, em cima 
ela serra de Maracajú, no el ist. ele Ponta-Porã, mun. ele Nioac . 

CURACURÁ . Igarapé do Estado elo Amazonas, no mun. ele 
Can ulama . 

CURACURÁ. Lagc á dir . elo PUL·ú~, com quem se commu
nica por duas bocas, no mun. ele Canutama . 

CURARY. Dist. elo Esbelo elo Amazonas, no ntun. ela 
capital, no paranà d os Muras. 

CURAU.ARY. Vide Cam~tewy . 

CURIAÚ. Lago elo Estado do PaL:!Í, no mun. de Macapá . 

CURICURI-ARI. Rio elo Estado do Amazonas. afl'. da 
murgem di r. elo rio Negro, entre S. Pedro e S . Gabrlel. 

CURIMAN . Ilba elo Estado elo Pará, nas di visas de Po1·tel. 
CURIÓ. Log. do Estado elo Ceará, em Mecejana: 
CURRAES . Igarapé elo Estado do Pará, atl'. elo rio Ja

munclá. 

CTJRRAES. Lago do Estado do .Pará, no mun. ele Ob idos. 
CURRAL. Rlbeirão do Est.ado de S . Paulo, banha o muu. 

de Cunha e desagua no rio Parahy Linga. 

CTJ.RRAL DE VARAS. · Log . elo gstaclo ele !Vlatto Grosso, 
no dtst. ele Santo Antonio elo Rio Abaixo. 

CURRALEIRO, Ribeid\o elo Es·taclo de Mi11A.s Get·aes, 
na com. ele Patos. Denominava-se antigamente ribeiL·ão das 
Aut;ts. 

CURRAL GRANDE. Log . elo ffistaelo do Ceará, no el is t. 
de (Jbatuua e termo ela Granja. 

CURRALINHO. Log. elo Estado do Ceuá, no mun . ele 
S. Benedic·to. Ha um onlro log. elo mesmo nome no termo 
da Palma. 

CURRALINHO. Carrego do Estado de iYiinas · Geraes, aff. 
elo rio Pa racatú, entre S. H.omão e Paracatú . 

C'URRALINHO . Cor rego do Estado de Goyaz, all. elo rio 
do Sal . 

CURRALINHO. Cor redeira no rio P iracicaba e Estado ele 
S. PaLLlo.· 

CURRALINHO DE CIMA. Log. do Es tado do Ceará, no 
te L' mo ele Cascavel. 

CtJRRALITO. Log . elo Estado ele Matto Grosso, em cima 
ela ser ra de Maracajü, no clist . de Ponta- Porã, no mun. 
ele Nioac. • 

CURRAL P ANEMA . Log. do J~stado do Pará, no mun . ele 
Ponta ele Pedras . 

CURUARY. Igara pé elo E s tado elo Amazonas, aff. do rio 
Uraricoera . • 

CURUCUCABA. Rio do Estado da Bahia, aíl'. da margem 
dü-. do rio da Dona, trib. elo Jaguaripe. 

CURUMANI. Serra elo Estado elo Amazonas, co rL'e ao 
lon go ela m;wgem oriental elo rio Bmnco . E ' extensa q suas 
abas quasi ·que beijam as maL'g0ns do rio. 

CURUMÚ. Log. do Estado do Pará , na com. ele Breves. 
CURUPAITY. Log. elo Estado elo Amazonas, a margem 

esq . do rio Madeira. 
CURUPERÉ·. Ig Lrnpé elo Estado elo Par{\, no dist. deIta

pecurúe mun. da capital . Vai pa1·u o C:csta.nhal ou Cataian
tltLlJa (C a teaucluua, seguuelo outros). 

CURURÚ . Uma elas s ~.tbprel'eitui·as da com. de Chaves no 
Estado do Pará. Por suas divizas CO l'L'em os rios Jnrupncú e 
Cururú e igarapé 'l'aimry. 

CURURÚ. Log . elo Estado elo Pará, no mun, ele Monte 
Alegre , com eschola . 

CURVA. Ilha elo Estado elo Pará, no município de Macapá. 
CUST AN Á US. Inclios do Estado ele l\1a'tto GL·osso, hauitam 

as margens do Batovy. Não são tão trata v eis como os :j3aca
hirys. Tambem e&crevem CLLtenaus . . 

CUTIM. Pov. elo Estado elo Maranhão, na freg. de Santa 
Philomena, com uma esch . criada pela Lei PL·ov. n. 1.236 ele 2 
ele maio ele 1882 . Vide Cotún . 

CUXIPIARI. Log . elo Es·ta-elo elo Pará, no muu. ele Can1etó. · 
com e>chola. 

CYPRIANO. Log. elo ERtaelo ele ~1inas Geraes, na f'reg. cl3 
Santa Luzi<L do H.io das Velh as . 

CYPRIANO (S.). Log-. elo Estado elas Alag-6as, no mnn. de 
S. Luiz ele QI IitLUlcle , com um engenho ele ass ucar. 

· CYRIACA . Ilha elo Estado do. Pat·á, fronteira á sub prefe i
tura ele Tucuman-tuba pertencente á com . ele Chaves . " 

D 

DANEME ERG. Log. elo Estado elo Rio de J :J neiL'O. Hottve 
ahi um a ponte, sobre o l'iueirão elas Lages, nu divisa dos muns. 
de Jtaguahy e Vassouras, a qual foi demolida em 1873, pOL' 
ameaçar completa ruin a . O Estado mantém no logar ela ponte 
o serviço ele passagem em canàa por não ser o rio vadiavel 
nesse ponto . 

DANIEL. Log. elo Estado das Alagôas, no mun. de Ana·
dia, com um engenho de assucar . 

DANIEL .. Log . elo Es tado elo Rio de Janeiro, no ·mun. de 
Itaguahy. Ha ahi uma ponte ele madeira com 51m,@O ele 
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abel'tura total sobt•e o ri o G uandti, a tJ•es kils. da E. de F. 
Cent ra l d o Br az il, na es trada de Bel ém a o Ba nanal de Ita
guah y . 

DAVID. L ago do Estaclu elo Amazo nas , no mun. el e Coa l'y. 

DAVIDZINHO. Igarapé elo Es ta do el o Amazonas , no mun, 
elo Coary. 

DEDÃO. L og . elo E stado das A lagoas , no mun. do Muricy, 
com um e ngenho de a ss ucnr. 

DEITADO. Se l'l'a elo E sta do do Rio d e Joneil'o, nas ·divisas 
do mun. de lliaca hé . · 

DE IXA-FALLAR . Log . elo Estado el o Amazona s, á mJ r
g em esq. elo igat>a pé Gt· a nde, no mun. de Ca r a ua ry. 

DEIXA-FALLAR. Lon- , elo E s tctd o das Al agôa~ , no m un. 
da Ata la ia, com um eng er.:=\10 ele ass ncat·. 

DEIX:A-FALLAR. Sen·a üo Estado el as Alagoas , entl'e 
Ana clta e Pil a r. 

DELFINO. L agôa do E stado de Minas Ge r·aes , n a m argom 
esq. el o rio Doce , no mun. el e S. Domingos do Pra ta. E ' 
um ca~pi o . 

DENDÊ. Sen a do Distr·icto F eder a l, na ft·eg . d t~ lt-ajá . 

DEN DY. Corr e~·o do E ;;taelo ele Mioas Geraes , nas pl'oximi
clacles rl o clist. da Barra Lo nga. 

DENGO . Ba irro elo muu. de Pouso Alto e Es tado ele Minas 
Geraes . 

DESCALVADENSE. R a mal fe t•t•eo ela Companhi a P ,mli sta 
ele Vi as-Fe l'reas e F l uviaes. li. biiola é ele Om,60 . T em as es ta 
çõéS ele S. Miguel, P anta no e Auror a . 

DESEJADO . Igara pé elo · IJ:s ta cl o el o Am azon as , no rio 
Jtu·u á . 

DESEMBOQUE. Uma elas estações ela Empt·eza Viaç iio do 
Brar. il, n o rio d tls Velha s e Es tado de Min as Ge t·aes . 

DESENGANO . Log . elo E sta do elas Alagôas , no mun. do 
Paraày ba, com um engenho ele a ssuca r. 

DESMAZELLO. Rio elo Es ta do elo Mara nhão. aff. elo P a r -
nahy ba . · 

DESTACAMENTO . Rio do Es tado do E. Santo, aff. do 
Sa nta Cruz.(Dae mon. A Pt•ov. do E . Santo). 

DESTERRO. Log . do Estado de Matt~ Grosso, á mat·gem 
esq . elo rio 'l'aquary, no mun, de Corumb<~ . 

DILIGENCIA. Log . . el o E s ta do elas Alagôas , no mun. de 
Atal a ia , com um engenho de ass ncar. 

DINAMARCA. Igarapé elo Es ta do elo Am a zonas, n o mun. 
de Autim ary . 

DIOGO . Ilha do E stado do Amazonas, no rio Negro, fron
t eil' a á cida de ele Ma ná os . 

DIVISA. Igara pé elo Eõ ta cl o el o Amazon as , n a m at•gem esq . 
do rio Purús e mun . dd Canutama . 

DIVISA, P equeno art·oio elo IJ: s t t1do elo R. G . el o Sul ; con
flue no Gua hyba proximo á cida de ele P orto Alegra . 

DlVISA. Arroio do E sta do elo R. G. elo Sul tl'ib. ela mar-
gem esq. elo rio Jugua r ão. ' 

;r)IVISA. R ibeirão elo Estado el e Minas G~raes a ff. elo rio 
Sa pucahy- Grancle , nas div isas d d S. J oão Baptista das Ca 
<.>ho eit-as. 

DIVISAS, Art•oio elo Es·taclo elo R. G, d o Sul, tri b. do 
r oio d os R a tos . Em suas margens ha min a s de ca rvão 
pedra .- !];' tamb~m conhecido p elo nom e ele P eclt·o Lui z . 

ar
ele 

DOCE. R i beit·ã o clo. g s tado d e S. Paulo, banha a com. c1·0 · 

Jahú e clesagua no rio 'l.'i e té . 
DOCE. Lagôa elo Estado do R. G. elo Nor te , no mun, do 

Touros . 

DOCE. Pequeaa l agôa elo dist. ela freg . d0 Es treito , no 
Es tad o dó R . G. do Sul, situada á margem oriental da lagôa 
dos P a tos, pt•oxima á ponta Bujurú. 

DOMICILIA. Iga rapé elo E s tado elo Amazonas, no clis t, do 
Taruma n e mun. ela ca pita l. • 

• 

. DOMINGOS (S . ). Logar ejo elo Es ta do de Min as Geraes, na 
ft·eg, do Bom J es us elo L amuary . 

DOMINGOS (S .). Log . elo E stado ele Minas Geraes , n o clist, 
elos Arcos: . 

DOMINGOS (S . ). Es·tação ela E. ele F . elo Carangola no 
Es tado elo Rio ele ~a neirv ,· sobre o rio Muriahé . ' 

DOMINGOS (S.). Sena elo Est~ clo elo Rio d e J a neiro, nas 
divisas da ft· ~ g. de Santo Ant on io d os Gu a rulhos . 

DOMINGOS. (S. ) . Ilha elo E s tado do Amazo.na s, no rio 
Negro , clist. ele 'l.'homa r e mun. ele Barcellos. 

DOMINGOS (S.) . Ribeirã o elo Esta do ela Bahia, aíl'. do 
A lpargat:J. , que o é do P aragua ss ú. 

DOMINGOS (S.). R io do Est a do elo~ - Sa nto, rega o mun. 
ele Affo nso Cl a udio e desa gua no .rio Gua nclú. 

DOM INGOS (S.). Rio elo Es tado elo Rio ele JaneirÓ, aff. do 
Bacaxá . 

DOMINGOS (S .). Co rrE>go elo E s tado elo !Uo ele Janeiro, 
a ff. el o rio Mttri a hé, e ntre S . Ficlelis e I taperana . 

D OMI NG OS (S . ). Rioaff. do Pre ~o , que é um elos fo t•m adores 
elo Ita bapoana . 

DOMINGOS (S, ). Corl'ego r! o E stado rle Mi nas Ge raes , atf. 
do Mot' t'O Cn. vaclo, que o é elo ribeirão Santa Qnitel'ia , no mun. 
elo Carmo elo R io Cla ro. 

DOMINGOS (S. ) Corrego el o Estado el e i'v!i nas Geraes, afl' 
el a margem esq. elo ribeil'ão Pirape tin ga, que é trib. elo ri~ 
ela.;; Mortes . 

DOMINGOS (S .). CorTego elo Es ~aclo ele Minas Geraes,li?a fr . 
elo ribe irão el o Cl::tncli o . 

DOMINGOS DO AVENTUR.EIRO (S .). Pov. no mun. do 
Mat· ele Hes r.·anha e E st u lo el e Minas Geraes, com eschola . 

DOMINGOS PAULO. Sel'ra elo E s tado ele Serg ipe, no 
mun. ele S . Chris l.onio (Dt·. LaC~d e !ino F•·eit·e). 

DOMINGOS PINTO. llfot•t•o elo l~ staclo do E. Santo, no 
mun. de Gnar a pa ry . 

DÔRES DA BELLA VISTA. Log . elo Es tado ele Minas 
Geraes, no mun. ele Out•o Preto, com uma esch. pnbl., creacla 
pelá Lei n. 106 ele 24 ele julho de 1894 . 

DÔRES DE AIRIZES. Lôg. elo Estado elo Rio de J a neiro, 
no mun. el e Campos . 

DORNE LLAS. Serra elo Es tado ele Minas Geraes, entre 
Pomba e Ri o Novo. · 

DOURADILHO. Arroio do Estado elo R. G. do Sul, no mun. 
el a ca pi tal. 

DOURADOS. U ma elas es taçõe'l ela Empt·eza Vi ação elo 
Bl'a zil , no ri o elas Velh as e E s tado ele Minas Geraes . 

DOUS GALHOS. Log . elo E8 ta clo el as Alagôas, n.o mun. elo 
Muricy , com um engenho tle a ssncar. 

DOUS GALHOS. Rio elo E stado el as Alagôas, aff. elo Ca ma
rag ibe. 

DOUS IRMÃOS. L og . elo Estado d as Alagôas , no mon . de 
Atala ia, co m um en genho ele assuca r. Ha dous outl'Os log s . . 
elo m es mo nome nos muns. do P a r nhyba e d e Porto Calvo. · 

DOUS IRMÃOS. Siio assim denomin ados dous altos morros , 
mui to semelh >\ lltes , e m reclot· elos q naes e xis tem algumas fa
zend as ele cultuL"a e criução, na elisLanci a de l2 kils. da cidade 
ela Serrinha , no E stado <:ta Bahia . 

DOUS IRMÃOS. Ra mo da Serra Geral, que se este nde 
pela marg·e m elir. do ri o elos Sinos, no mun. de S. Leopoldo e 
gstaelo elo R . G. elo. Sul. 

DOUS IRMAOS. Mot·ro elo Esta do de Minas Geraes, no 
muu . ele Paraca tú, nas divi sas el o drst . de Ca nna brava. 

DOUTOR. Log . elo E s tado ele ~iina s Geraes, no dist. ele 
Sa n·to Antonio da Casa B t;a nca e num. de Out·o Preto . . 

DOUTOR. Col'rego elo Esta do de Matto Gt·osso, vai a o Pa
rana tin ga . 

DUARTE. Log . do Es ~ado ela s Alagôas, no mnn. ele Mu
ricy, com um e ngenho de ass ncar . 
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DUAS BARRAS . Log. do Estado do Rio de Janeiro, no 
mun. do Rio Bonito, com eschola. 

DUAS BARRAS. Log. do Estado do Rio de Janeiro, no 
mun. de Campos, com eschola. • 

DUAS BARRAS. Log. do Estado de Min as Geraes,no 
mun. do Carmo da Bagagem. 

DUAS OITAVAS. Rio do Estado de Goyaz , afl". da margem 
dir . do Capivary, tl'ib. do Corum bá . 

DOAS P..AtSSAGENS . Rio do Estad? da Bahia, al:l". da 
margem esq . do rio do Gavião, que é tnb. do r10 de Contas. 

DUAS PEDRAS. Log. do Estado do Rio de Janei ro, no 
mun . de Nova Fri burgo, com eschola. 

DUAS PEDRAS. Log. do Elslado de Minas Gerae., no 
dist. de Sant'Anna e mun. de. Manhuassú. · 

DUAS PONTES. Ribeirão do Estado de Goyaz, rega o 
termo do Pilar e desagua no Alagado, braço do Ponte Alta . 

DURO . A1·roio do Estado do R . G. do Su~, banha o mun. 
de Camaquatl e desagua no arroio J acaré, ·tr dJ. da lag_:ôa d_?s 
Patos . Nasce na serra do H~rval, corta o mun . de 8 . Joao 
Baptista do Camaquan, fo \mando no lagar PesqueirO grandes 
lagôas que mais abaixo lormam um grande banhado, que 
desapp~rece, para dabi a pouco formar outra vez o arroiO 
Jacaré . 

DURO. Arroio do EsLado clo _R. G. do Sul, trib. da margem 
di r . do rio Camaquan . 

E 

ECLYPSES. Rio do Estado do Amazonas , afL do Aquiry , 
de cuja foz dista 366 milhas inglezas. Fica a 1 .096 metros 
sobre o nivel do mar, aos 10" 55' 30" de 19 t. S. e ib 47' 13" de 
long. O. (Cb andless). 

EGREJA . Morro do Estado do E. Santo, no ~ rnun. de 
Guarapary. 

ELEUTERIO. Bairro elo mun . de Itapira, no Estado de 
S. P a ulo, com eschola. 

ELEUTERIO . Bairro do mun . do E. San to do Pinhal e 
Estado de S . Paulo, com eschola . 

ELEUTERIO. Estação terminal do Ramal de Hapira; no. 
Estado de S. Paulo . 
· ELISA. (Santa). Log. do Estado de .Minas Geraes, no mun. 

de Manhuassú, á margem d1r. do rw José Pedro. 
EMA. Corrego do Estado de Minas Geraes, aff. do ribeirão 

Santa. Fé , tl'ib. do rio Bag-age m. 
F:MBAUBAS. Serra do Estado do Rio de . Jane iro, entre 

Rio Bonito e Capivary. 
EMBIRA. Log . do ~stado do R. G. do Sul, no. mun. de 

S. João Baptista do Camaquan; com uma esch . pubhca. 
EMBIRA. R iacho do Estado do Mat·anhão ; desag ua no 

Mearim etit,·e a pov. do CoL·da e a Cachoeira Grande. 
EMBIRUSSÚ. Pov. do Estado de Minas Ger aes , no dist. 

da cidade S . José do Pat·aiso. 
EMINENCIA . Monte do Estado da Bahia, na ilha do SS. 

Sacramento da cidade ele Itaparica. · 

EMPEDRADO. J;tio do ERtado de Goyaz, ~~·. ~a margem 
dir. elo r io Thesouras, nas div isas ~lo d1sl. de Cnxa.s. 

EMPOÇADO. Rio do Estado do E. Sa n,to. banha o mun . 
de Afl'onso Claudio e desagua no r1o Guandu. 

ENCANTADA. Lagôa dp Estado de S anta Catb arina, no 
mun. de Jaguaruna . 

ENCANTADO. Arroio elo Estado do R. G. do Sul, aJT. do 
Ijuby. 

ENCAN TELLADO . R io do Estado das Alagôas, aff. elo 
Camaragibe . 

ENCANTO. Log. do Estado do R. G. doNorte, nu mun. elo 
Páo dos Ferros, a i S kils. 'da vi !la. 

ENT 

ENCONTRO. Estação da é. C. de Ferro de S. Paulo a 
Santo Amaro, no Estado de S. Paulo, entre Saude e Volta 
Redonda. 

ENCONTRO. Corrego doEsbaelo de S. Paulo, affi. ela margen1 
esq . elo rio Santo Anastacio, trib . do Paraná. 

-ENFORCADO . Ri b0i rão do Estado de S. Paulo, aJl:'. do 
rio Apia:!J.y. 

ENGENHEIRO BRODOWSKI. Es tação da E .de F.do Ri · 
beirão Preto a Uberaba , no Estado de S . Paulo, entre Visconde 
do Parnahyha e Batataes. 

ENGENHEIRO DEL CASTILLO. Estação da E. de F. 
Melhoramentos do Brazil, no Districto Federal, entre as es · 
t ações do Ziese e ele Cesario Machado . Foi ináugurada em 1 
de novemb.ro de 1895. 

ENGENHEIRO GOMIDE. Estação da E. ele F. ele Casa 
Bra nca a S . Jose do Rio Pardo, no Estado de S. Paulo, entre 
S. José elo Rio Pat•dD e Commenclador Guimarães. 

E NGENHEIRO LEAL. Estação da E. ele F. Melhora• 
meu tos do Brazil, no Districto Federa l. entre as· estações do 
Araujo e do Conselheiro Thomaz Coelho. Foi inaugurada em _i 
ele novembro de 1895. · 

ENGENHEIRO LISBÓA. Estação da E. de F. do Ri
beirão Preto a Uberaba, no Estado de S. Paulo, entre Con
quista e Paineiras. 

ENGENHEIRO MENDES. Estação da E. de F. Mogyana, 
no Estado ele S. Paulo, na li nha de Campinas a -Ribeirão 
Preto, entre Cascavel e Lagôa . 

ENGENHEIRO SOUZA AGUIAR Estação da E. de F. 
Central, do Brazil, entre Serraria e Parahybuna. Foi aberta ao 
trafego a 8 de novemi.Jro de 1891. 

E NGENHO. Bairro do Estado de S. Paulo, no mun. de 
Araçal'iguama. 

ENGEN HO. Log. do ·Estado de Minas Geraes, no dist. de 
'l'aquarassú e mun. do Caeté. 

ENGENHO. Riacho do H;stado do Ceará, banha o mun. do 
Pereiro e clesagua no Tbomé Vieira . 

ENGENHO. Ribeirão do Estado ele Minas Geraes, aJT. da 
margem dir. elo rio Grande . Recebe o corrego do Cala-Boca. 

ENGENHO. Corrego do Estado de ~Hnas Geraes·, aff. da 
margem clir. do rio ~lvas. 

ENGENHO CENTRAL. Estação da E. de F. de SanVAnna, 
no Es·taclo do Rio de Janeiro, a 12 kils. da estação inicial. 

E NGENHO D'AGUA . Praia no mun. de Villa Be!la e 
Estado de S. Paulo. 

.ENGENHO FAZENDA. Log. do Es·tado do R. G. elo Sul , 
no mun . de Taquary . 

ENGENHO GRANDE. Log. do Esbado do Rio de Jàneiro, 
no mun. ele Saquarema, com eschola. · 

ENGENHO NO..VO. Log. elo Estado da Bahia, no mun. 
de Minas do Rio de Contas. 

ENGENHO VELHO . Log. do E~tado do Ceará, no termo 
de Cascave l. 

ENGORDADOR. Log. do Estado de Maito Grosso, a mar-
gem dir . do rio Cuyabá, no mun. da capital. · . 

ENGOVIA. Baü•ro do mun. de Tatuliy e Estado de São 
Paulo, com eschola. 

ENTRONCAMENTO. Estação ela 11:. de F. de Alagoinhas 
ao Joaseiro, no ·Estado da Babia, no lul. 42. Dabi começa o 
r amal da Fei ra de Sanl'Anna.. 

ENSEADA. Lago do Estado do Pa,·ó., ~~a ilha de Aritapera. 
ENSEADINHA. Um quarto ele legua do pon~al N. das 

Candeias, no l~stado de Pernambuco, está o da Enseadinha, 
onde começa a pov. da venda Grande (Vital de Olive ira} . 

ENTRADA. Rio do Estado do R. G. elo Snl, aff. da mar 
gem esq. úo Ligeiro, trib. do Uruguay. Recebe o ril)eirão do 
Herval. 

ENTRADA DO BOM JARDIM. Log. elo Estado do R .G . 
do SLll , no rnun. de S. Leopoldo, com uma esch . publica. 

• 
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ENTRE M ONTES. Log . do Eslado das Alagôas, no mun. 
de Muricy, com· um engenho de asaucar. 

ENXOFRE. Corredeira no rio Piracicaba e Estado de São 
Paulo. 

ERMITÃO . Log . do Estado das Alagóas, no mun . de Ata
laia, com um engenl~o de assuca t· . 

ERNEST O ALVES . Nucleo colonial elo Estado elo R. G . 
elo Sul, no mun . do Boqueit'ão, na margem esq. do rio Ja
guarysinho, na estrada ger~tl , qtte do interior d irige- se a São 
Borja , Em 1895 tinha 25 preclios parlicula res, clous elo Es
tado e ciqco casas co mmerciaes. 

ESCADINHA . Log . do Estotclo elo R . G. elo Su l, no mun . 
de S . Leopoldo. 

ESCARAMUÇA DO GATO. Corredeit•a no rio Tietê e Es
tado de S . Paulo, entt·e o salt.:> de Av;tnhanchva c a fo" do 
Pirac icaba. (Jacques Om·ique. H.elat. ela Guena -1888.) 

ESCAROÇADOR. <..:orrego elo Estado de Minas Geraes, com o 
nome ele 'l'aboões vae desaguar no rio Grande; ent1'e Piumhy 
e Formiga. 

ESCUNA. llhota elo Estado ele Santa Oatharina, no mun . 
de Imaruhy. 

ESCURA. Cachoeira no r io Casca e Estado ele Minas 
Geraes. 

ESCURO . Estação ela E. ele F. de Baturité, no Estado do 
Cear á, entr e Muxnré e Humaytá . 

ESCÚRU TUTO. Cachoeira do rio Capucapú, aff. elo Ja
tapú. 

ESGUEIRA . Ser ra do Estado de Minas Geraes, no mun . 
elo Rio Preto, proxima á serra Negra. 

ESMERIL: Log. ·do Esbn.do de .Minas Geraes, no mun. de 
Ouro Preto. · 

ESCONDIDO. Log. elo Estado do Amazonas, á margem dir. 
êlo rio Manicoré, nmn. deste nome. 

ESPALAME. lUbeit·ão do Es tado de Goyaz, banha o mun. 
da capital e conflue na margem di r. do Taquat·al , trib. do rio 
Vermelho . 

ESPANTADO . Morro defronte do rio Lambary, ·que banha 
os muns. da Christina e de Baependy, no Estado de Minas 
Geraes. Fica proximo á serra dos Cl'iminosos. 

ESPELHO. Log. do Estado das Alagôas, no wun. de 
Ata!EJ.ia, com um e~genho de assucar. 

ESPERA. Estação da E. de F. Musambinho, no Estado de 
Minas Geraes, na linha principal, entre as estações Fl~vial e 
Pontalete. . 

ESPERANÇA. Log . do Estado do Amazonas, no dist. de 
Jumas e mun. de Manicoré . 

ESPERAMÇA . Log. do EsLado das Alagôas, no muo. de 
Muricy, com um engenho ela assucar. 

ESPERANÇA . Bairro do mun. ··de Jacarehy, no Estado de 
S. Paulo, com eschol a. 

ESPERANÇA . Log . do Estado de M-inas Geraes, no d1st . 
de S. Dominges elo Prata. · 

ESPERAN ÇA . Carrego do Es tado de Minas Geraes, aff . 
do rio Morro da Sel la, que o é do Prata, este <lo Pil·acicaba 
e este do Doce. 

ESPERANÇA . Carrego do Estado de Minas Geraes, passa 
pe lo Estribo ela l<;sperança e clesagua na margem esq. do rio 
das Mortes . · 

ESPERAS. Seaa do Esta do do Parahyba do Norte, na~ di~ 
visas da villa ela Misericorclia. 

ESPIGÃO. Pov. do Estado de Minas Geraes, no mun. do 
Rio Pardo . 

ESPIGÃO DO GATO . Serra do Estado do Rio de Janeiro, 
no'mun. de Sant'AonCl. do Macacú. 

ESPINGARDA . Ribeirão qne tendo suas fontes no sertão 
de Gilbo ç>z no Estado do Pia nhy. entra em Goyaz, banha o 
dist. de S. Pedro do 'l'ocantins (Pedro Affonso) e conflue na 
ma1·gem clir. do l'io do Somno Pequeno. 

E SPINHAÇO. A maior par te do centro do Estado de Mina.s 
Geraea é constituido especialmente pela granda cadeia que 
separa as aguas dos rios Doce e Jequitinhonha das d o; rios 
Grande e S . Francisco, denominada com muita pr opriedade . 
em v1sta do papel que repr esenta no s.vs tema orogt·aphico elo 
Estado, - Serra do Espinhaço . A es ta serra perlence o 
gru po da ser ra elo I bacolomi com as denominações de serra de 
Otn·o Preto, Cachoeir a , e tc., estende- se até per to de Itat i ai
ossú. As suas principaes ramificações são : a serra de Ouro 
Preto, que separa a bacia do rio Doce da do d o das Vel has e 
é dirigida aproximativamente de E a O. ; no logar denomi
nado Pedra de Amolar, no a lto ela serra , passa a linha de 
divisão das aguas destes dous r ios . A serra de I tabira, que 
está col locada entr e a bacia do rio das Velh as e a do Pa
raopeba, atl'. do S. B',.ancisco . O ponto mais culminante desta 
serra é o pico de Itabira do Campo . Esta ser !'a cor re de S ., 
pa t·a N. e vai-se ligar ao N . á ser r a da Piedade . Ao S . a 
serra de Ouro Bt·at~co sep:.ra as aguas elo Paraopeba das dos 
rios das Velhas e Doce . 

ESP INHAÇO . Ilha do Es tado das Alagôas , na l agôa do 
Norte . 

E SPINHAL . Cachoeira no rio S . F r ancisco, p1'oxima ás 
cachoeit•as denominadas Tacaruba e Vau. 

ESP INHO N OVO . Rio do Estado do R io de Janeiro, é um 
dos esgotadores da Jagôa Feia . 

ES:PI NILH O, Estação da E . de F. de Santa Maria a Cruz 
Al ta, no Eslado do R. G. do SuL 

ESPIRITO SANTO. Log. do Estado do Amazonas n o 
mun. ele Antimary, á margem dir , do r io Acre . ' 

E S P IRIT O SA NTO. Pov, do Estado do R . G . do Norte, 
no mun. de Goyaninha, com capella e eschola. 

_ESPIRlT O SAN TO. Log . do Estado de Minas Geraes, no 
d1st . de Theophilo Ottoni. 

ESP IRITO SANTO. Ilha elo E stado do Par á, no mun. de 
Baião, á, ma1·gem dir. do r io Tocant ins . 

ESPIR ITO SANTO . R io do Estade de Minas Geraes, no 
mun . do Cut'vello . 

ESPIR ITO SA NTO . R ibeü ão do Es tado de Minas Geraes , 
ali'. da margem di r . do r io do Peixe, tr ib. do r io I tah im, que 
o é do Sapucahy- miri m. 

E SPIRITO SA NTO DO CEMITERIO. Log . do E stado de 
Minas Geraes, no mun. do Carmo da Bagagem. 

E S P I R ITO S A NTO DO PINHAL. Cidade do Estado de 
S. Paulo. Vide P ·inhal. 

ESPRAIADO. Ribeirão do Estado do R . G . do Sul, aff. da 
margem éaq . do r io Ligeiro, ·trib. do Uruguay. 

E SPRAIADO. Carrego elo Estado de Minas Ge rães,' aff. da 
mMgem esq. do l'io elas Mortes . Desce de u m contraforte da 
serra elo Lé nheiro. 

EST ACADA . Morro do Districto F ederal, ao lado da linha 
de bonds de Sepetiba, proximo âos morr os de Petropolis e 
Cl'UZ elas Almas; 

ESTAÇÃO Ilha do Estado das Alajl:Óas, na l ail'àa do Nor te . 
ESTA CIO . Praia no mun . de v ílla Bella uo Estado · de 

S. Paulo . 
ESTALAGEM. Pequena lagôa elo Es tado de Santa Catharina . 

com 330 braças de compri mento. Lança suas aguas no oeea no 
por um sangradour o que das lagõas do Rincão Comprido vai 
ao mar. 

EST ANCIA GRANDE . Log . do Estado do R. G. do Sul , 
no mun. do Viamão . 

ESTANCIA VELHA . Log. do Es tado do R. G. do Sul, n o 
mun . de S . Leopoldo . 

E ST AN CIA VEL H A . Ri.o do Estado de Sa nta Ca th arina, 
aff. pelo lado S . elo Mar ombas. . 

EST ANISL ÁO . Set·rote ou mot'l· o do Estado de Minas Ge
raes, entre o t·io Capivary e o ribeirão das Caveiras. E' bas
~ante alto . 

ESTANI SLÁO . Rio do Estad1> de Santa Catha r i na entre 
S. Pedro de Alcantara e S. José. ' 
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ESTEIO LAVRADO. 'CotTêrleit'a no l'io Ti e tê e Estndo de 
S. Paulo, en tt·e o saHo elo Avfl.nh a nclava e a foz do Piracica
ba . (Jacqnes Onriqne, Relat . da Gne1:ra, '188:l) . 

ESTIRÃO GRANDE. Log. d ,, l~staclo do Pani, no ntun. 
de Por to ele Moz. 

ESTIVA. Igarapé do ffistaclo elo Pará, no àist. de Inh an
gapy e mun , da Capita l. 

ESTlVA. Col'l'ego alf. ela mn<·ge m dit·. do rio Cn.mando
c<tia: cone 1wo xim o ás d ivisas dos Ji:s táclos de M inas Gcl'aes 
com S. Paulo. · 

ESTIVA. R ibeil'ão rlo !Estado ele S . P<Hllo , al'f . elo ri q 
Alambary; que o é do 'l'ieté . 

ESTIVA . R io dn Es tado ele Minas Ge,·aes, alf . do rio T i~ 
juco, cp te o é elo Pat·ana hyba. Rec~be o Bebedout·o . 

ESTIVA . R ibe il'ão do Estado ele Goyaz, nfl'. elo rio 
Preto . 

ESTIVA. Ribeit·ão elo Esta~l o ele Goya~ , alf. do ri o Ba - · 

ESTIVA. Corrcgo rlo Estado ele Ooya:r. ; n asce na set·t·n 
Dotu·ada e entt·a na mat·gem esq . ri o Urnhú , caheccit•a do To
cnn tins. 'l'aml)em é c.Jn beciclo pelo nome de L age as. 

ESTIVA DAS ANHUMAS . P ov. elo Es.tacl o ele Sel'gipe , 
no mun . ele Pacatuba . 

E STIVA FUNDA . Pov . do Estado de Serg ipe, no mun. de 
PacaLuha . 

ESTIVA PRETA. Log . elo Estnclo do Rio de J ~ nei ro, n a 
ser ra do Paraty . 

ESTIVAS. Pov. no mun. elo Cea t·ú-mirim do Estado do R. 
G. do Not'te . 

ESTREITO . Lng. dn Eüa'lo el e i\Iatt.n Gr osso , na cr i ~la da 
serra , a u ·1s tl' e>s ki ls . dn f reg . ele San L' Anna ela Chapada . E' 
tambem clenon<inaclo Ap ' rtauo . 

ESTREITO . Peque na bat' l'a r1ue se pat·a n ilh a ele San ta 
Cath:Hinn elo conlin·, nt3 . E' l'o,·nutda pola ponta de Sa nt'An.na, 
n a ilh~, e pela ele S . J oão, no cont inente . T em ele l arg ut•a 
1 5<1 braças . ' 

ESTRELLA . R io do Estado elo R io ele Janeiro, fol'maclo 
pelo Sarncuru na e Inb omi l'im. 'l'em 11ma ex tensão el e cerca ele 
9 . 000 metros até o mat• e ht rgura variav el ele 60' a 80 metro> . 
Abn ixo da conflne ncüt cless~s rios, e m uma ex tensão ele 3. 500 
me l:ros , a ln l' g' Ul'!.l. méd ia é de 6} met r os . 

ESTRELLA DO NORTE. Log . do Estado elas Alaguas, no 
mun. do Pamhyba . com um enge nho de ass ucnr. 

ESTRONDO. Ribei l'iio do Estndo de Goyaz ~ nns~e n a se t•t·a 
elo se tl norfle c desagua na marg·em esq . elo rio Cannabrava. 

EUDOXIA (San t<t) Es tnção cln Com panh ia Pnuli;; ta el e Vias 
F<Jl're:ts e Flnv iaes, no ram:t l ela Agu ~ Vumdlra ela secg[r, 
Rio Clat·e . 

EXTREMA. Ig:tt·apé elo lGstado do Amazonas, no mun. ele 
Tefl'é. Vai para o rio ,Juru tL 

EXTREMA. Corngo elo ffist:v\o ele Minas Ge t·aes, ali'. elo 
ri o Cip ó, nas di visas cln elist . ele J e q ttili bá . 

EXT REMA . Cort•e:ro do Es tado de Minas Gem~s, a(f. d a 
m nrg-em elit•· do ribeirão Alberto Di:ts . 

E XTREMA . Correo-o do Estado el e Minas Ge r~tes, banha o 
m nn . ele Paracatú e d~sag .w, no ribúrão Santa Cr uz. 

EXTREMA. Rihei<·ãn do l<Js t.arlo ele Goyaz, a if. elo rio 
Preto . Recebe o col'rego da Lagoi <tha. 

EXÚ. Ri ach o do Es t~clo elo R . G . elo Norte , no mun. elo 
P áo dos F el'l'os . Va i pnr~ o rio Apod y . 

F 

FABRICA. Ar raial elo Estado de Minas Ge t·aes, banhado 
pelo rio Ma ranh ão, a fl'. do rio Gt·ande, des viado elo seu cnt·so 
n atura l , com a alt.itude apt·oximacla de 720 metros. T em 
uma capell a. 

FABRI CA DO BRUMADO. Log . do Estado de Minns 
Gel'aes, no mun. de Pitan goy, com eschol a. 

FABRICIO V .ALLIM. 'Bairt·o no rnnn. ele S. João ela Boa 
Vi'sta e E~taclo el e S. Paulo, com escho la. 

FACÃO . Bail'l'O elo mun. de Ara r as·e Estado de S . Pnulo, 
com esc hola . 

FACÃ O. Serra elo E stado do Pamhyba do Nort~ , na es tr'acla 
de Cabace it•ns par~ a pov . da Barra de Sa nt'Anna (Boda· 
congá). Aprese nta uma solu ção de cootinuielade no Jogar ele
nom inado Boque il'ii.o. E' tambem deno minad a Carnayó ou 
Cot·nayó . 

FACTO. Ilha do E stado do E. Santo, na bahia da Victoria . 
Pertenceu aos j esuítas. 

F ALCÃO ." Co l'l'ego do Estado el o Cea r á, entl'e Snnt'Anna e 
Sobral. Vai para o Jut·utya nha (?) 

FALSO. Rio elo E>tado de Sa nta Calharilln, tt•ib. do r io 
Negro. 

FAMA. gs tnç i'í.'> ela E. ele F. Mnzamhinho. n o Esl.acl o rle 
Minas Uerae9, a 108 ](ils . ele Tres Cot·ações . Ft• i inauga t·a cla 
a 1 de maio de 18\16. 

FANHA . Corrego elo Es~nrlo de Minas Ger :1es, a !Y. do rio 
Fanaelo, que o é elo Arassuah y . 

F ANHA . P equeno ri o q •<e ln nhn, o clist. de Santn. Rila elo 
Anta e elesag·ua na ma r gem esq . elo l'io do Pe ix e, no Es tado 
ele Goya11. 

F ARÇOLA. Cor rego elo E stado ele Minas Geraes , alf. cln. 
mn<·g-e m clir . do ribeirão ela Conqttista, que é 'tt'ib . do rio elas 
Morles . 

FARIA. Cor\·ego el o Estndo de Minas Geraes , a fl'. dori be i· 
r ão d<t Caieil'a, tl'ib . elo rio elas Mortes. 

FARI A . Ribe irão elo Estado de Goyaz, b<tn h a o mnn . . rle 
Flores e elesagua na marge m esq . elo Pamnan, abl\ixo da 
fo ~. do ribeirão elos iVI~ cacos . · 

FARIAS. Log . elo E~ taelo de Minas Get•aes, no d is t. ele 
S. J oão Bnp lis to, das Cachoeirn.s e mun . ele S. J osé elo Pa
r a íso . 

FARIAS. Rio do E s tado elas Alagôas , ali'. elo S. Ft·a n 
cisco. 

FARIAS (Serra dos). Pel a mar ge m dit•, elo rio Snpucahy 
mil'im, no Estado de Minas Gemes, se estende um importa nte 
syRtema ele montnnhas, a. que os habs . dn zona denomina m 
- SP. rt· a elo s F a rius - . Como soe acontecer com as denami 
naçõcs cladaél a muitas ou tr as serra~. tem el ln divet•sos nom es 
C')n soantes á pt·oximidade ele uma fazenda, el e um l'io, ou elo 
morador ela reg ião pot• onde ella se prolonga. Assim, esta 
serra . na al~nra da fazenda do Bal'ão ele Motta Paes, cham a-se 
- set'l 'a cl n Btrão ou Alto elo B:'ll'ão - , n as p l'oximielades ela 
far.encln.. do Areal - serrinh a ela Raposa - , e 'fl1U. i s ac in1a , 
rttmo NE.- se l'ri nha do Jo., é Fe l'na ncles, elos TenOl'ios, etc. 

FARINHA VELHA. Rio do Estado elas Alagôas, a/l', do 
C:.t nl aratd be . 

FAVACHO . Corl'ego do l~ s tarlo de Minas Get•:ies, ali'. elo 
ribei<· ão S. João , tril:> . elo rio Grnn cl e . 

. FAYELL A: Cnchoeit'a s ituada no ri o S . F'l'an cisco, ·pl'o
xtma a denommacla Pomburnnho e ft'onteira a Cabrobó. 

FAXINA. :VIol'ro do Distt·icto F ed~ t·al , na ft•en- . ele Ca mpo 
G:·anJe , pl'oxim o aos mot'l'OS de fhp uca e S . João~ 

FAXINAL. L og. el o J~staclo do Par nná, no mun. elo Sert•o 
Azul , com uma esch . publica . 

FAXINAL. Arroio rlo Estado elo R . G. elo Sul , banha o 
mnn. ela, Cruz A-lta e clesn.gna no ri o Ijuhy . 

FAXINAL. L agô:t elo Estado ele San~a Cn th arina. E' bas
tante funda e est~t sitnacla ao N.E . ela lngô<t do Este ,lão. 

FAXINAL DAS AGUAS . Po'' · llo Es tado ele Santn éa
t hrt rin a , no mun . ele Ctuytibanos, com cape lh no Ioga r Guarda
Mó r,. 

FAXINAL DO FAGUNDES . Disl. e capella curada ela 
fre;r. de Sa nto Arnal'O e Estado elo R. G. elo Sul, com uma 
esch. creada pela Lei Pt·ov. ele 17 de fe vereiro de 1857 . 
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FAXINAL DOS ORPHÃ OS. L og . elo Estaclp elo R. G. do 
S ul, no mun. ele S . J oi'ío Baptista elo Camaquan, com uma 
esc h. pu ui ica. 

FAZENDA. Po v. do Estado ele SanLa C<tLharina, no mun •. 
d e lmaruh y . 

FAZENDA. Rio· elo Estado elas Alagôas, all'. do S. Fran- .. 
cisco. 

FAZE NDA DA P ARANGABA. P ov . elo Es tado elas A la
gila s, no mun. ele AtahÍia . 

FAZII:NDA DO CAIVIPO. Ribr.irão do E5taclo de Minas Ge
r aes , a li. do rio Hnpecerica. 

FAZENDA GRANDE. Log . elo E stad o ela~ Ala gôas, no 
muu . ele SanLa Luzia elo No l'\e, com um engenh o ele nss ucar. 

FAZENDA GRANDE . Log . elo Distric"to· F ed eral, na freg. 
de Ira já. · 

FAZENDA NOVA . Log. do Eslado elo Ceará, no ter mo ele 
B~njamiu Constan l. 

FAZENDA NOVA . Pov. elo Estado ele Se r g ipe, no mun . 
ele Pacatuba . . 

FAZEMDA VELHA . Log . elo Estado elo E. Santo, no mun. 
dê S. José do Calçado. 

FAZENDINHA . Log. elo Es tado ela Bahia, no mun. ele 
Minas elo R io de Co ntas . 

FAZENDINHA . Riach o el o Estado ele Min a s Geraes, a!r. 
elo ~·iueirãq elo Parysinbo . 

FEDERAL. Co m este nom e foi el evada á categoria el e Yilla 
a pov. elo Catolé elo Itocha no Es tado do Par a hyba elo Norte 
pela Lei P ro v. n. 5- ele 23 d e maio ele 1835. 

FEIJÃO . Ca rreg-o elo Estado ele Min as Geraes , nas divisas 
elo d1sL elo i\lllho Verde . Desagua no rio Yíw. 

FEIO . Cort·ego elo Estado ele J\fatto Gl'osso , afl'. el o l' io elas 
Co rrenle3 . 

FEITAL. Morro elo ]);atado de S . P aulo, n as div is as da 
f reg . da Escada . 

FEI TAL . Rio elo Estado cl:e Minas Geraes, aff. elo S. Do
min gos, que o é do Urucnia. 

FEI TICEIRO. R iacho elo Estado elo Ceará, entre Icó e 
J a gual'i be-mil'im. 

FEITICEIROS . Serra e rio elo Estado do R. G. do Norte, 
no ruun. elo Janliu} de Angicos. O "rio desagua no Ceará-
1nirim . 

FELICIANO. Carrego elo Estado de Minas Geraes, ail'. ela 
m a rgem dir, do rio das Mor :es P equeno . 

FELICIDADE. (Sa n ta) . Log . elo E s tado do Paraná, no mun. 
ele Cln·ityba, com duas esch s p ublicas . 

FELIX. Se t• t•a elo Estado ele Minas Geraes, na com . de 
Patos . 

FELIX: (S) . Rio elo Estado de Mi nas Geraes , ali'. elo rio 
Suas~ nh y . 

FELIX DOS SANTOS . Log . do E s ta do ele Minas Ger aes, 
n o clist. elo J a pii.o e mun . ela Oliveira . 

~ FELIZ RETIRO. Log. el o Estado d o Rio de Janeiro no 
mun. de Piraby,com uma escb . publica. ' 

FERNANDES. L o::; . do Estado de Mid~s Geraes, no clis t. 
do Furquim e mun . ele Ma riana, com eschola. 

FERNANDO. Ribe i!'ãO volumoso que se l a nça no rio 'l' i 
j ucas ; no Esta do ele Santa Catharina .• 

FERRAZ. Log . elo Estado de Pernambuco, no clist. do 
Poço ela Panella. . 

FE.RRÂZ. Rio do Estado de S. Paulo, banha o mun . do 
Cunha e desagua no Parallybuna, com um percnt·so ele 15 kils . 

FERREIRA. Arroio do Estado elo R . G. elo Sul; desag ua no 
rio Jacub'y no · ponto denominado Passo elo Vá o. 

FERREIRA. Arroio elo Estado ·elo R . G . elo Sul, reune-se 
com o arroio Saranely e juntos vão c~esaguar na lagôa elos 
Patos. 

FERREIRO. Corrego el o Estado de Minas Ger aes, r eil né- se 
ao carrego elo Congo nhal e r eunidos vão ao Sapuca hy, nas 
elt vJsas elo d1st . elo Carrego elo Om·o. 

F ERRE IR OS. · Col'reg.J do Estado el e . Min as Ge.t·aes . a fl' 
ela margem esq. elo r ibe L•· i'ío Pirapetinga, ·que ·é ~rib . cio ri~ 
-elas i\iot·tes . · 

FIGUE IRA. Log . elo E stado elo R. G. elo elo Su l, no mun 
ele S . Luiz· Go nzaga, com esch ol a. · 

FIGUEIRA. Cort·~go elo Estado. ele S . Pa.ulo, aff. do ribeirão 
Pedern e iras, que o é elo Tie té. _ . 

. FIGUE IRA . Cor t·ego elo Estado ele i\Iina·~ Geraes, aff. elo 
rto Cara nelahy; nasce na razencln el o s.eu nom e ·e ·passa enca
cb oea·ado pela ela CacboeH'lu-ha . 

·. FIGUEIRAS. Log . elo Estad o elo R . G . elo s ·:tl, no mttu . 
ele P el otas . 

FIGUEIREDO. Bai l"ro do mun. de Lor ena , no -Estado ele 
S . P.aulo, com esch0la . 

FIGUP.AS. Serra elo Es tado ele Goyaz . Vide G.ua.ca.
rua,q~u'~. 

. . .F.IDA:LGO. 'Car rego elo l~s taclo ele Goyaz, ali'. cb margem 
da· . elo rio Pl'eto, trib. elo Tocan Li ns . 

FIUZA. Log . elo Estado elo R io el e Janairo, n0 )n un . do 
Puabyba elo Sn l, na es trada da cidade eles te n ome á Sa nLa The
r eza . Ha al.Ji um a ponte . 

F~AMENGOS . Mon se tthor P izat·ro, em suas J.Ic mo,·ias. 
voL JII , faz m enção el e um a ilha com esse nome , si tuacla n~ 
bahta ele Gnanabar a . Ig noramos sen n ome ac t ttal. 

FLAMEL'i!GUINHO . R io elo !Dstaclo das Alag.)as, an:·. elo 
Santo A!!-tonio Grande . 

FLECHAL . Log . elo Estado elo Amazonas no mun . de 
Humaytn, á marge rr• elo ig:ll'ap é Cun ilt ii . ' 

FLECHEIRAS . Pov. elo EstJclo das Alagôas, n o mun. 
de S . L uiz ele Qu •tu ncle . Ha um ouLr o pov. elo mesmo nome 
no mttn. elo Tl'iumpho. 

. FLÓR DA B OA VISTA. Log . elo Estado elo P a rá no 
di s t . ele Cn ru çá, ft margem esq . do rio Ttjoca e con.flue~cia 
do rio Ma ra u á . Foi elevada á categor ia ele pov . com. o nome ele 
Laur o Soclré . 

FLOR DA ILHA. L og . do Estado ele P ern ambnco, no 
mu u . elo Bonito. 

FLÓR DA SATUBA. L og . elo Es tado elas Alagõas, no 
mun. ele Muricy, com um engenho el e ass ucar. · 

FLÓR DA SERRA . Log . elo lTistaclo elas Ala gôas , no mun. 
elo Parahyba, com um eng-e nho de assuca r. 

·FLÓR DO CAJUEIRO. Log. elo Es tado elas Alagô as, no 
muu. el o P a r aby ba, com um enge nho ele assucar . 

FLÓR DO T IMBÓ . L og . elo E stado elas Al an-:'>as no num 
ela Atala ia , com um engenh o ele ass ucar. 

0 

' • 

·F .LORES (S. Sebastião _el as) . Log. elo Estado ele Minas 
Ger aes, no mun. tlo Abaele, com eschola . 

FLORES. M.otYte no mun. elo PaLú e Estado elo R . . G . 
do Nol'le . 

FLO RES. Ilh a elo EsLaclo do Pará , na com. ele Ba.ião e 
dist. de Ar equembaua. 

FLOR ES . Ilha el o Estado elo E. Santo. n a bah ia da Victoria . 
Pertenceu a os avós da f<l milia Passos cl<t CtLp icbaba, tendo 
·tambem o nom e de Marçal, a que m perte ncé n, e h oje tem o 
nome de ilh a da P olvo1•a , por se achar ah i um deposito desse 
fulmi na nte. · 

FLORESTA. Rio elo Esta do .elo Pi auhy, atr. d o Parnahyba . 

FLOR IAN A. Po v . elo Estado ele tvl i o as · Geraes, n o d ist. elo 
Sact•amento e mun. de S. Domingos elo Pt·ata. Tem m a is de 
100 habitantes. 

F.L.ORIANA. Corrego elo Estado el e Minas Ge r aes . all' . ela 
margem elir. elo rio Sacramento , trib. elo Doce. T em um 
cut·so ele oito kilome lros. 

FLORIANO PEIXOTO. Rio elo Estado ele Matlo Gt·osso , 
aff. c;!o alto S. Lourenço, 
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FLORIANOPOLIS. Passou assim a denomina r-se a cidade 
do Dester·ro , capi lal do Estado de · Sa. nta Catharin a , em ·ho
menagem ao marecha l Flor iano Peixoto, pela lei n . 111 de 
i de ontubro de 1894. · 

FLORISSÉ A . Arroio elo Es tado ela Santa Cat harina, des
agua entr e a ponta do Eli as e o riacho dos Barreir os (In t'. 
loc.) . 

FOGUETEIRO. Bairro no mun. de Gua ra tinguet á e Es
tado de S. P a ulo, com escho la . 

FÕGO. Ilha na lagôa Mang~aba, no Estado das Alagôas . 

FOJOS . Log . do E stado da Bahia, na freg. da Conceição 
da Feira . 

F OL LES . Pequeno pov . no dist . de S . José do Patrocí nio, 
no Estado do R . G. do Sul . 

FÓRA.. Ilha do Es tado do E . Sant o, em ft·ente á Piuma . 
FORMIGA . Morro do Es tado do R io de Janeü·o, na cidade 

de Petropolis. 
FORMIGA . Rio do Estado de Goyaz, couil.uente oriental 

do rio Tocan tins . Con e entre os dists. da Ch14pada e Carmo. 
Recebe o S1tcury. 

FORMIGAS. Ribeirão do Es tado de Matto Grosso , va i ao 
Par a natinga. 

FORMIGUEI RO . Log . do Estado de Ma tto Grosso, no 
mun. de Corumbá., á margem dil'. do rio Paraguay . • 

FORMIGUEIRO. Serrote do IJ:s tado do Pal'ahyba do Nor te 
Ser viu ou serve de divisa en tre Cajazeiras e N. S. do Rosario 
de S . João . . 

FORMIGUEIRO . Carrego do Estado de Goyaz, banha o 
mun. de Caval~a nte e desag:ua na marf?;en:t dir. do n o P reio 
banhando especialmente o dtst. de S. l<ellX. 

FORMOSA. Pequena lagôa no mun. do Jaguar~o e _Estado 
do R. a. do Sul. Está si tuada entre o J aguarao-cluco e o 
Çand iota . 

FOR MOSA . Lagôa elo Estado de Min as Geraes, no dist , de 
Ilhéos. mnn. de S. Domingos do Prata. 'l'em seis ki ls. de 
circumferenci a. 

FORMOSA. Outr a lagoa do Estado de aoyaz, no mun. do 
Porto Nacional. 

FORMOSA . Lagôa do Estado de Goyaz, desemboca na 
margem esq. do r io Bezer ra . 

FORMOSO. Bairro do mun. de S . José do Bar reiro, no 
Es tado de S . Paulo, com escholas . 

FORMOSO. Rio do Estado. de Minas Geraes, no m un . de 
Araguary . 

FORQUILHA. R io que nasce na serra da Mãi Luiza e. vae 
dêsaguar no rio Ara ra ngu ã. ; no Estado ele San ta Ca thanna . 
(In f. loc. ) . 

FORQUILHA. Arroio do Estado do R. G. do Sul, aff. da 
margem esq. do rio Passo Fun do, que é trib. çlo Ur uguay . 

FORQUILHAS . Pov. do Es tado de Sau ta Cat hal'ina, n o 
mun. ele S . José ; com uma esch . publ ica . . 

FORQUINH A . Bai r ro do mun. de Lavrinhas e Estado de 
S . Paulo, com esch. pu blica. 

FORROMECO. Vide Fer1·omeco. 

FORTALEZA. Pov. do Es tado elo R . G . do Sul , no mu n . 
da T aqu ara. 

FORTALEZA . Ilha do Estado elo E . Santo, no rio Doce , 
acima da foz do l'io Santa Joanna . 

FORTALEZA . R io do Estado elo Para ná, nas di visas do 
mun . de Jagnaryahiva . Recebe o r i beirão do Vorá . 

FORTE . Ribeirão do Estado ele Minas Geraes, alf. do Vet·
melho, que o é elo rio do Peixe . 

FOR TUNA . Log. do Es tado de Minas Geraes , no mun. de 
Sete Lagôas . . 

FORTUNA . Corrego do Estado de Minas Geraes, no aldea 
mento de Itambacury. Reune-se com o conego do Moinho e 

juntos vão á marge1.1 di r. do Itambacury. Suas aguas for am 
desviadas do seu buo pl'imitivo par a banharem o povoado . 

FRADE. Serra do Estado ela Bahia, ao N. e distante 28 kils . 
da cidade de Alagoinhas. 

F RADE . Morr o do Es tado de Minas Geraes, nas proximi 
dades da foz elo r io P iauhy . Serviu de divisa ao d ist . da Bar1·a 
elo Pontal. 

F R A DE . Ribeirão do Estado elo E. Santo, aff. do rio Hape
mirim . 

FRADES . Bairro elo mun . da Limeira e Estado de S. Paulo, 
com escho la . 

FRADES. Ponta e ilha na lagôa Manguaba , no Es tado elas 
Alagôas . 

FRAGAT A. Rio elo Estado do R . a. elo Sul , nasce na serra 
dos Tapes ·e desago~a no ri o S. Gonçalo. 'l\tm be m é conhecido 
pelo n<Jme ele Mor eil•a. . 

FRANCA. Estação ela E . de F . do Ribeirão P t·eto e Ube
raba, no Es tado de S . Paulo, entre I ndaiá e Sapucahy-mil·im. 

FRANCEZ. Riacho do Estado de Sergipe, a:ll', elo r io a u a.-
r arema . 

F RANCISCO (S .). Bai rro do mun . ela Lime ira e Estado de 
S. Paulo, com eschola. 

FRANCISCO (S .). Estação da E. de F. Oeste de Minas, 
entre Abbadia e P ompeu . 

FRANCISCO CARLOS . Qorrego do Es tado cl~ S . Paulo, 
aff. do ribeirão Sertãosinho, entre Casa Brauca a P irassu
nun ga. 

FRANCISCO SÁ . Estação ela E. de F . elo Sapucahy no Es
t ado de Minas Geraes, en tre Borda ela Malta e Ouro Fino. Foi 
inaugurada a 17 ele clezembt•ó de 1895. 

FRANCISCO XAVIER (S .) . Ribeirão do Est .1 do ele Minas 
Ger aes; nasce ao pé do morr<) d' Agua Geral. e, depois ele fazer 
um cotovell o onde elle r eceb va rias gro!.as seccas, n'um logar 
chamado Tanque dos Ca nhambolas, em record ação ele um 
t anque ele mi11eração q ue ahi ex istiu antigamen te, cone enca
choeir aclo de O. para E. sobre as ca madM ele quartzitos até 
em frente ela egreja de N. S . dos Mou tes ; d 'n hi em · dia nte, 
tom ando a direcção. NO. , elle passa sobre os sqhistos a rgilosos 
atravessando o log- arejo cha mado as Goiabe iras anbes de se 
1 ançar no r io das -Mo rtes . D"scle a nascente até sua foz com o 
r io , todo o lei t.o desse ribeirão foi minerado. Desagua na 
margem esq . do r io elas Mortes, pouco abaixo da fo z elo Car an
dahy . 

F RAZÃO. Igarapé elo Estado do Amazonas, no mun. ele 
Manicoré . 

FRECHAL . Ponta na lagôa Munclahú , no Estado das Ala
gôas . 

FRECHAL . Iga.rapé do Estado do Amazonas, no mun . de 
Canutama, no rio Purús . 

FRECHAL. Lago do Es tado do Pará, clesagua na ma1•gem 
dir. do r io Curuá (ele Alemquer). 

FREIRE. R iacho do Estado de Minas Ge r~tes, afi. do rio 
das Mor tes. O Dr. Augusto ele Abreu Lacerda assim descreve-o: 
«Este riacho tem sua foz a 915 metros de alt . em urna 
curva elo ri o das Mort es, na entrada da va rzea da l m·ern ada 
junto ao pov. dos Coq_ueiros . E' fo r mado por clous r ibeirões , 
Alberto Dtas e R essaqmnha, que se reunem no logar denomi
nado Loures . De Loures em diante o riacho ·do Freire tem 
corno tribs . , á margem d i r . , os ribei rões ela Posse e da Ca
veira e á esq . , perto ele Lou ras, os cor regos do Lobo e elo Bom 
Jardim ». 

F REITAS , Cachoeira no ribeirão dos Arrudas; no Estado 
de. Minas Geraes. 

FRESCA . Serra do Estado elo Ceal'á, nos limi tes de Batu!'ité 
(Lei n, 1.510 ele 31 ele dezembro ele 1872) . 

FRIBURGO. Bail•t•o elo mnu. de Campiua.s , no Es tado de 
S . P aulo, com eschola . 

F ROMM. Estação da E. de F. Oeste de Minas, no Estado 
des te nome, a ires kils. de Ol iveira , entre Carmo da Matta. e 
Oliveira. 

l!,2 .394 
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FRUCTEIRA. Lagôa do Estado de San ta Catharin a, no 
dist. elo Bom Jes1 ts el o Paraty . 

F R UCTUOSO (S .) Log . elo i])stado das Alagilas, no mnn. 
do Cama t· agilw, com •tm engenho de asS!Lcar. 

F R UCTUOSO. B:»nb ado no Estado elo R . G. elo Sul , no 
mun. da Conceição elo Arroio. 

FUGIDAS. Rio elo Estado de Santa Catharin a, :no mun. 
de Floria nopolis. 

FUNCÇÃ O. Bairro llo mun . ele Campinas e Estado ele 
S. Pau,lo, com esch olas. 

FUNCHO. Arr oio elo Estado elo R. G. elo Sul, na colonia 
Jaguary. Con·e pat·a o do deste nome . 

FUNDANGOME . Carrego elo Estado de Minas Geraes , aJI . 
da margem esq. do rio das Mortes, entre a estação ele Ibitu
runa e a barra des te rio no G1·ande e proximo aos carregas elo 
Lobo e elos Pilões . 

FUNDÃO . Serra elo Es·tado de Minas Ger aes, entre Saude 
e E . Santo de Itapecerica. 

FUNDÃO. Correg·o elo Estado de Minas Geraes, aff. da 
margem esq. do rio das Mortes. 

FUNDO. Serro no Estado da Bahia, a clous kils. d~t cidade 
da Serrinha. ' 

FUNDO. Mot·ro do Estado da Bahia, no mun. da Conceitão 
do Coité , 

FUNDO. Riacho "do Estado qo R . G. elo Norte, no mun. de 
Caic6 . 

FUNDO. l:Ubeirào do Estado ele S. Paulo, no mun. eleSoro
caba . Va i para o rio d es te nome . 

FUNDO . Co•·rego afL da margem escj . elo rio elo Peixe, trib. 
do Mogy-guassú, proximo ás divisas elos l~staclos de Minas 
Ge•·aes e S . Paulo. 

FUNDO. Ribeir ão do EBtado de Minas Geraes, a ir. da marget'n 
clir. do rio Elvas . 

FUNDO . Conego do Es tado de Minas Geraes, a!L elo rio 
Sant'Anna, que o é do Bambuhy. 

FUNDO . Cot-rego do Estado de Goyaz, no mun. da Palma . 
Reune- se ao S . Valeria. 

FUNDO. Rio do Estado de Goyaz, ali. do Pirapet inga . Re
cebe o,~ em-regos elo .Tacú e do Retiro . 

FUNDO. Riacho do Bstado cte Goyaz, aff. do ri o Paranauá . 

FUNDO. Con,ego do Estado do Goyaz, aJf. da ma t·gem esq . 
do r io Mon~eiro. 

FUNIL. Bai rro do mun . da Piedade, no Estado de S. P aulo, 
com escolas . 

FUNIL . Pov. do Estado de Minas Geraes, no d ist. da Sacra
meu LO e m un. ele S . Domingos do Prata. Tem per to de 1.. 000 
habitantes. 

FUNIL. Estação da E. de F. Oeste de Minas, ent l'e Pedra 
Negra e R io Ver melho. Denom ina-se hoje Vigilato. 

FUNIL. Ribeit-ão do Es tado de llli•1as Geraes, aff. ela margem 
esq . elo rio Capivary, tnb . elo Sapucahy-mirim. . 

FUNIL. Carrego do Es tado ele Minas Geraes , a iT". da mal'gem 
esq . do rio Sacramento, afi". do Doce. T em oito kils. de exten
são e tnuita agua. 

FUNIL. Cachoeira no ri o Paranapaoema, j unto ao por1.o ela 
fazenda do Quilombo. Cons is te apenas no es tre itamento do 
leito do 1·io, que abi se 1·eduz a terço da stta media. l arg lll·a. 
Dous L'ochedos em uma e outt·a margem aperl.<tm o canal , que 
é profnndissimo e tem moderada Yeloc iclade. Lal'go po~o onde 
as aguas tol' cem-se em !'eclomoinho, logo ap6z a es tt-eua .pas
sagem pl'ecede a nma ampla bacia em que su l'gem alguns llho
tes e bancos ele c;tscaJho. O canal é bom ate em frenle elo ma1or 
dos ilhotes. ponto em que segue por um braço estreito, sob 
o-r;wdes raniagens, e onde ha ape11as uma p1·ofundidacle de poucos 
~cutimetros em fundo de a rêa grossa. 

FUNIL. Cacboeit·a no rio Arassuaby e EsLaclo ele Minas 
Geraes. 
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FUNILEIRO. Log . do Estado elo Amazonas, á maro-em elir' 
elo lago Carapanatuba, dist. de Juma e mun. de Manfcoré. 

FURADO. R io elo Estado do E. Santo, aff. elo Nova Al
múcla ou dos Re is Magos . 

FURADO . Braço que form a a. barra septentrioual dl> rio 
Tubarão; no Estaiilo de Santa Catharina . 

FURADO. Lagôa do Estado ele Goyaz, no clist. de Sauta Rita, 
ã. margem oriental do rio Peixe, que recebe suas aguas por um 
canal ou sangraclout'o. 

FURNA. Log. elo Estado de Matto Grosso, no dist. da villa 
do Diamantino, na margem esq. do rio Tapanhu.mas. 

FURNAS. Rfbeirão ali'. da margem dir . do rio Jaguary; 
con e pt·oxtmo as d1v1sas dos Estados ele Minas Geraes com 
S. Paulo. 

FURO. Igarapé elo Estado do P ará , no mun. de Mazagão. 

FURO DA CIDADE. Pov. do Estado do Pará , no mun. de 
Macapá ; com uma esch . publica . 

FURTADO . Log. elo Estado de Minas Geraes, sobre o rio 
Novo. 

FURTA-ENCHENTE. R ibeiro do Estado ele Santa Ca
thari•la, va i desag•tar pe l'to do das Tres Barras, no fundo do 
rio S. F t·a ncisco ( In r. loc. ) 

G 

GABRIEL. l\l!ol'ro na freg . ela Cachoeira do Campo e mun. 
de Ouro Preto , no Estado de Minas Geraes. 

GABRIEL (S.). Estação da E. cfe F. ele Bagé á Uru
guayan:t, no Estado do H.. G. elo Sul, enlre as estações do 
Suspiro e Moças . Velhas , a H 2m, S de altura. 

GADO BRAVO. R iacho · do Estado do Maranhão : desa o-ua 
no Meat·im entt·e a pov. do Corda e a Cachoeira IJ rande . o 

GAGE . Log. do Estado de Minas Geraes, no mun. de 
Queluz. 

GAIMBÚ. Vide Guimbú. 
GAIVOTA . Serra ~igarapé elo Estado do Pará, no mun. 

de Fat·o, á margem di r, do rio Nhamundá. 
GALEÃO. Ilha cloEstado da Bah ia, no mun. de Cayrú. 
GALEÃO, Monsenhol' Pizarro, em suas lvlemorias, vol. III 

faz menção de uma ilha com esse nome, situada n a bahia d~ 
Guanabara, e diz tet· sido nella consLru ida a náo Capitania 
Real, no tempo do governador Sebas·tião Bene.vicles. Ignora mos 
qual seja o nome actual. 

GALHO. Carrego do Estado de Goyaz, alf. do S. Bartho
lomeu, que o é elo rio Preto. 

GALHO GRANDE, Igar apé do Estado do P ará, banha o 
mun. de Santarém Novo e desagua no rio Tacia·t<>ua . 

GALLINHA GORDA. Bd thazar Li sbôa d:l., no 1o vol. dos 
.'lnnaes do Rio de Janeiro, no·ticia de uma ilha com esse 
nome, situada na bahia de. Guanabara . Ignoramos qual seja 
o nome actual. 

GALLINHAS .. l.rro io do l~shado do R. G. do Sul. corre 
entre Sauto Antonio da Patrulha e Via mão e conflue no 
Gravn;taby . , 

GALLINHOS. P ov. do Estado elo R. G. do Norte , no muu. 
de Touros. 

GALVÃO. Bairro do mu11. de Indaiatuba e Estado de 
S . P aulo, com uma esch. creada pela Lei n . 378 de 4 de se
tembro ele 1895. 

GA:M:A. Log . do Estado elas Alagôas. no mun. do Camara
gibe, com um engenho de assucar. 

GAMA . Se rra do Estado do R. G. do Norte, no mun. de 
Caicó, 

GAMA. Rio do EsLado ele Goyaz, aff. elo Parnauá. Recebe o 
Cabeça ele Veado . 

GAMBA. Ilha do Esta.clo do E. Santo, em frenta de Piuma. 
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GAMBÔA, Rio do Estado do E. Santo, aff, elo !\fucury, 
Communica o riacho d a Barra Nov;t com o i'rlucur y. (Dnemon). 

GAMELLÃO. Ribe i t·ii.o üib. ela margem clir. elo rio do 
Peixe, aft'. do Mogy-guassú, 'proximo ás divisas elos Estados de 
Minas Geraes c S. P<J.u lo. 

GAMELLEIRA. Log. do Estado das . Alagoas , no mun . 
ele S . Lüiz ele Quituncle, com urn engenho de ass ucar. Ha um 
outro log . elo mesmo nome no mun. da Viclo •·ia . 

GAMELLE IRA. Rto elo E~tado cb lhbia; nDsce no log·ar 
- A"'IUt Boa - dist . ela cidade 32 kiJs., corre para N . P. depois 
para "L e faz bana !lO rio el o Pci.xc ou Pé ela Se,· r a no lagar 
cil amado Ccw·rctpa to, ape nas com um curso de duns lef!' Ll :J.S. 
Nt.L nca s~ ccou apez>tr do pouco volume ele suns aguas. « Be lla 
cascata se destwe ncle t<Üvez nns elous kiJs. ele sua nascen 'Le ! 
Smts. agnas, a principio cot·rendo sobre um rochedo, donde 
dava por certo ao espectaculo maio t• brilhantismo, foram des 
viadas depo is pela dept·essiio elo so lo ou pelo pet•coner conl tniiO 
eles se desvio e , en~ C<t rreira de$en f'rearl:t, precipit,am -~e ela 
alLura ele 20 metros mais ott menos, formando ol'las el e ·todas 
a~ fôrmas imaginaveis, que sem segui r clirecçL'lo, se atropellam, 
estacam, convulsionam, para c hoca. rem-se furiosas em grandes 
p~cb:ts pt·e tas, que jazem em uma llspeeie ele poço, g·t·ande ma
nancial ele agua agraclab ili ssima , en t oando um h ymno ~t·and t oso 
ele ruídos, por entre a l tos barr.tncos ele perlt·as entremeados 
do vet·cle b rilh ~.nte ela vP.getação . Avaros riesla prec iosa emoção 
e clese,i o,os at·clentemenLe ele ober esse e,;pecLaculo pot· mn. is 
tempo, não podemos conter um grito ele jubilo, uma hosan a 
gloriosa a essa n<~,ureza misteriosa. e um extasis contempla 
tivo e fasoinaclor nos pt·ocluziu a vis La cle>le conj uncto t.ão bel!o 
e horríveL» 

GAMELLEIRA. Ribeit•;i:o elo ffistaclo ele Minas Ger aes, afl'. 
elo rio S. Luiz, que o é elo Man huassú . 

GAMELLEIRA. Rio elo Estado ele Goyaz, aff. do rio elo 
Peixe . • 

GAMELLEIRA . Lagoa elo Estado ele Minas Ge t·aes, no 
mun. elo R io Pardo. 

GAMELLEIRA GRANDE. RibeLL'ii.o el o Es t1elo de Goyaz , 
corre eLL tre S . José e S. I!'e li x pa rD. o Toca ntins e t ... m pot· 
tribs. os COL'regos e ríbeil'ões Fogo, Cavallo, Ba rl'e iro, Vaque
j aciol' e outros. Nasce na chapada elos Veacleil'os . 

GANHOÃO·. Log. elo Estado rlo Pará, nc num. ele Chaves ; 
com uma esch . publ. ct•eaclapelo Dec. n. 35 ele 15 ele m a io 
ele i 89õ . 

GARAJUBA. Pon t. ~. na costa elo Estrrrlo rla Ban ia , situada 
á seis milhas ao SSO. ela ponta Torl'e cl'Avila. ]!;' bo,rclacla ele 
urn pequeno recJf'~ . 

GARÇA. Ribeil'ão do Estado ele Ma'tto Grosso, aff. elo ri o 
Cayapó, nas divi sas do elist. ele Santo Antonio tilia s 0orre!1les. 
E ' ·tambem cleno:nin aclo Lambary. 

GARÇAS. Lago do Estado do Pará; elesagua na mal'gtlm 
esq. do r io Cul'li(L (ele AlemiJ.ller). 

GARÇAS. IH1a ele Esta.do das Alaguas, no r io S .. Fran
cisce. 

GARCIA . R ibeirão elo Estado ele Min as Get·aes, reupe-~e ao 
ribeirão dos Braunas ou Ba raunas . 

GARCIAS. Arroio cio Estado do R. Li. elo Sul, aff. elo 
rio Piratiny . .il:' lambem cle'nominaclo Pira.Lin:r 8L1·ico. 

GAROPABA. Pov. e lagôa elo Estado ele Santa Calharina,, 
no mun. ele Jaguat·una. 

GASPAR. Lagôa elo Estado elo R. G . elo Nol'te, no mun. 
elo Cear á-mirim . 

GATO . Log . elo Estado elas Alaguas, no mun. ela Vi·ctoria , 
com um engenho de assucar . 

GATOS. Serra do Estado da Bah ia, nas divisas ele Bom 
Conselho . 

GAVIÃO . Lo'.j. elo Estado elo R . G. elo Norte, no mun. rlo 
Ma rtins, com um açude . • 

GENGIBRAL. Cort·ego elo Estado ele Goyaz , no clist . ele 
S. José ele Mossamecles . 

GENIPABÚ. L~gôa do Estado elo Ceará, no rnun. ~le 
Som·c. 

GENIP APEIRO DE BAIX O. Riacho elo Estado do Pa• 
rahyha elo Norte , eu Lt'e Misel'icorclia e Piancó . 

GENIPAPO. Log. do Estado elas Alagôas, no mun. ela 
capi 1a l. com um engenho ele assucar. Ha o•tLros logs . elo 
mesmo nome nos llLLtn s . de Mar<~gogy e Atala ia . 

GENIPAPO . Arraial elo Estado ela Ba hia, no mun.' ci'ArGa.' 
GENIPAPO. Senado Estado ele Goyaz, situada a O. elo 

tenHot:io Olt sert:lo ele Amaro Leibe . 
GENIPAPO (Rio). Na sna obra As Regiões Ama::'l1Ücas 

diz o Sr . Barão de Mat·ajó : « l!:nconr.t•o em um t rabalho es
cripto sobre o Arnawnas, enu merado o rio cles re nome, r efe
rindo-se á noti cia que clelle cltL Gombre vi l! e nn $tJ:t Relação elo 
Rio das Am.c~:;O?WS tracluz icla da oura el e CIH·istol·al ele Acuiia, 
po is vem elle mm·cado no mappa que a acompanha. Nos 'tt'a· 
lnt l hos modernos que t enho cons ul tado, em alg-u ns o encontro 
mencionado m:ts Baena, no se u Ensctio Corogn~phico, na 
m inuciosa e:mmera.;.ão elos rios aíl's . do Amazo nas cl elle não 
faz menção. Tenho passadr.> por vezes por ~des Jog<tl'~s em 
ca nôa o que clá logar á mais minuciosa obse r vação elo que a 
via,.P.m a ''a pot·, e nun cn .m'o indicaram. No mappa ele Martms 
e n c~ntro-o consignado pela forma s<>g uinte : «Rio Parú ou 
Gen ipapo » . Nacl1t maL., sei a respeit.o . » 

GENIPAPO. Ribei rão elo Estado ele Goyaz , banha o mun. do 
Pilar e desagua no l'ibeit·ão Pouso-Falso, ·tl'ib. do rio dos Bois . 

GENIPAPO. Lagôa elo .~Es tado elo B.. G . elo No rte, no 
mun. elo Cear:i- mÍl'Ílll. 

GENIPAUA. Pequena ilha s itu ada no rio .TaJ)tm:r.. no Es
·t·tdo do Amazonas. l<'ica entre as ilhas ela '.l'nhyra e el as Gua
ri ba;. No mesmo rio enconl rn-"e ainda um grnpo ele ilhas 
com essa denominação s i twxcle pouco acima ela ilha 'l'raceá e 
ao S. ela ilha das Tabocas. 

GENIPA UBA. Log . elo Es tado do iVIat•anh<i:o, n a com . ele 
Guimarães. · 

GENTIO. Riacho do Es tado ela Baltia, afr. do rio Gavião, 
r1ue o é do rio de Contas . 

GENTIO. Carrego elo ll:f'taclo el e Minas Geraes ; vae para o 
rio Fanaclo. 

GENTIO GRANDE. Pov. do Estado ele Serg ipe , no mun. 
ele Sil'iry . 

GERAL. Lag-o do Estado elo Pará, no mun . ela Pra inha . 
GERERAHÚ . Lagê>a cl:o Estado elo Cearft, no mun . ele 

Iliaranguape. 

GERMANOS . Serrote elo Estado ele Minas Geraes, entre 
l?irangnin h o e Conce ição dos Out·os- Separa as vel'Lentes elo 
Vargem Gmncle elas elo rib3i rão elos Por~os . 

GERTRUDES (Sa nt<t). Bait·ro elo EsLaclo ele S. Paulo, no 
muu. elo Rio Cla ro. 

GERVASIO. Lagôa do I!:stado do R. G, elo Nvrte, no 
m 11n . elo Cea t·á-mit·im. 

GERYBATUBA. Ribeirão elo ffistaclo de S . Paulo. hanl1a 
o mun . ele 'l'auGabci e desag ua; no Parahyba. I-Ia quem' escreva 
Ge t·i vatubn . 

GETICAPARANÀ. Rio do galaclo el o Amàwnas afL ela 
mat·ge m clir . elo Sol imões . Corre quasi pumllelo ao Cayamé . 

GrilOIA . Se t•t•a sit l! acla entt·e o eli s t . elo Curralinho e o ele 
Ca:m pinas, a 7Z kih. ela capital elo Estado de Goynz. 

GIBOIA. llba do Estado elas Alaguas, na lagôa Manguaba. 
Ha uma outra ilha na mesma lagôa deuominacla Giboi a elo 
Nor'te. 

GIRÁ U. Log . ele Estado de Matto Grosso, no mun. de 
S . Luiz ele Cace res, á margem di r. elo rio Cabaça!. 

GITAHY. Log. elo Estado elas Alagôas, no mun. ele Ata
l a ia, com um enge nho ele assucar. 

GLORIA . Estação da E. ele F . de Gataguazes; no Es·tado 
ele Minas Geraes. F oi inaugu rada e m 27 de agosto de '1805. 

GLORIA DAS VIRGENS. Log . elo Estado elas Ala gôas, 
no mun. elo Porto Calvo, com um engenh o ele assucar. 

GODOY. Bairro no mun . elo Piquehe do l'fs~aclo ele S . Pn:ulo; 
com esch . publica. 



GO!ABAL. Umn. das Sttb-p refe il;nras em que se d ivide a 
com. ele Chaves, no Es taclõ dü P11ri . 

GOIABEIRAS. Log-. elo Es tado das AlagOas , no mun . de 
At:da ia, com um engenho de assucar. 

GOIABEIRAS . RiiJei rão elo Estado de Minas Gon:tes, no 
mu n . ele M<crianna . Vai para o Carmo. 

8-oLANDIM . Log . do Estado elas Alagôas, no mun. da 
cap i tal, com um engen lt o ele asstwar. 

GOLFOS . Lngiia elo Estado de Goyaz, situada cerca de tres 
kil s . ela margem esq. do r io Paranat inga, no m un. da Palma. 

GOME S . Cor rego elo Estado. ele Minas Geraes, af:f. ela mar
gem esq . do r io Sap uca hy-m i ri m. 

GOMES. Con~g-o do Es tael clt~ Minas Geraes, aff. do ri 
lJe irão el<~. Agua L impa, quo o é elo ri o Elvas. 

GONÇ !I.L O (S.). Sar ra do Estado ele Sergipe, no mun . de 
S. Ch r istovão. 

GONÇALO . R io elo Esbarlo de Santa Catha ri na, aff. ela 
margem cl it· . do Pa raty (In r. loc .). 

GONÇALO (S ). Log . do Estado d o Crará, no te r mo de 
Be nj a min Constant . 

GONÇALO (S.)'. Uma das estações da ·Em preut .. V iação elo 
Brazil, no rio elas Velh as e Estado de Minas Geraes . 

GONÇALO (S. ) . Riach o do Estado elo Mar anhão, aíl'. do 
rio Mearim, prox imo a foz el o Grajahú. 

GONÇALO (S,) . Riacho elo Est:1do ele Pem am lmco, no 
mun. da F loresta . 

GONÇALO (S .). At·t·oio do I<::slado do R . G . elo Sul. aa·. 
elo Saut'Anna, que o é elo Cam isas. Tem um curso ele 15 k ilo
rnetros. 

GON ÇALO (S .) . Cot'l'ego , rlo Estado de Minas Geraes , aff. 
ela margem esq. elo r io elas Mortes . 

GONÇALO (S. ). Rio elo Estado ele Q-oyaz, afl'. elo S . Bar
lholomeu , Recebtl o Pam plona. 

GONÇAL O ANTONIO. Serra do Estado elas Alagôss, no 
Camaragibe . 

GONÇALO DE UBÁ (S. ). Pov . elo mun . de Marian na; no 
Es tado ele Minas Geraes . · 

GONÇALVES DIAS. Rio elo Êstaelo do Paraná, aff. do 
Jguassü . · 

GONÇALVES FER REIR A. Uma das estações ela E . ele 
F . Cenwal ele Per nambuco, en tre as estações de Caruarú e 
Bezerros. 

GONGÁ . Set·ra elo Estado de Sergipe, no mun . de S . Chris
tovão (InL l oc .) . 

GONGO. R iacho elo Es tado elo Mara nhão , afl'. do rio Pat·
nahyba . 

GORGULHO . Ilb:1 elo EstH.do elo Pat·á, no rio Tocan·Lins, 
acima do Pa t·a ná-·m il'tm ela It11boca . 

GOROROBA . Log. elo Estado elas Alagoas, no mun. deste 
nome, com um enge nho ele assucar . 

GOYO-EN . Pequeno pov . {L margem di r . do r io Ur :tg"llU)', 
em te rri tor io dn nstado c1o Pamn á, fronteiro á bar ra elo Passo 
Fundo. Por abi passa a estrado\ geral que commu11ica o R . G. 
do Sul com o Pa raná por Missões e Pal1~1 as. Ho uve 0 11 a inda 
h <t nessa pov . u ma recebedor i:t e u ma agencia do corre io. Sua 
pos ição geograpbica é de 27° 15' ele Lat. S. 

GR AÇA. Log. elo Estado do Cear á, no ·ter mo do Sobral. 
GRAÇA. Se na elo Estado ele Mi nas Ge:·aes, en tre Turvo e· 

L iv rame nto. 
GRACIOSA . R io do Es tado do Paraná, ail'. elo Nhundia

Cluara pe la margem d ireita . 
GRAMMA (S . Sebast ião ela). Pov . elo Esbado de Minas 

Ger aes , 110 mnn . da Viçosa . 
GRAMMA . Pov. elo Estado de Minas Geraes, n o dist. elo 

Al fié e m un . de S. Domingos do P r ata. 

GRAMMA. Igarapé do Estado do Amazonas, no mu n . da 
capital, na sub-prefeit ttra ele Ju tuam na . • 

GHA 

GRAMMA . Col't'ego elo Estado do R io ele Janei ro, aff. cio 
rio Cachimbáo, Lrib . elo Pamhyba elo Sn l. (In L loc.) . 

GRAMMA. R io elo Esta do de Minas Geraes, afL da mar n-em 
d it·. do Gloria, tl'ib . elo !viurialte . o 

GRANDE . Serra do Estado de S . Paulo, no nmn . de Apiahy . 
l~' um a das denominações ela se na elo Mar . 

GRA NDE. Mor ro elo Estado ele S. Paulo, no m un . ele IpJ -
ranga . 

GRANDE . Ilha elo Estado elo Pará, nas divisas de Portei. 
GRANDE . Ilha do Estado das Alagôas, na lagõa. do No1· Le. 
GRANDE I1 ba elo Estado ele Santa Catbarina, no muu. ele 

Imaruhy. 

GRANDE. «Tem uns '1. 500 me t.ros de a.ltitucle e pr olonijn
se de.scle a margem dir. elo ri o Tamancloateby, perto da eslação 
elo Pilar, até {L estt·ada que segue ela estação do La.geaelo ao 
B::o.ruél. Deste nltimo ponto a Lé às nascentes do Aricandnva 
elle tem uns 200 me tros ele altura e chama-se mon·o do Guc~?JÓ, 
por acompanhar a mat·gem e~q . elo rio elo mesmo nome;· no 
ponto em que é atrv vessaelo pela estrada que vai elo bairro do 
B. i heirão do Cagttassú ao R ibeirão P ires elle tem o nome ele 
morro elo Limo~ú·o, e do sitio elo Meio, no hai rno do R ibeirão, 
até a eBtação elo Pi lar tem o nome el e Grande , Pellado ou Car
doso F ranco; no Es tado ele S. Paulo. » (Inf. l oc.) . 

GRANDE. l\1orro elo Estado de Sa nta Catha1·ina, em Taqua
raçotui.Ja e mun . ele Imar uby. 

GRANDE. Igarapé do I<::stado do Amazonas, aff. do rio Me
ner ná, no m un . de Camuary . 

GRANDE . Igarapé do Esraclo elo Amazonas , afl'. do l ago 
An a l11ã , mnn. ele CoclH.jaz. 

GRANDE . Jgaparé do É~taelo ela. Pará, no mun . de M t\ · 
rapaoim. 

GR ANDE . R iach o do Estado do E: . Santo , .aff. do Mucnry. 
(Dv.en:on). 

GRANDE . Ribei r iio el o Estado de S . Paulo, afl'. do r io 
Gnarehy. 

GRANDE . Cor l'eg-o elo Estado ele S . Pau lo, aff. do r ibei t·ão 
Segunda Feira , en t re Jahü e Dons Corregos . 

GRAN DE . R ibe it·ão . elo Estado de S . P anlo, banha o m un. 
ele Apiaby e desagua n a mar gem cl ir. elo !{[beira . 

GR ANDE. Arroio elo Estado elo Pa ~· a n ~L, aff. do rio do Peixe, 
nas d ivisas elo mun . ele Jagum·ya hiva . 

GRANDE . Rio do Estado de Santa Cathar ina, nasce na 
set•t•a ele S . Miguel e clesagua n a margem esq. elo rio Negr o. 
(In f·. l oc .) . 

GRANDE . B. ibe iriio do Estado de Santa Catharina, aff. da 
margem d ir. elo l'ibeirão ela Velha . . 

GRANDE . Arro io do Estado do R.. G .• elo S11l , ba nha o 
mnn . de Cangussú e clesagua no rio Camaquan. 

GRANDE . Arroio do Estado elo R. G . do Sn.l; de~l\"na na 
margem occ icle1lt',J ela lagôa Mirim . E' ta.mbem clenor;=;_ iua clo 
Herv<t l. Recebe os arroios da Cacheeit·tt e ela Cr uz. 

GRANDE . Ar roio do Estado do R. G . elo Sul, aff. elo rio 
dos Sinos. E' t :unbem denominado Bica. 

GRANDE. Al'l'oio elo Estado do R. G. elo Sul, aíL do r io 
Ibicuby . Recebe o Passo Feio . 

GRANDE . Anoio elo Estado do R. G. elo Stll, aff. elo a rro io 
do Sap.\lo, que o é cl0 rio Camaqua n. 

GR ANDE. Corrego do Es·taclo ele Minas Geraes , aíi. ela 
mat·gem cl il' P. ita do r io E l vas . 

GR ANDE . Carrego do Estado de Minas Geraes, aJf. da 
mat·gem esq. do riG elas Mor tes. 

GRANDE . Lt1.gôa elo Est.ado de Minas Garaes. n a mar"em 
esq . elo r io Doce, no mun . ele S. Dom ingos elo Prata . ]~'

0

nm 
caspio. 

GRANDE . ;Lagôa elo Estado elo R . G. do Nor te no mun. 
elo Cea rá- mir im . ' 

GRANDE . L:tgoa do Estado do Rio de. Jan eiro, no mun , 
ele S . João da Ba.rra. 

• 



• 

• 
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GRANDE. Ribe irão elo Estado de M:ttto GL· osso, ::dr. elo 
rio Verde, no mun. do Diamantino. 

GRANDE . Lagôa do Estado de Minas Geraes,.no clist. de 
Monteiros e mun. do Curvello. Ha no mesmo mu11. uma outra 
lagoa com identica deoom inaçã-:: na f reg . do Morro ela Garça. 

· GRANDE. Lagôa do Estado de Goyaz formada pelo carrego 
Fundo, que desagua na margem dir. do rio Bezerra . 

GRANDE. Lagoa do Estado de Goyaz, no mun . de Flôres, 
á. margem do rio Santa Maria, para onde sa ngra. 

GRANDE. Cachoeira elo Es tado do Rio de Janeüo, dcsagua 
na margem dir . elo rio S. Pedro. Suas aguas abastecem o 
DistricLo Federal. 

GRATIDÃO. Cachoeira no Estado do R io de Janeiro, des
agua no rio S. PedL·O. 

GRAVATÁ.Estaçãoda E. de F.CenLraldePernambllco. 
F oi inau~urad<t a 5 de ;janeiro de 1893. Dista da estação do 
Recife 8\lk,210 e da de Russ inha 17k,135. Tem a aHitucle 
de 448JU.400 . 

GRAVATÁ . Sen-ado Estado do Parahyba do Norte, no clist. 
de S. José de Piranhas. 

• GRAVATÁ. Sert·a do Estado das Alagôas, ent re União e 
Santo Antonio da Boa Vis ta. 

GRAVATÁ. Lagôa elo Estado do R. G. elo Not·te, no mun. 
do Ceará-mirim. 

GRAVATASINHO. Log. elo lTistado elas Alu.gôas, no mun. 
do Parahyba, com um engenho ele assucar . 

GREGORIA . Sen·o do Estado do R. G. elo Sul, na mat·gem 
do rio J aguarão , aos 32o de Lat. S. e 10° 55' 29" de Long. O. do 
R io de Janeiro. 

GREGORIO. Serra do Estado de Goyaz, a O. elo ·territori.o 
ou sertão de Amaro Leite. 

GROCATINHO. Arroio elo Estado ele Santa Catharina, nasce 
na serra da Pedt·a Branca e lança-se no rio Canôas pela mal'gem 
esq . (Inf. loc . ). 

GROTA.Log . do Estado do Rt G. elo Norte, no mun. do 
Martins, com ttm açude. 

GROTA FUNDA. Riacho do Estado do Maranhão ; das
agua no Mearim, acima da pov. do Corda . 

GROTA GRANDE. Lug. elo Estado ele Minas Geraes, no 
elist . do Rio Preto e mun. de Diamantina. . 

GROTINHA. Log. do EsLado do R . G. do Norte, no mnn. 
do Martins, com um açude, 

GROTINHA . Ri acho do Estado de Minas Ger:.t.es, no alde
amento de ltambacury . Desagua no r io deste nome reunido ao 
Fortuna, Moinho e Chacara . 

GUABIROBAS. Rio 'do Estado do Paraná, aff. do rio 
dos·te nome. · 

GUABIRUBA. Rio do Estado de Sauta Cat,harina, ali'. da 
ma,rgem elir. do Paraty. (Inf. loc . ). 

GUACARUAGUAS. Serra do Estado ele Goyaz, no mun. 
da Natividade, extrema desse illstado com o elo Piauhy p lo 
lado do dist. de S. Miguel e Alm as . 'l'ambem a denominam
serra elas Figuras. 

GUACHO . Garganta donde nasce o ribeit·ão Peuso Alto, 
aif. do Parauna, no Esta·lo ele Minas Geraes. 'l'em a altitude 
de 1.260 metros. Fica-lhe <>m frente e na ver tente or iental a 
Pedra Redonda com 1.050 metros ele altitude . 

GUAÇÚ-BOI (Cobra~grande) . Rio do Estado do R. G. do 
Sul. banha o mu n. do Alegre te e deRagua no Ibi t•ocay . 

GUADIANA. Log . do Estado elas Alagôas, no mun. do 
Parahyba, com um engenho de assucar. 

GUAGIRÚ. Morro no m unic ípi o da d.pital do Estado do 
Ceará. 

GUAJ'ARATUBA. Ilha do Estado do Amazonas, no mun. 
de Canutama, á margem di L·. do rio l?urús. . 

GUAJ'EUPY. Arroio elo Estado do R. G. do Sul, nasce na 
serra . de S. Martinho e confltte na margem esq . do Toropy, afl'. 
do lb1cuhy-grande. Tarnbern encontrei escripto- Guangeupe. 

GUAJURÚ. Umtt elas sub-prefeitu ras da com. de Chaves, 
no Estado elo P ::u·á, E' banhada pelo rio de seu nome e iga
rapé Preto. 

GUANABARA. B·lirro no mun. da capital do Estado de 
S. Paulo, com escholas . 

GUARÁ . Morro no Estado de Minas Geraes, nas divisas 
do dist. de SanLo Automo do Riacho, prox im o ao· rio do 
Mosquito . • 

GUARÁ. Ril•e irão elo Es tado de Santa Catbal'ill:l.. alL da 
margem di r. do T ijucas-mirim. · 

GUARABIRA A NOVA CRUZ Ramal da E . de F. de 
'fimbaubf" a Nova Cruz. O tr açado que liga a H:. ele F. Conde 
d'gu á de Natal a Nova Cru~ par te ela cidade ele Gua1·abi.ra, 
no valle do rio cl<jsle nome, atravessa o divisor elas aguas deste 
com as elo Pipiritiba, que corta no kil. nove, para em segaida 
vencet· bambem o divisor elas ae-uas deste ultimo rio e do Ctt
rimatahú, rrne encontra no kil. 43 e margeia até á vill:t de 
Nova Cruz, com o percurso tota l de 5.184 metros. As olJras 
de arte deste ramal constam de duas pontes, sendo ttma de 20 
metros do vão e otlhra de dons vãos de 16 rr:etror cada um, ele 
diversos pontilhões e boeüos abertos e capeados de menos im
portancia. 

GUARACHAHY. Arroio do EsLado do R . G . elo Sul , trib. 
ela lagõ:t elos Pa·tos . Tambem escrevem- Guaraxaim. 

GUARACHAHY. A1'roio uo J!:slaclo tlo R. G. elo Sul; cles
agtut n a marg m rlir. elo t•io P iratin im, aff'. do Urng ttay. 
Nasce ela serra do Pi.rapó . 

GUARAHYRAS. Assim t<uubem esct·evem o nome da lagôa 
Groahiras; no Estado do R. G. do Norte. 

GUARANASAL. Ilhas do Estado do Pará, situadas cerca 
de 25 milhas abaixo da villa de Ha ibub<t, á margem do Tapajoz 
ajunto ao mor t•o Iapixuna. 

GUARANY. Colonia elo Estado do R . G. do Sul , situada 
. á mat•gem esq . elo Coma nda hy, afT. elo Untguay. Compõe-se de 
clous nucleos. As terras são de primeira qualidade e pt·estam-se 
á cttltura da canna de assucar, milho, ftlmo, feijão, mandioca, 
arroz, eLe. 

GUARANY. Rio do Estado elo Paraná, aft'. elo Iguassú. 
Recebe o Isolina. 

GUARAPAREZ . Tribtt de aborígenes qtte dominava em 
pa"·te elo Es tado ele Matto Grosso. 

GUARAPES. Pov. elo Estado do R . G . elo Norte, no 
mun. ele Macahyba . 

GUARAPIRANGA. Rio do Estado ele Minas Geraes, trib. 
do ribeirão do Carmo. 

GUARARAHÁ. Arroio do Estado do R. G. do Sul; nasce 
na serra ele P irapó e clesagua na margam dir. do úo Pira
tinim, aff. do Urrtguay. 

GUARARAPES. Log. do Estado do Pará., no rio Cupi.jó. 
GUARAREMA. Log. do Estado do Ceará, no termo de São 

Benedictô . 
GUARDA-MÓR. Carr ego do Estado de Minas Ger aes, aJJ. 

do Pinhoiro Grosso, que o e elo ribeirão Campe,tre e eate elo 
rio das i\[or·tes . 

GUARDA-MÓR ·carrego do1Estado de Minas Geraes afl'. do 
rio Caete-mirim; no mun. da Diamantina. ' 

GUARDA-MÓR. R ibeirão do Estado de Goyaz, banha 
o mun . da capital e é confluetlte occ idental elo 'l'aqu a t•al 
Grande, Ha mais dous rios desse nome e qne banham o mun . 
da capital, um denominado Guarela- rnÓ L' Grande, trib . da 
margem esq. do rio Claro, e o Guarda-mór peque no, braço 
elo grande. 

GUARDA VELHA. Morro do Estado de Santa Catharina. 
Uma es trada vai de Lages a esse morro. 

GUARIBA. Lago elo Es lado do Amaznnas, na margem dir. 
do rio Made ira, entre os lagos Anuman e t;;uintaú. 

GUARtBAS. Ilb a oo rio Japurá; d··fronLe do igarapé do 
séu nome - Cam inha ndo-se para a foz elaq uellc r io, encon
tra-se ou~1·a ilh a com o mesmo nome e qtle fica ao 8. da ilha 
Mirity . 
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GUARIBAS. llh<\ do Estado do Pará, no rio Tocantins, 
pt•o:s:ima á ilha do Areão . 

GUARIBAS . Ilha elo Estado elo Amazonas, no rio Negr o, 
defronte da boca do paranamirim de Jacunclá e entre elle e o 
rio Branco. 

GUARIBAS. IlhH do Estado das Alagôas, 11a lagôa Man
gnaba. 

GUARIBAS. Igarapé do l~staclo do Amazon ?. s; na margem 
<'sq . elo Japurá, trib. do Solimões. E' engrossado polas aguas 
do l ago do mesmo nome. 

GUARIBAS. R io do ·Estado ele Goyaz, aiT. elo rio Claro . 
GUARIBAS. Lago d o Estado elo Amazo nas, na margem esq. 

do igarapé Guaribas, com quem se communica. - Caminhando 
para a foz elo Japurá encontra-se com outro lago do mesmo 
nome. 

GUARIBAS. Lago do mstaclo do Amazonas, na margem 
dit·. do r io Madeira, en Lre Borba e o furo Tupinambarana, 

GlTARICOCA. Ribei rã o do Estado elo Paran<i, na estrada 
de Ttllpava . · 

GUARIMÁ. R io elo Estado do Pat·á, no mun. ela Vigia. 
Tam bem escrevem Guariman. 

GUARINOS. Ribeirão elo l~stado de Gn;taz, banha o dist . 
ele Sa nta R ita c conflue mt margem esc1. elo rio do Peixe . 

GUARIROBA. Ribeirão elo l~ s tacl o ele S. Paulo. aff. do 
Mogy-guass ú, ent t•e Ar:traqtta ra e S. Ga d os elo P inha l. 

GARIROBA . Rio du Hlstado de Goyaz, aíl. elo Descobeeto. 
Receba o Brech6 e o Samambaia. 

GUARITA. Pov. Llo Esta,clo elo R . O. elo Sul, na !"reg. de 
l\1os~arclas no muu . ele S. J osé elo Norte . 

GUARITA . Aldeamen to ioclig-ena do Es tado do R . G. do 
Sul, á margem esq. do rio U t•uguay e ao N. de Ct·uz Alta . 

GUARITA Log. elo Estado ele Matto Grosso, n<t freg. ele 
S . Go uçalo .e muo. cl <t capital, á margem dir . elo rio C1tyabá . 

GUARITA. Co rrego do Estado de Minas Geraes, afl' . do ri o 
S. João, qne o é elo rio Gt·aocle . 

GUARITA , Itaipava no rio Cuyabá, potlCO acima da cidade 
cles~e nome; no Estado de lVIatto Grosso. 

GUARIUBA . (gttariba vermelha). Rio que corre pela com . 
ele Gurupá, no Estado do Pará . 

GUAROCAHY. Anoio do Estado elo R. G. do Sul, a!L 
ela maegem esq . do Ibicuhy. 

GUARULHOS . Log . no clisl. ela fl'eg. ele Santo Amaro, no 
Estado do R. G. do Sul. 

GUARULHOS. R io elo Estado elo R io ele Janeiro, ali. elo 
S. João, que clesag ua no oceano. (Inf. loc .) 

GUASSUPY . Arroio elo Estado elo R. G. elo Sul , nasce na 
coxilha ele S . Xavier· e desagua na margem. cl ir . elo Toropy. 

GUATAZES. F uro elo Estado elo Amazonas, a cinco l egnas 
acima ele Borba . 

GUATINGA. Bairro do .num. ele Lorena, no Estado de 
S. Paulo, com eschola . 

GUATINGA. Ribeirão elo Estado elo m. Santo, ali. do rio 
Be neve 11te . 'l'ambem escrevem QuMinga . 

. GUAXANIIUVA. l{amificação ela serra elo Japy, no mun . 
ele Itú e Estado ele S. Paulo. (A Prov. de S . Paulo pag. 575.) 

GUAXATUBA. Pov. elo Estado de S . Paulo, no mun. de 
Cabreuva. 

GUAXUMA . Lagôa elo Estado elas Alagôas, á margem ,do 
rio Poxim. 

GUAYANÁ. Bairro no mun. ele S. Roque elo Estado de 
S. Paulo. com escbs . Tambem escr eve m Goy ná . 

GUAYRÁ (Cidade Real ele) PO \' . hesp<tnbola fuuelacla por. 
Ruy Dias Melgar jo em 1557, ·tres leguas acu11a elo S_:1. lto, e que 
no uizet· ele Lozano -era una costa alclllhtlela ele ,o a '10 ve
cinos, inclina por certo ele aquel especioso nom bre .-Duas le
"Uas abaixo clella ficava a cidade de Outiveros, fundada em 
1'554 por Garcia Rodrigttes de Vergara, que deu-lhe o nome 

da terra do seu nasci me o to . 9astl'ltida pelos paulistas em 1731 
foraoi os ves tígios de Guayrá encontrados a 23 de março d~ 
i773 pelo capitão João Alves Feneira, commanclante elo pre
s tclw de N.· S. elos P razeres . 

GUA YRÁ. Vide Sete Quedás . 

GUAYUBA . R io do ~stado do Ceará, entre Redempção e 
P acatuba. 

GUAZEGRE. R io trib. elo Ctlyabá, afl'. elo Paraguay; no 
Es1ado de Matto Grosso . 

GUEDES. Igarapé do Estado do Amazona~, no mun . da 
capita l, á margem dir . do rio Negro. 

GUIA, (N. S . ela). Pov . elo mstado da Bahia, na freg . de 
Santo Antoni o e mun. de Alagoinhas. 

GUIÉOS. Inclios elo Estado ele iVlatto Grosso . O coronel Ri 
cardo José Gomes Jar dim os dá como a lcleaclos no clist. de 
Mira nda, em 1846 . 

GUILHERME. Carrego elo Estado de Minas Geraes, aff. ela 
m:u·gem dir . do ribeirão da Conqtüsta, que é t rib. do rio das 
Mortes. 

GUILHERME. Cachoeira fo rmacla . pelo ribeirão elo mesmo 
nome, na serra ela Mantiqueira e Estado de Mlnas Geraes. 

GUIMBÚ. Rio elo Estado tio Rio de Janeiro, a ft'. ela margem 
di r. do Iguassú. E' a~mvessado pela E. ele F. elo Rio elo Ouro. 
Recehe o l'io Botas, egllalmente atr a vessado pela mesma es
Lracla . Q11asi na foz deita 11111 bt·aço (par aná-mirim) com o qual 
vae- se encontrar depois e que é conhecido pelo· nome ele rio 
Pantana l. Este ultimo brac:o é atravessado pela E . de F. cl0 
Norte . Eneontr a- se tambem escripto Gaimbú. 

GUINUI. R io elo Estado do Amazonas, alf. do rio Negro. 
(Dr. Alexandre Roclrig11es Ferreira). Araujo Amazonas escreve 
Quiuini . 

GUIRIMIRY. Rio do Estado do Amazonas, no mun. de 
Itacoatiara, mt margem dir . do rio Cururú. 

GUIRYCEMA (nascente de bagres). Passou assim a deno
minar-se, em virl.ucle de Res. Municipal de 20 de novembro 
rle i895, o dist. de 'Bagt·e, pertencente ao mun, do Rio Branco; 
no l.~stado de Minas Ger aes . 

GURANAS. Grupo de quatro ilhas situadas no rio Tapajoz; 
no Estado do Pará. São mencionadas pelo Sr. B. Rodrigues 
no seu trabalho « O R io T apajoz » pag . 56. 

GVRGANEMA. Log . no Es·taclo das Alagôas, no mun. 
deste nome, com um engenho ele assucar. 

GURIÚ:. Log . no termo da Gr anja elo Estado do Ceará . 

GURUJUBA. Rio do Estado do Pará ; desagua no oceano . 
E' mencionado em algumas cartas da costa. 

GURUMATI. Riacho elo Estado elo Ama~onas, aff. da 
mat·gem clir, elo Solimões, entre o Jutahy e o Juruá, 

GURUPÁ (Santo Antonio de). Antiga forta leza do Estado 
do Pará, fundada pot· Bento Maciel no mesma sitio em que 
tomara o a!!tigo fo1·te ele Tucujús aos Hollaodezes em 1623; 
tentaram ainda es tes conquistai-a em 1647 e para isso entrando 
com oito navios pela foz elo Xiogú, fortificaram-se em Ma
?'Íocay , entre os rioe Pery e Acarah y , mas foram expellidos 
pelo capitão-mór Sebastião ele Lueena, depois ele sanguinolento 
comba·te . No anuo de 1.742 foi reedificada sob a dtrecção do 
engenheiro genovez Domingos Samosetti ; e referindo-se a ella o 
Dr. Alexandre Rodrigues Ferreira em i784, diz, que essa forta
leza se achava em boa posi ção , sobre um rocbeclo, dominando 
per fei tamente a boca do Xiogú, sendo os navios obrigados a irem 
ahi apresentar seus passaportes ; mas Baena em 1839, affirma 
que esse registro era meramente para servir de alguma cousa, 
e não por ser a propriado a esse fim, visto offerecer o Ama
zonas naquella paragem muitos transitos fó ra de sua vista ; 
entretan to (accrescenta elle) essa fortaleza foi obrada com al
guma luz de a1·ohitect1wa milita1·. 

GURURUHY ou Gur-uhy. Rio do Eslado de Matto Grosso ; 
clesagua no Ivioheyma pela margem clir . , 40 kils. acima do 
ItaJahy. . 

GUTERRES. ·Estação. da E. F. de Quarahim a Itaquy; no 
Estado do R. G. do Sul, a 53 kils. de Uruguayana. 
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GUTDRURY. R iach o elo E sl;ado de M~bl o Gros~o . aíf . . esq . 
do Gnar >ré. Erradamen le o chamam Gumnmilh o e a inda 
Cat11rurinho. 

GY-PARANA E' um dos pdn c ipaes a fl's .. da mnrgem d ir. 
elo ri o Ma de it·a, dis ta n te cet·ca de 220 kils . ela cach o·, ii'D. Santo 
A ntonio. Nasce nos cttmpos elos Parecys , um pou co a O. el o 
pur<tlleln uc 12•, vinrlo elas esca rpas occide11taes ela Conli
lh eira do Norte. Recebe á esq. , rJnasi a d ons kils. rl.e s• tn fo,, 
o rio P t·et.o , la r go de 40"', CUJ US aguas lhe deram o nnnw 1 c 
fa zem la ] co ntra ste eom as crys t.allinas e c l!tras do Gy-pat·aná, 
cnmo (1. ~ rles l;e co rn a s turvas elo M;ule irá. Lança-se o Uy- para n[L 
ao~ go 0 ' S. por 11lll <L boca de 300 111

, f'ot· mando n fgua l Ll istD.nc ia, 
antes dP.lla, nma ilh1. e npoz 11111 c;u·so de GOJ k il s . Fa7. pnl'Lc ela 
cl idsor ia. com o F.s ta el " el11 Ama1.onas. senuo o ponto esc1lbido 
pe lo~ a.s tronomos Dr . L :.cerda e S il va.Pnntos , e 1n conform i!inr1e 
:ís orelP.ns elo go ve t·nn , C[il e exig ia se. to rnasse um ponto médio 
entre ns b;1 rrns elo G'"'P<lre e elo Ji'ln.d P. it•a, e n. ordem n es;e 
Aenticlo de Lui7. de :\lbur1nerqne de 30 de rleze mlJ t'O de 1781. 
En tr etanto, parece que o ,l!;~taclo do Am:w.onn9 r••g-e - se peL.t Pro
vi s:'io de i-1 el e nov em1n·o ele •1732, que d:'t pat·a li m ite cl;t c:t j)l
to.nia el e S . . José do Hio Negro, no ri o iVladei "R, a cachoe ira 
ele Aroyá ou de Sa nto 1\.ntoni o . Vide Jlolcochcodo. 

H 

HELENA (Santa) . Log. do E~ taclo ele Mi nas Geracs, no 
mun. de Gu<trará, com eschola. 

HELENA (Santa) H io do 1~9tnclo elo Maran h ão . R e.ga os 
mnns . elo seu nome e elo Cnrurupú. Heceba os rios Moc riano 
e Sen·an o . 

HENNlNG. Rio elo gstado ele Santa C<\th ar ina; na co lonin. 
D. Fran c iSClt . 

HENRIQUE DIAS. R io do E>taclo elo Para: nú, aff. ela 
margem esq. el o rio Ocoh y, ·tri b. elo Paraná . 

HENRIQUE NORA. Estação ela E. de F. de S;;. n i' Anna; 
no Estado elo R io de J aneiro , a no ve kils. ela est:tção inic ia l. 

HEREDIA DE SÁ. f~st.aç :'i. o ela E. de F. Melh orame ntos 
elo B razil, no Di stt·ic bo F ede l'a l, e nt•·e as estações ele ,J ,Jckey
Clu·b e Vi e ira Faze nda (Dr.). Fo i in augu r ada em i ele novem
br o de 189o . 

HERMINIA. Arroio elo Estado elo Paraná, a íf. elo rio deste 
n ome. 

H ERMINIO. Ig-ar apé rio E s tado elo Pa rá, banha a com. 
de Ba iiio e desagna n o rio Tocant in s . 

HERVAL. Serra do E s tvclo elo R . G. do Sul. E' r a mifi cação da 
Se t·ra Gera l a nu e se li gn pela Cox ilh a Gra nde, que lh e se rve ele 
conlra for ie . Coi·re no rumo el e E. perto el a fo7. .clo J a cuh y, tendo 
d ive r sas denominações ; Baiovy, Caçap:~va, Encruzilhn.éla, e le.; 
e separa as bacias do Camaquan , ao S ., ela elo J acuhy, ao N. 

HERVAL. Hibeirão do Estn.clo do P ar :má : cles<tg-ua no ri
beirão elo o; Macacos, afi'. elo l'i o Bello, q ne o e tio 1 vahy . 

HERVAL GRANDE. Ar r oio elo Estado elo R . G. elo Sul; 
desoq; u a na maq;~m esq . elo ri o Uru gna y . 

HIACÚ. Vide ! coco e Ya.co 
HIAUARY. La go elo Estado elo Amazonas, n a m a rge m esq. 

elo rio Made ira .• 

HIBIRA BIBE. Ass im ch ama va-se a a nti ga a lclêa. Borary , 
h oj e paroc h ia de 1\lte r elo Ch ão ; no E~ tacl o elo PadL. E' esta 
n opinião_ de A ecioli em sua Clt o>"Ogr . pa,,·aen.<e . 

HlUARITUINDÉ . Rio elo Estado elo Am;Jzonas. an·. el a 
ela marg·em clir. elo Ua upés . (8. de iVI a r <1j6. As Regiões Ama
zonicas, pag . 250) : 

HIUCARY. i.Uo elo Estado elo Amawnas , ~Ir. el a margem 
dit·. do U<~n pés . Tambem e de nominado Purmé-Paraoà. 
(13. ele i\iara,j ó . As R egiões Amco.::-O?Úcc<s , pa g . 250) . 

H~UMACY . Igarapé elo mun. ele Gurupá, no Bstaclo elo 
Para. 

HONORI O . Cacboeira do Estado ·do Rio el e J an eiro; r eu
ne- se corr, a cachoeira da Lime ira. e juntas vão ao i·i o Sa nto 
Antonio. Suas agnns abnstecem o Disl ri ct.o Federal . 

• 

.. 

m:v 

HONORIO GURGEL. Es tação da E. ele F. Mclhoranientos 
elo Bt· az il, e nt t·e as estações cl I11h a ra já e Sapope mba. Fot 
in augut·acla em 1 ele no ,·e mbro d e '1S95 . 

HOR IZONTE . L 0g. elo Es tado d a s Al ag-ô~.s, no mun . des te 
nom e, com u m en ge nho ele a ss ucar. 

HORTA. Log . elo Est.t clo el ns Alagôas, no mnn. de l\1ara
gogy, com um engen h o ele ass uc11. r. 

HUJ Á. R iacho do Estado do Am<t7.onns; ciesagua na margem 
se rtentt'i ona] cl,) rio Negro, entre S . Gabt·iel e Sant' Anna. 

HUMAYTÁ. L og . elo Jl: s tnrlo elas Alagoas, no mun . elo 
C:unar.1 g ibe, com u m enge nho de ass uc1z . 

HUMA YT Á. E s tação el a E: . el e F. el e Baturi té , n o Estado elo 
Çe. o.rú . 

HYA.Á . R in.cllo elo l~s t aelo el o Am azo n:ts ; cl esDgna na margem 
septenl.t·i on ::\1 elo ri o Neg- t'O entre Santa Izabc l e 1' hom ar. 

HY ABÚ. R io rio l~ s t.ado elo Parí>. ; dcsa.g- ua na margem di r. 
elo ri o X in g- ú, ao N. da J'oz elo Cas ta nha Pitanga . 

HYATURANA. Ilha elo E s tado elo Amazonas; no rio Ja
purá, entre as ilhas A nti-atim e el o l\ierú. 

HYGIENOPOLIS . Bair·ro elo Estndo de S . Paulo. na cidade 
deste n ome. · 

I 

IACENARUÁ. Lago elo !~staelo elo Pará, no mun. ele F a ro. 
á toaq;cm clit·. elo ri o N bamundá, 

IACO . Rio elo J~ s iaclo elo Ama7.onas , aJI'. da m a r gem clir. 
do Pur ús, el e cuja f," dista 1.2-H milhas in .a- lezas . l'ambem 
cocrevem Yaco e Hiacú. 

IAUARA . Igar·apé el o Estacl0 elo Pará, banha o mun. ela 
cap iJal e clesagua no rio Apehú. 

IAUTY. Ca.choe il'lt n'o ri o Ua upés , no Esla cloclo Amazonas, 
proxim a <L el o Cat•ut·ú (\Vallace) . 'l'a mbem esc r evem Yanty . 

IBERÓ. Rio elo E stado Lle S . Paulo, na es trada ele Soro· 
ca ba . 

IBICUHY, Rslação da E. ele F. el e Qnarahim a Itaquy, n o 
E stado el o R . G . . elo Sul, a 61 kil s . d e Urugu aya na . 

I BIOUHYBA . R io .elo Estado ele Mina s Geraes, r eune-se 
ao 'l'urvo e j untos Yão desagua r no Glori a , tt-ib . elo Muri ahé 
([nf. loc .). · 

IBICUHY DA CARQLINA. Arro io do 'E s·tado elo R . G. 
elo Su l, ail'. elo lbic uh y d a A rm ada . 

IBICUHY DA CONCEIÇ ÃO, Arroio elo Estarlo elo l~. G . 
elo Su l, al'l'. de I bicuh y el a Arm a da. Em pa1·te elo se LL cm·so 
·toma o nome ele Ibicuhy da Cruz. 

IBTROCA Y, II: staçfi.o ela E. el e F. de Bagé a Uruguayana, 
n o l!:stado elo R. G. do Sul, entre as estações ele Inhancluhy e 
'l'o t·o -pa~ so , a Q3m,7 ele a ltura . 

ICAJÓ. Il1:u do Estado elo P <, r á , no mun . ele Gu rupá. 

IGAPO ÇÁ . lgar~pé elo Est:tclo el o An1azona> n o mun. ele 
1'e tre . ' 

IGARAPE. Ilha elo Estado elo Pará, no rio T ocantins 
a baixo el a boca inf'e l'i o t· d o paran lt-m irim ela Iiaboca . ' 

IGN ACIO. Igarapé elo ll:staclo cloAmazonas, na margem éSq. 
do t·io Negro, n o cli s1 . e mun. ele Manáos. 

IGNACIO CAETANO. Corrego elo l~staelo rle Minas Ge
r:tes, a fl'. ela margern dir·. elo do Car ::t nclahy. Banha o pov. 
elo se11 nome . 

IGY OU GIL OU AINDA GY. Mo rro do Estado ele Santa 
Ca Lharina, clis ta n·te q11atro milhas a o N. cl :ot ba.rra da L arruna . 
~l'em a co nfigu r:<ção ele um macha do. Jgy ou Gy s i gnific~ ma

. c bado . 

IKYRIM. Pequena se rra na parte septemll'ional elo Estado 
ele Santa Ca tba rin a . Por uma quebrada q ne f'az es!a se1·rota 
pa.ssa a linha div isor ia e ntre San ta Catharina e Paraná. Tarn
bom escrevem J(irir·i. 



Ilm - 687 IRU 

ILHA. 111orro do Districto Federal, ua fl'eg. ele Campo 
Gr ande , pro:.:imo aos morros elo illorgaclo o da B ica. 

ILHA. R iacho elo Estado chts Ahtgôas, afl'. elo rio i\lan 
guaba . 

ILHA ALEGRE. Pov. do Estado de Mi nas Geracs , no 
mun, elo Arassua hy, com escho la. 

ILHA DAS FLORES. Log . do E s t1do de Peru~mbuco , 
n o mun . do Boe iLo. 

ILHA DA ASSUMPÇÃO. Log. do E s tado de P ernamlmco , 
no mq tl. elo Cabt·obó. 

• ILHA DO MARANHÃO. Por~o no mu a , de Canguar e
fama c Estado ele R . U. elo Norte . fi:m 111 11 engenho, que ah i 
Jica, h a uma capella de propl'i erlacle p:wticulm· . 

ILHÉOS . D ist. elo Est:1.do rle i\IIjnas Ge raes, uo mun . de 
S. Domin gos do PmLn . sittt:Lclo entl'e a sena d « Nlombaça e o 
ri o Doce . Foi crcado em jane iro ele 1801. Limita-se ao N . <~om 
o dist. elo Sacramento : a· o. COIII o el e Sau lo Alll~n J o ela Var 
gem Alegr e ; ao S . com o de S . SeiJastiáo ri u R io do P.· ixe 
(mun . ele Ah· im nopol is); a E. e SE pelo rio Doce com o <li >S t. 
ela Cence ição elo Case:> (antiga mente B ic nclos) pel'tencent" ao 
.m:11,, ele Pon te Nova . No dist. est:i s ituad o na serr n. do ~Iam
baça o pico elo Ba r t•o Pt·eto. A pop . é el e 1. 500 haiJs . S i pelo ' 
cl im a o dist . da Va rgem Alegr e é o prim eit·o elo mun. pe las· 
rtquezas natur;ws, consiste ntes sobretudo em giga 11 tescas flo 
r estas de prec ios iss im ns madeiraR, em i.mmen.>iu ade ele li bras . 
vegetaes proprias ao cl esea vo l vill iCil lO tl e llluitas i11.J us tri as, 
em um:-L f'auna in vejavel , n" pt·ud ip; ioe a u berdacle de suas ter
r a• . excd lentemente rega cl a~ . o tc rri to t'io de Ilh éos occup<t in
coute~tavelm en te o prim eiro lagar . Mas , q ttas i t nclo es tá a in da 
per Jazer ; o p ·1·h' imonio elo cli s t. . co nst;u\te sómentz rl e te t• :·as, 
espe ra a i nela o operado pa ra cot.lstruir a eg reja de :"!. ::; . Cl<L 
Put·i li cação, pacl t·oe it· a tlo clist ri cto . 

ILHOTA . Riacho do Estado do Ceat'it, entre S . Bel'!1ardo e 
Uniã o. 

IMARU H Y. Lap;ô'l. elo E ataclo d e Sa nta Catb:l.l' inn, no mun· 
elo mes mo nome . Neli <L cleBagua o Tio AL'atinga11 ba . 

IMBAHÁ . Log. do Estado do R. G. do S ul, no m :m. ele 
Uruguayana , com cachola. 1'am~em escreve m Imúcojá . 

I M BAfi1J . Ser ra do Ji;staclo elo R io ele Janeiro, no mnn • . ele 
Ca pivar y . 

IMBAHUBAS . R ibe irão elo Esta:do ele Minas Geraes, a il' . 
do rio Preto, no mun. elo Mur ia hé. 

IMBARIE. Rio elo Estado elo Rio ele Janeiro, aJT. el o Sa
r~tcu ru n a , pela marge m esq. ~lede cerca de_G.UOO met~·os ele 
extensão, le ndo ulll~L lar gura vanare l de iv. a 20 rneLt·os e 
at l' avessa o extenso ba nh ;1do de nomin ado B t·e.J O do Mosqu ito. 
}<;' li gado no t•i o Ro ncaclor pelo cana l ela ,'l' nqmwa . E ' tau1bem 
denominado r1n lwngá. 

IMBÊ. R ibeidio do El;; tado d e :Minas Ger aes, no cl ist. do 
lnh a pi m e com . de Cara ti nga . 

IMB'ITUVINHA. Log . do J!:staelo elo Para ná , n ct com. ela 
Pa lm eira. 

I MBURY . Hi lw i1·ão elo Estacl0 do R ieo ele Ja r,eiro, no mun. 
de 8. João ela Bana. 

I NAUASSÚ . Lago do Estado el o Amazonas, no nHm. de 
hacoaLium. 

INCENDIADO. L os-. elo Es tado elas Alagôas , no mun . da 
capital, com um engenho ele ass : ~ear. 

INCONFIDENCIA. Sede do dist. e ft·e~. ele Sa nt'A nn ::~o ele 
Tirade ntes. no mun. do Par a hyi.Ja. . d o S 11l e E s (a do ~o R io 
el e J aneiro. De no"tl ina•a-se R umo ela Lage, denomtn açao Cjtle 
perdeu por acbo ela "\ ssembl éa. Municipal de 20 ele elez_en11.Jw 
de 1S95 . J~sta d eliberação f" i tomadn. por consn.gTn r a h t~Lorm 
as tradi ções .~·l o !'i osas el0 mu n . elo Para b yb:t elo Sul. que te ve 
saliente papel )l<t celeb t·e conj 11 r:tção min ei r o., e oncte loi ex 
pos to e jiz iuhumaclo o braço dit•eilo ele 'l'irael eute8 . 

INDAIÁ . Es·tação da E. de F. do Ri beir ã o Pt·eto a Ube
r a ba, no E~ taclo ele S. Pau lo, ent!'e Ft•a nca e Monte Alto . 

INDAIÁ. Carrego elo Es tado ele S. Pa11lo; ban h á o mun . ela 
Franca e desUJgm~ no ril~eirão ela Ponte Nova. 

INDAIÁ. Ribeirão elo Estado ele Matto Gt·osso, a Jl'. do rio 
Sncnt•iü . 

INDAIASSÚ . Rio do Estado do Rio de Jane iro, aff . do 
S. J oão. 'l' a mlJem e~c l' c vem Andc~yc~ssú. . 

INDIO PEDRO. A t·t· oio do Estttclo do R. G. elo Sul, ba nha 
o mttn. da Conc:eiç:Io elo A L' t·oio e clesagull na mat·gem esq. 
do rio Ga rah{\ . 

INDIOS. B. io do Estado de Sa nta Ca th m·itta , atf, d o 
Canúas . 

INFERNO. Igal'apé ele Estado elo Amazonas, no mun , ele 
Borba . 

INFERNO. Cauhoe ira uo rio J eqn idçá, mun. de At·eia e 
Esi<Hio d tt Btthia , 

INFERNO . Cachoei l' ~t do rio A ngahy, no I~slado de i'Jinas 
Get' t1cs , a tr es k ils. de dis tancia do clisr.. de Luminari a~ . E' 
assim denominaria )JOL'Cl ue a hi o rio de3a ppar ece passando em 
um estr aLo de um melL'O ele largo . 

I NGÁ . Log. do Est;ulo do Ceaú , no cli st. de StLcati nga, a 
4S kils . di~ta nLe de CllSC<t,·e J, na ri beiL'll. do Pi t·a ngy . 

INGA .. Cor t·eg·o t.l n T~s l aelo elo Rio ele Jo.neiro, é um dos es
gotaclu r e.-; da Ltgoa Ft:itt. 

INGÁ . Co tT8go elo Estado ele Goyaz , aiJ. Llo rio elas Arêas . 

INGLEZ . Ilha do bistaclo elo Pará, no L'i o Tocantins, allaixo 
da boc:t inl'et'ÜJL' do Pat·aná-m iri ro ela ltaboca . 

INGUZ. Pov . do Estado de Serg· ipa, no mut). c1 a Ca pe !la . 

INHA1VIUCÚ. Log . elo Dis tri cto F eder a l, na· iúgnez ia de 
lraj :i. 

INHAN:!)UHY . Est:lção da E, ele F . ele Bag-é. a Urugna.yana, 
no J!;stado do R . G . d ·J Su l, ent re as estaçcies ele Aleg rete e 
Ib irocay, a IJ7w,5 ele aHura . 

INHAPY . Log . do Estado elas Ala.guas . no mun. de Pn.ul o 
,\ fl'onso. HCL a hi LLm açade fonnado no leito el e nm carrego qu e 
de i ta pat•a o rio elos Cabaços. Dista ·18 ki ls . ri -t MaLta Gra nde, 
30 d<t ribeira elo;; Cabaços e ele Agu<t Bra nca e 43 el a estação do 
'l' a lhado ela E . Ll~ F . de P ira nhas . 

I N H ARAJÁ . B:st<tçiio da E . de F . Melh ora mentos do Br áz il, 
ent l'e as es tações elo Coro nel Magalhães c Honot'io Gu rgel. no 
Dis t l'icto F'ecleral Fo i inaug nracla a i ele novem bro d e 1895 . 

I NHAUMAS. Rio do Es tado ele S . Paulo , no mu n . ele 
Barretos . 

INVERNADA GRANDE. Rio elo ffi stado elo P amna, afl', 
el a margem dir . elo Cave r noso , que é tl'ib . elo Jg nassú . 

IPABÚ. Ilha do Estado do Pará, no r io Tocantins, enh·o 
Baião e a ilha elos :::ia11 1:os . • · 

I PANElv1A . B.ilie i1·ão elo Estado de S:tnta Cathar ilm, n o 
di st. d o S:.c l! y . De,;agua no oceano . 

IPATINGA . Lagôa elo l<:s ta clo ele S. P a ulo, no nma . rle 
Sorocabn, situada em terre nos ele campo entre o ribeirão 
l taugLLÍt c o rio l panema. 

I PARÁ. V ici e Aypa r à- rniry. 

IPHIGENIA . Rio do Es tado de San t il. Cat.ha riua; Ja nça:se 
na l agOa S:,guassü, no mun . de Join\'ille . 

IPIRANGA . Log . do ERtado dc\S Ala goas , no mun . d e 
Il.~u lu.i :.t, com un1 e 11ge nbo de a~sucar. 

IPIRANGA . Bairt·o elo mun . d e 'l'aubate e Es tado de 
S . Paulo, com escllola. 

IPIR A:NGA. Dist . ereado no t ~rmo ele P on l:a Gt·ossà, no 
Estado do Pa ran:i, po t· Aclo de 7 üe a i.Jril de i tlvO. 

IPIRANGA . Rio elo Estado ele S . Paulo, ali.'. do Pir.1 -
quama, que o é do Pa rahy ~a . 

IPIRANíiA . Rio elo Est:1 rlo de S . Ptttdo, banha o mun. 
de Car agtLala tLJba e d esa:;mt no lllt\l'. 

I PIRANq.A, H io elo ITistado ele S . Paulo, ::dl'. elo Par ah ybun a. 

IPU CÁ. L og . elo Estado elo Amazo n~s, no mun . de. S. Paulo 
ele Olivença , á margem cl ir. elo rio ltecuahy . 

I RÁ. Cachoe ira uo L"io Un. upé; , no Estado elo Amazonas, 
e n tre as do Macaco e Bacaba (\Vailace) , 

• 
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IRAHY. Pov. do Estado do Paraná, no mun. de Deodoro, 
com eschola. 

IRAPU Á . Serra e rio do l!;~t:tdo de S. Paul o. O r io dl;lR
agua no Barror.a Fund:;., que d'a hi por deaute toma o nome 
de Quilombo . Apresenta fortes quedas, bruscas e elevadís
simas cachoetras. 

IRARÁ . Cidade e mun. do Estado da Bahia, termo da co
marca da Serrinha, situada em ttma vasta planicie perto ela 
serra do hará, a 42 ki ls. da Feira de Sant'Anna, de appa
r encia alegre, clima menos salubre, composta de casas geral 
mente terreas, alguns sobrados e na maior parte enVIdraçadas, 
formando diversas ruas e duas praças, em uma das quaes sa 
acha a matriz de N. S. da Purificação e se fazem as feu·as 
semanaes. Em outra chamada do Centt·o, está a casa do Con
selho . Possue nove eschs., das quaes duas na villa, duas ~o 
Padrão, uma na capella elo Pa·t~·imouio, uma na da Concetçao 
de Bento Simões, uma nas Ounçaogas, e outras part1culares . 
Seu commercio principal é a exportação do fumq. O termo 
possue magnilicas pastagens para cr iação de gado, e além da 
lavoura do fumo, ha a de canoa, representa~a em al&"uns en
genhos que fabl'icam assucar e aguardente. rambem la brJCam 
louça . A serra do Ir<:.rá passa por conter prata, ouro e pedras 
preciosas. Ella dá nascimen·to a muitos rios_ e . rtachos que · 
l'egam os tenenos e os tornam ferte1s . D1sta 1::> lnls. de Agua 
Fria, estação do prolongamento da E •. de F. de S. Fr~tlcisco . 
Diocese archtep1scopal de S. Salvador. Sua matrtz tem a. deno-: 
minação de N . S. da Purificação dos Campo., do lt·ara . Fot 
antigamente a villa de Agua Fria, cuja séde o De0. de 10 de 
j ulho de 1832 transferiu para o arraial da Purificação. Ainda 
com a denominal(ão de Agua Fria fo i incorporada á com. de 
Inhambupe pelo art 40 § 2o da Lei Pro v . n. 51 de 21. de 
março de i837 . Assim conservou-se até 1842, an110 em que 
a Lei Prov n . 173 de 27 de maio elevou á vi lla o anaial 
da Purificação (que já era paroc_hia _pela ~ei Prov n. 1.53 
de 28 de fevereiro ele 1842), e exttoguiU a V!Jla da Ag11~ ~r1a, 
incorporando o novo mun. á com. de Inhambupe. Fo1 atnda 
uma vez annexaua á com . de Inhambupe pelo art . 2° § 1° da 
Lei Prov . n. 1.3ii de 28 de maio J.e 1873. Creada com . pelo 
art. i o § 40 ela Lei Pro v. n . 1. 997 de 9 ele julho de 1880, 
classificada de segunda entr.pelo Dec. n_. 8.760 ele 18 cl~ no
,·embro de 1882 e installada em 15 ele Janen·o de 1883. ror
nau-se termo d'a com . da Sel'l'inha por Ac·to de 3 de agosto 
de 1892 . Sobre suas divisas vide Lei Prov. n. 69 de 15 de 
junho de 1838, n. 363 de 31 de outub1•o de 1849 , e n. 2.295 
de 7 de junho de 1882. Por e lla passa o ramal feneo que ela 
estação do Entroncamento vai ·termina r na. cidade da Feira 
de Sant' Anna. 

I RMANS DE CARIDADE. Mor ro elo Dis Lricbo F ederaL 
Denominou-se do Motta Leite e depois da Baroneza de Lage . 

ISAAC . Rio do Estado· da Santa Catharina, na colon ia 
D F 1·ancisca. 

I SABEL . Log . do Estado das Alagôas, no mun . de Atala ia 
com um engenho ele assucat·. 

ISABEL. ll:stincta colonia do Extado de MatLo Grosso , á 
margem di r . do rio S . Lourenço, mun. d:t cap.i ta l . 

ISAB EL (Santa). Ribeirão do Estado de Minas Get'Mti, no 
m un . ela Campanha, nas divisas eloclts·t. das Aguas V irtuosas . 

ISABEL DO MONTE. Log. do l~shdo das Alagôas, no 
mun. de Atalaia, com um engenho ele assucar . 

IS:ABEL MIRIM. Log. dv Estado daR Alagôas, no mun. de 
Atala ia, com um engenho ele assucar . 

ISIDIO (Santo). Se t•ra do Es tado de Minas Get·aes, perto da 
cidade de S. Gonçalo do Sapucahy. Grande cuHut·;.t de café. 

ISIDRO (Sa nto). Ribeirão elo Estado de Goyaz, na estrada 
da capiLal a Anicnns . 

I SOLINA. Rio do Estado do Pa t•an:í., afL da m:ll'ge esq. 
do Guarany, tnb, do Iguassú. 

ITÁ . I lha do ~Dstado do Amazonas, no rio Neg ro, e ntre as 
povs. de Tbomar e Castanheiro. 

ITÁ. Rio do Estado ele Matto Grosso, no mnn. de Níoac 
pt·oximo da serra de Maracajú e do r io Apa. 

ITABAIANA. Log. do Estado das Alagôas, no mnn. de 
Maragogy, com um engenho de assucar. 

• 

ITABAPOANA. Rio que sep:u-a o Estado do m. Santo ~o 
do R io ele J a neiro. Nasce na Serl'a Geral com o nc,me de t'IO 
Preto. separando o ll:st::telo el e Minas Geraes do elo E. Santo. 
Desagu:J. no oceano. Recebe elo l ado elo 1 ~ . Santo o Calçado, 
Café, Veado, J a rdim, S. Pech·o, Mnqlll elo Sul, Preto, Neves, 
alem ele ont.ros e elo lado d" Rio elo Janeiro o Varre Sahe, Onça, 
Santo Eduardo, Pirapi·tiuga ou l?repetinga. 

ITABATINGAHY . Arroio do Estado elo R. G. do tiul, aff. 
do rio Jacuhy. T amb m escrevem Tabatingahy. 

ITABOCA. Ilha no rio Tocantins e .U:s tado do Pará, acima 
da boca elo paraná-mil'im da Itaboca. 

ITACANEMA. L '1gôa elo Estado de Sergipe, no mun. de 
S. Chl'isto,.ão. 

ITACARARÁ. Lago do Es·tado do Pará; elesagua na parte 
elo rio Curuá conhecida pelo nome ele 1garapé ele Alemquet·. 

ITACA YUNA. Sub-prefeitura da com. de Baião, no Estado 
elo Pará. 

I TACOAHY. Rio do Estado do Amazonas. no mun. de 
S . P.aulo de Olivença. · 

I TACUMBUZI. At-roio do Estado do R. G. do Sul, alf. elo 
rio lbirapuitan Grande . 

I'I'ACUMINIM. Log. do Estado do Pará, no mun. de Sau
t a rem . 

I TAGAÇABINHA. Riacho elo Estado de S. Paulo,. corre 
para !leio com o Itagaçaba na extensão ele tres quartos ele lego a 
e desagua neste ultimo. 

ITAGUAHY. Canal enLre. a -villa cl_e Ita9;1ahy e o ri_? elo 
mesmo nome, no Estado do R10 de J anen·o . I em a extensao de 
2,k 552 e a larg ttra de Hm. Por falta ele um se rviço r egular 
de conservação está obstmido em diversos pontos, difficultando 
immensamenLe o serviço rlc navegação muito diminuto . 
Em quanto não se construio a E. de F. Central do Brazil, o 
canal prestou valioso a uxilio ao commercio e á lavo ura de 
diversos pontos desse Est,:1do; toda a producção elos muns. ele 
Rezende. Bart·a Mansa, Pirahy. Itaguahy e S. João Marcos et·a 
coucluzid:l paro o mercado da Capital Feclera t por iotermedio· 
do pot·to de Itagua hy; mas depois que aqrtella via-fer~·e a, de
senvolvendo-se pelo interior elo Estado! proporcionou aquelles 
muns. um meio de transporte mais raptdo e econom1co , n. ex t
stencia do canal utilisav~t unicamente aos estabelecimentos 
a.gricolas da freg. ela villa de I caguahy e a alguns do mun. de 
S. João Marcos . • 

ITÁ-GUASSÚ, E' assim tambem de11001i nada a Pedi·a do 
Parahybuna, situada no mun. do Parahyua do Sul e Estarlo elo 
Rio de Janeiro . · 

ITAHI-GUASSÚ . Rio do Estado da Santa Catharina, trib . 
da lagôa Saguassú . (InC. loc .) 

ITAIPEVA. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, a:Cr. elo 
Capivary, que o é do rio Grande. 

ITAJASSUABA. Log . do Estado do Maranhão, na margem 
do Tibiry . 

ITAIUBA. Serra do U.:s·tado ele Sergipe, corre entre os l'ios 
Reale Vasa Barris, a 66 kils. do mar (Dr. Laudelino l<'reit·e). 

ITAMARACÁ. Log. do Es·t;,do das Alagôas, no mtm. de 
Muricy, com um eng-en ho ele assucar. 

ITAMARACÁ. Morro do Estado das Alagô:J.s, ao ::;. tle 
Muricy. 

ITAMBE. Log. do Estado de Minas Geraes, no JILUn. elo 
Carmo ela Bag-agem. 

ITAMBÉ . Morro · elo J~s·tado rlo S. Paulo, entr(~ S. Luiz, 
Natividade e Bairro Alto (Lei Prov. n. -L5 de 15 de março de 
1872). 

ITANDU BA. Log. elo l•;staclo elo Pará, no mttn. de Ca
meLá, com eschola . 

ITAOCA. Ribeirão do .illstaclo do E. Sant;o, aff'. do rio 
ltapemirim. 

ITAOQUINHA. Ribeit·ão elo Es·tado elo J~. s,, nto, al:l'. do 
rio Itapemírim. 

ITAPASSAROCA. Pov. elo ~staelo do R . G. do Norte, no 
muu. elo Ceará- mirim, com uma capella. 
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ITA P ECERI CA . Es tação da E.cle F . Oes te ele Minas , entre 

S ucnpit•a e Doste l'l'o . ' ' 

I T APECU R Ú R io do Estado d o Rio de J aneir o . Vae pa r a 
o ri o do H.egis lJ'O, a ll'. elo Cherem . · . 

IT..(\.P ECV R Ú. );., ago elo Edael o do Parà ; desagua na mar· 
ge m esq . el o rio Trom betas . · · 

ITAPETIN GA. Serra do Es t::~do de S , . Pau lo, dist ante ela 
c i,i"acl e de At iba ia seLe a oi·to -kil s '. E ' co ntin uação da Ca nta
r eira. N ·lia ex iste um a ped r a qu e, po r se u ta ma nho· e ahura , 
torn a-se Ltma c ul'iosiclade pela g ra nde ex tensão de te r renos 
que cle ll a se a vi s ta . · · · 

I T APEV Y. Estação da E . de F. de Bagé a U t·uguaya na , no 
EsLado elo R . G. do Su l, a S8m.6 el e a ltura . 

ITAPOCÚ. Se rra do E~tado elo E. Santo, e nt re S . J osé do 
Qlle.i mado e Sen·a . · · 

· I T APUCA : i\1or1'0 do Dis lric to Fed.w al , na freg. ele Campo 
Gm nde, proxi mo dos mor t·os da F<tx in a, do Capi m Mellael o e· 
cl as ·Pia bas . · Dá Ol'ige m· i1 o ri ci do seu n ome . · - · 

IT AF ÚCA . R io elo Di st l'icto F eder8 1, n asce no mor ro . do 
seu nome e el saa;11a na Bar!'« ela G11a ra til.Ja. 

I TAPUR ITiuA.: R iÕ.do Es tado d~ Pará , bnnh a o mun. ele 
Vi seu e cles<tg:ta no GUt· upy . · 'l' am bem escrevem Itap~trateua. 

I T AP YRA . Es .ação i nicial d o Ram al d e I tápy m , que "tem 
tres es ta.ções : Itapyra , Bar ão ele A . Nogueira e .ill letrte l'lo , no 
EsLado ele S . Pa ulo. 
· I TAQUERA". Bairro no mu~ . do Piqu~te · do -Es.tado de São_ 

Paulo, com esch . publica . ' 
' ITAQÚERY : f\ i o do Estado de S . P a1:lo, a ff. d o ri o elo 

Lobo, que o é elo J aca ré-pep ira . 

· ITAl Ú UÉ: Lago elo E stado do P ar á , na üb a ele Al'ita per a 
(B . de Ma rajó). · · · · 

' IT·.Á.TINGA : Estação el a E: el e F . el a Compa n hia U ni ão So
r ocn bana e· It uan á., nó pro\ (ioga men t o a Tib~gy, en\t· e Mot•t• i
nhos .. e Aílcl ra d:as .. · fi1o i a berta ·ao. tl' <t fego a 6 ele_ abril ele 1896. 
' ITAU B A . LagÓ elo · E stado do ·Amazonas , · no mun . de Ma-

nicoré, no rio JuL·uá . · · · 
· ITAU BIRA. Ser;·a do Es ta do ela Ba h ia , em ·Mar a cás . Della 

nasce o rw Agu a Suj a , tl'ib. do· rio ele Contas . _E ncontram os 
tambe iu ~ e&.cl;i p.to ILa.ml:i ira . · , · · 

ITAU NA. Mo rro do E s ta do de Min as Geraes, em Aguas do 
Cont~ J1d > • S. · '. . 
· I T AVE RAVA. Rio d o Estadoele S. P a ulo, a li'. do rio Toá . 

!TA Y AÓ. Morro do Esta do ele S . P a L1 lo, e ·1tre S . Lui z, Na
tividade E' B11. ir ro A lto, p l' o:dmo ao rio P a rahybun a . 
· I TIQUER A . Ribeirão do Estado ele Goyaz, a ff. el o r io P a

r anan . . Suas ag uas rega m o ,·alie elo mesm o nome . _ 'l' em uma 
lind a cachoeira q •te se cl espenha, q uast em um un1co salto ele 
120 metros ; R ecebe · os ri be irões Branca e Bal thazar . 

· ITUCUMAN . Igar apé el o Es tado elo Amazo nas , aí!'. el o r io 
T a r a na cá , que o é elo Jnruá , no mun. ele Caraua r y . 
. IVIAR r : Rio elo. l~staclo cl~ Am azon as . aff. el a m argem 
esq . elo Uaupés . 

J 

J ABORAND Y . Con ego elo E stado ele S . P a ulo, n o m un. 
qe Ba n •etos . · 

JABOTJC AB A. Log . elo Es ta do del\llinas Ge raes, no mun .. 
elo lUa Br a nco . 
· JABOTI CAB A. R ia cho elo Estaclo ele P erna mbuco, no 
mLin . el e Bezerl'us . 

J ABOTICABA R ibeirão ~lo · E st a do ele S. Paulo, aff. elo 
J a botic<> bal. ' 
' J ABOTI CA B A;L: Rio elo Estado c!~ S . . Paulo, nos lim ite? 
el a L ·tgoinha ·a Gua t•at iugüe Lá . Recebe o J aho\icaba . · 

JABOTICATUBAS . Lo<>. do E~taclo ele Min as Geraes, no 
dis t . elo Ipira 11 ga e mun. do Curvello, com esc hola. 
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JABOTY. Log- . elo Es ta do do Cear á , no clis t . el e !Yle~ejana . 

JABOT Y. Iga rapé elo E s taclo elo A ma zonas , no mun. · ele 
Uruc uí·ünba . 

JAB OTY . Lagôa do Es tado d o Ceará , em Mecej a na . 

J ABURÚ . Fut·o n:o mun. de Ca n utama e J<;a taclo do Ama-
z.o nas . 

J AB URÚ . Lago do Esta do do P a l'á ; desagua na pa rte do 
riu Curuà de nomiaacla iga rapé de Alemquer . . 

JACA-QUÁ. E ôta çã o da g , ele F . el e Bagé á lJ rug uayana, 
no ill staclo el o R. G. elo Sul, a 83111 , 9 ele a ltura . 

JACAR AUANA. R io do· Es ta do elo Ma l'a nhão ' ba nh<t o mun. 
ele Alcanta ra e- elesagua no m ar . · Encontra-se tam bem escri-
pto Jacan1a 1~a . · . . 

J ACARÉ . R io elo Es tado do R. G . do Norte, n o m un. de 
Tour os . · 

JACARÉ. Log . n o mun . elas T or res n o E s tado elo R . G. 
dó Snl, com escb oia . · · ' · · · 

_JACAR E . Estação elo r a mal-fer t·eo elo R ibe irã o Bonito, no 
!i]s ~ado ele S . P a ulo, entre a s es tações do Monjo linho e elo R i· 
bci rão Bon ito . 

J ACARÉ . P on ta na mar gem d i L'. elo rio Negr o, proxima 
á pov. ele S . Pecll' o , no Es tado d o Amazo nas . 

· J ACARÉ. R io d o. Estado do P a ra hyba do. Norte, ba nha o 
mun . d o IngiL e clesagua no rio P a rahy ba . · 

J ACARE . Rio elo illsta do ele S. P a ul o, ba nha o mun . de 
Ar a ra q 11ara · e de·sa gua no T ieté . · 

JACARÉ . Carrego elo E s ta do de Minas Geraes, é um dos 
forma dores do ribeirã o ela ·Glor ia, · tri b . elo rio elas Mortes. 

, J AC~RE . Con·ego do Estado de Minas. Geraes , aff. do r io 
Guanhaes . · -

JACARÉ. L ago e iga rape elo E stad o do Amazonas, no 
mun . de Canuta ma . · ' · 

JACARE. L ago do Estado d o Amazonas, na m argem dir . 
elo Ma cfeira , a 39 leguas dct foz do r io deste nome, no dist. 
de At·a ras e mun ele B orba . 

· J A CARÉ. Cachoeira .no r io Ua upés, no E stado do A·mazo
nas . E' bas tante elevnd a pois o rio passa por cúria de penedos 
e prec ipi ta- se fur ioso de .20 pés de altu~a. · 

J ACARÉ B RANCO . Log. do Esta do do Pará, n o muu. · 
de Ou rem. · ' · · · · , · 

JA CARE-CAP Á . Lago elo Estado elo Par á , n o mu n , de 
Monte Al egr e . Em s uas ma rge ns fica situado o d1st. ele M«i
curú . 

JACARÉ-PURÚ. Lngo elo E stado elo P a r á ; clesá.gua na' 
m arge m d il· . elo rio Curuâ (de A lemquer). · 

: J ACARÉ- QU ARA. Il bá do Est.aclo do P a r á ; incorporada 
a freg.: elo A bae té pela Lei n. 121 el e 1 ele outub1·o de .1844. 

. JAC ARUANA. · Rio elo Estado elo Maranhão banh a o 
mun . de Alcantara e clesagua no m a r. Encon tra-~e . tambem 
escripto Ja cara uana. · · · 

JACI NTHO. Log . elo Estado elo P ar ah yba do Nor te, n o 
m un·. de Ma ma nguape, so bre o rio d es te nome: . 

JACINT H O F ARI A. Ba it'I'O clo- mun. · do· Para h ybuna e 
E stado "de S •. Pa ulo;eo m eschula . 
, JACITARA. Lago ·rlo Estado do P ará; ~ esagua na m ar-
gem cli t·. elo ri o Cu r uá (de Alemquer). · · 

. -JACOBINA. Carrego. elo E s tado de Goya z, aff . do r io 
Alagado . ' · 

.JACOC A. Po v. elo Es ta do elo R . G. elo Not•le, no mun . do 
Cear á - mir im . - · 

. -JACOC4- •. L og . elo Esta do elo Ceará, no termo de ·Benjamin 
Co ns tant . , · ·: . · 

JACROÁ . Se rra do I<:s ta do de Minas· Geraes ,- ~1 0 · ~u ~. de 
s: Dom ing'os elo P r ;da . P a-rece· set• ui:n prolong·a mento em sen
t ido N . da set•t·a de ~Iom baça . Na encos ta e na base dessa 
ser ra ha e:o< plonclid as mattas virgens em ten enos quasi toàos 
devol u~s . 

•. 
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JACU. Riacho elo Estado do Piauhy, aíl'. do r10 Par
.nahyba. 

J ACÚ. Cort•ego elo Estado ele Goyaz , aff. do rio Fundo, que 
o é do PimpeLing<t. 

JACU ARAL, Ribeirão do Eqtacl" de Minas Geraes, aff. da 
margem dir . elo rio Cam ünga, Lrib. elo Doce (ivl;,ppa dos 
te rrenos devulutos dos muns. el e Ponte Nov a , Ca1•atinga e 
Abre Campo . H.e l11.L, da Agr. de J\linas . Vol. li '1895) . 

JACUBA. Cotwgo do Estado de Minas Geraes, entre 
Lapa e Santa Luzia (Lei Prov. n . Q94 ele 27 ele j twho 
ele 1859) . 

J ACUE A. Oo t•t•e
8
ao elo Estado de Goyaz, aff. ela margem 

esq. do l'ibe il'ào da nça, trib. elo r io Corumbá . 

J ACUHY -MIRIM. R io elo Eshdo de S. Pau lo, nasce na 
serra Jus Tatn .,nc:<~s, banha o mun. cl:> Cun ha e. apóti um cu t·so 
appt·ox imaJo cld 30 kils., desagua no Jacuhy, a li'. elu Para· 
hytin ga . 

JACUMAN. Pov. elo Estado elo R . G . do Nor te, no mun. 
do Ce<-Lrá- tn trt m. 

JAOUNDÁ. Log. do Estado elo Ceará, no termo ele 
Aquiraz. 

JACUNDÁ. Log. do Estado do Rio de Janeiro, no mun. do 
Rio Bonitu, com eschola . · 

JACUNDÁ (peixe pin tado). Paranámi rim do Estado elo 
Amazonas, desagu<t no rio Negl'O delronte da bocca do rio 
Branco . 

J ACUNDÁ . l!l'arapé elo Estado elo Pal'á, n a com. de Baião. 
Vai para o 'l'ocantws. 

JAGUARA. EsLação da E. ele F. elo Ribeirão P1•e·to a 
Uberaba. 

J'AGUARIBE D AS. CRIOULAS. Log. no mutl. da capi
ta l do e..sta<.lo du Paca hyba dv No t· te . 

JAGUARUNA. · Mo t·ro no mun . elo seu nome e Estado de 
Santa Catharina. 

JAGUARUNA. Lagôa s ituada á mat•gem dir. elo rio Con
gonbas, no mun . de J ugual'una e Est,tdo de Sa uta Catha>'iD <•· 
Tem a figura quas i c ir.:ula r· e communica•se com o mesmo rio . 
Suas margetlS são ferttlissimas . 

JAGUARY. Ba.rro elo mun. ele S . Jos~ dos Campos e Es
tado de S . Paulo, com eschola . 

JAGUARY. Estação ela E. de F. ele Bagé a Uruguayana, 
no J.<;sbado d•> H.. G. elo Sul, en Lre as estaçues da Bocc Visba e 
Sus piró, a 197m ,5 de alb11ra •. 

JÀGUARY. ll ba no mun. cl eXil'iricae Estado ele S.Paulo, 
com ,Plantações de canoa e cereaes. 

JAHÚ. lbmd cl,t E. de F . da Companhia Paulista, no Es 
tado c<e "· Pa do. Tem as s g uintes eslaçõijs : Viscun tle uo 1-Uo 
Claro, .Mun·o PelaJo, Can1po Aleg t·e , Br0tas , Toninha , Ven-
tan ia, JJous Cur t·egus, Mi uetros, Haul1arão e J ab tl. • 

J AMAHEAR Y . Lago elo Estado do Amazonas, na mar· 
gem esq . elo no P Lu'Ú8. 

JAMBEIRO . R io elo Estado do E. San to , aif . . do rio 
Santa Mada . Em uma parte do seu curso toma o nome ele 
Li mpo . 

JANANTUÁ. Lago elo Estado elo Pal'á; clesagua na mal'
gem Lla·. clu rio Cuntá (Lle Alemqu el'}. B. ele M<trujó. 

JAN )AHYGUABA . Log . do Eotado do Ceará., 110 termo 
ele ::ioo~re. 

JANDIATUBA. Rio elo E~·ado elo Amazonas, rio mun . de 
S. P"' ul ' ele Ol1vença. Vicie J andiatybv.,. 

JANJÃv. Igaeapé elo Es·mclo elo Pará, bl'aço elo rio 
Apeht't. 

JANUA- CCELY. Log. do Estado do Pará, no mun. de 
Cametá, com esch ola. 'l' a muem escreve rn Joanna Cooli. 

J ANUARIO. Igarapé do Estado do Amazonas. no mun. 
de C<Jtlajás . 

JAOBY. Rio do Eata.tlo ele Santa Cath,,ri. a, aiT. da margem 
esq. tl'O do l<gun8sú . 
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JAPAO. Carrego elo Estado de Minas Gera t"s . a!l', ela mar· 
gem cl ir·. elo ribeil'àu das Anhumas, ,tri b. do Varge rn Gra nde, 
clous kils. a ban:" cl~ . fazencl •• ele Jose Machado. 

JAPONA. ('achoeira no rio Uau pés , no Es tado do Amazo
nas , entre a ele Mucura e T ay- ass ú. 

JAPIIMSINHO. Rio do Es tado elo Amazonas, no mun. da 
capiwl. 

JAPÚ. Lago do Estado do Amazonas. na margem esq . do 
rio Purús . (8. el e Marajó). Nãu será J apy? 

JAPÚ. Cachoeira no r io Ua upés, no E&tado elo Ama?.onas, 
prox imu ás de Pal'oq ué e Ar·ara ( \Vallace). 

JAPUCÚ. Urna daa subpr·efeitut'as ela com . de Chaves, no 
l!: stado elo Pará. Limita com us nt uns . <.la Cachoeira e de 
Bou t•e Ne li•" Ji ca m as ilh c~ s Pt~ampé e das Flexas . 

JARAMATAIA. Pequeno rio do Estado elo R G. do Nort.e, 
ba nh" o m un. dl' J a t·tlim ele Angicos e desagua no Ceara 
mirim. 

J ARA QUI. Rio e lago do Esta do d0 Amazonas , á margem 
dit·. do ri o Maclúra, uo mun. ele Borba. T am bem escrevem 
hwaq·tty . 

JARAQUI. Igat' apé elo Es'tado do Amazonas, no mun. 
de Burba, á mar;,;·em elit•. do rio Madeira. 

JARARACA. ArL·oio elo Estado elo R. G. do Sul, banha 
a cidade elo Alegrete e clesagua n <t ma t·gem di r. do rio lbira· 
pu ilarl . 

JARDIM . Log . do Esta.clo das Alagôas , no mun. ele San-pa 
Lu zia tio Norte, com um eoge:> ho ele assucar. 

JARDIM. Ba it' L'O elo mun. de Jacarehy, no Estado ele :?ão 
Paulo, com escbola . 

JAR')IM. Pr·v . do Estado de Minas Geraes, no di st . ele 
S. Jusé do Picú e mun . de Pouso Alto. cum escho la. 

JARDIM . Pov. elo Estado de Minas Get'aes , no dis t. ela 
Vügin ia e mun. ele Pouso Alto, com eschola . 

JARDIM. Ribe irão a tl'. da mar·gem dit· . do rio Jaguary; 
curre jH'Oximo ás divi sas do li: statlo ele Minas Geraes com 
S. f' aulu. H.ecd be o coerego elo Tenente . 

JARDIM. Rio do Es tado ele Goyaz, aff. do Preto. Rec~be 
o T >1quar·il, Carurú e LamaL·ão. 

JARDIM. Pra ia no porto e mun. ele Ang ra elos Reis; no 
Eslado elo Rio de J a neiro. 

JARDIM DE ANGICOS. Villa e mnn. dü Estado elo R. 
G . elo No l'te, Ler·ruo da com . de i'llacáu, á ma t·ge m esq . dó rio 
Cea t·á ·midm . O num. cunlina ao N. com o o~ e Touros, a 
li: . com o elo Ce. >rá-·miri m, ao 8. com" de ::ianla Cr·•tz o a O. 
com o de Angicos. Possue as povs. do Bom .B'im, ao ::;. da 
vil! c, na clis ancia de 42 kils.; Lages ao poente na ele 36; e 
C<Hrassu, ao N ., na ele l tl . A!Pm da tn a LL·iz, possue capei las o~s 
povs . elo Bc>m Fim e Cauassú. Nelle fica m <es se t-ras G .. rcuncla, 
Man i ço~a. Feit ice iros e t5onl F im uu Fuzis. Ao N . ex iste a 
serra elo Turr ão, ext rem o N. do mu,, e exce llen te pa ra a 
agrit:ultLtl'a . A cd açãu é a principal fonte de l'iq reza elo mun. 
Pl'ouuz com vantuge rn a lgotlao e ce1·eaes . O rnun. foi c t·eado 
pelu Dec. n. 55 d'l 4 de o:rtnbro de 11:19 • e iu ti ta ll.tdo eú1. 22 
ele novemb:·o do mesmo a nno . Tem duas eschs. p'l lllicas . 

JARRA. Ar t•a ia l no termo de Canindé do H: .; tado do Ceará . 

JAS3ARY. Rio do li:starlo elo Pará, no mun . ela Pl'a ioba . 

JATAHY. Bait'l'O n o mun. ele S. Stmâu elo Estado ele 
S . 1-'au lo, com escb ulas . 

JATAHY. Log. elo Estado de Min ·1s G~ raes , no clist . de 
Sa ' ta l{tta do Cedro e mun . elo Curve d o. 

JATAH Y. R io do Esta lo de Minas Ue t•;tes, aff ela ma1•gem 
esq. clu L'i O Ca rati nga, qne e tl'ib . do Doce (i\llappa t•ept·es• nta
tivu elo~ t et•t•enos clevol.rtos ex> s ten tea nvs muns. de Ponte Nova, 
Caratinga e Abre Cawpo .R.;la,t . d'Agr. de Minas . Vol. II 11:195 .) 

JATIMANA. Ri!} do Estado da Bahia, no mun, ele Cayr ú. 
JATOBÁ. Log . elo l•;staclo de MatLo Gr11sso, á margem 

cl it·. tlu ri n. Cttyabá, clist. ele Sa nto An Luni o elo !Uo .\.baixo. 

J ATOBÁ.. Sen·a elo Estado do R. G. do Nol'te, no ro un, 
(\O Patú.· 



JOÃ -691 - JOÃ 

J ATOBÁ. Mon·o do Estado de Matto Grosso, ao S. ela 
!reg . rle .-\. lbuq •Ierq ue, . a cuj aB serras pe1·tence. 

JATOB Á . R iach o elo Estado elo R. G. elo Norte, banha o 
m u n . ci P Páo rios Fen·ns e desagua no rio Apocly então deno
minado Pá0 dos Fen·os . 

JATO BÁ . Rio el o l~qtado ele Mat to Gros~o. 11; ' um elos mui
los l' ibeirões que am !em á di r . elo rio Pai·eclão, braço do 
Manso 0 11 elas ;\-) ll r tes, IH\ estn\cl» ele C 1yabá a G"Y :·~· . Alra 
vesda -a ;~os ·15•27' 5" S. e11tre os rib i1·õ•s elo MonJolln ho e 
J a tob 1s inbo, pert ..> do n.orro Redondo e clesagua entre os 
dos Olho~ d' .-\g ua e do~ Mulllns. 

JATOBÁ . Rio do Estado de Mat to Grosso; é u m cl0s for
m a dores do Ronuro. 

JATUARANA. Sub-prefeitura de segu1•ança no mun . ela 
capita l elo ~;. ta clo d•> Amazonas. Po t• suas divisas co t·rem os 
igar apes da Gt·amma e do Macaco e do Amazonas. 

J AUARY. La,.o do E sta do elo Amazonas, n a margem clir. 
do r io Purús , 
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JAU ATY. Jga r apé elo Esta do do Amazonas, no rio Ma 
deira . 

JAUÉ . Rio elo E~taclo do Pará, um dns principaes afl's . da 
marge m dlr. do Oyapok e cuj as nascen tes com municam -se com 
o A rag-ua ry. 

JAVARY, Colonia do ERta do do R. G. elo S ul, no mun. 
ele S. Vicente ; com um a e~ch. pul;l. ,. c reacla pela Lei Pro v· 
n. 1.8J9 ele 31 d · julho d e 18d9. 

J EMUHUNA. H.io do Estado elo E. Santo, aff. do Riacho. 
(D.<emon) . 

JEPAHUBA. Bt•aço do rio Mojú, no Estado do P ar á . 

JEQ UI. P ov. elo Estado do Ceará, n o mun. de Araca"ty; 
com .1,eschola . 

J E QUI. Log. do Estado do R . G. elo Norte, á pequena 
di stancia e ao N. el a villa ele T ottros. Ahi nasce o rio deste 
ultimo no me . 

JEQUIÁ. Pov . elo Estado ele P erna mbuco, no mun. cl<\ 
Victol'ia; com e~cbo la . 

JEQUITIBÁ. Rio rl o Estado ele Minas Geraes , aff. elo José 
P edt·o . Srg• Inclo Ca ndido Meude'l eleve ~ervir este rio de limite 
en tt-e aq elle illsta clo e o do !!;, Santo. 

JERONYMO (S . ). L ng . do Estado do Cea r á, no termo do 
Sobral, na se!'l'a Meruoca. 

JERONYMO (S ) . B;ürro do mun. da Limeira e Es tad o de 
S. Pau lo; com escho!a . 

JERONYMO (S.) . Log . elo Estado do Paran á, na com. elo 
Ponta Grossa . 

JERONYMO (S. ) Recife de. Cacho P- ira elo P a r a na l;inga qu e 
se p ,8,a á me ia c>1.qra ; no Estad o el e MuLto Grosso. 'l' em clous 
ca n aes , se ndo melhut• o ria dtre lla. 

JERONYMO LOURENÇO. Carrego do Es ta do d e S. Paulo, 
no m un. c.l a Franca. 

JET ICA-PA RAN Á. Vide Geticaparaná. 

JOANNA (:3anl a ). Com es te nom e filz menção o Sr. Dae mon 
de dous rit'S no EJqtado elo E . Santo, um a ff. d o )tabapoa na e 
oul t•o aff. do Rtacho. . 

J OANNA PERES. Sub- preleitura da com . de Baião, no 
Estado do P a rá , banhada pelo l'i o do se u nome . 

JOÃO (S.). Pov. do Es tndo elo P a r á . no mun . de Ocli vella~, 
e ! ~ ad 1 á e'l~a cat egul'ia pela Le1 n. 324 d e 6 ele Julho ele 189.:> . 
T em um a esc hola. 

JOÃO (S.). Log. elo E stado de Per tlamb uco, no mun . de 
CClrre ntes. 

( J OÃO (S . ) . B~i l' ro elo mun. de J aca reh y, no Estado d e 
S. Pau lo, com eschol a . 

J OÃO (S.). Rstação ela E . de F . el e Ba!r_é a Urn~unya~a, 
no F:start o do R. G . elo Su l, en tt'P as estaçoes de J acaqua e 
S. Vicente (P asso Novo), a 80m,9 ele aHu ra . 

JOÃO (S.). Set•ra do Estado do P a r ahyba elo Nor te, no t ermo 
de Souza. 

JOÃO (S .). Morro elo Districto Federal, na f t·eg. de Campo 
Gr a nde, p t•oximo aos mor ros ela Faüna e da Barra . 

JOÃO (S.). Il ha elo Est<tdo elas Alagô~ts, na l agoa Man
guaba . 

JOÃO (S . ). Ilh as elo Estado do R io de Janeüo, no porto e 
mun . ele Angt·a elos Re is . 

JOÃO (S . ) . Rio elo Estacl'J elo Maranhão, clesagua no Meari m 
en tt·e a' cabeceiras cle;t~ rio e a pov. elo Corda. 

JOÃ O (S.) R io do illsbado cl;t Bahia , aff, elo ri o do Antonio, 
que o é do Bt'llmaclo. 

JOÃO (S. ). Con·ego elo Estado de Minas Ge raes, aiT. elo 
ribeit•áu de Ar êa, en tre ltacambira e Olhos d'Agua . 

JOÃ O (S.). R io elo Estado ele Matto Grosso, afl:'. do Jti
quil' a . 

JOÃO ALVES. Log. elo Estado do Cear á , no tem1o de Ben
jamin Constant. 

JOÃO A LVES. Morro do Distrlcto Feueral , na f t•eg . ele 
G uar a ttba . 

JOÃO A NTONIO. Log . elo Estado ele Minas Get·aes, no mun. 
ela Ponte No1•a , 

JOÃO GONGO. L og. elo Estado de Minas G•t·ae~. nn clist . 
cl e J a butic .. tubas e mun. de Santa L11ZÜI. elo Rio das Velhas . 

JOÃO CORRÊA. Sel't'a elo Estad o das Al agô.ts , no mun . clb 
Atalaia. 

JOÃO CORRÊA. Rio elo Districto Feder a l , clesagna na 
Barra da Guaratiba. 

JOÃO DA ROCHA. Rio elo Estado elo R. G. do Norte, no 
mun. ele A1·êa Bt•an~a . 

JOÃO DE CÔRTES. Rio elo Estado elo Mar anh ão, n a [reg . 
elo seu nome . 

JOÃO DE S. DOMINGOS (S .) . Dist. ela com . ele Lençóes • 
no !l:staelo ele S. Paulo. Foi crea do pelo Dec. n. 182 ele 29 ele 
março ele 189 1. 

JOÃO DIAS . Pov . do Estado elo R . G. elo NoPt•, no mun . 
do Manins, cnm uma capella d a invocação ele S. S~bast i ão . 

JOÃ O DIAS. L ng . do Es taclo el as Alagôas, no m un . de 
Santa Lll z ia do Noi'Le, co m um engenho de assuca r . 

JOÃO GOMES. Para·la na E. de F . Muzambinho, no Estado 
ele Minas Ge1'.1es, en tre Cambuqu ira e Aguas Virtu.,sas . 

JOÃO GOMES. R iach o do Estaelo do R. G . do Norte 
banhao mun. dePao dos F erros e desag 11a no r io deste nom~ 
ou Apod~· . 

JOÃO GOMES . Lngôa na costa septe iltl'i on al elo E!tado elo 
R G. do Sul. T em com m tmicaçào com as lagoas era Ilh a e 
Potreit•o Gt• 1 nde . 

JO'í.O GRANDE DE CIMA (S.). Rio elo E~taclo do 
E. Santo. b onb a o mun. ele Li nhares e desagua no no Doce, ' 

JOÃO MANOEL . Mol'l'o elo E starlo ele S. Paulo, nas divisas 
de Co nce u,:àu elos G la,.u lh us. 

JOAO MANOEL. Rio elo Esta do do Rio de Janeiro, na 
est,·a la elo Pit·a\,y a Mendes. · 

·J OÃO MANOEL. Gol' rego elo l~ Rt1l.do de Minas Ger aes . ~n tra 
n a margem clit· . elo rio elas Mude~ p drto d 0 engenho elo 
J .1s tino . 

JOÃO PAULO . Log . elo Es tarlo elas Alagôas, no mun . do 
Parahyba , com um engenbo ele assuca r. 

JOÃO PEDRO . Sel'l'a rio IJ:~taclo do P ara hyba elo Nol'te , e ntl'e 
rvii• er ico r clia e Piancó, pt•oxima elas sel'l' aS do C:o!·tume Q elo 
Ca vaco. 

JOÃO PEQUENO DE BAIX O. R io elo Estnrlo elo E. Santo , 
ban ba o mun . ele Li nhares e des:~gua no ri o Doce. 

JOÃO PINTO. H.io elo Estado elo Rio de J ane iro, i'eune·se 
com o ri •> do <t-·g istl'o, afl'. do Cher~m . 

JOÃO PINT O. l{ ibe irão elo r<:s t·1do ele Ra nta Catharina afl:'. 
elo rio do Bl'aço . Nasce na sert· a de 'l'i..j ucas . ' 

JOÃO PIN TO (Ri boj o elo). Cachoeira no rio Doca abaixo 
ela con fi ue ncia elo Cuie té, no E~taclo de Minas Geraes.' 
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JOÃO RAMOS. Ilha do Estado das Alagôas, na lagt>a do 
Norte . 

JOÃO RODRIGUES. Corrego do Estado _de Minas Geraes. 
ServiLL de divisa aos dists; do Bt•umado e elo Suassuhy . 

J OÃO SILVERIO. Set·t·ote do Estado de Minas Geraes, na's ' 
divisas· dos dists. do Boqueirão, Rio Prelo ·e Santa Ri La do 
Jacutinga. 

JOÃO TELL ES . Ribeirão elo Estado ele S. Paulo, banha o 
mun. ele Nazare~h e desagua no rio Atibaia. 

- JOÃO VIEIRA. - Ilha do Estado de Santa Catharina, no 
mun. de Ima ruh y . 

JOAQUIM ($.). Serra elo E s tado de Minas Geraes , n a 
marge m dir . elo rio Pia11by , entre Arass11ahy, lLinga e Th eo
philo Ottoni. 

JOAQUIM (S. ). Ilha elo E stado elo P a rá, no mun. de Bra
gança. 

JOAQUIM (S.). Riacho elo Estado do Ceuá, uo mun. ele 
Quixeramobim. 

JOAQUIM (S ). Cort•ego do Estado ele Minas Geraes, no mun. 
de Cataguazes . Vai para o rio . Pomba . 

JOAQUIM (S.). Carrego elo Es tael ~ de Minas Geraes, banlia 
o mun. ele Jui z ele Fóra e elesagua no 1·ibe irào ela Ag ua Limpa . 

JOAQUIM DE SANT'ANNA. Ilha' do EstaJ~ elas Alagôa~ , 
. no. r1o S. Francisco (Dr. JJ:s pinelol a - Almanak elas Alagôas 
1895) . . 

. JOAQUIM ROBE RTO . Banhado elo Estado elo R. G. elo 
Sul ; desagua, no Arroio T elha, afl'. elo J ag ua1·ão . 

JOA.QUIMZINHO : Serra . do E~ t arJ o d e. Mi l) as Ger aes, na 
es trada do Pissarrão, no mun. do Rio Preto. · Faz -parte ela 
serra Negt·a . 

JOAS E:IRO. Estação terminal ela E . ele F . ele Alngoinhas 
ao Joaseiro, no E~ Laelo da Bo.hia. Fica e m ft·enLe a ilh a elo F ogv 
e elo outt·o lado elo ri o S. Franc isco a cida dE: de Petr oli na . 
A cidade do J oase i1·o fi ca á elir. ela E. éle Fen·o . Foi inatJgur aela 
a 24 ele f e ve1·eiro de 1896 . 

JORGE (S . ) . Rio do E~tado de Minas Gar aes, a fi:'. da m argem 
esq. do rio Gloria , trib . elo Mttri ahé: · · 

JORGE DE MENEZÉs: (D.) : Di z ' o 'S t·.· Daemo n t er sido 
assim de nominada á -Ilh a elo Boi, situada 'na bahia da Victoria; 

· no E'stado elo liJ. Santo. · · ' · 

J OROCA.' Log : do E~ taclo do Pará , ·n ó, :n'un. 'ele Came t{t , 
com esc liola . · 

JOSE (S.): Pov:· elo Estátlo do R. G. elo Norte,· no mun . ele 
Tolll·os. 

JOSE. (S.). Bahia no IT:s t aclo de Sant; Ç~tharina, form ada 
pel as pontas de Imaruhy e Itag uas<Ú. T em bastante fundo; 
porém e exposta aos ventos do quadrante sul. No fund o cle-~a 
ba hia está assentada a cidade de S . J osé , que offerece uma 
linda per specLi v a do la elo elo mat·. . . 

· J OSÉ:. (!::) . ) . Riacho do Estado elo R . G: elo Norte, no mun. 
ele Caicó. . . .. .. . . . . . , 

JOSE. (S.), Ribeirão do Estado CLe Minas Geraes, nas ·.di-
visa s do dist. da Borda ela Matta . V a i .para o rio Turvo . . 

J OSÉ (S.) . Rio do Es tado' ele ' Minas Gel'aes, aff. da margem 
e~q. do Sa nta R i ta, que é ·trib . do Doce . 

JOSÉ (S . ) L ago do IT:stado do Pará, desaglla na ma t·gem 
dir. do rio Curu á (de Alemquer). 

JOSÉ (S.) . Lagôa do Estado de Minas Geraes, no mun. do 
Curvello . 

JOSE DA CAYANA (S.). Log. elo Est3.clo das Alagôas, no 
mun. ele S. Luiz ele Q 1itunde, com um enge nho ele a.ssucar. 

JOSÉ DE OL IVEIRA . Log . do Estado el e Minas Ge1•aes , 
no rio Hacal'amby Grande. I-Ia ahi. uma pon te . 

Jos·:í: DO EGYPTb (S . ). Vil la e n;un. elo L<:staclo de Per
nambuco. Orago S . J usé e diocese ele Olinela. Com o nome de 
~ngazeit• a foi ct•eada :par·ochia pela Lei Prov. n . 23 ele 7 ele 
JUnho de 1836, que de$. inembrou-a da Ji·eg. ele P aj eú de li'lores; 
elevada á ca tegoria ele -vi !la pel o art. l -da ele n . 295 de 5 de 
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maio ele 1852 , que incorporou-a á com. de Pnjen . Installada em 
.7 el e j anei 1·o ele 1853 . Passou a ·ctenominaJ·-se S : José do Egypto 
por Lei P l·ov . n . L 5 l6 de H ele abril ele i SSL 'l'em esclls. 
e age ncia do col'!'eio. 

. J OSE GABRI E;L . Cachoeira no rio Upanema, ·cinco kil ; . a 
O. el a villa elo Tri 1mpho e perto ela fuz do rio Aelqtlinhon, 
no Estado do . R . G . elo Norte . A quéda daagua e de 30 me

- tt· os ele a l tut· a . · 
.. JOSÉ GONÇALVES .' Log.'. · no ' Estado do Ceará, no t ermÓ de 
Batudlé. . . , • · . · . ·. . ' ·.- · 

JOSÉ I GNACIO: Ilha elo Estado da s Alagôas, no ' rio 
S. Francisco. 

··. JOSE J ACQUES. Ba irro elo muri. elo Ribeirão Preto ; · no 
Estado ele S . Paulo, com eõcholas . · 

JOSÉ PÊDRO.- Bait'ro ·do ' Estado ele S. Pa,Jlo,· no- mun-: ele 
·S . .. J osé elo Ban'eiro, com eschola . - · 

. J OSE PEDRO ' Rl be it:ão .dÓ Est~clo' c!~ Mi nasG~sa~s; é u~ 
·elos form ado res do rio El \ as . . Na~ce ' na 'Se l'L'i ll b'a d-a Ibi tipoQa _e 
vai ban !J a J' o at•J· aial de Santa l:tit a, passa ndo dep·· is per Lo ' clo 

.Morro Alto junto d t f~ zenda ele Pe1·eira ela Cu n,ha . .Re1111e-se 
com o J usé PJilto no. faze nda ela Cachoeira e juntos formam o 
rio E l v_<\B . J-- . . 

JOSE PINTO. Ribeit•ão elo IT: s taclo de Minas Ger aes : é 11111 elos 
fot·madot·es do rio ll:lv<>s. Vem 'elos mot'L'OS elo Patt;icio,' fl- al
cleando a se1Ti nh a elo Jusé Pinto e corta a es •racla cie J oão 'AyJ·es 

·a San ta Rita per lo ela faze nel a do B<i hi a . Rel t.ne-se 'com· o J osé 
·Pedro · na fazenda ela Cachoeit'a e juntos formam o ri o l!: lras . 

J OSÉ RIBE RO . Cachoe ira no ~~ tacl~ elo Rio -de Janeiro . 
E' um a elas formadot·as elo r io Mantiq tJera. , 

JOSÉ RODRIGUES. Co1· r ego do illôta clo de Min as Gerae~ , 
afl'. da margem elit·eiL<L do r io El vas . De~ce· el a Chapada eles 

· Creoulos . 

J U ANYTEUA . Ilha do E shdo el o P a r á , n~ t•io G·,Jamá 'e 
mun . de Ourem .' ' 

JUAPERICA. Furo do Estacl~ do· Par á , na 'co m . . de 
Baião. 

JUBA. L og'. · d ~~E s taelo c!~ P a r á , no mun. ' de Ca~ne tá , com 
eschola. 

JUBARY . Lago do Estado do Amazonas, na marge m clir, 
elo l'to Juruá. · ' 
- JUCA BRANCO. Càchoeit·á no Estado elo Ri~ ele J a ne iro' ; 
desagLt<e n a ma,·gem esq . cltl rio S . Peel t· o entre as cacho
e u·as da Barra e elas Pecli·as Brancas . 

JUÇARA . Log . elo 'Estado elo Ceará, n o termo ele S . Be
necl ict·o. 
· JUÇARA . Igarapé do Estado elo Pará, : irr. do rio J acu ndá , 
no clist. de MeJgaço. 

JUJURUTU . . Riacho . d.o ll:staclo do · Ceará, afl'. elo rio 
Aca J·alní. · 
. J UHIHAM. Igarapé do Estado do Amazonas, no mun. ele 

• Canuta ma: 
JULI ANA . Log . do Estado elas Alagôas 'no mun.' ela Vi-

cto ria, com um engenho de assucat·. · ' . . 

JUL IANA (Santa): · .Log . do E s tado el e Min as Geraes, no 
mun . do R to Branco, com uma esch . pl'im. rural. · · 

JUNCAL. Ilha do Estado elo P ará, ft·onteira á sub-prefei-
tura elo Rebordello, perte nce nte á co m. ele Chaves . _ 

JUNCO . Monte do Estado elo R. G. elo Node,· no Ínun . de 
·Patú. 

J UNCO. L'ag6a: elo. Estado elo ' R; G .' cl~ Nor.te, 'nô mun. de 
. Touros. 

JUNDIÁ.' Log . do1 Est~cio elas · Alagô'a s, n o' nm~- . de Vi
çosa, com um enge nho de assucar . Ha a ntro log .· do _n1esmo 
nome no muci. cle' Muricy. 

J U NDIAHY. Log. elo Estado do P a raná; no mt;n. . de Tho
rnaz ina. 
. J U NDI UVI RA .· Uma .das elenomin~ções da serra d~ Japy, 

no mun. ele Ca brenva e Estado de S. Paulo. . -
. r 
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·: JUPARANAN. Rio do Estado do E. Santo, nasce na lagôa · 
do seu nome e clesag tta no rio Doce . 

JUPARANAN- MIRIM. l-tio elo Estado clll E. Santo, a li'. 
do rio Dore . · · 

.· JURAHY. Riacho do Il!stado do Amazonas, all'. da margem 
dir . elo rio Solimões, p roximo ao rio J.truá. 

JURÁI M. Rio do Il!stado do E. Sànto, all'. do Itabapoana . 

JURA.QUY. V ide Jaraqui . 
J URARÁ . Uma el as sub- prefeituras em que se . div ide a 

com. ele Ghaves. no ll:stado do Pará. . Pot• suas div isas conem 
os rios Jurar it e Trovão e iga rapés _P edro e_Tauary. 

JURARÁ . llh a do E~taclo elo Amazonas, no mun. de Ma
nicoré, a mugem esq. do t·io Madeira . 

JURARY .. Log . do Estado elo Pará , em Monte Alegt·e . 
JUREMA. Log . ·do Es'uado do R . G. elo Nor te, no m un. do 

Mart tns, com u m ;.çttde . · · · 
JUR-EMA: lflsta'ção ela I<.:. de F. 'ele Alagoi nhas ao J oaze iro . 

no l~staclo ela -Bah ia . . , Fica no - ponto em que a estrada pela 
qua l tra nsita o gado ' elo l!l~~<tcl<l dó Piauhy· a travessa a Jwha . 
Foi in a ug it\·a da a 2<1 clefe,'ereiro ,d!J; t 8()6 . · 

JURUPARY. L og'. el o .'i!;s'tado cto ·Pará , no ' mun . . de Aíl'u á, 
com eschol<~ . 

JURUFARY. Lago 'do Es t'tdo elo Pará, desagua na IJlargem 
clir. do rio Cul'llá 1cle A lemquer) . ' · 
· JUR UPAR Y-- P IRA. Lago · elo Estado elo Amazo,nas , d··s

agua na m argem . ePq ~te t· cla tl v Madat r a (B. de J\IIaraJ o) . 
JURUFARY-QUARA. Lngo elo Es tado elo P ara, clesag·ua 

n a ma rgem esq . elo l'i o Curuá (Lle Alemquer). 

J U R U PUCÚ . Rio elo l!:stado elo Pani., no mun . ele Chaves• 
cl esagua na margem dio·. elo rio Cttrl!rÚ. T amuem escrevem 
J aru2JUOÚ . . . 

JURUQUYÇA VA . Ri beirão do Estad o de San ta Calltarina, 
contorna o" noontes cln Boa Vis ta e lança-se na laguna de Sa
guassú pela marge m sept~ ntr i <>na l. ]!;' tambem denomin ado Boa 
Vista (l nf. loc.). 

JÍJRUTY.ÁNHA.' Corrego do Est~do elo Ceár á , entre Sa.nta 
Anna e Sobral. 

JUSSAR.Á . L~g . . elo Estado cl;s AiagÔas, 'no. mun . da ca.pi
tal , com um engenh o de assucar . H<t um otttt·o log . elo mesmo 

- nom e no mun . de Muricy. 
JUSSARAL. Log . do Estado ·das ' Alf>.gôas,· no m un ~ ele 

· Muricy , com um engenho de ass ucar .. , . . . , 
J U STINO (S.). Cachoeira no P <t ra na tioga e Estado de Matto 

.Gross" · 2-1 ki ls .. auaixo elo rio Vei·de. E' fo r mada por um 
an·ec if~ de peci ras que corta o rio. 

J UTAHY, Sub-prefeitura ela com. de Baião, no Es tado elo 
P arâ. . · · 

J UT AH Y A PUNGA . Igarapé do Estado do Pará, no mun. 
de Ourem. · · 

J UTUCA . Iiha elo Estado do Pará, no rio Tocantins, entre 
Ca.metá e o Pono Real do a rraial elo P ontal. 

. K 

KAGADO. Ribeirão do Estado dQ Matto Grosso . Vai ao 
Paranatinga . 

KAGADO. Lagôa do Estado do R. G~' elo Norte ,' no mun. 
elo Cea rá -m irim. 

L 

. , L AGE . Coreego do Estado do Rio ele _ Janeiro, aif. do -r io 
Negro, nas cabeceiras deste rio. _ 

. . ~.A,GE . R ihe!rào ~rib. d~ m :Jorgero esq . do r io do Peixe, ~ff. 
do Mogy-gnassu; prox:omo as cllvis~s elos HlsLaclos de São Paulo 
e Min <J.s Gentes. • 

• ' r • ' • • ' • 'f 

. u L AGE. Carrego do Estado de Minas Geraes, aff. do ribei-
rão· da Agua Limpa , que o é elo r io Elvas. · 

LAGE . Cor rego elo Estado ele' Matto Grosso ; vai ao Parana
t inga . 
· L AGEA. Ribeirão do Estado de Goyaz, rega o dist. de 
Am aro Leite e desagua na margem esct. do r io dos Macacos, 

. troi.b. do Maranh ão. (Toca ntins). . : 

L AGEADI NiHO. Pov. do E~tado de Santa Catharina, no 
muo. ele Curytibanos, com cape ll a. . , . 

LAGEADINHO·. Rii.Jeirão do E~taclo de S . P aulo n a com, 
ele lbiüriga . Den om inava- se a ntiga menh, Ponta l. ' . 

LAGEADO. Bairro no mun. ele S. J oão Baptista elo Rio 
'Vercl , no lflst aJo cltl S. Paulo, com u ma eschola. 

LAGEADO. Dist . do t ermo ele Passo Fuudo, no Estado. do 
R. G. 'elo Sttl. 

LAGEADO. Serra elo Estado de Goyaz , no mun. elo P ot•to 
Nacional. 1-"s tende-sa pela marge m dit· . do r io 'l'ocanLins e 0 
atravessa para a marge m esq . formando var ias cacboe'íras 
co1,no s.ejam lJilões, Mares, Lageado, Funil ele Baix:o e Fuoii 
ele Cima. · 

LAGEADO. Ribeirão qne lança-se no T íjucas- mirim, no 
Estado de Santa Catb a l"i .. a . Nasce na sel't'a elo mesmo nome. 
(Inf. .loc . ). 

LAGEADO. Arroio 
m un da Co nceição do 
Cara há. 

I 

elo Estado do R . G. do Sul, banha o 
Arroio e desagua na ma rgem esq. do 

LAGEADO. Arroio do Estado do R.' G. elo Stt!, na colon ia 
Jaguary . Corre pora o r'o deste nome . 

LAGEADO. Ar roio do Estado do R. G . do Sul, all'. do rio 
Pardo . 

L AGEADO . Arroio do Estado do R. G. elo Sul,· a.ff. ~do ._ r io 
Jruby . Recei.Je uma ve t•teltLe que vem elo Capão elo Pinheit·o . 

· · · LAG~ADO. R iue i'rã9. do Estado. d~ tiYÚnas Ge;·a~s, ' ba~ha· . o 
· mu n. de' Passos e cles;lgna no r i'o S . João, ali'. elo r _io "Grã nele . 

. · L AGEADO BOQUEI RÃO . Log . elo Es tado elo R. G.' do 
Sul. no· mun. ele :Santa Gruz . 

LAGEADO DA B OA VISTA. Log. do Estado elo R . G. 
do Sul, " a colonia Alfred o Chaves. , ., 

L AGEADO GRANDE. Rio do Estado do P a.raná; banh a· a 
com. elo Tibagy e clesagua no rio ela Fot·ta leza. 

· LAG~ADO GRANDE. Arroio do Estado do R. G. do Sul, 
aíl'. elo rio. I •~icuhy. . . ., . . , , 

. · LAG~ADO RAS O. Rio do Estado de Santa Catharina, afl'· 
pelo l a_do S. do r io -Mat'ombas . · , 

LAGE AS. Ribeirão do Estado de Goyaz, banh a o mun. do 
P ila r e co"ftue na mat·gem dir. do r io Vermelho, trib . do l'io 
das Almas ('rocantins). Alencastro, Diao . cit. Não será 
Lages? , 
·: L AG!EM. Corr ego elo Es tado de Minas Cj-eraes, banha o 
mun. ·de C<lldas e clesagua no rio Musambinho, trib. do Verde 
Recebe o Pe::eguei r os . _ . . _ . ~ 

' L AGE·s: Log . elo Estad~ elo' !Jeará; no mun. de Milagres. 

. - LAGES. Log. do Estac\0 do R. G. do Norbe, no mun. do 
Martins, com um aç ucle. 

L AGE S . Riacho do Estado do Maranhão, afl'. do r io Par
'nahyba . 

LAGES. Riheit·ão do Estado do E. Sa n·to, a fl'. do rio 
Doce . 

LAGAMA-R . Ilha do Estado das Alagôas, no r io S. Fran 
cisco (Ot•. l!:s·pind ola . Alma.n.ak .da.s _flla.:gôas (1895). 

L AGARTO. Coo·rego do Estado de i\llinas Geraes, ~ff. da 
margem . cl ir . . do rio Cara ndahy . Desce da sel't'a das 1 a1pas, 

' LAGEs: R·iu~irão elo. Estado ' dé Goyaz, banha o mun . da 
·· Bàa -v ista e' conflue no rio Tocantins pel a margem occielenta l. 

acima do aera1a l do Cara n~ahy, . ~ 

.. LAG~NHA . - Cqrrego do Estado de~ Goyaz; banha o dist . da 
· cápital -e desagua na margem esq. do rio Vermelho. 

• • ~ J ~ • t L : , ! 
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LAGINHAS. Serra elo Eslado do R. G. do Norte, no mun. 
de Uai có. 

LAGÔA. Serra elo Estado elo Parabyba elo Norte, no elist. 
S. José de Piranhas . · 

LAGÓA. Ilha do Estado das Alagôas, no rio S. Francisco. 

LAGÔA. Riacho do E s tado do Pia "hy, aff . do Pa rnabyba . 

LAGÔA:. Rio do Estado do E. Sa n ·o, banha o mnn. de 
Affun~o Cla udio e desagua no r to Gu·tnclú pela marg·em dire ita. 

LAGÔA. Carrego elo Es tado ele Minas Geraes , ali'. da mat'
gem dir. do rio das Mortes Pequeno. 

LAGOA. Cot•rego elo Estado de Goya1., banha o elist. 'de 
Amaro Le ite e cl e5:•gua na margem esq. dó rio elo Ouro perto 
do a t•t·ai a l. 

LAGÔA DA PEDRA . Pov. elo Esta do do R. G. elo Nort~ , 
no mun. de Sa oto Antonio. Possue uma feira q ue tem logaL' 
aos Domingos. 

LAGÔA DA PENHA. Log . do Estado elo Ceará, no t ermo 
de Aca L' ii bú. 

' LAGÔA 'JA PORTA. Log. do Estado de Serg ipe, no mun . 
ele Campos . Ha ahi um açude . 

LAGÔA DE UNA. Log . do Estado da9 Al agô ft s, no mun. 
de Sa nta Lu 1. ia do Norte, com um en g-enbo de a ssucar. 

LAGÔA DO JUNCO. Log. do Estado do Ceará, no mun. elo 
Sobr., l. 

LAGÔA DO MATTO. Log. elo Estado elo R. G. elo Not·te , 
no mun . do Marttn <, com um açude . 

LAGOA DO TAVARES. Log. rlo li:sl.ado ele Minas Geraes, 
no dtst. ela !:..agôa Santa, mun. de Santa Luzia clu Rio elas 
V elh:ts, com esc h. rural. 

LAGÔA ETÁ. Log . do Estado d~ Mntto Grosso, em cima da 
sel'ra ele Maracajú, no rlist. de Ponta-Pol'á elo mun. de Nioac. 

LAGÕA NOVA. Bairro do mun. ela Limeira e Estado ele 
S. P a ulo, com escholas. 

LAGÔA SECCA. Log. do Estado de Matto Grosso, no mun. 
de S. Luiz de Cctceres . 

LAGOA VERMELHA, Lo5. do Est·Hlo elas Alagô1s, no 
dist. rle Getituba e mun. de S. L'tizde QuitnndP, com um en
genho ele ,,s~ucar. Ha um outt'o log. elo mesmo nome no mun . 
da capital. 

LAGOINHA. Log. do Estado da Bahia, no mun . da Ca
choeira . 

LAGOINHA. Lf'g. do Estado das Alagôas, no mun. ele 
Muricy, com ttm engenho de assucar . 

LAGOINHA. Log. do Es tado elo Rio Janeiro, no mun. de 
Campos. com e~chola. 

LAGOINHA. Log. tio Estado ele Minas Get"les , na ft• eg. de 
Santo Antonio da Casa Bl'anca, com. de Ouro Pre to. 

LAGOlNHA. Pequena lagôa do U::stadodo m. Sa nt~, no mun. 
de Li .. hal'es . 'l'em communicaçào c •n'l a lagôa Jupat•anan e 
r ecebe as ag nas <.lo ri.n S. Jo11é e não R~.ph a el como errada
mente diz o Dicc. de Cesat• Marques. 

LAGO PRETO. Log du Estado elo Amazonas, na' prefeitut·a 
do Tanat·iá, á mat·gem esq. elo rio Put·ús. 

LAMARÃO. Jlh a do Estado das Alagôas, no i'io S. FL"ancisco 
( Alma.nuh das Ala-gôa> 1895. Dr. E•pinJola G:eog•· . Alagoana..; 

LAMA R J XA. Lo .~ . do B;sta clo das Aiagôas, no rnun. do 
Camat·aglhe, com um eng·nho de a ss ucat•. 

LAMBARY. Ribei l'ão do Es tado d e Goyaz, ba nh a o dist. 
do Ri•> Claro e desa~u •1 na margem esq. do rio deste nou1e 
(Alencastro. Dioo. ciL.) 

LAMBARY. Ribeir ·l o do Estado de Ma tto Gl'o•so, aff. do 
rio Cayapó, nas divi sas do dist. de Santo Antonio cla sCon·entes. 
E' tambem eleuominado G;t r~a. 

LAMBEDOR. Ribeirã o do Estado ele Goyaz; confl ue na 
margem dir. elo rio Th esouras euLre as fregs. de Sa ub Rita e 
Cl'ixás (:\!ancas tro . Di o c. c i t.) 

LAMPARiNAS. Lagôa elo Estado de Minas beraea, á 
margem elo ribeirão Turvo, entre Ayun1.0ca e l'urvo. 

LES 

LANÇA. Log. elo Estado dá Pernambuco, no dist. do Canbo• 
·tinha. 

L ANCHA. Igarapé elo Es tado do Amazonas ; va i pat·a o rio 
Maeletra . 

LANCHA. Rfo do Estado elas Alagôas; desagua no ocea no. 

LARANGEIR.AS. Log . do Estado elo Ceará, no termo de 
S . BeneLlicto. · 

LARANGEIRAS. Rio elo Estaria das tl:lagôas, banha o 
mun. elo Penedo e r.Je sagua no Marituba. 

LARANGEIRAS. Rio elo l.l! s t<tdo elo Rio ele Janeiro, na 
f reg . de S. Fl'ancisco Xavie t• de Itaguahy . 

LARANGEIRAS. Rio do Estado do R. G. do Su l , banha o 
mun . ela Ço rtceiçã' do Arroio e desagua na margem esq. elo 
rio das Tres Forquilhas. 

LARA'NG~IRAS DOS COSMES. Pov. do Estado elo R . G. 
do None, no mun. ele Mipibú. 

LARANJA AZE::DA. Buirt'O do mun. de S. João Ba ptista 
do Rto Vel'de, no Estado d , ci . Pattlo, com uma esch. cr~ada 
pela Le i n. 378 de 4 de setembro de t8\J5. 

LARANJAL. B!l. irro do mnn de Atibaia e E,tado de São 
Paul o, cfJm esch . creaela pela Lei n . 373 de 3 ele setemuro 
de 1895. 

LARANJAL. Lagôa do Estado de San ta-Cat.hariua, no mun. 
de J agraruna. 

LARGO GRAN)E. Log. elo Estado de Ma tto Gt·osso, no 
mun. du Dia matl tino, nas venentes do corl'ego Tucano. 

LATAS. Logo . do U::s tado das Alagôas, no m tlll. da capital , 
com um eng ·nho de· assucar. 

LAURIANA. Ilha elo Esta rlo das Alagôas, na lagôa Man
guaba. JJ.:' tambem denominada Mal'anhão. 

LAVA. Rrbeit·ão do J!:stado de Minas GPraes. aff. do rio 
Santo Autonio, no mun. de lLabira ele 1fatto Dentro. 

LA V ;AGEM. Log. elo Estado elu R. G. do Norte, no mun. 
elo i\ssu. 

LA V AGEM. Log. elo Estado ela~ Alagôas, no mun. de 
Mat·agogy, CO!Jl um engenho de assuca l' . 

LA V AGEM. Lagôa elo Estado das Alagôas, á margem do 
rio Puxirn. 

LAVA-PÉS. Log. do IJ: s t~do das Alagôas,no mun. de Ata
laú<, com um eugenho ele assucar. 

LAVA-PES. l:tiacho do Estado das Alagôas, no n:i.un. ele 
Ata laia. 

LAVA-PÉS. Carrego ele Estado do R. G. elo Sul, no mun. 
da Cachoeira . 

LA V A-P ~S. Con•ego aff . da rnat•gem dit•, elo rio Caman
doc<~. ia; corre ]Jt'OXtmo ás divisas elos Estados ele M1nas Geraes 
e S. Pau lo . 

LAVA-PÉS . Carrego a lf. ela margem esq. do rio Jaguary · 
corre P"Oximo ás divi~as elos Estaúos ele Miu us Geraes co~ 
::;;, Paulo. 

LAVRADO. Log. elo Estado da Bahia, no rntjit . de Lençóes . 

LAVH.INAA. Cor1•ego do E .~taelo ele Min as Geraes aff. do 
Cot·,·enl tnho, que o é elo Corrente ele Ca nôas. ' 

LA VRINHA . Corl'ego elo Estado de Minas Geraes aff. ela 
n.at·ge m esq. do l'io das Mortes Peque no . ' 

LEÃO. Ilha do rio Jacuhy, mun. do Triumpho e Estado do · 
R . G. do Sul. 

LEME. Mol'ro d<J Dislricto Federal. no curato de Santa 
Cruz. Prende-se ao morro do Alua no . · 

LEN,;JOL. Pov. do Estado de Santa Catharina, no mun . 
de S. Bento. 

LEOPOLDINA . Cot•t•ego aff. da mat·gem d.ir . elo ribPirão 
ela Bart'Hira, pt•oximo elas divisas dos l!;stados de Minas Geraes 
e S . Pau lo. 

LESMA . Carrego elo Estado ele Minas Geraes, aff do rio 
Capivary, que é trib. do Sapucahy-rpirim. 
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L "ESSA. Log. elo Estado ele Minas Geraes, no elist, ele Pira
petinga e mull. de M. a nbuassú. 

LESTE . Praia no mun. e porto de Angl'a elos Reis, no Es-
tado elo Rio de Janeil'O . . 

LEVADA. Log. elo IJ;stado das Alagoas, no mun. elo Ca
maragibe, com um enge:~ho t.le ass ucar. 

LIBERDADE. R.ibeil'ão do Estaria de Miuae Geraes, aff. 
do Poton, no mun . ele 'l'beopbilu Otloni. 

LIMA. S•1·ra do Estado do R. G. do Norle, no mun. elo 
Pa,ú; é cun t1 n •ação ela serra deste nome. NeLI a fica Ltma 
capella de N. S. elos Impossíveis. 

LIMA . Cot•t•etro .elo Estado ele S. Paulo. aff. da margem 
edq. du rio Parabyba do Sul, proximo a Tremembé. 

. LIMÃO. Log. do Estado do m. SanLo, no mun. ele Ca
rtacica. 

. LIMEIRA . Log·. elo E.<taelo elas AI agôas, no. mun. d e Mu
rtcy, com um enge~tbo de "ss ucar. 

LIMEIRA. Bairi'O elo mun, elo Piquete, no Estado ele 
S. [Jau la, com esc h. publica. 

LIMEIRA, Log. no mun. ele Pouso Alegl'e elo Estado ele 
Minas Gemes, com eschola . · 

LIMEIRA. R iacho do Es·taclo elas Alagôas, a if'. do rio 
J acuhype. (Almanali das ..Jlagôas. 1::!95) Não será Limoeiro? 

LIMEIRA. Cachoei•·a elo Estado elo R io de Jan~ ii'O ; cles
ag oa no rio Santo Anwnio. Suas aguas abastecem o Districto 
Fe lera!. 

LtMOEIRO. Mo1'ro do Estado da S. Paulo, Vide Grande 
(no ::Supplemento). 

LIMOEIRO. ll[l.a do l!:stado das Alagôas, na lagôa Manguaba. 

LIMOEIRO. Ilhas do Es tado elas Alagôas, n<> mnn. do Pão 
de Assuca t;. lmpol'tantes por sua es.be nsão e procl~tcção ~gr icola . 

LIMOEIRO. Rio elu Estado ele Goyaz, aff. elo Ul'uhú. 
LIMO.!:IRO. RilJeii·ão elo Estaclo ele Goyaz entre a Ireg. 

de~- Felix e ele Cavalcan1e. ' 
LIMOEIRO. Lagôa elo Estado elo R. éf. do Norte, no 

mun. de Canguaretama. ' 

LINDA FLÔR; Log. do Estado do R . G. elo Norte, no 
mun . do Assú . 

LINDA :j:i'LÔR. Log. do Estado das A lagôas, no mun. ele 
MaJ•ngogy, com um engenho .ele assucar. 

LIND030. Lo go . elo Estado das Alagôas, no mun. de 
S. Luiz uo Quitunde, com um engenho ele assLtca t•. 

LINHA DO LIMOEIRO. Log. elo Estado ele Pernambuco, 
nu dist da Gt·aça . 

LIRIA. Ilha do Estnclo ele Sa nta Ca tharina; junto a ella 
fica o arocoradnu t·o ela b<t hia de llapacoroy. 

LIVRAMENTO. Log. do ffistaclo elas Alagôas, no mun . 
do Carria i' ; g ibr , c· 111 um e nge nho ele assucar . 

LIVRAMENTO DO PAPAGAIO. (N. S do) E r a o ant igo 
nome do cils . ria l mnmculaela Conceição elo Mul'l'll da Graça 
no Estado de · Minas Geraes . ' 

_:LOANDA. Log. clu Estado elo Ceará, no termo da Barbalha. 

LOBINHO . Ltibeirão elo EsLaclo de Matto G1·osso 1 ali. do 
rtu Ve t'11 e, 110 mun. do Diamau .ino. 

LOBO. Riacho do Estado do Ceará, no mun. d o Grato. 

L OBO. Ria cbo do J.<;siai.lo da Bahia, afl'. do rio Q.•tiricô-
mirim. 

LOBO. Corl'ego do Estado de Min aa Geraeq, Rfl', da mai'
gem esq. do ri acho elo f<lnire, trio. elo rio chLs Mortes ( ~ ng. 
Angusto de Abt·eu L<tce•·da.) 

LOBO. Carreg- o do Es tado de Minas Gemes, nas divisas do 
clist. do Ca!Jtbuqttit·a . Desagna no ribeil'ào elo Barreirinho. 

LOBOS. Ilha na csota do Estaria do R. G. rlo Sul. EJ• ape- · 
na• 11111 peqneno recife ft•onLeiru á pl'aia das l'oi·res . 

LOMBAS . Coxilha no mU11 . el e Sant" Ant1• nio d u P<ltrulha, 
!1? ~e •. \1-dv Llo ~\. _a . do St.~l. Pl'o~imo llll.iiC1l o i'io Urav<l t<t.~Y · 

LUZ 

LOMBRIGAS. Corrego do Esta do de Minas Geraes · reu• 
M-se cum o elos Olhos ü' . \.~ ua e juntos vão ao Taqua1;assú 
Corr·e pelus cliots . do l'aqua1·as -ú e Lagôa Santa . ' 

LONTRA. Ribeirão do Estado ele S . Paulo, na com. ele 
Sa nta Cruz do lüo Pal'do. 

LOP J:S . Ba irro do muu. elos Dous Cor regos e Estado de 
S Pa 11lo, com eschola . 

LOPES. C<?I'l'e :·o elo Estado ele Minas Ge1·aes, aff. ela mai'• 
gem esq. elo rio G 1·ande. 

LORDELLO. Col'l'ego do Esta lo do Rio ele J a neiro, nas di
visas do clist. da Appar•ecicla. 

LORENA. Pequeno rio rlo Estado elo Maranhão. aff. elo 
Parn ahyb <~. . 

LOURENÇO (S.) Log. elo Estado elas Alagôas, no mun, ele 
S. L liz de Q..tituni.le, com um e nge nho de ass .Icar. Ha outl'o 
log. <.lo mes mu uume nu m•m elo Lamaragibe 

LOURENÇO (S.). Antiga missã o jesu ittCIL fundácla com in
dia~ T apes e Gual'anys nas ma•·gens elo rio Pi:a tiny, trilJ. do 
Uruguay' DfJ .listado do R . a. do ::i ui. . 

LOURENÇO (S.). Log. elo Est <elo do R. G. do Sul, no 
muu. de S . Luiz Gonzaga, com eschola. 

LOURENÇO (S.). Riacho do Estado do Ceará, entre Grato 
eS . M><theus. 

LOURENÇO CASTANHO. Set•ra que pet·corre as çliviRas 
dos l.!l stados ue Gtoyaz e de Minas Geraes. 

LUA NOVA. Log . d o Estado das Alagôas, no mun, de 
Po•·to Cal vo, com um engenho de assncat•. 

LUCA . Log. elo Estado ele Pernambuco, no clist. ela Mag
dale 11 a . 

LUCAS. Carrego do Estado ele Minas Get•aes, na cidade de 
E <tre Ri os. 

LUCAS (S.) . Passo no rio I bicuhy-Grancle, no Estad~ do 
R. G. elu Sul. 
LUC~NA. Log. do Estado das Alagôas , no mun, do P orto 

ele Pedras. com um engenho ele a ss IC.tr.. 

LUCIANO. Rio do Estado de Minas Get·aes, aff. elo rio 
Gluria, tl'iiJ, do Muria hé (l nf. loc .). 

LUCRECIA. Ilha no mun. de S. Dnmingos do Pratll. e 
Estado . de Minas Geraes , no rio Doce, abaixo da ilha 
P ellada, 

LUIZ (S.). An t.iga missão fundada em 1632 pelos j!)suitas, 
n a m a t·gem ~sq . elo Urug 1 •y, com indios G ~aeanys e Tap ~s; 
foi elevada a villa pnt• Ab·ani. de 13 d e outubro ele .1til7 com o 
nome de 8. Luiz ela L~a l Braga nça, e foi ·escol h ida p;,.ra cape
ça ele com. quando a a~< ~ mbléa ge1•al diridiu o l!:slaJO em 
quatt·o C!JlltS., porém, po1· Lei Pro v. foram tran s fHid"s· og Li
tul "s de vt!La e calte.;a de com . para a m•ssão ele S. Francisco 
de Bo•-ja. Da mesm a mane l t·a qne as s uas irm ans, foi con 
quostada em 18Ul pelas ' t'opao portuguezas. Ficava no EsLado 
do R. G. do ::lnl. 

LUIZ(:-;. ). R ibeirão do Es tado de Minas Get•aes , nasce na 
se t·t· a do iYI ••nte Verde e rlesagu a no rio deste nome a se is kils, 
da séde da [reg . ele Monte Verde . 

LUIZ (S.). Travessão no rio Araguaya, aif. elo Toca.ntins. 
Fica pouco acima ela iJba das Pombas . 

LUilA (D.) Sena do Est do de G •yaz, braço da set·ra do 
F a n 11a. q ra <l~t·ave.,sa a fr·eguezi ;.l de Amat·o L t• ite. J:fl' tam be1n 
conh ~c itJ . , p elo nome de serra dos Cha,·antes poi· ser babl~ua l 
morad a do C:•noeiros ou Chava ntes de Ç<tnôas. 

LUIZ HYPPOLITO. P asso do rio Jag.tarão, no Estado do 
R. G. cltJSII. 

LUIZ S J ARES. Sf'rt'a elo Es tHdo de l\finas Gel'aes, nos li
mile• do:; cli•t~. de ::i. J oãu t1tJ Mot•ro Gmttde e de Cue.é.· 

LUTTERBACK. L cg . do EsLado elo Rio ele Janeiro no 
mun. das Dtias Barras, com eschola . · ' 

LUZIA (San\a), Log. elo Estaclo elo Ceará, no termo da 
Pedril Bmnca. 

LUZIA (Santa) Serra elo Estnrlo de Minas G~raes, no mu,n. 
de S. Gunçal'o do Saprtcahy, Cultura de Oõlfé. 
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MABADIRY. Lago do illRt.arlo elo Amazonas, commnnica-se 
com a margem esq. do l'io Purús p?le ful'O C;chinahan. . 

MACABAÚ. Igarapé do illstadc elo Amazonas, afl'. do rio 
N.l'O. . . . . . . : 

MACACA-POÁ . Lago elo Estado elo Amazonas, á mat•gem 
do rio Purús . , 

MACACO. Lago do Estado do Amazonas, na margem dir. 
do rio Purús. 

MACACOS. Log .' do Estado do Cea r á , uo . terrrio de Benj a -
min_ .Cons

1
ta nt. , . , . . . , . 

, MACACOS .. Ser.t·~- elo Estado elo E. Santo, no mun . do Ca
choeit·o el o Hnpe tn il'im • . 
. · MACACÔS .· Rio ~do Estado ele S. P aulo, banha o mun. de 
Silv.ei ras . e dABag•.ta no Pa rahy ti nga . 

MACACOS. Al'l'oio elo. Est·1do ele Santa Cat.b·11·i na , nasce 
n a s'ert' <t. ela . Pecl:·a B.t·n.nca. e. lança-se no rio Ca nôas, abaixo 
do 1:io Pecegneit·os. (l)1f. lo.c . ). ·. 

MA ":ACOS. Cot•t•eo-o. elo ERtarlo de Min as Gt'raes, aft'. do 
;.ib~ irão T ,tqnat•a l ou"Moreira. qtt~ o é elo rio das Mortes. (~n 
genheieo Augusto ele Abe~u Lacerda). 
· MACACOS. Rio do Estado ele iYli,;as Ge t·aea , aff . da mar •. 
gem clit• . do S>tc ramento, Lrib . do Doce . . . ., 
· MACACOS . · Crm•ego 'elo Estado cl~ Gnyaz, nasce na R~l'l'a 
elo seu .nom,e, . ba nha · o cli't. de Santa Rita elo Anta e clesagua· 
ria marQ'em clit• do.' rio Vermelho. ' ' · 

, MACAHUBAS. Ser ra do E stado de M.inas G~ raes. nos 1i
!nit'os ' de Sabará e Sanla Luzia, nas proximicl"des elo· rio das 
V elh as . 

' M A.CAHUB AS. Ribei;.ão do E stado de s: Paulo;' n? mu;1 .. 
daF~n~ . , 
' MACAHUBAS. Riu elo Eslaélo el .; M.inas Gernes, banh a o 
mrtn. de J eqrtitahy e clesagua na margem e·aq. do rio ! equiti-' 
nhonha . Recebe o carrego ela· Onça' e o ' ribeirão ' Tamanduá . 

MACA.HUBAS. Col'l·e~·o do Es t~elo de .. Minas · Geraes; n;; 
clist. de San.to ' A•Ítonio ela,Vargem Alegre . 

MACAMBIRA. Log. do Estado do R. Gt•anele elo Nurle, 
no mun. ele Mossor ó , com esc)10la . . 
· MACAP Á. L og. do Es·tado do Pará, .no dist. elo Apehú e, 
mun. da. crtpital, com escho!a. 

· MACAPÁ. L0g . do Esta do do Ceará, no termo ele Cascavel. 

MACAPÁ . Set·rote do Estado elo R. G . do Norte, no' 
mun •. ele Martins. ' 

· MACARY. Igarapé elo gstrtdo elo Pará, aff. do rio Cara
papar" :\];' desag- uadout•o do l.,go elo me< mo nome. (Vide Amcbpá 
nos Accresc1mos e Cot·t·ecções do II vol.). 
r MACAUAN. Rio elo E s tado do Pará, aff. ela margem dit•. 
do Tocantins (Baena). • · 

MACA V AL. Rio do Es·tado ele Matto Grosso, no mun. elo 
Diam >mLino. ' 

MACHADINHO. Log . elo Estado ele S. ·Paulo, no mun. elo 
E. S. ela Boa Vista. · · 

· MACHADO . Serra elo Estado elo Rio ele Janeirc; entre Su-
midouro e i\.ppaceciela . · 

, MACHADO. Ilha no rio Tocantins_, com . de Baião e .Es
tado elo Pa t· á . 

. MACHADO . Rio do E•tado elo Amazonas,· no mun. ele 
' . Carau •-ry . ., 

, MACHADO. Ribeirão do Esta,clo ele Minas Geraes, no mun. 
do Serro. Vai p«ra o rio _do ' Pei:s:e. · . 

. - MACOAPY. Lago -rio E~taelo do Amazonas, desagua na 
mat•gent 'esq. elo rio Ma ele i r a . ' · . . 

MACOPÁ. L ago elo Estí).clo . do Amazonas, . na mat·ge m i1 sq. 
do t'IO ' Purús, com quem se communica por meio de 'um 
furo. · · 

MACUCO. Lo~ . 
Brejão e mu.n. d~ 

do Estado de ' Pernambuco, no dis t. do 
Gat•a nhuns. Encontt• ei tambem escrlpto 

Macuca. · 

MACUCO. Ribeirão elo Esta .-lo ele S. Pat!lo, nasce no Pico 
Ag'ul ti e .cl esagua no r io J ;.<ctJhy, aff. do p,,r ,,hytirJg-a, a batxo 
ela cach oe ira j e uo minada · Monteiro, co:11 um pet·curso apt'o 
ximaclanlente el e i -! k ilometros. 

MAcu'co. Corrego do Est-Hdo ele S. Paulo, aff. elo rib eirão . 
Pederne iras, que o é elo Tieté . . . 

' MACUCO. R ibeirão do Es tado ele Minas G~raes, ban ha o 
man. de S. Doming-os elo Prata e clesagtta no rio Doce . Tem 
nove kils. de extensão e é ele ag·ua límpida. , .. 

r MACURY-PARY. Lago e pal·aná el o Ést~do elo Amazon_as , 
no mun . ele r.anuta tn a . 

· MADABIR Y: La~o elo Estado do Amazonas , á marg m elo 
rio IJUl'ÚS . 

· MADRE DE DEUS. Pov. porto do Es tado ele Se•·gipe, no 
mun. ele L arang it·as. · · · 

' MADRE DE D E US. Log . elo Estado ela .Bahia: ~o elisb. do . 
R o Verto ·lho . · · 

' MÁDRE DE ·DEUS .' Se r r; do E< ta do' de ' Mi ~as Gera e~ . 
Pot· ella pa sam otl pa.ssu"a m as· divisas 'do · rli st . do Bom 
J esus · da Penha·. · Dá orige'm àos col'l'egos' elo seu· nume e cht_ 
Venda. · · • . !- . . · · : : . . · . 

· MÃE CATHARii:NA,' Serra do Estado de ' Miuas Geraes, 
no tnun. • de ·Sabará • . : I·; • . · 

MÃE LUIZA . Lagôa elo Estado ele San-ta Cath~t·ina , com 
700 bràças de diametru . E ' bas ta nte fun rla e commuu ica-se 
com a d<• Es revão . T>~mbem esc revem 1)1ãe L~tzia. 
· MÃE MARIA . Igá.r a pé rio I'Js tado elo Pa1·á ,· na fre g . ele 

Barca,·en.a. e mun._ da capital. , 

MÃE: TH~REZA: Igarap·é no mun. · àa capital do .Estado 
elo Pará . , · _. • . , .. 

.MAGDALENA . Log . do Dis·tr icto Fede1·al, na freg. _ele 
Tnhaúrna. · · · · . . · 

_MAGD.ALENA. Cort:eg-o elo E gtaelo elo Rio de J <t neit•o,· aíf. 
do l'io Cachimbáo, trib. do Parahyba elo Sul. (lnf. loc.) . 

MAGDAL ENA. Cot·t•ego tio Est-Ldo .. de Minas G~raea, · aff, 
da margem d i1·. do rio elas Mort.es Pequeno, · . , .. 

MAGÉ. Canal do .R;sta clo do Rio de J ;:tne iro. ; t-em a ~xtensão 
apenas ele 2k,596 e sm çle largura mérlia . Ligando ·a cidade ele 
M .gé com a ba hi a ele Grtanal>at·a,' pt·es ou este ca'na!' impruta n
t e's serv iços aos rriuns : de· Cant>•gallo, F'ribucgo, Parahyba elo 
Su l e Magé ,· bem coai o .a dive i'SOS p011 10S do S . . elo ~'ta do ele ' 
i\1Lnas , dando s~t.hicla . pat·a. o Jittural aos p r· ocl t cto~ que então 
elésciam pela 'estrada ele Màgé á Sapuçaia. De~ cle que · esses 
pt• ÇJeluctos proc ••rara m ou tr as vjas que lh es ficav il m mais pro
x im as' pa t•;t vi'rertt ao mer naclo da Ca pital Ferler;1 !, perrl r> u o 
canal <t sua impo t·t~ ncia e ape ·1as ao mun . ele M.agé pt·est·)u 
mui limita d& ·uttlidacle-. N ão se tendo c•Jt•aclo da sua conser
vação elésde m itit .5 annos, ficon comp letamente obst ruido. 

, MAJOR ·L EANDRO . . Ilha elo Estado elas Alag~as, n~ rio 
S.' Francisco. ' · · . . . .. 

MALVANO. Log . do Estado das Alagôas , no mun. de 
:porto Calvo, com um engenho de assucal'. · 

MAMADO. Igarapé do Estado elo Amazonas, no mun. ele 
Canuta ma , na mat·gem dtl'. elo rio Purús. . . 

MAMARUÁ . Riacl1o do · ITistaclo do Amazonas, ail'. da 
marge m dit·. do rio 8o!imõe_s (B. ele M.a ra.jó). Otttl'Os eqcrevem 
Mamardt e Ma na ruá. AraUJO Amazonas aclopta esta ultima 
ortbog t·a phia. 

· MAMAYACÚ . Rio do És tad.o elo Pará, .no mun·: ela Vigia . 

MAMONA. Corrego do E s tado de Minas . Geraes, · aif. ela 
marge m esq. elo rio das Mortes. E' tambem denominado 
Açuda. ·· · · ' 

MAMONEIRAS. Col'l'~go aff. ela ma1•ge m d ir. do rio Ca-' 
nnri locaia'; corre proximo ás divisas elos Estaélos de Minas 
Geraes com S. Paulo. I 

· MANÁOS (S. J osé de). _Antig-o forte s itu ado na ' mat~o-em 
esq. do rio Negro, tres leg\las acima ela sua conflueb.cia ®i:ii 
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o Atnazonas, em posição el evada e p t·opria pat•a cleTencler a 
entrad" elo rio. Fot cons tt' J!iclo em 1669 p or F 1·anciRco da 
Mo·ta Falcão e sen filho ~lanoe l ela Mot;;t ~equeira , p0r Ol'dem 
do gnv~r n aclur Antoni o ele Albn qnerq ue Coelho. Tinha a f6rma 
quarlracla, s• ias mural h :ts e1·iio frac:t<, sem· fos <o e a rmava m--o 
quatt·o [Jeqqenos can hõ ·R el e ~a li b,·e um e tres; en_t ,·etanto, 
elle gozav:t ele i mpnrta nci:t, P' •is q ue ele su>t guat•ntçao rle 270 
homens é qne sabiam os clestacamen t s para o• fortes e pre
siclios cloq l'ios Neg l'n, Bt·a nco, Soltmões e Içá . bem como para 
os !'egistt·os elo rio Mad eira. Com a pt•ospericlacle que fni tendo 
a pov .. e !Pvacla succes~ivamente á villa, cidade e cap tta l elo 
novo J!;st ' do. foi coi .. ciclind c• a d ecadencia do f'ot·te, ele modo 
que, con~ idet· acl'l entre as f~r ta l ezn s r!P. segunda ordem pot• 
Avi so ele '14 ele feve r eil•o ele 185', um outro A vis > datado de 22 
de maio el e 1875 mandou abanclon,Ji-o e como si não ex-ist isse . 

MANDASAIA. Log. elo Estado ele Minas Geraes, no clist . 
de Th eo phi lo Ottoni. 

l'-4ANDEM:j30. Cort:ego ''do Est11.clo ele i:vf in a.s ~e~·áes, entre 
Cambnquira e Agtms Vu·tuosas ; desagua no rtbell·ao do Bar
reirinho. 

J:I.[ANDINHO. Corr Pgo cro IDstado de S. Paulo, nas divisas 
do mun. elo Bebednur o. Reune-se ao cm·rego d es te nome . ' 

MANDY. Rio elo Estado ele S. Paulo, no mun. do E. S. 
dos Bal'l·etos . 

MANECO BRAVO. R iheirão do Estado ele S . Paulo, na 
es tt• acla da Limeira a Campin as, 

MANET A. Para ná. elo Estado elo Amazonas, no dist. do 
T a bocal e mun. da capital. 

M A NGAB A,L. Log. elg Estado (! e MaHo Grosso, á. margam 
esq . cl•1 rio C·1yabá, no mun . do Rosario. 

:tvrANGUARY. L flgôa elo illsta<lo do R. G. elo Norte, no 
mun. elo Ceará.-mirim .. 

MANGUE. Lagôa elo Estado do R . G. do Norte, rio mun. cld 
1'ouros . 

MANGUEIRO. T.gar~pé elo E~tado elo Pa·rá, na com . ele 
Muan8, prox im o á llha Cap••rnpema. 

MANGUEIRO GRANDE. Bairro elo muu. ele Lavrin~as e 
Es·ta clo de S. Paulo, com esch ola . 

MANGUINHO. (Pont;t cln) Ao S. da ent~·ll.da do rio For
moso; 11 0 Estado ele Pernambuco . 

MANIÇ0:)3A. Monte elo Es tado elo R. G . elo Norte, no 
m u n . do Patú. 

MANIÇOBA. Serra elo E~tado de Pernllimbuco, no mun. 
ele Cim iH'es . 

MANHJUTUBA. Lago elo Estado elo Amazonas, clesagua 
na ma t·gem dit• , elo t'i fl Madeit'a, 

MANIMBÚ. Rio elo Es tado elas Alagôas , elesag ua no 
oceano 

MANJA LEG.UAS. Rio do. Estado de i\fi uas Geraes, no 
rn un, elo Pirangii._-

MANOEL. ~~ ) Log. c!•J Estado das Al:tgôas, no mun, ele 
(}tmaragtbe, com um engenh o de assucar. 

MANQ~I:. (S .) Arr!' :a l elo Esbclo elo R. G. do Sul, no muu. 
ela capital, com;eschol a . 

MANOEL (S.) Col on ia no mun. ele Pelotas e Estado elo 
R . G. do Su l. 

MANOEL ALFAIATE. Mov·ro elo Estado ele Minas Ge
raes, entt·e Habit·a e Cjacl}oeit·a elo Campo, nas verten\es elo 
arrHial el o Tijttco. · . 

JY.J:ANO:g!L CU S'l'Q PIO. Sen ;a. do Es~ad:o ele M·inas Gcraes , 
Ii Q mun . ele S. Paulo do Ilfuriabé, . 

lvJ;ANQ!j:L .P·tAS. Corceg:G do Elstado cle_Mil1as &ot~aes,, aff. 
ela marg m cln·. do r;o ll]Fifras. 

~ANOE,]# GEAND'E. Serra: do ill s taclo do, fa,raná, entre 
Jaguaryah i.va e Se .. rq A~_ul. • 

~4N:OEL .:ros.E. ~fqt,r o d-o lJ.istt•icto .J!'ecleral1 na f~eg. el e 
GuaraLii.Ja . · · 

MANOEI.í JUNio-R. Log. elo illslaçlo elas .;\.lagoas; no mm!· 
elo\ Victoria, com um e ngenho ela assüc<\1'. 

oYé·o, a~·O"a. S3 

M.ÂR 

MANOEL LOPE S. Monte no mun . elo J a 1•cl im e EstaclEil elo 
R. G. elo Norte . 

MANOEL LOPES . Serra elo Estado do Par:•hyba do Norte. 
Srn io ele divisa entr e as f t·egs. de Santa Luzia e N . S . da 
Conceição cl •1 Sel'icló. 

MANOEL T EIXEI RA . Log . do Estado ele Minas Ger aes 
no mun . ele Ouro I '·r eto , na Rerra de Antonio Pereit·a. ' 

MANOEL VICTOR. Ilha do Esta do elas Alag·oas, no rio 
S. F t•ancisco . 

MANSA. P r aia no mun . de Villa Bella e Estado de 
S. Paulo. 

MANSO. Carrego aff. ela margem esq. elo vio Camanclocaia, 
con·e p roximo ás di visas elos EstaElos de Minas Geraes com 
S. Paulo. 

MANT I NHA. Col'l'ego elo Estado de Minas Gel'aes, aff . do 
rio 'l'ij •!CO . Servio ele d ivisa ao cli st . ele San!a Maria, pat·ten
ce'nte en tão ao mun. elo P r ata. (Lei n. 1. 758 ele 1o de ab r il 
de 187'l). 

MÃOS . Serra elo Estado das Alagoas, ao S . de Cm·ral ele 
Pedras. 

MAPATÁ. Ig.u·apé elo Estado elo Pari!., na com. ele Chaves . 
Lim ita a snb -prefeit ·,ra ele Japucú. 

MAPIXI. L ago do Estado do Amazonas, Jlll. mat·gam di e. 
elo t•io Purus, · 

MAPUÁ. Igarapé el o Esbaelo elo Amazonas, no rio Jul'!tá . 

MAQUARÁ . Lago no mun. ele Silves e Estado do Ama~ 
zo nas . 

MAQUI ÇAUA. L ago do Estado do Pará, elesagua na 
ma rgem d it•. elo rio Cm.ná (ele 1\lemquer). 

MAQUIÇAUA. Lago elo E;t:tclo do Pará, desagna no paraná
mirim da ilha gt·ande ele Al'itapera (B . ela Mal'ajó) . 

MARACAIÁ . Serra do Estado de Go.vaz, ao S. do mull.. 
de Cavalcante, entre os rios Tocantins e Parnnan , 

MARAOAJ Á. Pov . do Estado elo Maranhão, n o mua . de . 
Coroatá. . 

MARACAJÁ . Log. elo Estado elo Ceará, no termo elo 
Sobral. 

MARAOANAN. Log . elo Estado elo Par~, 119 ttmn . ele 
Fat·o, com esch . creacla !'leio Dec. n. 192 ele .23 de ruar~0 
ele 1896. 

MARACAN A TUBA. L ago elo Estado do Amazonas, desagua 
n a mal'gem esq. do So li mões, proximo a S. Paulo ele Olivençll.. 

MARACAPUCÚ. R io elo Estarlo elo Pará; deutrua no 
oceano . Parte das Vél'tentes elas se rFas guyannezas perto do 
l ago U nan i. 

MARAI-AIA. R io elo lllstadn de Goyn.z, atf. esq. elo 
Paranan, n o m un. ele B' lôt·es (Aiencastro. li!icc. cit.) . 

MARAJOSINHO . Ilha elo E~;taclo do Amazonas, na. mar gem 
d ir . do rio Negro, proxima á cidade ele Manaos. 

MARANHÃO . Log. do Estado das Alagoas, ne mun . Cle 
Camaragibe , com um engenho de assuca r . · 

MARANHÃ:Q. Ilha elo Estado das Alagoàs, na la goa Man
gtmba . E' ta mh em denominada Lauri ana. 

MARANHÃO. R ibeiríio dJ) illstaclo cL Minas Ge r qN;, nasce 
na se rt•a ela Bocaina e toma se 1 nome depois de •·ecei.Jer o 
Ribeirãosinbo Co1n um perC iil'SO de '12 k i l~ .. entr<t no rio Gt·a ocl.(l 
e, ct'epois de te r_ sido desv iado de sP.u leito n a t•u·al po1· UI';! t•eg0 
de t1·~s k ils. vai serv n• para tncal' uma tnrbt na nn fabnca cl0 
te.c idos cl~ La.,r ras com uma força hyclra1,1 lica ele 14Q cavallos . 

:MARANHUTO. Lago do Estado elo Amazonas, no mun . de 
Ma nicot·é. 

MARARY. Lago do Estado elo Amazonas, na ruarg.sm dü•. 
do rio Jttru á , 

MARAVILHA. Riacho elo Esta do elo R. G. do Norte, no 
mun. de Oaicó. 

MARÇA:J;.. Ço,n ·ego do Esla rlo d& IlHoa~ Gat•a es , a[. ·da 
JTia)'gem esq . . ;lo riq SaJ?.IIC'ahy-nlit'ilp , en~re Opn eoN ãó dqs 
dm'ós e S. Jós'e do P <il'aul'o. E' b.n1l~m clenon1l1Htcb Di.ígiti. 
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MARCELLINO. Ilha do Estado do R. G. do Sul, no rio 
Jacuhy. 

MARCELLINO BASTOS. Cachoeira no rio Co1•rentes, 
mnn. do Serro e Estado de Minas Geraes . 

MARCELLO. Log. do Estfldo das Alagôas, no raun. de 
A tala ia, com um engenho de assucar. 

MARCELLO . Riacho do Estado da Bahia, no mun. de Ala
goinhas, nas divisas da freg. dos Olhos d'Agua. 

MARCENEIRO. Log. do Estado das Alagôas, no mun. do 
Passo do Camaragibe. 

MARCENEIRO. Rio do Estado das Alagôas; desagua no 
Oceano. 

, MARCO QUATRO. Log. do Districto Federal, na freg. de 
Irajá . 

MARCOS . Rio do Estado do R. O. do Norte, no mun. de 
Cang.~are tama. Denominava-se Uriuna. 

MAR D'HESPANHA. Log. do Estado do R io de Janeiro, 
á margem do rio Calçado, no dist. da Bemposta e mun. do 
Parahyba do Sul. Ha ahi uma ponte. 

MARÉS. Um dos quarteirões do mun. da capital do Estado 
do Parahyba do Norte. 

MARGARIDA cSan ta). Corrego do Estado de Minas Ge
l'aes, afll . do rio S. Domingos, que o é do Matipoó. 

MARGEM DO UTINGA. Log. do Estado das Alagôas, no 
mun. deste nome, com um engenho de assucar. 

MARIA. Serra do Estado de Matto Grosso, nas margens do 
Batnvy. Foi assim clenominada em honra da Exm. Senhora 
do Barão de Batovy pela commissão exploradora do Xingú. 

MARIA (Santa). Log. do Estado do Pará, no distr. de 
Barcarena, com eschola. 

MARIA (Santa). Bairro no mun. de Santa Rita do Passa 
Quatro e Estado de S. Paulo ; com duas eschs. c1·eadas pela 
Lei n. 373 de 3 de setembro de 1895. 

MARIA (San~a). Pov. do Estado elo R. G. do Sul, no mun. 
da Taquara. 

MARIA (Santa). Estação inicial ela E. ele F. de Santa 
Maria a Ct·uz Alta; no Estado do R. G. do Sul. 

MARIA (Santa). Serra do Estado do Ceará, no mun. dP. 
Quixeramobim. H'a uma outra serra do mesmo nome no mtm, 
ele Lavras. 

MARIA (Santa), Ilha do Estado do E . Santo, na bahia da 
Victoria. Pertenceu ao Jesuítas 

MARIA (Santa). Rio do Estado de Minas Geraes, banha o 
dist. do seu nome do termo de habira e desagua na margem 
dir . do rio Tanque abaixo da foz do Giráo. 

MARIA ANGÚ. Log. do Estado das Alagôas, no dist. de 
Getituba e mun. de S. Luiz de Quitunde, com um engenho de 
assucar, 

MARIA ANTUNES. Serra do Estado do R. G. do Norte, 
no mun. do Triumpho. E' uma das denominações que toma a 
serra João do Valle . 

MARIA BARCELLOS. Log. do Estado do R. G. do Sul, 
no mun. de D. Pedrito, com eschola. 

MARIA LOURENÇA. Serra do Estado de Sergipe, no 
mun. de S. Christovão. (Dr. Laudelino Freire). 

MARIANNA. Ribeirão do Estado de .Minas Geraes, reune
se com o Perobas e juntos vão ao Anhumas ; no mun. do 
Prata. 

MARIANNO. Ribeirão do Estado do Rio da JaneiJ'O, nas 
proximidades elas divisaq rios muns. de Rezende e Barra Mansa. 
Nasce na serra do Tunifel . 

MARIANNO. Corrego do Estado · de Minas Geraes, no 
mun. de Cara.Linga. 

MARIA ROSA. Serra do Estado de Minas Geraes, naa 
divisas da freg. das Mercês do Pornba. 

C
MARICARÁ. Log. do Estado do E. Santo, no mun. da 
aru~'Cllla, 

MA RIMAR!, Lago do Estado elo Amazonas, na margem 
esq. do l'io Juruá. 

MARIOPOLIS· Log. do Estado das Alagôas, no mun. da 
capital, com um engenho de assucar. 

MARISEIRAS. Log. do Estado do Ceará, no tei·mo do Ic6. 
MARMELEIRO. Log. do Estado do R. G . . elo Sul, na 

colonia J aguary, com eschola. 
MARMOTA. Log. elo Estado do Paraná, no dist. do Ipi

ranga. 
MAROBÁ. Lagôa do Estado de Minas Geraes, na margem 

esq . do rio Doc<J, no mtm, ele S. Domingos elo Pt·ata. E' muito 
abundar.te em peixe . 

MAROTO. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, nasce na 
serra de Carrancas e elesagua na margem esq. do rio do Peixe, 
aJl'. do Capi vary. 

MARQUES . Carrego do Eslado de Minas Geraes, trib. da 
margem dir. do rio Vargem Grande , que é aff. do Sap·1caby. 
Nasce um pouco acima elo Jogar denominado Germanos, passa 
pelo si1 io elos Marques, fazenda dos Theocloros, Geota da Olal'ia 
e do Martins Tosia e vai desaguar pouco abaixo ela fazenda do 
Banhado. 

MARRECAS . Monte do EsLado elo R. O. do Nol'te, no 
mun. de Patú. 

MARRECAS. Rio do lTistado das Al agôas, desagua no 
oceano. 

MARRECAS. Lago do Estado do Amazonas, no muu. de 
CanuLama . 

MARRECAS. Lago elo Estado do Pará, na ilha do Cacoal 
Grande ou Cuieiras . U:' extenso. 

MARRECOS. Ribeirão do EaLado de Minas Geraes, no 
mun . da Bagagem. . 

MARTELLO. Corrego cl.o Eslado de Minas Oaraes des
ngua ria marg-em esq. do rio das Mortes entr' duas cacho~it·as. 
Passa pela fazenda do Martello e tem cinco a seis kils. de 
extensão, 

MARTELLO. Cachoeira formada pelo rio elas Mortes, no 
Estado ele Minas Geraes. E' formada por um salto que tem 
uma inclinação média de 8° sobre um compt•imento mais ou 
menos de 40 metros. 

MARTIM FRANCISCO. Estação da E. de F. Moayana 
no Ehtado de ::>. Paulo, na linha de Campinas a Riheirã~ 
Preto, entre Mogy-mirim e Ressaca e na linha de Campinas 
a E. Santo do Pinhal. 

MARTINHO (S.). Log. elo Estado do Ceará, no termo ele 
Inhamuns. 

MARTINHO (S,) Log. elo Estado de Santa Catharina, no 
mun. de lmaruhy. 

MARTINS. Corrego de Estado de Minas Geraes, atr. da 
margem esq . elo rio Sacramento, aff. do Doce. Tem seis kils. 
de enensão e desce da set·ra do Mom baça. 

MARTINS. Lagôa do Estado do R. G. do Norte, no mun. 
de 'l'o uros. 

MASSAGUEIRA. Ilha na lagôa Manguaba do Estado das 
Alagôas. 

MASSANGANO. Log. elo Eslado das Alagôàs no mun. 
de Mat·agogy, com um engenho de assucar. ' 

MASSUARANI. Vide Mass-urany. 
MATA CÃES. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, entre 

Furquim e Ponte Nova. 
MATA CAVALLOS. Ribeirâio do Estado ele Minas Geraes, 

no m uo. do Carmo do Rio Claro. 
MATADOURO. Corrego do Estado do Rio ele Janeiro. no 

dist. de Entre Rios e mun. do Parahyba do Sul. 
MATA-MATÁ .' Lago do EsLado do Amazonas, na margem 

dir. do Madeira, a 46 leguaa da foz do rio deste nome. 
MATA-MATÁ. Lago do Estado do Amazonas, no rio Branco. 

· MATANÇA. Ilha do Estado das Alagôas, na Jag'ba ··do 
Norta. 
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MATAPY. Lago do Estado do Amazonas, na margem esq. 
do rio Madeira, a 86 l eguas ela foz. E' rico de t~1 r tarugas . 

MATARIPE. Rio elo Estado ela Bahia, clesagua na bahia 
ele Todos os Santos. 

MA TER-DEI. Log. elo · Estado dag Alagôas , no mun. de 
S. Luiz de Quitunde, com um engenho de a~sucar. 

MATHEUS. Carrego do Estado ele Minas Geraes, no mun. 
ele Bam buhy . Nasce na serra da Mat·cella e recebe o Miguel 
Affonso. 

MATHEUS (S .) Sert·a elo Estado de S. Patdo, no mun . ele 
Caconde. 

MATIÁ. Serra elo Estado elo Pará, no mun.cle F aro . 
MATIÇARA. Igarapé do Estado do Amazonas, no mun. de 

Borba. 
M ATOLAS. Ribei rão do Estado ele Minas Geraes, ali'. da 

marge m dir. do rio Elvas. 
MATRINCHAN. Ribei rão do Estado de Goyaz, corre pelo 

dis t . do Rio Clat·o e confl•1e no Capi vara ou Varginha pela 
margem esq . RPcebe os carregas elo Mattc, S. João e Rapadura 
(A.lencas tro. Dioo . cit.) 

MATRINCHAN. Ribe irão afl'. ela mat·gem cli r . elo rio Ver
melho, no m un. da capit al elo Estadu ele Goyaz . 

MATTA ESCURA. Log. do Est ado ela Btthia, na freg. de 
Santo Antonio e Í11un. da ca pit:LI. 

MATTO. Lago do Estado do Amazonas, no mun. de Maués . 

MATTO BOM. Carrego do Es tado elo Piaub y, aff. do 
Pama byba. · 

MATTO DENTRO. R ibeirão do Estado de S. Paulo; nasce 
no loga1· clenominad•J Pa iolinho, banha o mun. do Cunha e 
desagtia no Para1Jyt inga . Tem nove kils. ele curso. 

MATTO DENTRO. R ibeirão do Estad o ele Minas Geraes 
aff. elo rio da Pra·ta, que o é elo Piracicaba. . ' 

MATTO DO MOINHO. Log. do .[i;stado de Minas Geraes , 
na f reg. de Santo Antonio ela Casa Bra nca, com. ele Out·o 
Preto. 

MATTO GROSSO. Log. do E stado do C~ará, no termo de 
Ben,jamin ConsLa n~ . 

MATTO GROSSO. Carrego elo Estado de Minas Geraes 
nns divisas elo clist. de Cambuqui ra. Reune-se ao carrego el; 
Lobo. 

MATTOS. Log. do Estado elo Ceará, no: termo ele Benjamin 
Co nstant . · 

MATTO SECCO. Log . elo Estado ele Matto Grosso, no mun. 
do Dia mantino, na margem dir. do ri be irão elo Lobinho . 

MATUP~. Igarapé elo Es tado do Amazonas, no mun . de 
Manicoré . 

MATUPIRY-TUBA. Igarapé elo Estado do P ará, no mun. 
ele Soure . 

MATUTÚ. Carrego do Estado de Minas Geraes, aff. ela 
margem esq . do rio Grande . 

. MAURICIA. CO\· rego elo Estado de Minas· Ger aes, nas eli-
vtaas elo d·tst . do Bom J Mus da Penha . · 

. MAURITY. Log. do ~stado elas Alagôas, no dist. de Ge
tttuba e mun . de S . Lut z de Quitunde, com um engenho de 
assucar, 

MAXIBIÁ . Igarapé elo Estado do Amazonas, aff. do rio 
Negro. 

MA Y ACARÉ . Rio do . Estado do Pará ; desagua no oceano 
n_a lat. de 2° 23' _i7" e long . O. de 7° 27' 58". Tem sido conhe
Cido pelos nomes ele Maniaré, Maycary, Uamacary, Uan auy e 
Mat·acat•y . Cort•o de O. para E. , cos tean do a margem septen
t r wnal do lago Amapá, cliviclinclo-se em clous braços, um que 
continua de E. para0., que é o rio Amapá ou Mapá, o outro 
que se i.nflecte para o N., que é a antiga embocaclul'a do Maya
caré. As cl11 as barras sã., separadas por um espaço ele 16 milhas. 
Segundo se lê na obra O Oyapok em i777 os francezes colloca
ram clandestin amen te na rnarge:n deste rio um des\a!!an:.ento 
guarnecendo um poslo I!liHt?- t'. l:'f9 hjstorico deste rio encon-

tl·a-se um episo:lio diplomat ico que tem seu tanto de groteeco 
o qu~l se r efere ao gover~ador de Cayenna Mr. de Ch arauville: 
DeseJando elle q ·1e o l1 mtte do terl'!tOt'JO francez se app t·oxi
masse quanto fosse p•1ss ivel do c~ bo ~arte e por conaeqtll;ncia 
elo Amazonas, e se (Ido o Mayacare o pnm P.ll'O r to depois d o dito 
cabo, no dizer da ge nte ele Cayen na, foi e!le que primeiro 
teve a lembrança de tomar como limite a ext rem idade septen
t!'ional ela bahi a de Vicente Pinson, ~s~o _é ? r io Mayacaré, que 
além dP. t ·,do lhe offe recel'la communrcaçao mterna com o Ama
zonas , pois que por elle entrara Mr. de Ferl'ol!es quando fôra 
atacar os fo r~es '?raz lleil'Os em '1688 ;ha via pot·ém alguma eliffi
cu ldade em appl1 car ao Mayacaré não só o nome de Vicente 
Pinson, mas a inda o de J apoc. O primeiro justificava-o elle 
bem ou ma l, dtzen,Jo qtie , deaemb >canela na bahia de Vicente 
Pins?n, e ra natu ra l C]Ue de !la tomass~ o nome, mas para lhe 
applwar o nome rncltge na ele J apoc fot tat·efa mais difficil e 0 
meio tornou-se burlesco. Assegurou elle que o n ome ele J a poc, 
cons1gnado no trataria de Utrecht, era com pequena differença o 
mes mo q tte fà t•a dado ao Mayacaré no Flambeat~ de la m.er 
famoso a Lias m~ritimo 1:mbl icadoem holla ndez por Van Keullen: 
Lracl u ~ 1 do em d1 ve rsas lmguas . Ora o nom e que se encontra nesse 
a llas, aquelle qqe o govei· naclor ele Cayenna proclamava corno 
a vet·dacleira expt·essão_ ele J apoc ou Yapoc do tratado ele 
Utrecht, era o de \Varypoco. Mr. ele Chara uville pronunciando 
Ottaripoco ach av;t que eviclente til ente era o mesmo que Ouya
poco, um a das fôrmas dadas ao nome indígena do rio do ca bo 
O range. O primeira elemento era o mesmo att dizia elle o 
ultimo é o mesmo poco. n ão resta va s i não a parte ary e redu_; 
zil· a a ya; ot·a o y e o a j á lá es tavam, verdade é que no in
verso e separado por um r. Isto era sim plesmente bur lesco mas 
o govet•n aclo r esqueceu q tJe insis tindo em rnudat• \Varypo~o em 
Ottyapoc Ott Yapoc, implicava a confissão de que a fôrma 
Japoc do tratado de Utrecht era uma variante elo rio do cabo 
de Orange . 

MEADY. Lago do Estado elo Amazonas, na mat·gem dir. 
elo rio Branco . 

MEDEIROS. Serra elo Estado de Minas Geraes, entre Sete 
Lagôas e Sa bará, proxima elo rio Paraopeba . • 

Ml!JIO . Ilha do l!;staclo do E. Santo, cleft·onte de P iuma . 
MEIO, Rio do Estado do R. G . do Norte, nasce no rnun. 

elo Tra pú, banha o do Ceará-mirim de O. a E. e vai desaguar 
na lagôa de E xtremoz. 

MEIO. Riacho do ·Estado elo R. G. do Norte, a ff. elo En
can to que o é do rio Apocly, no mun. de Pau elos Ferros. 

MEIO. Arroio do Esmdo do R. G . do Sul, all'. da margem 
clir. do rio Pira tiay, trib. do S. Go nçalo. 

MEIRIM . Log. do Es tado el as Alagôas, no rnun. do Cama
ragibe, com um enge nho de aesucar. 

MEL. La.gôa elo Estado do Parahyba do Norte, nas divisas 
da ft·eg . da cidade de Souza. · 

MEL,ANCIA. MonLe do Estado do R. G . elo Norte, no mun. 
elo Patu. 

MELLO. Ribeirão elo E s tado ele S . Paulo, banha o mun. 
de S . Carlos do Pinhal e eles agua no rio J acaré-pepi ra-assú, 
aff. do 'l'ieté . 

MENINOS. Serra elo Estado do Cear á, no mun . ela Re-
clempção. · · 

MESTRE. Riacho el o Estado das Alagôas, aff . do rio Ca
maragihe. 

MIAU. Ilha do Estado das Alagoas , no rio S. Francisco. 
MICHAUA. Set·ra do Estado elo Pará, no mun. de Faro 

na mat• gem dir. do rio Nhamunclá. ' 
MIGUEL (S.). Log- . do .. • Estado do Ceará, no termo de São 

Benedicto. 
MIGUEL (S.). Estação elo Ramal Descal vadense, no Estado 

de S. P a ulo. 
MIGUEL (S.). Serra do Estado do R. G. do Norte, n,o mun. 

do Pa tú. 
MIGUEL (S .). Ilha do Estado do P ar á, no rio ·Tocantins 

abfl.ixo da boca infe rior do paraná-miri m da Haboca. ' 

MIGUEL BORGES. L agôa do Es tado do Ceará , no mun. 
ele R ussas . 
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MIL AGRES ISanlo Antonio dos). Pov. do Estado das 
-i\..lagôas, no mun, cl~ Atalaia . E' tambem denomina'cla Ca
l:íeça. de C a. vatlo . 

MILAGRES . Log . do Estado das Alagôas, no mun. da ca
pital, com um engenho ele assucr,r. 

MILAGRES . Se!'l'a elo Estado da Bahia, nas divisas ele 
Bom Conse:ho, 

MILHÃ. Riacho do Estado do R. G. elo Norte, banha o 
mun. de P à o ele F<lrros e desagua no rio d este nome ou· Apody. 
(In f . loc ) 

MINEROÁ. Lago do Estado do Amazonas; desag ua no 
rio Jut·aá por um paraná-mirim elo seu nome, que va i ao 
Solimôes . 

M IRAHY . Estação t ermi na l cl •t E . de F. de Cataguazes no 
Rstacle ele Mi nas GeraeR. Foi inaugurada a 31 de dezembro 
ele 1895. Fica em Santo Antonio do Mudahé. 

MOCOSAL. Log. do Estado do Cearà, no termo de Ma
r a ng ua pe . 

MOINHOS . Carrego do Estado de Minas Get·aes, aff. do 
ribeirão da Agua Limpa, que o é do rio das .Mortes. 

MOITINGA . Log . do Estado do Cearà. no termo de S. Be
n edicto . 

MOLHA CANASTRA . Itiheüão d0 Estado de Goyaz, afl'. 
do 'l'a pit·apua n, que o é do rio Vet•melho. « Diz o capitão 
Goclinho que o M·1moneil'as, o Boca i na eu Guarcla-m6t·, clepots 
de l' ·untdos, confluem com o Molha Canas tra para eu tão des
embocare m no ln ~lio G t• a nele, que na sua opinião e na do te
ne nte Manoel Cam itl o, 10ma logo desde ah i em df'la nte o nome 
ele T apimpnan., (F'cb?"-.H7est do Braz zl pags. 96. ) 

MOLHADIN.:IO. Log . elo Estado ele Ma tto Grosso, no mun. 
de P oc()né . 

MOMBAÇA. Senote no mnn. elo Mar ti ns e EsLaclo dó R. G . 
elo Nol'te . 

MOMBAÇA. Sel'ra elo Estado ele Min ~ s Geraes, a travessa a 
pa rte Sm. do mttn, de S. Domi ngos elo Prata, passando pelos 
elist. el e Ilhéo~ , l) ,onysio e Sacramento. ]!;' a mais ex te nsa e 
IJ ievada do m ttn. e t.oma os diver s .. s norn eR dP. S . Barth nlumeu , 
Ba rro Pre to, Sacl'<lmento e Posse. Os pontos mai~ anos são : 
o pi co de S. BHrtbolomeu e Posse . Pt·Pnd~-se á cordilh e ira d e; 
lnflcionado. Contém soberbas florestas. Na Ccwta do 
Dr c .hrock!l.Lt de Sá essa serra està com o nome ele Sacra
ment•) . 

MOMBUCA . Log. do Es.tad0 rhs Alagôas, no mut~. ele Ca
maragibe, c um enge 11ho de assucar. 

MOMBUCA. Sel'l'a elo Estado de Mitw.s Geraes, n o mun. ele 
Grão 1\J ogol. 

MOM B UCA. Rtbeirão tlo Estado de Minas Geraes, banha o 
rnuu . de Oli ve il'a e va i para o Pir~. petinga . 

MOMBUCA . R ibeit·ão do Estado éle Goyaz , no mun . da 
Bo<t Vis La elo T oca ntins. 

MONGUBA. Pov . elo Esta do das Alagoas, no mun. da 
U n iil.n. H a um outro !og. do mesmo nome no mun. de S . Luiz 
ele Qlliluncle . 

MONGUBA . L ago elo Eslado elo Pará, n a ilha Ma·raj6 . 
MONGUBAL. Lngo do R:staclo do Pat·á; desagua na mar

gem e'<q. do rio Cul'ná (ele Ale111q ner) . 

MONICA . Lo~ . do l~ staclo elas Alagôas, a o mun . ele Porto 
Calvo, com um en genb0 ele ass ucar . 

MONJOLINHO. Estação do Ramal Ferrao do Ribei1·ão Bo
nito, no E s tado de S . Paulo, en t1·e as estações de Ang ico e 
Jac~trá . 

MONJOLINHO . Co twgo elo Esl.ado de S. Paulo, aff. çlo rio 
elaa PeCi t• a s , entre Casa Branca e Pirassununga. · 

MONJOLO. Cot'l'e!ío elo Estado de Min as Geraes, no tl1tln . de 
Passos, ""s div i ~as Ci o dist. d0 Bom Jesus ela Penha. Va i 
potra o l'ibe irão ela Penha . 

MONSARÁS. Rio do Estado elo E . Sant0, desagua no oceano 
antra o rio Doce e o S . Matheus . E' tambem de nom inado 
Mon te-Ser~ate . 

MONTANHAS. Serra elo Estado do Rio ele J a neiro, nas 
divisas da freg. el a Apparecicla. 

MONTE ALEGRE . Serra do Estado de Sergipe, no num . 
de :S. Chi·is tov·ão . · 

MONTE A L EGRE . Morro do DisLricto Federal, na freg . ele 
Campo Grande . 

MONTE ALEGRE . Rio elo Estado elo R . G . do Norte, 
n!tsce nos limites deste Estado com o do Parabyba, atravessa 
o mun. de Luiz Gomes, entra no de Pau dos Ferros, no sitio 
clenomin"clo Catingueira, com o nome ele Sant'Anna e lança-se 
no rio Apody, após um curso de 48 kilomett•us. 

MONTE-MOR. Con·ego do Estado de S. Paulo, aff. do rio 
Capivary. 

MONTES. Pov. do E s tado d~ Set·gipe, no mun . de Sil'il'y . 

MONTE SANTO. Log. ci.o Estado de Minas Ge raes, no 
mun. cle" Car a ugola. 

MORARÁ . Log . do Estado ·do Ceará, no te rmo de 
Aquiraz. 

MORCEGO. Log. do Estado elo Cear á, no tet•mo ele Ben~ 
j~.min Cunstant. · 

MORCEGO . Serrote no mun. do Martins e Estado do R . 
G. do Norte . · 

MOREIRA . Carrego do Estado d<! Minas Gdt·aes; clesagna 
n:;t ru ,1rgtm dir. do rio das Mortes em frente ela foz do Agt,ta 
L1ropa . 

MOREIRA. Ribeirão do Estado ele Minas Geraes. aff. ela 
mm•gem esq. elo l'i u das Mortes. Cout um percur.;o de i5 k ils. 
faz barra elous kil . a ba ixo da pon1e do Tac!J i . Se1t atl'. pt·'m
cipa l é o co t·t•ego dos Macacos . E' taml)em denominado 'l'a
qua•·al. 

MOREIRAS. Carrego do Es'tado de Minas Get·aes, afl'. ela 
ma•·gem dtr . do rio Elvas . 

MORGADO. Morro elo Districto Federal , proximo a,os morros 
ela Bica e da Ilha. 

M OROROM . Morro do Estado do E. Santo, entre Queimado 
e Serra. 

MORMIONDOS. Riacho do I.!JsLaclo de Goyaz, no mun. da 
Boa Vi s ta do Tocantins . 

MORPIAN. Assim cha mavam qs indigenas a ilha çle São 
Vicente, no Estado de S. Pauio. . 

MORRErES . Ribeirão elo Estado ele Santa Cathar inoa, 
nasce no morro do Cedro e lança-se na margdm esq. do ·Pu·a
beil·a v a . 

MORRINHOS . Estação da E. de F . ela Companhia União 
Sorocabana e !Luana, no proJongalllento a Tillagy, entre Botu
catú e l tatin ga. 

MORRO. Rio elo Estado de Santa Ca tharin a~l ança-se na 
lagõa Saguassú uma mt!ha distan te lia do lphyge nia . Nasce 
no murro 'Brejenua. (lnf. luc .) . 

MORRO AGUDO . Art·oio elo Esta,clo do R . G. dq Sul, ba 
n b a o mnn . lia Conce tção cl!o Ar'roio e clesagua na m~l.r"'em 
clir. clol'io Cat•ahá . · · 0 

MORRO AZUL. Pov. elo Estado ele -Santa Catharina, no 
mun. ct ~ J agu, runa. 

MORRO ~RàNCO. Rio elo E s tado elo R . G. elo Norte , no 
mun. de Area Br.cnca. -

MORRO CAVADO . Car rego cÍo Es tado da Minas Geraes 
ba nb a o mun. do Carmo do H.io nlaro e clesag-ta no ribeirã~ 
Santa Qu iter ta, afl'. elo rio Clctro . Receb~ o S. Domingos . 

MORl:W DA SJ!:L~A . Ribei r ão do Estado ele Minas Ge
r ae~, arf. 1!1o r te Pra •a , q ·1e o é elo Pirac ica t1a e este do Doce. 
E' de agua mu·ito clara. Recebe o Esperançfl.. ·• 

MORRO DA TELHA. Carrego do Es :ado de Minas Ge1·aes 
afl'. do cot•rego da Praia ou Cantagallo, qtte o é clg, rio da~ 
Mortes. 

MORRO DO CÉO. Hh a do Estado do E . Santo na bahia 
da Vic~oria, e m ft· en te a Jaburuua. Pertenceq po~ doacão a 
Amaro Bueno. Donomina-se hoje Cobras . · · 
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MORRO.GRANDE . Pov. do Est ado de Santa Ca tharina , 
no mun. de J agua run a . 

MORRO PEQU ENO. Pov. do Estado d~ Santa Cath arin a , 
no m 111. ele J agu a runa . 

MORROS. Log. elo Estado do Cea t·a, no termo ele Vi
çosa. 

MORTES. llio elo Estado ele S. Paulo, no mun . de Na
zare th. 

MJSQUITO. Log . elo Est f1.do do Ceat•á, no termo de Ben
jam in Con• ta nt . 

MOSQUITO. Ribeirão do Estado de Minas Gera.es, desagua 
na ma 1·gem esq do ril.eirão Glorü1 a dous láls . da emboca
dura des te no rio elas Mortes . 

MOTTA PAES. Esta ção da E . de F. de Campinas a E. 
Santo d•> Pi11b al, no Estado de S. Pa ulo, entl'e Nova Louza u 
e E. Sa nto do Piuh a l. 

MUARÁ. Rio rio Esta do do Amazonas, aff. da marge m 
esq. do Ua upés ("Wall" ce). 

MUAUARY. Lago do Es tado elo Amazonas , na margem 
dir. do rio Bmnco . 

MUCAMBO . Log . do Estado elo Cear:l., no termo de Iha 
pipoca. 

MUCAMBO. Ri acho do E s tado da Bahia, aff. elo rio P a ra
ca tít, q11 e o e do Inhambupe . 

MUCUN AN. Log . elo Estado do Cea rá , no termo de Ma ra n
gu 1pe . 

MUCUIM. Um dos a ff<, da margem dir. do r io Pu1·ús, 
el e cuja fuz dis ta 590 mllhas inglezas. T a mlJem escreve m 
Mucuy. 

MUCURA. Lago do Es tado do Amazona s ; desagua na 
m a rgem esq. el o r1 0 Madeira (M a ppa de Spix e Mar .ius). 

MUCURA. Cacho ~ ira n0 rio Ua upés, no E s tado ~lo Ama
zquas . proxima das ele Uaca rá e J a poo a (Vallace). 

MUCURUTÚ. Lago do Estado do Amazonas, na margem 
esq. el o rio Punís. 

MUJUITIBA.. Ri acho dó Estado elo Amazon as, trib . da 
ma1'g" m dir elo rio Solim >es, entre o JL!ta11y e o Jut•u á . 
Tambem escrevem Mujuitttba. 

MULUNGÚ. Log. elo Es tado do Cea rá , no termo de Cas
cavel. 

MUNDO NOVO. Log. dv Estado do R . G . do Norte , no 
mun. do Martins , com um açude. 

MUNDO NOVO . Riacho do E~tado elo Ceará, no mun .. de 
L avras . R eune-se ao ri1cho S. Ca~ta no. 

MUNGUAIEPE. Lago do Es tado do P ará ; desagua na 
marge m esq·. do rio Cu ruá ele (Aiemq ue r. B. ele Mat·aj6). 

MUNIZ. 1\iorro do Estado do R, G. do Norte, no m1tn. de 
Flores. 

MURAS. Lago do illslado do Amazona s, desagua na mal'
gem dir d.o l'io Madeira, aba ixo elo rio Pira iua ra (iVlappa de 
:::>pix e Ma rtins ). ~ 

MURERÚ· UACÁ. Lago do Eshado do Pa rá; clesagua na 
marge m dir . do r icl Tromb• tas. 

MURICITUBA. Log. do Estado do Ceará, no te rmo ele 
São Be uellicto. 

MURUBYRA. Log. do Estado elo P a t·á, no dist. do Mos
queira, com escbol a . 

MURUJUCÁ-ASSÚ. Furo do illstado do Pará; desagua no 
rio Cu piJÓ. 

MURUCUTÚ. Lan-o do Es tado do Amazonas; desagua na 
m~ rgem Jn·. do riu ~ladeüa. T a mbe1!! dizem Murucu wba . 

M U RURÁ. Log . do ' Es tado do Ceará , no dist. de Mece-
jaoa . ~ 

MUSAMBINHO. Rio do Estado ele Minas Geraes , banha o 
mun. de Caldas e desagua na margem clir. elo rio Verde. Re-
cebe o cor rego cj.a Lagem. · 

NYT 

MUTAMBO . Log . dd Estado elo R.. G. do Norte , no mun• 
do Assú. t;; ncon tr! i ta mbe m esct•iplo Mutamba . 

MUTUCA. Carrego do E stad o de Minas Geraes, aff. do ri
beüã~ Sa nta Thereza, c1ue o é do rio Mi seri cordia, no mun. de 
Araxa . 

MUZAHY. Rio do Estado do Amazonas, afi'. da margem 
dit· . do Ua upés ( Va ll ac~ ) . 

NACEIA. Serra do Estado das Alagôas, no m~n. ~le Ata
laia . 

NAMBÚ-ASSÚ. Igara pé do Estado do Maranhão, no mun. 
do R osa l"io. 

NAZARETH. Laf\"O do Es tado do Pa rá, na ilha Marajá. 

NEGRA. Serra do Es tado de S. Pa ulo, uo mun. da Serra 
Neg l'a. 

NERY . Col'l·ego do Estado de Min as Geraes, a ff. do ribeirão 
da Sa ma mba 1a (?), que o e elo Pumba. 

NHAMUNDÁ. Segundo F . Penna é es1e l ago formado por 
um a ctila taçâ•> do rio do mesmo nome ante's Ll e oe lançar no 
Amaz.o, as . «Com etl"eHo, d1 z o B. de Mar"j ó, a penas ;;e f~cha, 
o la go entr<~. a hi l ogo na n1arge m d!r. o Ca uu,·y, o pt·imeiro 
braço ou pa t• a:~á·mil'i m que o Am azonas lhe euvu.t., 

N .fiECO. Morro do Disll·icto F ederal, na freg. de Santa 
Ann a , com um a ca pel tinha de N. S. rte Monte Serrat. 
~·mui t o habitado. 

NICACIA. Iga l' a pé do Estado do Amazonas, no mun, de 
Itacoa >I a r a , á ma r geu1 dir. elo rio Cur\uÚ. 

NOVA. Se t·ra do Es tado do Ceará, n o roun. de La vt•a s. 

NOVA. Lagôa do Estado do R. G. elo Nol'te, no mun, do 
Ma ,·tins. 

NOVA. Lagõa no mun . ele S. Domingos do Pra ta e Estado 
de Mi,as Geraes, á rn a r ;;em esq. do rio Momba~a. T em cerca 
de 2U kils . ele ex Leu sao e oi to em sua ma ior la rg ura. 

NOVA ALMEIDA. Rio do Estado do ill, Saoto. Vide 
Reis M.agos. 

NOVA ESPERANÇA. Log. do Estado das Alagôas no 
mun . do Por .o de Pei.lras, co"' um e ng~ "ho de assucar. ' 

NOVA FLÔR. Log . do Es~ado das Alagôas, no mun. de 
ALa la ia, pom um en o-e nho de assucar. · 

NOVA LOUZAN. I!;staça.o da!!;, de F. de Campinas a 
E. Sa nto do Pinhal , no .t;;s taJ o ele S. Paulo, en~re GouselheLro 
Laur11ti.lo e Moita Pa z. 

NOVA OLINDA. Lc1g . do Esta do das Alagôas, no mun. de 
At.• laia , curo um e ngenhu ele assucat•. 

~uVA REFORMA. Log._ do .t;;st ado das Alagõas, no dist. 
ele GetJtuba e mun. de S. Ltuz de Q Jtunde, com um engenho 
ele assucar. 

NOVA SANTA RITA. Log . elo Estado das A.lagôas, . no 
mun. ele Atal ai a , com umengenho ele assucar. 

NOVA VENEZA. Pov. do Estado du R. G. do Sul, no 
111 un. de Ca xi as . 

NOVO. •do do Estado do E. Santo ; vai para o rio Jacara
hype . (Daemoo. A Pr ov . do E. Santo). 

NJVJ. Carrego do ii:stado ele Minas Ge rae~, aff. da margem 
esq. do rio Sacr a mento, aff. elo rio Doce. Tem 12 kils, ele 
ex tensão. 

NOVO. ~io do Es tado ele Ma tto Gt·osso, aff. do At•inos. 
t-teceue os ri ue irões P,wta ua ls inho e R etiru. Em sua margem 
esq . fi ca um a llleamento de Bacahiris. 

NOVO MANGUABA. Lng . elo Estado das Alagôas, no 
mun. des te nome, com um engenho ele assuca r. 

. NYTERÕI. Log. elo Estado das Alagôas, no mun. de Pilar 
com um en genho de assucar. ' 
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6. Log. do Estado do Ceará, no termo de lgatú. 

OCOA'. Lago do Estado elo Amazonas, na margem esq . do 
rio Jttraá. 

OIÁ. Ilha s ituada desde a bocca elo Tocantins pelo Tajapurú 
até á foz do Xingú, no Estado do Pará. 

OLARIA. CorrPgo do Estado de S. Paulo . aff. do rio das 
Pedras, en \r e Cas~t" Branca e Pit·assununga. E' taiubem deno
minado Olat·ia de Antonio Machado. 

OLARIA. Cort·ego do Estado de S. Paulo, banha o mun. 
de Sorocaba e desag·ra no rio deste nome. 

OLARIA. Al'J'oio elo Estado do R."G. do Sul, desagun na 
m ar gem esq. do rio Jacuhy enu·e os ar,·oios Banhado Gt·ancle e 
Monte-Alegre. 

OLARIA. Lagô~t do Estado do Paraná, n a com . elo 'l'ibagy; 
clesagna no r i o ela Fortaleza. 

OLHO D' AGU A. Log. do Estado de Mat·to Grosso, no clist. 
da Chuparia e rnun. da capital. 

OLHO D' AGUA. Morro do Estado de Matto Grosso, 110 
mun. de Miranda. 

OLHOS D 'AGUA . Corrego do EsLaclo de Minas Gerae8, afl. 
do rio Taquarassú. Hmwe-se ao Lombrigas e corre pelas di
visas dos dists. ele Taqnat•assú e Lagôa Santa . 

OLHOS D'AG'J A. Cot·rego elo Estado ele Minas ;G~.'aes, aff. 
elo rio P at·do , no termo ele Caldas . 

ONÇA . Parochia elo EsLado ele Minas Gera~ s, no mun. ele 
Pitang11y, banhada pelo l'io S .. Toão . Ot·ago Sa11t'Ann.a. Foi 
creacla parochia do mun . de P i tan g· uy peJO § Vil a r t . l da Lei 
Prov. n. 209 de 7 de ab ril ele 18±1 e Lei Prov. n. 1.046 de 6 
ele jul ho de 1tl59; inc .. rpo,·acla ao m •rn. elo Bom i?im pe lo§ XVII 
art. VIII ela ele n. 3:34 ele 3 ele abr i I J·e 1S47: ao murt. el e 
Patafufo (Pará) pelo§ 1fl art. I ela ele n. 386 ele 9 rl e out r1bro de 
1848 . T ,.. m eschs. publs. de inst. pl'im . Nesta freg., na fa
zenda do~ Guardas, nascetl a 18 do agosto el e 1818 o Dr. Mar
tinha Alves ela Si lv a Campos, que falleceu em CachamiJú "29 
de março de 1887. Vide Rio de S . Jofio Acima. 

ONÇA . Log. elo Es tado das Alagôas, no mun. ele Pol'to 
Cal v o, com um engenho ele assaca t·. 

ONÇA. Sel'ra do Estado de Mi nas Gel'aes, no mun. de 
Calagu azes . Dellct descem di versas agttas que vão ter ao 
:tviul'ia li é. 

ONÇA. Rio do Estauo do Rio ele Janeil'o; é um elos esgota
dores da lagóa Feia. 

ONÇA. Corrego elo Estado de Minas GeraM, alf. elo t•io 
Macahubas pe la mal'gem clir., nas divisas do clisl . elos Olhos 
d' ilgLta. 

ONÇA. Cot•reao elo Estado ele Minas Geraes. alf. do ribeirão 
elo Amparo, que

0
o é elo rio Jacaré e este do Grande. 

ONÇA. R io do ITistaclo de Minas Geraes, nasce na serra do 
Espinhaço e clesagua no rio 'ranque . 

ONÇA. Lago do Estado elo Amazonas, na margem clir. do 
rio J uruá. 

ONÇA GRANDE. Rio elo Estado d e Minas Geraes, banha o 
mun. ele 1::;. Durningns-do Prata e elesagua no Piracicaba. Ha 
a inda ou tro rio, aff. cln Pit•acicaba denominado Onça Peq •tE! no, 
que tPm 42 kils. de exten são e que é maior que o Onça Gt·a ncle . 

ONÇAS·. Riacho elo Estado elo Parahyba do Nol'te, aff. do 
rio Piranhas. 

ONÇAS. No liveo 11 Prov. ele~ · Pa~tlo, pags. 555, faz-sa 
mençfi.o no mun. elo Tietê de clous r1os com esse nome, um aJl. 
elo 'l'i eté e outro aff. elo Sorocaba. 

ONCINHA Serra do Estado de Minas Geraes, no mun. de 
Catag11azes. 

ORATORIO. Log. elo Estado elo Ceal'á, 110 m:tn, elo Quixe
ra mobim. 

OROPY. Lngo que, segundo Spix & Martius, desagua na 
ma t·ge rn dir. elo rio Madeira, no i!; staclo do Amazonas. 

ORTIGA. Rio elo Estado do E. Santo, aa·. do ltapemirim. 
(Daemon Pr·ov. elo E . Santo ). 

OSTRAS. Riacho do Es·tado elo E. Santo, entre Itaünas e 
Mucttry. De~agua no oceano . 

OURIVB:S . Corrego do T~staelo de S. Paulo. E' um dos ma
nanciaes dn fornecimento cl'agua á capital. 

OURO. Serra do Estado· rle Minas Geraes, no mun. elo Serro, 
nas divisas do .dist . do Milho Verde. 

OURO. Corrego elo ITistado Minas Geraes. Por suas cabe
ceiras passavam as clivisus do di st. elo Bom Jesus ela Penha. 

OURO FINO. Estação ela E. de F. Sapncahy, no Estado de 
Minas Geraes. inaugurada a 12 de abl'il ele 1896, a 16 kils. de 
Francisco ele Sá. 

OURO FINO. Con ego do Esta.do de Minas Geraes, aff . do 
ribeirão Santo Antonio, que o é do J equitinhonh a . 

OUTEIRO DA PRAINHA. Log. no mun. da capital elo 
Estado do Ceará. 

OVELHA. Arroio do Estado do R . G. do Sul, elesagua na 
margem e:;q . elo rio Cahy proximo á fo~ do rio Cadeia. 

OVOS. Ill:ia do Estado do E. S~tnto, na barra do Itapemirim. 
Fó t·m a o a ncoradouro ao l ado elo N . 

33.576 
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ABAETÉ . Villa elo Pará. Accre8cen te-se no fim : Foi ele
vada á cidade pela Lei n. 324 de 6 de julho de 1895 e insLal
lad<t em 15 de agos to elo mesmo auno . 

ABBADE . Pov. do Pará . Accrescente-se no fim : Orago 
S. ~ cão . Foi elevacltt á categoria ele pov. pela Lei n. 324 dt3 6 
de Julho de 1895. 

ADQUINHON . Rio do R. G. elo Norbe . Accre•cente-se no 
fim: Nasce na serra elo PatÍI e clesagua no Upanema. 

AGUA BRANCA . Villa elas Alagôas . Accresceote-se no 
fim el os Accrescimos e Correcções elo i 0 vol.: ffim virwcle da 
Lei n . 74 de 1 de j unho de 1895 voltou a sérle desse mun. 
para a vi !la d' Agua Branca. 

AGU A AZUL. Rio do R. G. do Norte , no mun. do Ceará
mirim·. Accrescente-se no fim: Corre quasi p .. ral elnmenta ao 
rio do Meio e <õ~nt r a n o rio Ceará- mil'im, perto da cidade . 

AGUA BÔA. Riacho do Maranhão. Linhas 2 onde , se le 
Hapicurú- leia-se Meari m . 

AGUAPEHÚ. Rio de S. P aulo. Linhas 2, em lognr de 
I tcmha-m, le ia- se Jta,nha,em. 

AGUAPEHY. Rio de S. Paulo, afl'. do Paran á . Accre.s
cente- se no fim : E' tambem denomin'ado rio elo Peixe e r e
cebe di ver sos tr ihs., entre os quaes os córregos da Barreira, 
Mandaguahy e l\!Iemoria. 

AGUA PRETA. Villa ele Pernambuco. Acct·escente-se no 
fim: Foi elevada á cidade pela Lei n. 130 ele 28 de ju n ho de 
i895 . 

AGUAS VIRTUOSAS. P at>ochia de Minas. Acc.-escente-se 
no fim ; E' uma bel! a pu v., de so lo muüo accidentado, a tt·a
ves3ada p~ l os rios Mombuca, S. Simão e La •??ary Peq,teno, 
com um as 500 casas , edill.cadas parte na platllcie ou vat·zea e 
par te nos montes pouco e levados que cit•culam o pov. Tem 
urna modesta matl'iz si tuada em Jogar elev.tuo , fico.ndo-lhe 
por cletraz o nemite •· io; duas fontes de ag- uas mineraes . se11d0 
uma gazoza e outra fet·rea; um estabelecim ento de duchas; 
va rias hoteis e a lgum comme rcio. Lavoal'a ele fumo, café e 
cereat3s. E' lagar muito procurado pelos cloen tes do !i g-ado e 
do es tomago . T em um a es tação cl<t E. ele F. do Muzambtnho, 
situada entl'e as es tações de Bias Furtes e Cambuq•nril , na 
set·ra da Campanha . A freg. te m ele se is a sete mil habs . 
Compt·ebende os logar es Sertãosinho, R etil'o Feliz, Vo1ta do 0', 
Pilo Acceso e outl'os. 

ALBERTO DIAS. Ribeil·ão de Minas, aff. do rio das 
Mot·tes. Accrescenle-se no lim: O Dr. Augusto de Abreu La 
cerda, que cons iclet·a esta ribeirão e o ela Ressaq uinh a como 
form:1.dores do riacho elo Freire, e este trib. do rio das Mol'tes 
diz: "O ribe il'ãO de Alber to Dias nasce nas fl' a ldas da ser:a d; 
Conceição, junto ao Morro Qu .imaclo, a 1.200_ metros tle alli
tud"· Sua nascen te é sombreada por cap~ - roes e o ter!'eno é 
de origem gneasica . Pas~a por Pouso AlegTe, fa~en cla da· 
Cachoeira e vai cortat· a E . de F. Centt·al Junto a faze nda 
elo Ribeirão, séje de um dist . , e, depois de at •·avessat• uma 
pequena varzea, continúa em valle estreito, passando succes,
s ivamente pelo Baodeira, Re is e BuL·aco; a té se t·eumr ao r.t
bairão da ttessaquinha, a 970 metros ele alllt~cle . _Seus affs . 
da 'margem esq., todos ele pequena impor tancta. sao : o eor
r eg-o do Pinheiro, qLte passa pela fazend a elo Reg~ault, o do 
Cal'á. e o elo Carro Quebrac\ ,J , que teem sua foz ab,Lt~o da séde 
distt•ictal do ri bei1·ão de Albet'to Dias . A' marge m dtr. descem 
muitos affs, das fraldas da 5'6rra da Tt•apisouga., e entre alies 
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alguns conegos volu mosos tem denominação desconhecida . 
Sâ•J dignos de nota : o carrego da 'l'apera e o t·ibeit·ão -elos 
Pintos, que recebe á marg·em elit·. o con·ego da Cachoen·inh a 
e o rlo Cond é ; n corl'ego de S. Ben to, que nasce nas ft·aldas 
elo mo•·ro elo Nené. o currego da Venda Queimada, o da Ex
trema e o da Bandeira» . 

ALCATRAZES. Jlhas de S . Pnulo. Accrescente-se no fim: 
- I~stas ilb as se acham inteiramente isoladas a cel'ca ele 34 
kils ela te t·t·a fit•me e o grupo todo compõe-se de uma ilh <\ 
grande e 10, ou. mai!5 , ilhotas d;~s quaes a lgumas se acham 
p~ rmane n te mente eubmet·gtclas e ou tras se tornam vi si v eis 
unican1e nJe po t• occas ião d"s g-r ,neles mcc rés equinuxiaes . A 
maior dellits e ele fórmJ. irregularissima e tem o comprimento 
maximo ele. 4.5 k ils. sobre cerca de 2.5 ki ls. de l.rgu ra maio 1• 

hà,'endo logat·es de me no;; de ki lo metro de l at·o- um. Póde s~ 
diz.er que e !la é coustituicla ,ele cincograncles prcoq pt:incipaes, 
unidos eolre s t po r varl:tS se l'tes de ptc"s menores, CIIJOS in ter
vallos, em a lguns lngares, durante o cot•rer dos SP. CLtlos fo r am 
atorrauns pelos detrictos das decompos ições , fot·manclo nestes 
lu~ares um a camada -e tel'ra .ele um a fe rtilidade assornh ro~a. 
Dar ia or ig~ m, este facto, a uma vegetaçã . daB mais lc!Xnt·iantes 
si não fosse a quas i abso luta falia de agua , a qual se escôa toei~ 
po1· ba ixo da carnad<t te r ,- osa sem ter onde se ao-g lomerar nem 
forma r rese rvatorios. Da h i pt·ovém a p •breza ,:'e la ti v a da fl ora 
que pela se lecção e ad •ptação fez pt·edo minarem as plantas 
gordas _e coriareas das Cactuceas , Gesueraceas ,_ Cannaceas, 
Amarylt de><s e Brome ltaceas. alim entadas como sa.o pl'incipal
mente pelo Ot'V >tl ho e pela n" tul' al hum iclade atmos[Jhet·ica 
A configm·ação elos picos e elos rocherlos é, em gera l, co nic~ 
e ha a l!J paredões verti caes ele JUIIÍS de 150 metros de altura 
Term in>tm todos eltes em um calote mais ou mt3nos agndo ~ 
a rt·edondado, ma s ntmca plano. lJah i sernue se que por mais 
nume•·osos qtte fossem os habitantes al ado~, nenhuns depositas 
ahi se poderia m fot·mar, P'IÍS , ao passo que u ma cam cela se 
formava , as pr imeit·as agnas plu viaes t'aLa lm ente d isso! vel-a · 
iam levando- a coms igo pe tas Pscat·pas abaixo, e a côt• a lvis
s ima des tes rocher!os imponentes bem attesta a contin ua e 
inin te. rru pt:c caiação desta so lução de cal phosph ttada. O 
mesmo acontece com a 1.arte terrosa da ilha, purque a inda que 
esta. terra, na s na maiot· parte, esteja compos ta de gna no 
pó,le-se affirm>ll' que as par tes solu veis j it hn. muito tempos~ 
foram , l avadas e dtsso lvidas pelas aguas pluviaes, de fórma 
que não cumpensaria trabalho algum· clispendido com a sua 
exp loração. 

ALDÊA VELHA. Rio do R io ele Janei r o. Linh as uma e 
duas ri sq ue-se - j unta-se com o Ipucá e - Accrescenle-se no 
fim - ou Agua-pé. 

ALEGRE. V tlla elo E. Santo . Accrescente-se nofim:.:.... 
Deste ruun. recebemos em abri l de i8J6 a seguinte inform a
cão : « O actna l mLtn. do AlPgre, cuja séde e ra ainda a rt·ai ;.l 
pouco depois da Republica , penenc ia nessa época ao rnun. do 
Cachoeira do Itapemit·1m e com. elo mes mo nome, da qual 
dista apenas nove e .meia leg 1as exactas . Hoje com. e mun., 
compõe-se dos d istr1ctos mun ic ipa ,•s do Veado (art·.LiaJ), Café 
(at' J'aia l), ltaypava {art•a ia l ). Vala elo Souza (povoado) e R io 
Preto (povoado), cr eaclo distr1cto em j a neiro ul~imo . A pai'L ir 
ela séde (v illa do Aleg t·e), pócle-se ass im cleteL•minat• "-S po'li• 
ÇÕ<'B e distancias dos ' 'I l udi los clist l'iclos : Veado ao o ~ ste , 
seis legu<~s; Café aos tl, t •·es e meia leguas ; Itaypavil ao norte· 
a eis e meia le~uas : V a li a do Souza á leste, tres e meia leguas : 
H. io Pt·e~ ·\ li rnitrophe elo Veado, nas divisas de E. StLi!.l.o ~ 
Minas, s et~ leg uas a oeste. O aspecto physico ela villa do 
Aleg t;e e em get•a l elo seu município, é montan hoso, mas relati
vamente pottco pedregoso, parecent.lo a p1·imeit·a vista composbo 
un1camen te de florestas virge ns intet·m inaveis, devido ao pouco 
J:iovóamento da ztJna e á distancia d as fazendas entt;e ai . A 
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irreg ula ridade elo se u systema orogr aph i co faz iguo lmen te crer 
qne. o~ S' US mnt'l' OS e rll ••n tu nhas s ur ; em a es mo, isolada
m ente , [J'lrém o b;e t·vação ma is deti da ve r i fl c:t que tod·>s es ão 
n t tu t·a lme u te ligados a um S.)~te ru · t de cade ias a co rolil lta i rfl.s 
bem clelet·mi nadas no seu co11 j tw cto ge ra l. O ri o que atra
vessa parte da villa do Aleó re é o - R ibei l'ão A leg t•e , - q ue, 
em um r eca nto fi a pr .Jp ria villa se clespenha em m <l.gn iftca e 
a ltíss im a cachneit"1 ol'l a ol a de somb l'i<t a opu lenta fl ol·e~ta e 
cuj, ribe i1·ão, apóq duas out:'as:;:q ué ·'l as de regulat· a l tut·a, vem 
form a r rem a nso n ·1s prox imi rlades ·rl a fazen d • de S . Fra n
ci<c'J cu jns portos at1·ayessfl. Ht; i1·, n pós um pe t'Cill' SO ele le9,'ua 
e meb d aspej :tr as suas aguas sal uher l'i mas no rio Itapemiri m 
(conhec id o vul::r~r rne n te po t· Rio Norte, nessa r ·gião), elo 
qua l. como mu it'ls ou •r ns é tl'ibutario. ··· Tem St.tas nasc9nt"s, 
o Ribeirão A legl'e, n as eord ilhe iras do "Calç<tdo '' · O It·tpe
mirim. ri n pt· i ncipal. que at 1' fl\<essa g r a nde p>tr tr. elo m uni
cipio do AlP" r e sohe1 até os ca mpo• n :tt ivns r\n Ca:•a t·aó em 
cuj') vas•o snpé t em as "uas n ~s~P ntes e r ecebe no se u ctu·so 
p "las tet·r t s do mun. a<; agt1as lributa l'ias dos rio Preto, Veado, 
BMt Vista, Ttaypava. Santa C1"1 1.. A l •g t' P. e out1·os ·llém ele urn a 
inl1 n irl ar\P rl ~ cot·1·egns e ribeirões p ' re nn es , que o a li •ne ntam 
em todo o seu pe•·r.ut·so a 1;é a sua. J'oz. na Ba rra elo Ita p•rn i• 
ri m. Da "ua n asce nte, até n ext r •m') np pos ·o d o rn tn icip io, 
a sua extensão é calcnl arlar em 78 k il ometros '<' ~ pt•ox tm :t d a 
men te . As ser r as ma,i s im p') 1' tanteq sãn as elo Itay r a vn, Boa 
Vi s L.a, Santa Ct'tlz, Ca n'!al ha<; , L a.mhar_y, qu~ . e m s inttosas 
curvas e c~prich os ·•s rlir~cções , aht·acam OR m •mi c ipi os cl n 
A legJe, Cal cnclo, ~•piri ta Sanb do Rio Pardo " Rio Pardo, 
),)l'Opri a me nJ e. msSftS montanhas e S Pl'l' ~S . pt•e nrJe m-qe \Orlas 
a vas ta corriilh e it·a do Cap~t·aó. nota ,·e l pela sua "Xte.,,ão e 
volum e, que 'l. bra n ge qu a< i ·tnrlo o s nl rio l~s~a'io. S i hem 
qqe la rgo e quas i sempre profunc\n. o ILa pem iri m n ·i n tem ilha 
al g uma. P or sun. vez, todo o vasto est ·1ario de fl ores ta s e 
COI'regos clo m11nic ipio não co nt:t nm só lago di g no rl e no t,. 
As cnr insichrles natnt·aes mn is 11nporbt nteq cln m •nic ipio são 
as co ns r q·tentes ela cli•pos içii.o top ng r ph ica do sen t •t'l:eno. 
T odo cortarlo rl e innum er.ave is n 1sr.en tes. P'~SSite m:tgo i f:lcas 
c!l rhoeir ~s. qu erias e cascata~. de effei t s des l ttm 1n·a ntes. Sa
lie nt 'l. m-se d'entt·e muit~R. pel • seu aspecto gt·~ ndioso e 
c_ycl npico a cac t,ne i1·a do Alegt·e . com cl •c li ve.~ tndtJnsos. offe
r ecenrio ao ímpeto rias aguas ;urud fl.s sal i enc i a~ e prn l'undas 
reen tra llci Rs na ped ra n -•::r rH. e ln z idi 1 ; a C<tchne i1·a da F u
m :t a qtle fórmn c!lm aqn~> ll a pe t·feit1. a nti th ese , pe la r ez nl a 
riclade da Rua fórm'l. su t·prehendetltP. ªv1·ese n ra n.J o " qu eda 
daR suas ag 1aR tres ennrmes 'e nçó~s rl 'ag tm es pe lh a nte, cahindo , 
em verticeR p•rfeitos. d e nma a ltu1•a prurli gio~a . e l eva nta ndo 
d a s u:t ba .~e r!P. n •" v~p ·' r hra n co que se e leva a g rande ~ ltu r:a 
como frócns de nuve 11S, ele nnde lh e vem o nom ~ ele Fumaça. 
Da su a base abre-se vasta C9.V<' l1na o nde se pen otm rom fac i
lidade, e rle cnjo interior se póde cn mmnrlam~n te adm ira r a 
cnl os~al fi.ta d'a'l'un q·1e lh e in tercepta a fr en te, cnmo po le t·o•'J 
p out ico. 1 ~', inq uPstionavolm en:.e, a m tis not H< ·I e ª ma i ~ 
cle, l ttmbrHnte rle todo o E:•tarlo. Pa t·a as b.t nrla.A do f';npa raó 
e Santa Cr JZ, ex istem tambe m fut" las e lapas não ex plora las 
ma~ cur ~ooaq pela sn·1 d i•nnsiçàn struct tr a i; · lg- un s naturaes 
fa li a m d ·1 ex iotenci a ela perl ras Pro cuj aR faces poli das ·te m se 
ob,ot·v"clo in<Crl p"Õ•s e r!Pse n ho• g rotescos. q te pn recem ori
g1n •rtns ria é po,ca• prim it ivaR . !i;Rsas rPgiõe•. a li ás v:~stas e 
inh <thitarl ~'· .i á p~~"- di s''l. nci fl. rl')s p•vofldos. j á. pe lo r irrnr rln 
cll ma assa.s fr1 n. sa, vulg-armAnte cnn:;:1 l e rarh~ como rtqnis .:; i
rr.as .Pm 0111'0 e outl'os m etnes preciosos, a li ác; j á enco ntra rlo c; 
sob as prim eit•as cam·1rlaR cl • s~ l o A fa 11n a é a b ltn rlant is
s i ma . De um a pt·overbial uhet·dade , nas a l tas, cn mo nas 
bahas t•eg iõe• ; fet·t ili •~rln. • P'lt' '1111 S·•m nnmet• o rl e l'ihe irõ .s. 
rios e t•egatns; isento rl ~s ge~clas, descn nh ·•ce nclo n~ Reccas 
tortnran~es, é para l ~•t i mat• . q te se não P""sa me -H:ÍO'Ia r 
sin.io a cuh ·r a elo café, pois l[ttP o•tLt·a não hrt. O h n•nern 
dro ma is r moto R · rt'in vem ao p0voadn. cotnpr"t' ~l.é o at-roz !! 
N o m n nicipi f\ 1 gt·:tr;ns á ini ciativa ele alguns faze nde iros int•l 
lt g ' n te-s, ,·ae se dese n v oi v tFln c ro mo em outros, a co lon isação 
p or e ur'lpen• . os q•ta es. sed tz ido• pot· sua vez, p• la idé>t d ') 
ga•1 ho t·n nido e ma is avuh <t d •J , vai acompanha nd o a rot in a e 
só se applicando a um:t n a t u•·eza de c1tlt 11·a,- a elo c 1 fé. 0 < 
prnprie ta 1·ios 1'ttr•e• , se 1 hn t•es ri e g r ·tt1cles ex tens ies ele m at ~ a~. 
de tx>t tn-n'aq in cul ta~ a c\eqpo vna1 l>ts, O' qn e concorre g t•n •cle
m en te p•tr>t o lento pnvuamento dn Ioga ~ . O c li ma, mesmo, 
att,e n r\endo- se ás r esge.c \ ivaR a ltitu·les, cl i ffe r e seqsi velmente 
nos cliver•ns pont,oe dó ITl 10 icip io; assim é por d,e rnai" !'r io 
no Caparaó>; frb no v~.aclo , í ·esào no Ca fé , tempe r ado é 
quentl'l deB'C'endo até a va:lla do S·ouza. Do municipio, a penas 

um a pequen a p a r te é ser vida pela E. ele F, rlo Cacboeit·o elo 
I ta pPm i 1·im q" e tem o s eu pnn •o te t'm 1na l no Pomb;, l. d i ~ tante 
un s clo1.e kil c•me t' •'I ria vi l la el o Aleg t· e . Na l~s t 1ção e se'IS 
a.rt•e ,Jn 1• s h ' co m mer c io i111porLn n te. O tUelhor rla proclucção 
elo café d n ·nuni c tpio é e ncam inh a 'io pa ra a Victori a p ·t.r t .o 
con<;11rno local que , e ntt•etantn , se l'ol'Uec elo R i') da Jan e it·o. 
A futu 1·a !];, ele L<'e i'I'O l~< ptl'ito S a nt11 e Minas, o1·g·tnisada 
pelo Sr. Ba t'ão de Guah y, a bl'i ··á nn mtwi c ipio, s inão a o l~shado 
todo. um a nova é ra de pt'·lspericl arles e será o in i c io el o a le
v :c n tamento elo l~st'l. c\0 á a ltura dos mal~ p t· ospe t' IIS e ad ian
tados. Do m ·tnicipio depende m os povoa ··Jos ele Santa A nge l ,ca, 
Pombal, Cht·y• tal e outr os , afó t•a os cli ; Hchos j á me neio
nu los . Com t•espeito á salu bl'i elacle, gnsa o municipio ele 
j 'lsta notneacla, po is , desconhecem-se n e ll e as m olest ias en
dem icas e p •-l'i 'lrli cas q ·1e g t'>tssam em cert.ns log Lt'es . O povo 
do lng l l' é ger tlme n te sad io e ue rn disposto O Aleg re, si 
b• m q tt e um dos m a is a uti gns _ logares el o E:st1.clo, tem se 
clesenv nlviclo co m g ra nde l'e nttrl ao . Con Len cln, h a cincoenla 
an nos pa•sarlos . pouq ui ,s im os habita ntes , raraR faze nelas e 
pl'i .a<:lo q tasi , ele via s ele commuoicação, e r a um Joga r se m 
irn po t·tancia, gos ·tndo de cl"plot· ave l r epu ~ação pot·qu"' ele lla 
faziftm o i:h P-a tt·o dos se u~ crimes e d~pt" tl açôes, os Lege ndarios ' 
Ti1·a- cottros, J oaqt1in'l .lu stinos , 8Pnecl ictn Espa nhol e outro~ 
de igua l j aez, GJ.tte adq ·tiriram tl'i s te celebri dade . Nos seus 
tem pus mais remotos era r eg ião· privada d os inrl ivs bravios 
qu -' se communic1va m co •n os elas m a t·gens o pposta~ elo " José 
Pedt·o , e rlo Rio Doce. S tppõ ~-se que e·•r.es s il vicolas viviam 
em cons t-a ntes 1utas cmn a quelles : parecem dar dis to ca ba l 
tes •e munhn, as ossadas agg!o'met·'l.d as e1n dete 1• minarJ oq pontos, 
q ·te se tee m e ncu n t racln . como ha p·.ucoq m ezes, a ind a acon
teceu, e m te t't' ·l s do « L llD l.Ja ry », á en trada de um a gntta. 
Os primilivns co \o nis · tdol'e~ , fo ram [10men s qne vinha m elo 
Est<tdo do Rio ela J a neit•o (e ntão Pt·ovincia ), sedttz idns pelas 
clesc l'i pçõeq fan tas iosas elos ant igos •azende iros do baixo lta
pe mirim, celeb1•e nessa época pelo g r a nde num •ro de f~zenel ~.s 
de c<tntla e pe la importancia pessoal dos se nhones q •te e nt-ã o 
clomin ~vam o Tt·qJe,1 it•im. sob"e•ah m ··Jo clent1·e tod• s o vutto 
elo p >d ?r nso Barão ele Ita pem iri.m, especi e de senh or fe uda l 
desses log-~res. I-l oja . porém, g 1·aças á be ne fica l e i de 13 ela 
mni n, ao ,. fa us tnso advento de 15 ele novembro, o loo·at· é 
il b•u lutama nt • o ·ttr n ; p aci fico, na a cce pção m a is luta d~ p >t 
la,• r a , or dei ro e amigo Jo t• r ogl'eqso. llovo, em summa, tt• a 
balhaclor , hospit <.d e iro e essenci 1l menle r epttblica no». 

ALEGRETE. Cidade do R. G . do Sul. Acc resce nte-se no 
fim: «O Al~g,•ete, cidade ela terceit·a ordem des te Estado. é a 
séde da com. ele se u nome, e está e dificada no ext ,·emn Oeste 
do R. q.. do Kul, e n1 tet• t·,•no mais n tt menns e le v!tdo. á mat·ge m 
e,q, do ri o Ibi n tpui ta n , fjUe 6 •tm c(o~ p ri ncipoeq affq . elo [bi
cuhy em q•Jese v,ae 1-in ç>ll', a esq. a41 kii A. el -1 c idade . P osição 
qe?g Cbphiaa : La't. ~9•46'58" S . Longit. 55"43'22'' O Gr. JJeali · 
nação da ar;.ulhp, mafÍ•wtic;,: 5°~6'3 !" 1 ) . Altitucle: (pt·uva vel) 
!tOm. A surp '[icie Jo mu n. é de 288 l eg ll as qn ad1·a d as . tendo 

-1 8 !Pg lt>L S •\e L. a O. "- 16 de N. aS >1. A rle rn a"caçáo d a deçlma 
u"bana ab l' ange ttm :t a r -·a de ·1.33 >. 8QQro•ooq. Sob,·e s til, fu 1 daç~o 
enco ntrá mo' em dous aut n·i• adoti livr >s a lg um " cotts ;t q 1e para 
aqui, com a cli~ida van ia , traslada mos.- Depo is ela cam
p,nh a de -1 8 \2 , fn·mou-se na m a 1·ge t11 r- sq. elo rio Inband tfiy 
um ,,camp 1.1tw(l o d e trop:'s pot·tug uezas, elo ~ tt al origino u-se 
uma a l cle t · c.nrn a ,1 n vocaçao rl e N. S . da Conceição; na cam
panh a de 18to . porem, os t nrie_pen de ntes dos Esta1los H ·s pan b oes. 
9u:1 no! r) e:~: pulsos pel o cap t tao [:te ner a l Marquez d e Aleg1· e te, 
Ince ndia ram a na•cente povnaçao, ~t e de>appat·e en , de txa· tdo 
a pe n s vesttgtc<; ele s ·ta ex ts te ncta. Es<e loca l é a té hoj e cn u h e
c td o. li g-U t' .l ndu mes mo e m nlgu m as ca rt 1s, pelo nome cie _CapeHa 
Que imada. D iz a Lr acl içào que . qu a ndo isso s ucceclPu. a lguns 
devotos lernlwa ram-se de esco11rler nos ma ttos v i ~ inh iJs a i tmwe m 
da san ta q·n" invoca~m, e que. ma is t"rde, ~end'l e ncontt·~'i a 
1• u a ppa t•cce nrl o, foi pa t· a a nova p •voação a Sen hot· a ela Concei~ 
ção Apparec id '• que a té h •Jje ê s ua pacl.roeit•a. O .1-larqu ez ele 
. \.l e~ t·e te fez então co nstr a ll' uma 1greJa a_ ma rg" m esq. do lbi
ra puita n e em Lnrno cl ·li a co1~eçaram a edlfi car os h a bits . o qae 
deu ot·i gem a h oje fl o1· ·scente c tdacle d" Al egr ete, cuj o nome to mon 
etn t· ~ co nhacÍtnantn a o Se ll tllu st r 2 protector e fun daclo1• . mn• 
treta nto, diz o co nego J . P . Gay_em s ua H istoria da 1-tep. Jes . 
do Ptt•Rgtl ·ty, >l r espe tto cles~ <t C(dade : «No ornr~l do Com
me,·(}iCJ p1tblioa d 0 no Rto em J Unho de 1849. t t• at~ i ele uma m a., 
nett• a, m'a is eltte n s ~t d •> ql!" o -posso t:'azer h oj e da 6undação da 
então v illa ele .-\leg,·e e . O General A b11~ u foi o f tnrl'ador d a dt..ta 
povoação e o Mu.!"quez do Alegl"ete t"oi ffeu grande pro11~ctar. 
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Foi estabelecida primeiramente nos limetes de S. Borja ele que 
foi filial, e conjunctamente Uruguayana, Ilaquy e Sant'Anna. » 
-Foi elevada â categoria ele villa por Dec1·. de 25 de .outulu·o 
ele 183'1 e mstallada em 3 ele junho ele 1846. Fot elevada a ctdacle 
por Lei n. 399 de 22 de janeiro de 1857. E' com. ele segunda entt•. 
ct•eadu por Lei Pro v. n. 185 ele 22 ele outubro de 1850, e clas
sificada pelos Decretos ele 29 de julho ele 1853, 4 ele .setembro 
ele 1872 e ultimamente ele 31 de dezembro ele 1892; sendo seus 
termos Alegrete e Quarahym- O termo de Alegrete só tem a 
sua parochia, a de N. S . Conceição Appar ecida . O terreno elo 
mun. banhado por diversos rios e art•oios, é excellen·te e rivalisa 
com os da fronteira do Quat"ahym ; sendo mui fertil om pas
tag~ns, cr ia com abundancia o gado vaccum, cavall at· e ~ua r , 
que é o principal sinão o unico ramo ele riqueza clesd~ mte ~ 
ressan·te municipio .- Os limiies elo mun . ele Alegrete sao quasi · 
todos naturaes ; sendo que a divis.a pelo N., dos muns. ~e 
Itaqny e S. Francisco de Assis, é feita em toda a suil. ex tensao 
pelo rio Ibicuhy até, para cima, á barra do ri~ Itapevy-qtte, 
por sua vez faz em todo o seu percurso o hmt te L. com o 
muu. do Ros~rlo, que é fechado ao S. EJ. pela Serl'a elo Cavel'á. 
O rio Ibil'Ocay que tem suas nascentes pelas fraldas ela coxilha 
de Sant'A.nna 'mun. de Quarahym, faz tambem o limite O., 
ent1·e e~te e ~ mun. de Urugtmyana. O limite ao S. que é o 
mesmo elo N. elo Qttarabym, é então dit·ectamente pela coxilha 
de Sant'Anna, passando em seguida pelo passo elo Marmota 
no arroio Pai passo, que é um dos a!l's . do Ibirapuitan, e. neste 
ultimo pelo passo da Picada, seguindo a vertente clenonuna~a 
Santo Eustaquio até o Caverá, p ela qual desce, tomando entao 
o seu pequeno aff. Queroma.na, cujas pontas vão, na Sel'ra elo 
Ca verá, confrontar com as ele Uapevy, que terminam esta divisa 
- ent t·e Alegrete, Quarabym e pat•te do Rosario.- Os rios que 
regam este mun., cu.ios principaes são, na seguiu te ordem, ele. 
L. · a O., Itapevy, Jacaquá, S. João, Lageaclo, lbirapuitan, 
Inhancluby, Guaçu-boi e Ibil'ocay, 1 correm todos mais ott 
menos parallelos de S. a N., são todos tr ibutarias do cattda
loso lbicuhy, á excepção elo Iub anduhy e Guaçu-boi, que se 
lançam - o- primeiro no Ibirapuitan e o segunclo no Ib irocay, 
e não no Ibicuby, como erradamen te se tem esct•ipto e assim 
mos·tram algumas cat"tas .- 0 rioibirapuitan que n asce no mun. 
ele Sant'Anna elo Livramento, só é na vegavel até o Alegrete ou 
pouco ac ima, em occasião de ct•escidas enchentes , pois tem o 
seu leito obstruido pot• gra.ncle quantidade de raizes e galhos, e 

· que mais de uma vez se tem tratado ele canalisar . Ja diversas 
vezes aportaram á suas pl'aias clous <?U tras pequ~nos vapare~ da 
vizinha cidade ele Urugu~yana, sulnnclo pelo l_b1cuhy. O Ibll'a
puitan conta os tribntanos: I nhanduhy, Ca~tvary , Jararac~. , 
Cavará, Paipasso e ontl'OS . Os arro tos Caver <l e. Jarara~a sa? 
muito conhecidos e clesaguam elo mesmo lado d1r . pt:oxuno a 
cidade . No Ibirapni·tan existe uma alta ponte de maclen·a, con
struida sobre dous encontros e quatro pilares ele a ~venaria e 
com cinco vãos ele 18 a 20 metros.- Entre Ibirapui tan, Jara 
raca, Lagaaclo e Caverá, deu-se o combate de 2 e 27 ele março 
de 1893, entre forças do governo commancladas pelo coronel 
Santos Silva e dos revolucional'ios pelos cot•oneJs Pma e Prestes 
Guimarães. Ahi batet•am-se encarniçaclamente milhares ele ho
mens, abi pereceu valot•osamente um centenar de rio-granden
ses; e todos, levantando talvez o mesmo htbaro, crendo firme
mente na legitima defesa ele seus clirei'tos . Os a legt"etenses, mal 
ele seu grado, foram os tristes espectadores dessa tragedia 
infeliz- e, antes de dous mezes, nos primeiros dias de maio, o 
seu mun. er11 ainda o tbeatt•o ele nova e sang1•en ta lu l.a nas 
margens do Inhanduby. Cruel guet"ra fratricida ! Severa lição . 
qne só se comprehende quando já é tarde, e de que até hoje e 
por longo tempo ainda soffreremos todas as terríveis conse
quencias 1 Já em março e dezembro ele 1837 a~ margens do 
Itapevy e do mesmo Inbanduhy presencia __ ram pugnas iclenticas . 
-O nntn. é atravessado em uma extensao ele 150 lnls . pela E. 
de F. ele Porto A.legl'e a Uruguayana, que nelle tem cirico 
estações: Jacaquá, S. João, Passo Novo, Alegr.ete e Iuhandu.hy. 
-O mun. ele Alegrete é dividido em tres dtstr10tos. Pela ult tma 
estatistica, de 31 de dezembro ele 1890, feita com alguma regu-

' E' jus•o obseuvnr que :t declinação da agulha de tet•ntilindn ttesta 
~ idade pelo St• . 11. De\vrecl,er em abril de 1855 era de i0° E., e, pela 
det·ermin:tção do St· . A. A. Sbucky, em mat·ço de 1892, ct•a de 5°59'34" ; 
donde o dem·escitnen~o anllttal de 6'30'' que diffet·e apenas de i' da média 
7'30" annOJWs pat'a elite Estado, do SI~. J . A. Vasques. 
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lal•iclade, possue o mun. 2108 fogos con, 1.6.337 h abs., inclusive 
a ctdacle; sencl? a sua clens1dade. e~e população de ' / 3 de habs . 
p01· km . 2 ela area total elo muntctplo.- A. cidade conta tres 
praças e 25 ruas, cum 737 fogos e 4.526 habi ta ntes.- Ao S. E . 
deste mun. e a otto legoas, pouco mais ou menos ela cidade 
encontra- se uma bonita lagôa denominada do «Parobé» . E st~ 
lagõa, que é com cet•teza a origem ele diversos rios e al'l'oios, 
como Itapevy e Lageado, tem ele comprimento 1k450m sobre 
66Qm ele l argura, com uma pt·ofuncliclacle p3t·enne ele mais ou 
menos 7m, Conset•vanclo-se assim sempra cheia de pul'issima 
agua é tambem abundante em saborosos peixes.- No 3° el.ist . 
tambem, poucas quadras além elo rio S . João e ao lado da 
E. de B' . , existe o morro que cb'\lnam hoj-e o «Serro da Ponte» 
pela curiosidade que alli se n ota . Esse mono tem em uma de 
suas faces um!L t•eentrancia bem pronunciada, e de um ao outro 
elos lados salientes estende-se naturalmente uma comprida 
lage, que fórma a lu u ma pon·te ele 'LO a 12 metros de um só vão, 
com a largura ele dous ott \t•es metros e uma gt·ancle altura . 
Attl'ibue-se esse phenomeno á desaggregação do terreno dessa 
par te entre a pedra e o morro, pelo escoamento elas aguas feito 
talvez por a lguma fenda que alli se abt·iu. A ponte é ent t•etanto 
perfeita, a !age quasi appa t•elhacla' e pot• elle passam jtmtas 
diversas pessoas . ~sse morro é uma elas primeit·as ramificações 
da Serra elo Caverá. Eclificios e r epat•tições publicas: egreja 
matriz, im perio elo Espírito Santo, Int~nclencia Municipal, 
Cemiterio com capella, 'l'heatro, Quartel para a guarnição , 
Cade ia, Santa Casa ele Caridade, Biülante e Club , Mesa ele 
rendas fecleraes, Mesa de rendas estacloaes, Agencia ele 2" classe, 
dous escriptorios da commiso;ão fiscal elo governo, para a con
strucçfio ela E . de Ferro, Escriptorio da Em preza Constructora 
da mesma estrada, um a esch . publ. elo sexo masculino, uma 
esch. publ. elo sexo feminino, uma esc h. noc turna municipal, 
um vice-consulado oriental, uma agencia consulat• italiana, 
a sociedade italin,na ela mutuo soccorro, o matadouro , onde só 
se abatem as l'ezes para o consumo p blico . Commel·cio; in
dustri a, artes e officios : açougues sois, advogados dous; alfaia 
tes tres, bailaute um, barbeil'os clotts, carpinteiros e marcenei· 
ros nove; carroças ele pipas d'agua seis, carroças ele frete seis, 
cart·os ele praça dez, cerveja (fabriças) cinco ,collegios parLicula
res q uatro, cortume um, diligencias (ompl'ezas) duas , encacler · 
nação (offtcina) uma, engenhei ros cinco, fazendas, seccos e 
molhados, por atacaclQ e a varejo 51, terceit·os(officinas) qua tt·o, 
funi leiros (officinas) tres , floristas (officina) umA, fogos ele arti
ftcio (fa brica) uma, boteis, hospedarias e casas ele pasto cinco, 
mascates (de bilhetes ele loteria) um, moinho a vapot· (para ce
reaes etc.) um, medicas clo ~ts, olarias (fabrica de tijolloe, telhas, 
etc.) uma, ouriws (officinasjduas, padarias seis, parteil·a uma, 
pharmacias tres . photographia uma, g ui tanclas (casas) oito, r e
lojoeit•o um, sabão (fabrica) uma , selleit·os, correeiros e colchoei
ros tres, sapateiros (offtcinas) sei~, solicitadores tt·es, tabelliães 
e escrivães qnutro, ta mbos dous, tamancos (fabricas) duas, 
theatro um, t l'ançaclol' (offtcina) uma, typogt·aphia uma. No 
ponto em que está collocadJ o Alegt·ete guarda, mais ou me'nos
a segttinte clistaucin. dos Jogares circumvisinhos: Do Rosa~ i o 
17leguas, elo Quarahym16 leguas, ele Sant'Anna· 30 legttas, ele 
Urugttayana 24 leguas, ele Itaq uy 18 leguas, ele S. Borja 28 
leguas, ela S. Francisco 15 leguas, ele Caceqny 16 legtu:ts, e ela 
capital 570 k. ou 86 1/2 leguas 1 », 

ALEGRIA (S. Sebastião ela). Villa ele S. Paulo, A.ccres
cente·se no fim, A Lei n . 316 ele 25 ele maio de 1.895, desmem
brou-a ela com. ele Lençóes e annexou-a á do Jahú, dando-lhe 
a denominação ele Pederneiras . 

ALFIÉ. Parochia ele Minas. Accrescente-se no fim:_:_ A 
ot•iaem da pov . remonta ao annode 1730, e que João dos Santos 
Leite e seu irmão Alexandre elos Santos Lei te, homens teme· 
rarios e ele alguma fortuna, entraram em numero ele 20 a 40 
pessoas, como posseiros ele ·tert•enos devolutas. As posses ele 
Alexandre tiveram o nome de Piedade. Estes dous irmãos se 
occupavam ele mineração; alli se demoraram cerca ele 10 ou 12 
annos, mas receiosos elas aggressões dos indios, venderam suas 
propriedades a Fr ancisco Rodrigues Rocha e a José Anto nio 
Magdalena, tendo João elos Santos Leite , erue funclára á sua 

1 Ibi t•apuitan- ori~em gun.rany - Madoil'a enc:ll'nacla. Inllaftrluby
Avestruz u·aguu, ou •·•o das avestruz . es lbicuhy - Ar'eia ou rio de at•eiá 
lbit·ocay -Rio do pau qtteimàdo , <lttacu-b oi ou hoyl\ - Cob 1·a gNtllde, 
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custa a capellinha de San t'An na, cons titu ído pa tl'im onio a es ta 
San ta em l a rgo> tractos de t er reno, que, com a capella , r ese r
vara da venda . Rocha levantou G. sua ct!sta e n? m~smo l ofl'~;· 
ela cape lla , qu nnclo a rruin rt da , uma egre.J a , que e hoJe a rn a n_1r. 
el o ar ra ial.- Fi ca s ituado ~ntre clous morros; tem_ q~~~lt·o 
r uas . u ma pr aça, a egreja matriz e a capella elo Rosa l'lo . I em 
6.000 habitantes . 

ALL IA NÇ A. Pov . de. P et•nambuco . Suppt: ima-se das err_atas 
e cot·recções o que se r etere a es te pov., po ts 9. L~ L n. 72 c~e 
16 ele ma io el e 1895, clec lat·ou sem cffeito o Dec . ele 30 ele m a to 
de 1801, que e levo u Vicenc ia Íl. l' i llrt . . 

ALTO P ARAGUA Y DIAMANT I N O. Com . de ~laUo Gt·oss_?, 
Accrescente-se no fim . O Dec . n . 106 ele 16 ele JUlho ele 189;, ! 
elevo u á ca tegor ia de com. !I termo el o Diaman tino an tlexo a 
com . do Rosa ri<l, deu á nova com . o nome ele Alto Pa raguay 
Diaman ti no e co nst i tu iu-a com o mu n. do D taman lt uo. 

AMAPÁ . R io do Pará . Accresce n te - se n o fim :- O St·. B . 
de Maraj6, no seu livro As Regiões Amazonicas. ('1896) co~
sagTa as seg uintes lin has a e~se r1 o : .<< Rw 111c;p:~, ou .tlmCb]JCb . 
Pelo pr imeiro clestés nomes é conh ecJdo elos f l'a ncezes e p2lo 
se"'ttnclo elos brazi leit·os . E' um rio que se p ócle ch amar novo , 
elo" qu:~. l an til?'amen le se não fazi<t meHção, e v mo~ i vo disto o 
vou dizer . Ja ac ima fa llei elo l ago Macat·y, que a ltme n tava o 
rio Ca ra popo l' is pel o i gal'apé claquelle nome com o e:wesso ele 
suas aguas; OL'a , esta lagôa q Lle é m ut to co ns1clerave!, con tém 
em s i ilb <~s bastante g r andes, q ue cruast que a chVldem em dous 
l ao-os u m pelo lado elo S. outl'O pelo lado elo N.; a este tLUham 
da~lo ' o nome de hgo elo 'Amnpó., e recebe elle .a g r a nde cóp ia 
ele s uas agnas de dons rios i mporta ntes , que form~n clo como 
um V se encam inh a m pa t· a elle . A mn deram os fl'a ucezes o 
nome de SL Hilai re, o qual vem ele SO . , e ao ou tro chamam 
Baudraud e vem elo NO., isto é, um vem elo lado elo A1·agua ry, e 
o u tro el as prox imidades elas nascentes do Oya poc. A gmude 
!agôa pri mi Li vamen te pelo l ado elo N. n; uilo p_ouca a.gui1 mal: 
c\ ava por u m igarapé chamado A mapa que t a ,cahlt' no I'JO 
Mayaca ré em áng-ulo muito agudo ; quando, por em, em 1836, 
foram esses l agar es o rios exp lorados, reconhecetz-se que um<t 
mudançtt consider a ve l tivera loga t· na hydrograplu a cfar1ue lht 
r en-ião : ct ba rra elo Camp por is es ta v a obst t·ui da e o peso das 
il[;~HlS carregando pa ra o N . par a o igara pé ou vasadout·o ch a 
m ado Ma pá, co m a violenci a cp,;e l evava m suas aguas , em vez 
ele tol'Cerem pur a o Mayacar·é r on1 pera m pela ter ra clen LL'O quas t 
em d irecção pe t·pend icula r à .Pra ia , dando ;tma n ov?- embo
cacluril. e um Lr ajecto ma is cut·to do novo n o Amapv .. ltefle
cL in clo sobre O que ten h o d i to elos rios el a costa_ a COnta z· sl o 
Aragua r y, vemos gu t111to é i mpor ta nte esla pos1çao elo A mil- p_a ; 
é elle o ce n tro ele onde podem cl tm ana t• as comm u nJcaço2s 
para a Guya na F t·a nceza , pa r a a cos ta el o oceatlO , pa ra o m~ 
ti!L'i or elo rio A mazo nas. Ale m cl 1s to, estes L'l OS _ach a m-se rp1 a~ 1 
todos a coberto das iras elo oceano pel a grande 1lha ele Ma r aca,. 
da ndo lon-a r ao canal do Ca ra popo r1 s ou e ~ L t' e t l o de Maraca 
por oncle

0 

se faz tocltt a n avega~.ã~ coste i1·~. a n~ t· e Cayenna_ e 
P a r á. Que m s3nhot·etu· es tas pos 1çoes , d t ffi cult.al'éL a navegaçao 
e com fac ilidade poderá passar el o Amapá pel o igar apé Macary 
a os diíl'e t·entes r ios até ao A ragua r y, ltgancl o ass un o A ma
zonas com o Oyapoc , poden d o vil' n tacaJ•-nos den tr o de n ossa 
propr ia c<tB a . E' po t· i sLo que em Cayen na os h abs . elo Ama pá 
ob tem toclaq as facilidades q ua ndo quer dm ba ptisa r seus fil hos 
ou collocal-os e m collegio, e ni s to se mostram os ft·ancezes 
mais in te lli "'entes e patrio·ta s elo que nós os bra zileiros . E sta 
prctgnção so"bre estas l ocalid a des nã o é moder~a : r em onta a 
1776 com a l igeira cli!fe l' ença ele que naq ue ll a epoca d a va m o 
nome de Jagô;t A m apú. ou i\1apá de Macary, _Ua maca t·y '3 Una uy, 
como se pócle ver bem no tra balho que ctte t elo Sr . A . i\Ienezeq 
Va sconce llos de Drum m on cl» . 

A M AZONAS . Rio do Amazon as e P a rá . Accrescen te- se 
n o fim : - O Sr. Barão ele l\llaraj6 (obr . oi t .) diz : « g• 
o m a ior r io elo mundo . A opini ã o ma is segtlida sobr e a 
s ua ori ge m é a elos g ne faze m - no na scer na lagôa on l aglllxa 
d e Laul'icocha n o clis tricto de Hua naco elo departamento ele 
T a r ma em 10'1 30' el e Lat . S nl , a 32 leguas N . N . E . ele Lim a . 
Desde Chrislovã o d' Acuiia , qtte provou a i mprocede ucia el a 
suppos ição ele I-Iu mbol clt em ~. t tribuil- a fo r~ ação do Ama~on as 
á r eunião el os dons pequenos n os Agtta mt r os e Chava mllos, 
dando este co mo vi ndo d o l ago Lauricocha, tem s ido es t:t 
origem a aclop ta cla ger al me n te pel os geogra phos . Com e ll a 
descr evem-.no Be r na r Llo Bet·t·eelo , Martinho ele A lbu que r que, 
Ayres do Cazal, Ot·bign y, F ranci.s de CtlS ~ eln a.u , Jarnes Or lo.n, 

Levasse m· H . Sm ith , Cost Q. Azevedo , Ma l tebrun e muitos 
ou tr os . o' illustr aclo viaja nte Consul vVei ner faz . a n ar l'at t~a 
desta nasce nte nos seguin tes termos : « T en ho . v 1s to em '181 6 
o l ago Lauri cocb a nas a lt tu·as ele Huanaco-v t.e,1o, berço elo t•e t 
elos rios . Ahi sob o céo i nclemen ·tB ele Puna , v1 sazr um del
gado filete ele agua de mmt l'l'i a lagôa, e a tt·avessa r ser pe iando 
a alta pb nicie cl e at• bustos elell nilaclos e m urchos. lVI_a Js ]Ja ra o 
Norte v i-o soiJ o no me ele Tu nguragua, .1 a to rren te fer t t!Isnncl o 
o r ic\ente va lle de I-lLza ntar. ~ via- o agor a n o P ongo , no ui
ti mo clegr ào !!essa g ig~n te, ca escada h yeln'l!t li ca, q ue_ desce el as 
a ltu ras in h osp ztas ele o .500 m etr os a esses planos ex ubdr an tes 
el e riquezas vege taes ... , Ou~ros, por ém , a ttl'i lm em ao Nup~ a 
or i,.em elo a r ande rio. em r esu lta.do dos est•zdos e explor açoes 
elo ~ab io JH~tural is ta An tonio Raimo ncli, qtte procul'ou « N CÜ 

!icar tamanho enga no em qtle elle pt•oprio cahira a n nos antes 
g ttia do pela escripta alh~ t a " · J~ t s ,o que a tal r es peito cl tz H. 
Beni tes em sua GeO.(j!"aphu; del Pertt : <~A or tge:n elo Amazonas 
não é o rio que sahe ela lagoa ele Launcocha, s1m o _Nupe , que 
vem ele mai s to n o-e e tem o seu começo na cor 'll l heu·a ele H u
ayh uas b, Na p~ovi nc i a de H ua malies j unta m-se -l he o Q~t~ 
ropa lca e o ChoLlla . Obse r va ndo- se o seu ? LU'SO ~ a su a re~ma~ 
com o r io q ue sa he ela lagôa, co nclue Rat mOJ!dJ, o prtmetr o_ e 
mui·to mais caudaloso que o segundo; é llOJS o Nu!L , e na o 
este , que é a n~scen te elo Am azonas » . O seu primeil'o nome a o 
sah ir em suas ca beceiL·as ao pé elos Andes pei' Lla nos , é o ele 
'l'un gnragua, e l ogo depois Ma ranon , toma ndo na fron te ir.1 
b1·az il e it•a o ele Sol imões, que conser va até a sua confluencz a 
com o rio Nearo; e clesle pon to até o Oceutl O é chama do Ama
zonas 011 na"'lin"uagem si a n iftcativa dos inclios , h o,1 e fu g idos 
para i onge dess~s suas J~a rgens , a ele P<wanà-assú. A sna 
largtll'a e a s ua pl'ofn ndidacle são mui to va r iavet s, e sendo seg_undo 
\V ienel' , n o l ogar co n hecido pelo_n ome ele Port<L el o Rw no 
P on"O ele Manseriche apenas ele 2u metros, um pouco a d ta nte 
em Bracamores já. ap1·ese nta 400 metros ; em 'J'a ba Linga a ' sua 
l at'" ur a é a val iada e m 2 .775 metr os , e junto á hocca do Madeira 
5 . 000 met t·os; no es ~ t· ei to de Obidos ap~nas m ede i. 9H metros , 
ou, segundo as medida,s ·tom a das c · ticla cl o~a me nte pelo e nge
nb e i t·o J. Sequeira Aguiar Lima , 1.892 metros ; nas proxim i
dades ele Gur upá se es pt•a ia elle })Ol' fó l'ma a m a is par ecer um 
vrrs to m a r do que um rio . E' cer cn des ta ilb <: el e Gun1pá q ue 
elle di vide s uas agnas em dons r amos, o m encl tona l e o. septen
tl'iona l ; o pr im eit·o d ivide-se em nu lJ;le rosos canaes . nndo ba 
n ha r a pa r te m~riclional d a gt•a nde i lh a ele iVIa raJ Ó, qLte sepat'a 
os clous braços , indo depois desem boccar entr e as pontas de ' 
Maguar y e 'l' ij oca com u ma la r g·ur,t de cer cã de 70 kils . O braço 
septe ntr iona l , q ue é o mai or , a inda que o m enos frequentado, 
ba nha tambem a parte septen brional e oc<:Jd~ntal da i~h a ele 
Ma r ajó l a nçnn clo-se no Oceano em frente a s tlhas Cavtanna, 
Mex ia na e F t·échas . E', ve ndo a lar g ura elas duas enor mes ba
c ias pel as quae3 se la nça este giga ntesco cauda l no Oceano, e 
o tama.nll o ela ilha que as divi de, qne se póde bem fazer idéa 
ele sua nTa neleza, pois a di s ta ncia c! ' uma á out r a cos ta , i s to é , 
a Lll·n· u~a dos dou'! bmços e ela il ha esta ava l iada en tre o ca bo 
elo N°o t• te e a po nta ela Tijoca e m 180 milbns . Quan~o á aprc
ciaçiio da ve loc idade de. s ua co rre nte , tem ella va r1a clo segundo 
os clili'e rentes escrip to res ; nem pocl ta cle txal' de a ssun ser, desde 
CJ ILC a s ava li ações foram fe itas em épocas di ve rsas e em cl ifl:'e-
1·e ,1'tes mezes d o a nn o . Baena calcul a a s ua vel9cida cle em 
-1 .645 bt•aças por h ora, Lyell suppõe- na de 5 .55:3 kils . a . 200 
m ilhas ela cos ta . Na obt·a A Amc;zonia. publicada no jor na l 
G1·am-Pan:. pelo fa llecido José Gual clino, escr iptn. s6m ente por 
el le, mas a inda não editada em volume, enco ntro a lém ele 
mui'tas noticias e obser vações ele mui to va lor, por j udiciosas a 
r espei to des te rio, u ma citação ele Forshey, q ue ve m aq ui d e 
molde, é ella a seguinte : Segundo elle, a ve locidade m éd ia da 
corren te elo Mississ ipi. na superficie excede a 2 \4 de milha por 
hora , e os S rs . Hamph r y e A.bott encontr a r a m em fL•en te a 
Natchez a vel oc id ade ele 3 milhas· pot• hora na profundidade 
ele 5 pés.- Gu ard a das as proporções e ntre o Amazo nas e o 
lVI iss iss ip i, com puLa da s a s m assas de aguas ([U e ambos derramam 
no Oceano , a s upe rioridade d_? no l!razilei ro accentua - se em 
todos os te rre nos de co mparaçao, e SI , c.alcula nclo pel a. espes
s ur a. elos depositas, fo r a m p1•ecisos 6_7 mil a n nos para a f~rmaç~o 
elo l eito claq uelle l' IO , qua n t_?s m1lha r es ele annos nao terao 
s ido prec isos para a for maça o elo mar el e agua doce ele Vi
cente Yauez Pinson ? I-Iernclon ca lcul a a corren te des te rio em 
1 ;~ mi lha por h ora.; q uanto a m im, por ém, a méd ia ele sua co r
re n te el eve se r supel'ior a isto, pois que e ntre Sai1tarém e Mon te 
Al eg re a um as cem leguas ela bocca, na m ax ima fo r ça d a va
sa nte, 11nnctt achei menos ele 3 mil has , e qu ~nclo o L'io·'es tá in-
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t eira mente baixo, is to é, n a term inação da vasante, nunca 
e ncontrei man os ele um a mi 'h a ; e n em é par a adm ira r es ta 
g rande co rrente, qua ndo é racto compro,·acl o que a 300 kils _. li a 
bocca atnda a s aguas am ar ellada s elo rio ab rem cam1nho 
at ravez as ver des aguas do Oceano, com ta l violencia, que nas 
h ot·a s t r anqu i.ll as da n oi te o r uído d a luta de s ua corren te 
com as agnas do mar que se lhe oppõem se faz cli s tin cta men te 
ou vir. Aind a em s ua pt·ofttndid acle é elle mu i to variavel, e a 
simples in specção elos m n. ppas de T al' cly ele Mo nt l' arel e out r os 
o de mon s·t l' a . Nesse Lel!o tr::~ bal h o assim. co m o n os ela com
missão clir ig· ida pe lo S t• . J osé el a Cos ta Azevedo, vem os q ue o 
rio t em profundidade bas ta nte pa ra a n avegação . ele grandes 
vapor es , pois seu fundo se encontra a 30, a '10, a 60 e mes mo 
a 80 metros, como n a garga. nta ele Obiclos ; e hoje a n avegação 
transatla ntica, que exis te a ll i , conduz semanalmen te va por es ele 
L SOO e 2.000 toneladas em qual que r época do a nn o . Até T aba
ttnga mesmo pod em navegar va p ores ll'randes, e Hernd on a !'fi rma 
que a hi ainda h a 'liDa pro[uncliclaae el e 20 metr os . O vol ume 
elas aguas tlo Amazonas não pócle bem ser determ inad o, e 
sempre h a ver á diver ge ncia nos res ultados outiclos co nforme as 
épocas em que forem feitos os estudos . Mar biu s ca lcu la ter a 
garge~ n la j un ta a Obiclos 1.911 met ros, dando u ma pro fnn d idade 
el e i 32m no me io clella , e de 44m nas marge ns, e ch ega a o r esul
tado, cean uma ve locidade de co l'l'en te de 1m ,34 por segundo , 
cl~ i S. 734111,3 pa ra o vol ume ele agua dispencl icl o em cada se
gundo . A influen cia elas ma r és par ece, que, em vista da gra nde 
ma ssa e vel ocida de com que são l a n çadas a penetr a r no Ocen~o 
as agnas do rio, pouco se deve ria se ntit· ; e ntretanto ass tm nao 
acontece : o flu xo e refluxo elo Ocea no , a uxil ia n do e L'e tar cla nclo 
alterna tivame nte a. co t' re ,te das agnas do A mazon as, fazem q ue 
mu ito cla t·a e per iodicamen te se faça se ntit• o effei to da e nch ente 
e vasan le el a maré; mas est a i nfluencia é var iavel s~u ndo as 
~pocas de en chen te e vasante do rio . Heber t Smith a11t rma q:t e 
no ·tempo da en chente el o Amazonas elle r econhecia perfe ita
ll)en te as m a rés no r io Xingú , e eu clUL·ant e t res annos, em q ue 
seg;JicJ a men te via.i ei no Am azon as , r econ h eci be m visi.vel men·te 
n a costa ela s Cueiras, proxim o ao 'Papar á, o fl uxo e refluxo . 
Cumpre porém observa t· q ue nem por i sso as aguas se tor nam 
salgadas e 17- ~m mesmo sa lubras , a pen as n a s proximidades elas 
i.J occas elo r10 é que no ve r ão as aguas doces se to r c a m mut to 
l igeira mente sa lgadas . Um es·tucl o b a que es tá in te irame nte 
imperfeito, é o elas enchen tes e vasan tes do r io . Não é possível 
obter a altura mEidia das enchen t es sin i.io po r u ma série el e 
nbser vações que comp rehen da um ce t· to n umet·o de a n nos; só 
·teu d o es'a séri e de obsenn.ções se. poderá estudar e m arcar as 
variações maxim as e mi ni mas par a as encl1et1tes e vasantes . 
O que poré m é inclubi tavel, pe is que os s ignaes que ficam nar, 
a rvo r es o i ndica m, é q ue as subid as d as aguas ac im a ele al gu 
m as vasa n tes cheaa a té 17 metros n o Amazon as, corno Ma r tius 
o obser vou pel o lodo que fi ca preso n as a r vo t•es até á quella 
altura . A época ele ench ente t ambem não é a mesma nos elil'
feren tes pon tos do grand~ rio ; o nume t·o de seus aJJs., a sua 
enchente· m ais ou menos ra picla em relação ao declive das 
serras de on de se alimentam, são ou tr as t antas causas de 
adi a ntamen to ou a tr azo r e la ti vo n a época ele ench ente ; ass im 
obser va-se que a lém ele T abating!L a enchen te tem l aga r de 
orcli nario em j a neiro, ao passo que na parte chamada Ama -
7.ooas , em ma r ço ou abril seguindo-se a vasa tlie . E ste fac-to 
encontra , c r eio , n a tura l expl icação n as épocas dif!'e t·entes em 
que cah em as chuvas n os di1l'erentes pon tos que a travessa o 
rio em seu i mm en so tra jecto·: assiin como tambem a mai or ou 
m enot· qua n ticl ad ~ _ele "agnas evapora das e a r r as t.aclas pelos 
ventos par a as r egwes el evadas elos Aneles e ou tras cordilheiras 
e m que pe la dimi nuiçãó ele te mperatura se p recipita m, ve m 
influir n es te compl exo problem a , e a ugmenta r ou d iminuir a 
enchen te. '!.'em es te rio d is pos ições muito especiaes que nu n ca 
vi em a lg ttm ou tro r io, como sej a a que se not a em. g ra ncle 
numero ele seus braços , que se d ividem para a pouca cl ts tancia . 
tot•nat•em a unir-~e , form a n do um espa ntoso nume w de ilh as ·; 
é tã o g r a nde o numer o ele canaes des te fac to orJgllJados, q tte 
um mappa do Am azon as e seus afl's . tem se melhança com uma 
r ede ele m a lhas irregula res . E m suas ilh as ta~bem h a, CUL'JOS~s 
observações a fazer : a ss im , u mas par ece m. a eV1clas a e t•roz::':o 
elas ag uas em ter re nos preexi s tentes , e quaSL Rempre estas sao 
de maior ex:tensão do que as out r as , que mostr am set· formadas 
pelo tt·anspo r te ele cle tt•Hos effectua do p ela s aguas . Nos laga res 

. m en os profundos bas• a que u ma ar vore clesarra tgaclfl. d as 
mar gens encalhe, pa r a que a s aauas ve nh am tt'a nsportanclo 
novos des pojos que , com o fo rma~clo um clique , ~entro ~m 
algu m tempo se consolida e cobre ele uma vegetaçao esp ec1al 

de g t·a min eas que com StLas extensas r a izés pt·e n cle es tes e le
me ntos nus aos outros, e que e m pouco lempo avo lum a e se 
cobre ele a r bustos e a r Yores cuj as sement.s fora m tmz idas 
pe lo_ rio e ,, depos tas sobl'e o lodo , ge rm inaram. Es tas a ggre
gaçoes ou tlhas, como lhes ch a mam , teeru um a. g rall'(le influen
cia no regimen elo rio, da ndo novas cl it·ecções as COl'l' entes 
foemanclo r ebojos e novos de pos itas de l odo . Esl·as ilh as poré n.; 
nem sempre são d ura douras , e nas épocas de gr a ndes enche n
tes do Amazonas , ue m como ele outros r ios, eSL<lS , yiolen tados 
em seu curso , as despedaçam , arrastando ao t~ rras e a vege
tação que as agg L"egava . Aco n tece n ii.o pancas vezes q 11e a 
fo r mação de uma ilha traz como consequencia que, desviadn 
n 0orr•ente do rio, encontr a em um ponto do seu cu rso u m 
fun do menos con siderave l, ou uma r es t in ,.,a (I) e a lli se vão 
de positando ar vo res, ter ras , a r eia , elevanelo -se um bai s:o ou 
a ug me.n tan clo a resLi nga . Disto temos t ido u m es:e mplo no ri o 
do P a dt , onele o clesapparecime n to de algumas i lhas ft·onteir as 
a Vai -ele- cães e P en acova tee m tra zido a fot·mação el e bancos 
de are ia, que p ouco a pouco se teem elevado. Para ter mina r est11. 
breve not icia, que ·tenh o dado elo Amazo nas , devo a i nda dizer 
a lguma ca usa sob l'e te r ou não es te r e i elos rios um verdadei r o 
delta ; ma.s esta questão va i l iga r- se aos mais tl'a nscenclen tes 
pr ob lemas ele geo l ogia , r elati vos á fo t·m ação do mesmo l'al! e 
a mazonico , e tão po ucos completos são os estud os feit os , que 
não pude formar opini ão segura a este r es peito . Conte ntar 
me-he i com a pt·esentar a lg tnn as con s ide r ações s obr e as hypo
theses que se teem for macio pa ra explicar e histor ia r geol og ica
meu t\l a fo rmação delle . Agas>i z pensa ela seguinte maneira 
sobre es te problema geol ogico.Subordi na a sua theo ria amazonica 
á sua theo r ia geral das i mmensas gele iras , e t a nto em su a obra 
l'oyaqe au B résil como em u ma confere11ci a que em julho de '1866 
fe~. no Pará, e da q ual sendo eu um el os ou vin tes fonnulei um 
extr acto que publ iquei pela i mprensa de pois ele visto por a quelle· 
professor ,se ex pr imiu pouco ma is ou menos pe la segu in te fó rma : 
ad mitl indo-se pa ra a Europa um inver no , u m período glac ial , o 
valle elo Amazonas como o r es to elo g lobo, de vi a nes te pe l'iocl o 

. ele fl'i o ter as suas geleü-a s e oor·mes , preench endo se u en or me 
vacuo e cada vez augment ada s pelas n eves que se accumul a·• 
va m 1~as cor diJheiL' as e gue vinham para o vall e pel os va l!es 
secund arias, os quaes se estend iam a-té m ui to lon ge , p ois que a 
Amazonia, segundo a theo ri a deste pr ofessor, se este ndia a 
enorme di stan cia pelo A tlantico den tr o, e os rios elo Cear á , R io 
Gr a nde elo No rLe e Par alt yba , qne hoje se l a nça m n o Oceano, 
er am entã o t ribs. elo Valle Amazo nico. O movim ento clest;t 
incommensura vel geleira eleve ter s ido dete t· min a cl o de O. par a 
E . , já pela im pulsão el as n eves dos A ndes, j á por qu e ess a era a 
clirecção elo valle ; es te movime nto, al'L'astan clo , esmagando, 
tri tlll'anclo todas as va l'iedades ele depos i tos , devi a te r formado 
na extr emid ade infeeiot• um a m o1·éa, co llossal, co mo um e norm e 
cl ique, g iga n tesca bar ragem obstrui 11do a em uocacluea d a e nor me 
bacia . Aqui a t heor ia ele Agass iz se acha em peri go, pot:que se 
não encon tram os ves tigios que acompanham a marcha elas 
geleiras, is to é, str ias , supel'll cies polidas, et c . ; m as elle se 
defende dizendo que h oJe é i mpossil'e l encontrar n enhum des tes 
ves t ígios quando a nat ureza fr iavel d as r och as as torn a facil
me tlte a tacaveis já pel a acçio arcl~ tlte do sol, j á pelas ag mt s 
quentes e torrenciaes destfts r eg iões . En treta nto j ul ga elle ter 
encont r ado vest íg ios inclubitave is cles te tra n spol'te nas r och as 
que elle ch a ma moutonnées e que em varias p0 n tos viu ser em em 
·tudo iguaes á s da S uissa; assevera a i.nd;t o ter encontt·a clo 
blocos e~·ratioos n as montanhas d o E re ré , j un to a Mon te- Alegre . 
Estas eu as vi tambem e offet·ecem a o ai og ia com os l.J l tJcos e t•t·a 
licos ela ITiuropa . Ainda defettdG Agass iz a s ua theoria pela 
it nalogia qtte encon tr a nos ma.te r iaes d o va lle do Amazonas , 
cujo car acte r é em ·tudo a nalogo ao dos ma ter ~aes que se encon
lt• a m n o fundo elas ge leiras. A inda a t•gttmen ta com a comple ta 
semelha nça en t re o clJ·ift do Ri o de J ane it·o, que. segundo elle 
1ulga , é i ncon testavelmen te obra elo pel'ioclo g la cia l , e a te rce ira 
'fo rmação a mazonlca, a superior. A destr uição deste enol·me cl ique 
ou barragem, d á passagem ás agnas , prec ipi tando- se impe tuosa s, 
e fó rma essas espa ntosas denudações , que p ar a uns são devidas 
ás a.guas ele u m en orm e l ago ele agua doce que rompeu o seu 
dique, para outt•os ás do Oceano, cuj o f undo se ele vára acima 

1 Restinga - Baixio prox imo ás costas, as mais das vezes em direccão 
tt'ansversal a elltt_s, a po ';'ca profun_didade, 1\taS co berto pelas aguas, o 
que as to rl\a ~ertgosns <t na vegaçao, 
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do uive! que as aguas t inham. Continuando com a theoria do 
sabio professor Sr. New-Cambrldge, terlamos que es·te mar de 
gelo, quando a temper atu1·a se foi tornando m enos fria, sedes
pegou do fundo, transformando-se em vas·to lago tranqui llo, no 
qual nadavam o~ i mmensos pedaços de gelo e no fundo do qua l 
começou o trabalho de accumulação elas ma terias , que se 
achavam trituradas pela marcha das geleiras, cl anclo uma es tra
tificação r egula r. A estas causas é devid a a prim eil"a form a
ção arnazonica, que na parte inferior é form ada pot• calh áos e 
ar eias, e nas camadas superiores por argila fina lamellm·. A 
formação ela segunda camada é explicada pela seguinte fó rma : 
Os gelos fundi~·am-se na maxima parte, e esta colossal bacia 
servia de recqJlente aos vapores e or valhos que se prec1pllavam ; 
esta g •·ancle quantidade ele aguas lançava-se para a parte mais 
baixa elo r io, seguindo o seu eixo, pr<•ClH'ando o seu nivele 
expandindo- se po•· uma superficie muito mais consicleravel do 
que a superíi cie. a?tual 1 até á epoca. em que, separada em r ios 
di versos, cons Llt luU d1iferentes leitos . A colossal corrente 
arras tava comsi go uma massa ele materiaes assás finos para 
lierem transportados, os quaes pouco a pouco se foram preci
pitando no fundo, formando camádas horizontaes apenas 
in terrompidas por uma estr a tificação torrencial nos pontos em 
que os remoinhos a alteram . Emc1uanto es te er a o estado elas 
cousas acima elo clir1ne formado na ext remidade elo va!le pelo 
lado extorior deste, uma nova causa pe1· L~urhaclora se apresen
tava ; era esta a acção elo ma1·, que, batendo a bal'l'agem con
stan temente, com o perpassar dos seculos abriu nelle uma bre
cha, pela qttal ÍIT)petuosas sabiram as aguas acc um ul aclas . 
'l'am bem esta sahida ·podia ser determ inada por qualquer acção 
interior vio lenta, ou !linda a elevação snceessiva cio fundo, a 
accUlnulação cada vez maior ele ag uas,flze ram que estas trans
bordassem e abrissem uma brecha no dique, que cada vez 
maior se tornou; qualqtter que seja a hypothese preferida, a 
consequeucia é sempr e a mes ma: a sabida vio1enta elas aguas 
produzia a denudação do valle, os deposites formados fot·am 
tra nsportados para o mar e _apenas per sistem hoje alguns mo
numentos para attestar a · en orme espessura elo deposito que 
chega a 25') metros. Desta denudação são pro~as inco ~testa
veis as monta nhas ele Mon~e Alegre, Alm eH·Jm , Ob1clos e 
Cupaty . A inda para explicar algumas irregularidades ela estra
tificação , julg:1 Mr. Agasaiz qc1e esta precipitação de aguas se 
repetia mais de uma ve7. , já pe la acção elo mar constantemente 
corroendo o clique, já abaixado pelas precedentes, já porq ue as 
a()'uas no vamente accumulrtdas determ inaram uma nova el'l'u
pÇão con tra o clique, an astando nell a uma grande pat·Le elos 
r ecentes depositas, excavanclo-os até o grlls subj acente, conser
v <\ ndo-se depois tranquillos nos seus leitos que elle suppõe 
pouco mais ou menos os mesmos da actualiclade. E crê e lle 
acha•· a prova desta sua asset·çiio, por ser nes·ta argila côt· de 
ocre, e ·tamlJem no gTês subjac~nte, que es·tão abertos os leitos 
não só elo Amazonas, mas tambem os elos ~eus ·Lributarios, e 
elos fU?"OS que ligam seus ramos entre si. O que se deduz ela 
h ypothese ele Agass iz , como tambem se deduz elo aspecto que 
.mesmo á distancia ofl'erecem as bar1·ancas elo rio na vasta 
exLcnsão que vai elas serras ele Almeil'im até ás ela Velha-po
bre, as batTeir as do C••ssary, as barrancas do Macieira , as elo 
Pnrús, a~ colinas ele T abatinga, é que a principal fe ição, a 
qne domina no facies geo lo.gico elo valia elo Amazonas, é uma 
vas~issLma formação cretacea composta ele rochas friaveis em 
todos os g ráos em que se encontt·a m as argilas as mais va
riadas nas cõt•es e .n as granul ações, os puclingues e as margas ' 
os grêg os mais numer osos , form ações esLas que, parec~.nclo 
querer justiftcar a tbeoria cl.~ geologo suisso, se estendem até 
o extremo ela ilha ele MaraJO, ao mesmo ·tempo que a lgumas 
i lhas ele alluvião b~m distinctas por s ua form ação e vegeta.;ão, 
vem dar a con t ra-prova á hypothese formulada . Os cór tes que 
se podem obesenar na il ha ele Marajó mostram pela super
posição elas camadas qne es ttt grande ilha quasi igual em area 
á elo re ino de Portugal, não era sin ãu uma pa r.te elo valle 
pr incipal; a mesma es tralificação,a mesma espessura e dispo
si ção nas camadas mostra que ella é fo1·macla pelos mesmos 
depositas que tinham liJl1 épocas r emotas formado o que é 
hoje o continente; posteriormente a força das aguas r asgou 
clous canaes que são as duas chamadas boccas que circumclam 
por um e outro l ado a ilha elo Marajó, que pócle res istir á 
for ça errosiva elas aguas, e que se vão reunit· depois e l a nçar 
no mar em um ponto situado mais ao Oes·te elo qne •H1uelle em 
que em outras épocas se fazia a j uncção . Diz Agass iz rJue na 
ilha ele Mat•ajó, no seu extrem J , no {)Órte fo1·maclo pe lo rio 
chamado Iga?"ape-grande, encon trou elle as provas as mais 

evidentes para justificação da sua historia geologica. elo Valle 
Amazonico, assim como elas acções elo mar c'orroendo as cos·tas, 
que elle julga como já fica di to ter sido uma das eausas que 
co ncorre1•am para a clen uclação elo valle, ajudando e começando 
talvez a d estrui ção do enorme clique que o separava do valle, 
pois que ainda ella dura e se faz vêr. Eis suas palavras : «Dir
se-h i<~ que o cór·te aberto no solo por este curso de agua o 
Igar apé- grande, foi feito pa ra a presentar-se uma secção geoio
g Jca, tão claramente elle põe em evidencia as tres formações 
ca.racleristicas do Amazonas. Na sua emboccadura, junto a 
Sonre, na margem opposta, junto a Salvatel'ra, podem bem 
ver-se, na. parte infet•im•,o grês bem setrati!icaclo, sobre o qual 
está deposta a argila finamente laminada coberta por uma 
crosta vi·trea ; mais acima o grês muito ferruginoso com estt·a~ 
ti fi cação torrencial com cal háos ele quarLzo dispersos aqui e 
ali i, finalmente, acima de .tudo isto, a argila arenosa ou sili
ciosa ochracef1 sem es tratifiCação, clispostõ. sobre a supedicie 
ondulada do grês clenuda clo, seguindo suas ondttlações e en
chendo suas depressões. Abrindo assim o seu leito nestas di· 
versas formações até uma profundidade ele 46 metros como 
pacle medir, o Igarapé- gra nde , ao mesmo tempo a brio cami
nho ás invasões das ma.rés, e a seu turno o Ocea no ganhou 
espaço sobre a tena, como ele sobra o prova o córte ah1;upto 
el o leito do Igar apé- gra nde, faze ndo contraste com a suave 
i nclinação ele suas margens pelo lado do mar, de modo que 
a denudação é feiLa não por um a, mas por duas causas com
binadas . Accrescenta o sabio geologo, ainda pa1•a provar a 
acção do mar, que elle encontt·ou uma floresta submergida 
nestes ter renos pa ntanosos , a qual evidentemente crescia n es
tes Jogares em que a inuncbção é const ante, pois que entre 
suas r a izes e ·troncos se acha a turfa a lluvial disposta como o 
feltro , tão ricas em materias vegetaes como em ltumus, o que 
car acterisa estes terrenos. Ora, esta flore s ta, cujos fragmentos 
de troncos ainda subsistem ele pé na turfa, fo i destruída nos 
clous lados elo Igarapé pelas marés elo Oceano e nem ha negt\11' 
que isto seja obra elo mar , quando observamos que as peque~ 
nas depressões e inclentações ela turfa estão cheias ele areia elo 
mar, e uma franja ele ar eia deixada pelas marés separa a flo.., 
resta destruida claquella que a inda hoje vive . Ainda mais : 
em frente a Som·e no outro l ado continental do rio elo Pará na 
Vigia, onde o rio encontra o mar, igual fac to é observa'c!o ; 
uma turfeira com innumeraveis •·aizes é invadida pela mesma 
fo •·ma pelo mar e suas areias . E' bem visi1•el : infallivelmeute 
estas duas fl orestas formaram uma só que cobria todo o espaço 
que occupa ho.Je o braço elo Amazonas chamado rio elo 
Pará. A theoria do Sr. Agassiz, engenhosa como é , compro
vando os vastos conhecimentos elo ·talentoso obser vado!', nem 
por isso de ixa ele offerecer a lg·u mas clifficulclades, especial
mente em elle cla1• como causas effic ien·tes a acção tio Oceano 
e a errozão procluz icla pelas aguas ele um immenso depo
sito, quando o dique que o sepamva do Oceano foi a berto. 
Sem ter habilitações par a a presentar 11ma ·theori a geolo
gica, parece-me comtuclo que na formação amazonica de ve 
tambem ter sido um agente poderoso a a cção vulcanica , que, 
talvez ao mesmo tempo que as cans:1s apontadas pt·oJu
ziu não menores efl'eitos, e disso encontramos tes temun hos 
nos gra nibos qu e em muitos pontos surgem elevanc\o-se além 
elas regiões occupaclas pelas flo restas contin uas. A ex is tencia 
do granito no valle d? Amazonas se torna muito mais dig na 
de nota, porq_ue elle e .encontrado em quasi t oda esta im
mansa formaçao . Darwm e, Gardller o encontram no B1·azil 
no P~·ata_ e no Chile . O principe Adalberto da Prussia o acho;l 
no Xmgu ; . as montanhas ela Guyana abundam uelle, e na 
part~, supenot: ~o r10 Negro ~ lle se aprese nta . São ele notar 
a~ torma s Ol'lgmaes que oife r ecem estas rochas graniticafl , 
co ntendo mJca e quar tzo em qtmnticlacle, ás vezes p ul'issimo ; 
outras vezes na mesma rocha se encontram granitos de varias 
côres. As escor ias vulcanicas são tambem encontradas em 
Baião no Tocantins, n as proximidades da bocca do T a pajós, 
em Villa-nova, no rio Negro e no Uaupés . O Sr. Pinlças, que 
ba~ t.u\ t (l. se demorou no Amazonas especialmente no rio Ma
deira, diz em uma memoria publicada n a Revista da Socie
clade Geogt•aphica elo Rio de J aneiro ele 1887; « As cacho
eiras elo Madeira e Mamoré são exc!usivamente forma das por 
filas O Ll blocos emergen·Les ele rochas telclspathicas pl'imitiva.s ou 
metamorphes . » _Em Santo Antomo e l\IMrinhos póde obser
var-se um gr a 01to bem accentuado com ca rac·ter porphirico. 
No Calcleüão do In fe rno app~rece um granito porpbiroicle. 
No Tocantms na parte supen or abumdam as rochas cristal
linas stratificadas, os COJ1glomerac1os vulcanicos e as ardozias 
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de grão mui fino; e nas cachoeiras abundam as ardozias me~ 
tan:orphicas, na serra de Monte Alegre os quar~zos conglo
merados, as \'achas cristallinas quartzozas conhecidas pelos 
inglezes com o nome ele Sands·tone, ás vezes de cõr amarella, 
ás vezes vet•melha. Estas formações ou leitos parecem primi
tivamente terem sido horizoutaes, e depois fendidos, par~iclos 
ve~ ticalmente ; são alterna tivamente duros ou brandos, e pela 
sua desigual desagg1·egação formaram essas pedras penduradas 
que \V a !lace descreve . Diz este intelligente escriptor, que a 
impressão que causa o ast~ecto geral do paiz, é que .elle está 
passando pela ultima phase de uma formação, que tem durado 
em todo 0 periodo da elevação elos Andes e das montanhas 
do . Bt·azil e GLLyana. No começo deste período a maior parte 
do valle elo Amazonas, do Orenoco e do Prata fez parte elo 
Oceano, separando-se em grupos ele ilhas qtle estas terras 
elevadas formaram em sua primeira appariçi\o. As rapidaa 
correntes cleslisa nclo ao longo das verten·tes das mon·tanhas 
~rouxeram sedimentos que encheram a parte inf~rior e a n;tais 
Irregular deste mar, que são os vastos depositas allu~1aes 
que se encontram nos Ion·ares em que achamos os gramtos. 
Ao mesmo Lempo, as forç'Rs vulcanicas em acção trabalhavam, 
como o mostram os picos graníticos que sobresahem como 
ilhas no pleno mar da verdura florestal, porque os seus pe
quenos declives e os valles intermediarias foram cobertos com 
depositas sedimentares. Este etfeito ~imul"taneo da acção vul
canica e ela acção aquosa, ele correnhes marinhas, e de tre
mores de terra, nivellanclo a massa sedimentar, produziu essa 
maravilhosa regularidade ele snperficie, em gradual e quasi 
imperceptível declive que se nota em tão enorme superlicie. 
Contiuúa ainda Mr. vVellace. Nos ponLos de união elas mon
tanhas da Guyana com as ultimas vertentes dos Aneles, tor
nam-se ainda mais salientes os eJfeitos vulcanicos, e parece 
·te1· feito especialmente sentit• a sua acção fazendo surgir as 
numet·osas montanhas de pequena grandeza, como a de Curi
curiari, Tumihay e as pequenas montanhas ele Uanpés ele 
formação granitica, formando a terra alta ~1e hoje di vide as 
aguas elo Orenoco e Amazonas. Na parte S. elo continente 
acontecia o mesmo; aqui as montanhas elo Brazil e as ul-timas 
linhas montanhosas dos Aneles bolivianos pelo lado ele E. de
ram-se a mão, e o deposito sedimentar parece nesta parte ter 
sido e levado debaixo das aguas, ftxando os limites da bacia 
amazonica pelo lado elo S. Em vist• deste phen omeno geolo
gico, o valle elo Amazonas devia então formar como um golpho 
enorme, ou um mar interior ele cerca de duas milhas em 
comprimento e oitocentas em largura. As mo11tanhas com 
suas aguas ·torrenciaes, assim como os .rios derrama ndo-se 
por todos os lados, 1:ouco a pouco. tendia~ a:_ en~her esta 
enorme Qacia, e a acçao vulcantea, amda hoJe tao VlStvel nas 
escorias do 'l.' apajós e 'l.'ocan Lius, e nas rochas ele Monte
Alegre, foram outras tantas fol'ças combinada~. em nive~ar . 
a vasta área . e em determmar os !altos dos cld!erentes nos. 
Es te tt•abalho lento, mas incessante no decorrer elos secnlos, 
trouxe como consequencia o estt·eitamento deste mar interior, 
até pouco mais elo que o espaço que hoje chamamos igapó ou 
terras baixas . Esta maneira de explicar a formação elo valle 
amazonico, tal como o vemos, salva duas clifficuldacles que se 
encont .. am na theoria de Agassiz, é a primeira não en·trar na 
questão da época glacial que é preciso aclmi1iir com a theol'ia 
que elle acceiLa ; e a s-egunda que a theoria do professot· de 
New-Cambriclge quer que durante o incommensuravel numero 
de se~ulos, q.ue devia clecorret· para se formarem_ os enormes 
daposltos, CUJa espessura elle mesmo admira ,a acçao vulcamca 
se não fizesse sentir: seria p_reciso admittir que em uma tão 
vasta região em que os es tu~os. vão mostrando a parte consi
cleravel oom que tem contnbuJclo para o seu estado a acção 
vulcanica, esta estivesse morta, não se manifestasse nem pet·
turbasse a grande operação sedimentar. Convém, porém, lem
brar a seu turno que a theoria que acabo ele apresenta!' tam
bem não se concilia facilmente com a acção do mar que tão 
palpavel e innegavel é como Agassiz bem claramente mo~trou 
de maneira bem cla1·~ nas pro:dmidades de Soure, Vigia e 
Igarapé~grancle. Ago1·a que mais otl menos tenho dado ao 
leitor conhecimento do Amazonas, e da formação da grande 
ilha de Marajó que lhe occupa a bocca, poderia ell~ forn_1ar _a 
sua opinião sobre a existencia de uo.1 delta amazonteo, Sl nao 
fosse a circumstancia que se dá nes·te rio, e é Q';le sendo 
pouco mais ou menos na situação ela ilha ele MaraJÓ que o 
delta devia achar- se, vê-se pelo pstudo geologico que ella não 
pócle ser considerada como tal mas nem por isso se pôde dar 
como resolvida a questão, pois' que a existencia de nm enorme 

n.LLmero. de ilhas, m~itas de recente formação, seP.aradas entra 
Bl po1• mnumeros r10s e canaes, desde Breves até ás ilhas do 
Vieira.:.Grande, Vieira, Porcos, Jaburú e um grande numero 
ele cutt•as, formadas pelos canaes do !Liscura, Tajipurú e suas 
bifnrcações, fazem lembrar a· hypothese provavei ele que estas 
regiões estão ainda em um estado de transiçáo, e que um 
yerdacleiro de_l!a se est~ formando atraz e 3:os lado~ da grande 
llha de Mara.1o. Este ligeu·o estudo sobre a histo!'la geolo<>ica 
destas regiões, occupadas pela bacia amazonica, talvez a ~ais 
vasta do globo, mostra as grandes clifficuldades que nella se 
encontram e hão de encontrar ainclá para a constituir. No 
2o volume elo Archivo do 11!l~tsett Nacional do Rio ele Janeiro 
de 1877, em uma bella memoria escrip·ta pelo Sr. Orvill~ 
A. Derby, companheiro do chorado professor C. Fr. Hartt 
de certo aquelle que maior lur. lançou tobre o assumpto cl~ 
que me occupo, encontro o seguinte trecho publicado pelo 
S~· · Hartt em N~w-York. no 8° volume do Journal o f the Ame
r~ean Geog,·alJhtoal S0cuay : « O valle do Amazonas, ao prin~ 
cipio apparéeeu como um largo canal entre duas ilhas, ou 
grupos de ilhas , elas quaes uma constituiu a base e o nucleo 
do planalto brazileiro, e a outra ao N. elo planalto da Guyana. 
Estas i lhas appareceram no principio da eclade siluriana, e 
um pouco depois della . Naquella época os Aneles não eXistiam 
aindn.. Nesse canal foi depositada uma seria de camadr..s re
presentando os terrenos siluriano superior, clevoniano, carbo
nifero e cretaceo, as quaes apparecem successivamente ele um e 
out1·o lado, em terra firme, estreitando assim a passagem entre 
as duas ilhas. O levantame nto dos Andes, é posterior á deposição 
destas camadas. Antes da apparição dos Andes, contlnúa o 
professor Hartt, o valle elo Amazonas consistiLt simplesmente em 
clous golpbos unidos por estreito canal. Os Andes irromperam 
na entrada do O.'· convertendo-o em uma verdadeira bacia, 
posto que com sab1das tanto ao N. como ao S . Todo o conti
nente foi depois deprimido ele modo tal, que as aguas cobriram 
amplamente os planar-tos ela Gnyana e elo Bt·azil, e as camadas 
terciarias fo1·am alli depositadas, variando em espessura e 
constructura, conforme as condições em que fol'am formadas. 
E' ele suppôr que estas camadas. se tivessem adaptado em nível, 
com o fundo sobre que tenham stclo depositadas, conservando-se 
mais a ltas nas mais baixas margens da bacia e emergindo elas 
margens para o centro Quando o continente sm•giu outra vez 
sobre as aguas, primeiramente levantaram-se os planaHos 
nivelados por sua nova acquisição de depositas; porém log~ 
depois, os actuaes divisores elas aguas, ligando os grandes 
planaltos com os AnC\es, vieram acima ela agua, e o valle elo 
Amazonas tornou-se um mecliterraneo, communicanclo a L , 
com o A"tlantico por um apertado canal. As camadas terciarias 
da pro v. do Pará, sendo pouco coherentes, foram r apicla
men·te cleSntlclaclas pela acção elo mar, durante o levantam.mto. 
elo continente. Provavelmente, emquanto a Guyana existiu 
como uma ilha, o Amazonas sentiu a acção da corrente eCJ,ua
torial, qne muito devia ter influído nos transportes elos detritos 
ele clesnudação . No fim, as camadas terciarias foram varridas 
sobr e uma immensa extensão ele territorio, conserv"ando-se a 
serra elo Parú, e as montanhas semelhantes, ao N., çoma 
monumentos ele sua existencia. Em Monte-Alegre, em San
tarem e per·to elo Alter elo Chão (do 'l'3pajós), os montículos • 
largos arenosos e arredondados, parecem representar hoje pacla 
menos que restos das colUnas terciarias que foram cleri'ocadas 
e em parte reestra tificadas, até que appareceram cqmo à"nor
mes bancos de a reia . Emquanto o manto tercií\rip se cjespu~ 
clava, as correntes elas terras altas foram r.,sgando por si 
mesmas numerosos valles at ravez daR camad~s. e estes, for
mando estuario, cli1ata1·an~·se em maior extensão do que teri<r 
sido possivel fazel-o ás propl'ias correntes. Durante esta épopâ 
de desnudação, foram deixados varias depositas não só ilo 
fundo do mar int.erior, mas tambem no golpho em q:ue elle f>(j 
abria, a L. Continuando a sublevação, o mar intenor, <!-g'or~~o 
pouco fundo em virtude da cleposioão de mLLitõ sedimen·~o, e ao 
mesmo "tempo salobro pelo tributo ele milhares de c,orrenteê, 
estr eitou-se rapidamente quanto á sua área, e o rio Amazonas, 
que antes desaguava em um lago, ao pé dos Andes, começou a, 
estender o seu ClH•so, seguindo a~ aguas que se retiravam. Pp~; 
fim, o C!J,nal que communicava com a bacia interior foi-se es'
treitando ent1•e a linha de mcmtes que se es\enqe de Obidos a, 
Almeirim, e os altos elo la4o de Santarém, ém uma distanéillo 
de não menos de 30 a 40 milhas. Este ponto foi o que rpais se 
estreito•!. Devo acc1·escentar que o çurso elo rio a,cha-se 1\per
taclo presentemente em Ol:>idos, pela ext~nsão das P.lanicles 
alluviaes no lado S.>> Esta exposição dâ theor~f\ apl,'EjBentadí\ 
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pelo Sr. Hartt está de accordo com um facto que se dá no 
Amazonas e é , que as tres secções do rio, a qne os índi os ou os 
pr·imeiros navegadores deram os nomes de Ma1•a non, Solim ões 
e Amazonas, pouco mais ou mencs coincidem geologicamente 
com tres secções elo vall e clist inctas por seus caracter es phy
sicos e que parecem clifferir em ~ua historia geologica . Do que 
teuho dito resulta que apenas as primeiras paginas estão l idas 
dos estudos geologicos da Amazonia, e nem é para admirar 
que então extensas regiões, em que a solidão domina, para 
estes innumeros e extensos rios a!l's , em que só no.vega a 
ubá do in clio, ou a mon·taria elo r egatão, e só de dias a dias 
se ouve o sibilar elo> vapores, não bastem 30 ou 40 volumes de 
a lgum valor escriptos por homens de scien·r. i a , como vVallace, 
Humbolclt, Har tt, Mar·tius , Herndon, etc . , que se não con ten tam 
em narrar episoclios, ou factos e tr adições, mal observados , 
m a l comprovados, como as obras ele Emile Carrey , Biarcl , etc., 
que r ivalisam na imaginação inventiva com o cavalheiro ele 
l'd:onkausen . Antes ele co nclui r o que jnl guei dever dizer sobre 
o Amazonas , e pftssar a ·~r a tar elos seus pl'incipaes tribs., 
permitta-me o leitor algumas r eflexões geraes sobr e <ts r egiões 
banhadas por aquell e canal , que Le1·ão em vista mostrar que os 
territor ios que constituem os Estados do Pará e Amazo nas 
desde já deveriam começar a chamar a at ·tenção dos erni!<ran Les , 
e entretanto são elles el os mais desconhecidos e abandonados, e 
isto devido tanto á ignorancia no es tra ngeil'O, como á Julposa 
incl iffer ença elos naturaes e á elos povos lim itrophes, que pela 
sua posição geog1·apb ica teem 1 n te res se no desen vo l virnen to ela 
Amazonia . Aonde se enco11'trará um trato de ·te l'l"as ele ·todas as 
composições com um declive tão suave, com t antas e tão abun
dantes riquezas naturaes, que como este oJ:l'e reça uma superlicie 
compu\ada em cerca ele 4 .000.000 milhas quadradas cor tadas 
pelos rios mais conside raveis elo mundo, que facilHam a n ave · 
gação a té os extremos limites, e concorrendo todos com suas 
aguas a formar um canal gigantesco, essa communicação 
internacional des tinada a transpor\ar quasi de um a outro 
oceano as proclucções da Europa, assim como a levar a esla as 
proclucções in n umerns e imm ensas ele todos os pontos ela Ame
rica Central e elo B razi l , para fornecer os procl nctos elas th
giclas encos tas elos Aneles e das a rden ~e s planm·as elas Guyanas? 
A extensão deste canal avali a -se, c a sua importancia com 
prehen de- se, vendo que elle ·tem 11m curso ele 3 .000 milhas a 
contar ele Pongod e MansserichB até o Oceano, e que pócle se r 
navegado por qualquer navio. Si porém os t.errenos qu'l él!e 
domina com os seus t.ribs. espanta pela exte nsão, nã.o meno r 
admiração causa pela variedade e riqueza ela pt•oclnctos em 
qualquer dos 1·einos da na·tureza; assim, a lll encontramos o 
cacáo, o café, o a lgodão , o menclobim, a bo!'l'acha, o sassafràs, 
os oleos diversos, mais ele 4.00 especies de madeiras utilisa· 
veis , o ourucú, o cauchu, a coca, o mad:im veget~ l , o cumarú, 
o umiri, o milho, o feij ão , as farinhas, os grudes, as cas
tanhas ele tantas especies, as féc·llas, o cravo, a canella, a 
quina, a copahyba, a,s r esinas var iadas, o guaraná, as fibras 
desde a estopa {ts que são iguaes á seda mais fina, as painf!.S 
quasi impalpaveis, a ucuúba para velas , os venenos ma1s 
energicos, a par ele meclicamentos p1•eciosos que Spix e 1\!fartms 
consignaram em seus escrip·tos . Mas, si tnclo islo não bastasse 
p ara demonstrar a ~bese que enunciei, ella Lem a sua com
pleta pro,•a no estudo de.;sa r êcle de rios ques o cruzam, cortam, 
enredam, trazendo todos as suas aguas para um centro com
muro, e promettenclo um futu ro desenvohimento comp:lerci a l 
para o interior des tas r egiões qnanclo habitadas como em ne
nhum.a out ra parte vemos . A uberclade parece ser a partilha 
ele todas as terras regaclas p or es te rio, desde. os Aneles. pe
r uanos até á sua entrada n o Oceo.no. As cheias pe!'locltcas 
inundando largas extensões em todas as suas margens, nellas 
clepoem os nate il'OS que dão ab nnd an01a das colh eitas. A fac i
lida de ele comm unicaçõ2s fluviaes ainda vem robustecer ma1s a 
these que enunciei; assim, tanto nos ter r itorios das n ações 
vizinhas, como no do B razil , estas es tradas que se movem, 
cortam as vastas exten sões , e sem pre·tender enumerai-as 
todas, enum erarei a lgumas, como o Uallaga ou Guall aga a 
a 11o N . e 750 lon g . O. com 600 milhas de curso, o Ucayalle 
com 1.400, o Morona navegavel por mais el e 800 m ilhas, o 
javary siL uado a mais de 600 leguas elo Atlantico com um 
cur so de 380 mi lh as, o Jutah y , o Juruá correndo para llelos, 
um com um curso de pe1· to de 400 milhasr, o outro com mais ele 
700; o Purús com um curso proximo a 1.000 milhas; o lVla
delra coin um curso desimpedido ele obsLaculos até perto de 
480 milhas de sua foz , e tão extenso é elle, que si não fô ra o 
obstaculo das cachoeiras, elle levaria o viajante até os pontos 

m ais centraes d a Bolivia, pois tem o seu terminm junto ás 
serras - nevadas elo Só rata . Muitos ouLr os poderia enumer ar, 
como o 'l'ig re, o Pastaza e o Napo , que ~ os l evam ao Equador , o 
J apurú e o Caquetá , que nos conduzem a Nova Granada,? Rw Ne· 
g ro que percorre a No va Granada, Venezue lla e Brazll, tendo 
tl'ibutar ios como o Uaupés, Padauiry, e Branco, com um curso 
de 1.500 milhas , navegavel em m ais ele 1.000 . Par a que enu
merar os ce ntenares de outros a(l's , que cada vez comprova
ri am mais a aclmi t• avel div isão ele bantos cauaes, dos quaes o 
maior numero é s upeú Ol' ao R h eno, R h oclano, 'l'ibre, Danu~i~, 
por aquella superficie ele 4 .000 . 000 ele milhas quadradas, dHJ 
são que permit,e , qne prome·tte, que assegur a, o ma ts facJl e 
collossal commercio e n lre todas as nações, que medi ata OLI tm
m ecl iatame nte co mmunicanc com o Amazonas? Esta disposi ção 
unica, singulu no mundo inteiro, dev ia assegut'a l' a immi gra
ção, a facil colonisação, n, união politica, e estreitar a s rala
ções sociaes, facilitar o conhecimento, estudo e união ele toda 
a Amel'ica Meridional, e entre ~anto esta união, este desenvol 
vimento commercial, esta f'l·atern iclacle american n, não passa 
ele se1· um sonho e ele tudo isto n ada existe sinão os elemen
tos chvclos po t• De~s, que tanto deviam surgir si a intelligen cia 
humana viessa fecundar es te mundo morto e inerle. O St·. Ro
jas no r,r.u importn,nte trabalho sobre o norte ela Am eeica elo 
Sul , melhor do CJ,Lle eu traçou em um qua dro sy nopt1co as com
m unicações que tm•iam ele toda a Ame rica Mel'iclional um todo 
gTancle e poderoso ligado pelos seus rios . Diz elle ; " O nego
ciante elo Pará tomando a direccão norte sob re o r1o Negro, 
penetra n os v alles elo Orenoco pelo Cassiquiari, cu pel o isthmo 
de Pimichim, baixa pelo ALabapo até o Oreno?o, e segtunclo 
depois seu curso, ou chega até Angustura, ou ate o Atla nt.lCO; 
ou subindo o Apuré ou o Gnarico, visitando as provs . _Inte
riores ele Venez tlella, ou tomando pelo Mela, chega aLé o Inte
r ior ela Nova-G1·anada, até Bogotá ; e pelo Casa nave ou pelo 
Meta acima chegar€t ao rio Negro. Ao que v ier de Deme1·a r.a 
ao NE, naq11elle continen te , subindo o Esequ ibo até R epunum, 
l i mi te com Venezuella, e o Avaricurú, tl'ibu ta l'io, deste at ra
v essa ndo o isthmo qu e communica os valles , baixa até o P i 
ra.rara, trib. do rio B,•C\n.co, e todos que se lhe j un tam até o 
Amar.onas. Se quizet· percorre L' os paizes do Oeste, irá a té 
Cuzco pelo Ucayalle, até Pasco e Lima, pelo Hual1aga, alé 
Quito pelo Napo, e pelo Madeira e seu trib . i'lla moré a té a 
propt·ia capita l ela Bolivia (Chuqu isaca), Para completar a 
commun icação fluvial interior com todos os pontos elo con tl
nsnte, dir igimo-nos até os Estados do P1·ata , tão a dmiravel
mente situados para poderem alcançar seus r especttvos gover· 
nos, ó, sombra ele •'instituiçõas r eg ulares , um a lbo gr:io de 
prosperidade e um bem estar invejavel, 1 e exami nemos ao 
m esmo tempo a possibili elade de commnn icar aque lles v·a lles 
com os do Amazonas, Ot·enoco e Eseqnibo. Cumprindo este l)l'O· . 
posi to , indicaremos primeit·o as localidades por onde precisa
mente éxistem essas vias ele communicação , e di r ei o que a té 
a gora consta ace rca ele sua praticabilidade. Entre 8° e 2rl O l a t. 
Sttl , e 44° e 65o long . O., existe urna cordilheira ele monta
nhas s ituadas de E . a O., 1t qua1 atravessa aq.uelle espaço 
fazendo grandes inflexões, desde Piranga , em i\th nas Geraes , 
até quasi e ncou ·tr a r o ri o Madei ra na .lat. _? 0 Sul. Esta serra 
com differentes nomes, segu ndo suas ll1flexoes, ora é chamada 
serra Marcella, ora Tabatinga, Pirinéos, Sacco, Campos ele 
Parecis, semelhante á Serra Parimá, ao I'lOrte, que separa os 
va11 es do Orenoco elos elo Amazonas ao NO., e elos elo Esequibo 
ao NE . , q11e dá aguas por sua vertente septe ntl'ional ao Ore
n aco e Esequibo, e pela meridional ao Amazonas po1· in ter
mecho elo rio Branco e outros maia a les te exercendo as mes
mas funcçõ es q tw esta , repartindo as agu~s N. S. e formando 
com ellas os g randes rios que cabem no Amazonas, o Madeira, 
o T a pajós , o Xingú, Ar aguay e Tocantins, e ao S. os .princi
paes que l evam as aguas elo Pra ta, Paraguay e Paraná. Pois é 
nes ta serra, toda pertence nte ao Brazi l, que podem operar-se 
as communicações en·tre as agua s elo Amazonas e as do Prata, 
Paraguay e Par an á, e apel'feiçoa r-se as qtle exis tem ainda em 
seu estado natural, particu larmen te entre as l atitudes 1.3" e 
i Go S . , e a s longitudes 50° e 60° O., situadas n as provs. do 
Matto Grosso e Goyaz. Quatro são até agora os pontos in di· 
cados para realizar tão importan·te união, pelos rios Sumidouro 
e Arinos, ·tribs. elo T apajós com a Paragnay , ·tri b . elo Prata, 

t I s to ora escrip\o em 1867. 
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com o Arinos igualm ente por meio de Cuyabá, trib. do Par~~;
guay ; pelo Xi ngú, Lr;b, do Amazonas, com o mesmo Cuya ba, 
e em quat· Lo lagar fLnalmen(e pelo Pitombo, trtb. do Araguay, 
com o Pi quiry, trib elo Cuyabá, os tres prim eiros nas serras 
dos campos elos Parecis, o ultimo na sert·a do Sacco. «. Das 
communicações indicadas, a mais facil é aquella que submdo 
o T apajós até qu asi a süa origém, toma por um outro ele seus 
trtbs. o Arinos ou Sumidouro , que nasce pot• 13°40' ; este _ca
minh o é o mais ft·eguentaclo por esta r s ituada, nm pouco act ma 
ela bocca elo Tapajós, uma pov . importante (Santarem). " 

AMPARO. Vil! a de i\Iinas. Accrescente- se no ftm: - Em 
1895 escreve t·am- nos do Estatlo: «E' um elos mais bellos ar
raiaes ele Minas. Situado em um a eminencia na extremidade S. 
da se rra elo Amparo e á margem clir. do ribeirão elo mesmo 
nome. acha-se este arraial a 934 metr os ac1ma elo n1 velclo nnte. 
Da aspecto agraclavel, a pt·esenta uma larga e extensa rua 
donde partem ou tras mais ou menos regLtl at·e~ . Tem duas 
egre,as, das quaes dis tingue-se pela sua coustl'llcçao a matnz . 
O com mercio, que vae aclqu iritldo algum clesenvolvnnenLo, tem 
par:1 centro Bom Successo ., 

ANADIA . Villa elas Alagôas . Accresceute-se no fim: Foi 
eleracla á cidade pela Lei n, 86 de 25 ele jLllho ele 1895. 

AN AJÁS. Villa elo Pará . Accresceute-se no fim : Foi ele
vada à cidade pela Lei n. 324 ele ô ele julho de 1895 . 

ANAJÁS. R io elo Pará . Accrescente-se no fim: O Sr. Barão 
ele Marajó, no seu trabalho .As ?·eg_1ões Ama.zo?:_icas, diz :L 
pag , 324 o seguinte: «E' o segundo no e.m extensao. e ll11P?l · 
tancia ela ilh a , e forma-se ele clous r amos : elo AnaJas propna
menLe clilo que sabe de um as baixas elo ce~tro e se_gue par~ 0., 
e elo Mocoões, que parte da Ilha elo Camaleao na be1ra cl?s l11on
dougos e segue para NO. até . encon"trar . o par ana-mtrt m 
do Aramá, que é o limite e~tre a 1lha MaraJ.O e o estual'lo elo 
lado occicleutal o nele te rmm a o .no; mas e costume dar-se a 
este limite elo ;stu:wio o mesmo nome de Anajás até á bahia elo 
Vieira. O Anajas é livt•cmeute navegavel a vapor até á pov. 
de seu nome, e ainda por ce t•ca de 30 milhas mais em qualquer 
elos se us clous r amos, torn a ndo-se, p or ém, muito mot·osa a 
navegação nes tes dons r amos por se rem extremam~nte stnuosc:s·" 
Referindo-se ao Anajás e seu afl". Cm·urú, e Mocoao ou Mocooes, 
diz 0 Sr. J. Gomes el9 Oliveira: « Es~~s rios que nada mars 
são elo que os restos ela pa r te s uperior oLt occiden ·~al do gran~e 
canal qu e em outro tempo eleve tet• corr1clo pelo melO ele l\IaraJo, 
servem boje ele esgoto a uma pequena parte das. aguas que se 
accumulam no centro ela ilha, mas o perfetto n1velamen t.o elo 
leito e a clirecção em que ex iste a sua for. ~ont~a l'i a á elo Am~
zon as juntos á sua mui grande exteusao, fazem que mats 
cl e pre~sa elevam ser considerados como canaes a esgotar do 
que como esgotaclores . » 

ANASTACIO (Sa nto) . Rio de S. P aulo- Accrescente-se no 
ftm: E' lambem denominado Esperança e recebe pela margem 
dit· . os con e""OS dos Macacos e da Sm·preza e pela esq. o elo 
Encontro e cl~ Arêa Dourada e os ribeirões ela Agua C l a~·a , elo 
F eiticeit·o e elo Saltinho. Suas cabeceiras ~e formam nas Imme
cliações elo Alto do Ta manduá. No Relatorio do Eng. Çllavo A. 
HummeJ (1894) encon tra-s e a seguinte noti;-ia a respeitO deste 
r io: "!1;sbe rio nasce no Alto do Tamancl ua: form ando-se dos 
cor regos da Cobra e elo Coqueiro. Contra ver te com aíl's . do rio 
do Peixe ou Aguapehy, quer nas cabeceü·as, quer pelos seus 
ai:J:s. da margem cli r., pelo menos no seu curso superior , e na 
mar »em esq , com atrs. elo Paranápanema. O curso geral é 
q uasi O. verdadeiro até 7~ kils . acima da bana, onde se 
inclina mais para o N • . Fo1 na vegad~ por _nossas .canôas até 
Porto Bello, 45 kils. ac1ma da fóz, distancta mecl1da pela es .. 
tr<,da, mas na maior estiagem e só <~. rras·tando canôas gran~es 
e cal'l'egaclas que se cons~gue subir tanto_, e taml?em o leito 
acha- se cada vez mais obstruido por petas, ass1m como _as 
voltas muito vivas em certos lagares ~lifl:icultam a navegaçao. 
Estas voltas acham -se onde ha breJOS nas margens, o que 
acontece pr incipalmente. no curso médio, entre tan to que __ no 
curso superior e por ba1 xo elo cor rego elo Sallwho os estti oes 
são o-rancles e apertados entre bart•a ncos que mostram o g t•és 
ver nfellto até certa altura. Os bart·ancos ma is altos e de terra 
vermelha acham-se na maJ•g<:Jm dir., abano elo Porto Razo, 
sendo aliás as marge ns eguaes nos trechos corresponcle~te?. 
As altitudes do rio são: no espigão M6,0 m. na travessia cto 
ribeit·ão. da Esperança 386 ,0, no ~or~o Bello 330,0 m. e na 
foz 309m. acima elo_ nivel do mar; sendo a largura na foz de 

15 metros, lat·gura que conserva-se por muito tempo estrei
tando-se ás vezes a '12. A profundidade na foz é cio \,40 m. 
e ·ainda longe da bar ra e com ag-uas médias, mas a es tiagem 
é grande, e por outro fazem as chuvas subir o rio ele 2 a 3m . 
independe nte da repreza das aguas proximo ~. barra que natu~ 
ralm ente clevém produzir as gra Hles enchentes elo Pat·aná. O 
r io tem duas corr edeiras cm·Las e ins ignifican tes, uma abaixo, 
outra acima do fl.bal'l'acame nto da, ban·a e u m salto de 2 m . 
ele al tura acima ela bar ra elo r ibeirão ela Agua Clara. Pouco 
aba ixo elo ribeirão do Saltinho apparece com aguas baixas uma 
pequena ilha ele gl'és vermelho , no meio elo rio, muito seme
lhante a uma serra em miniatura e com um pouco ele vegetação . 
A agna elo Santo Anastacio é bôa mas pouco ·transparen te e bas 
·tante suja em tempo chuvoso, ao p 1.sso que os affis . teem agua 
limpicla e fl'esca notadamen te o Sa ltinh o. O caracterisLico elas 
margens c1 r, Santo Anastacio são os i\líanclacarús ou tunas 
(ce l'eus hexagonalis) que formam ás· vezes vercladeü·as ar vores 
de proporções e alturas notave is e assim as borboletas que em 
enorme quantidade e specimens variaclissimos assentam nos 
ban·ancos ele al'eia na fi 0t• da agua.» 

ANDRE MIUDO . Carrego de Minas - Accrescente -se no 
ftm : Desce elo morro ele Santo Antonio e clesagua na margem 
esq. elo r io elas Iviot•les . ill' tambem denominado Lobão . H:n
co ntl'e i escripto algumas vezes André Minclo. Será erro ele 
impressão 1 

ANGICOS. Estação ela E . de F. de Alago inhas ao Joazeiro. 
Accrescente- se no fim : A estação de Angicos fic;a em uma 
yasLa planície l imitada á E. pelo contrafor te ela serra elo 
Espinhaço, conhecida vulgarmeLtte por S<l rL·a elo Curr11linbo, e 
a O. pelo contraforte da mesma serra, conhecida por ser ra da 
Boa-Vista . 11sta estação acha -se na alt itude ele 489 m, a 
383 .140 m , da estação de Alago inhas , e pot•tanto a 505.594m . 
ela estação da Calçada, da ci:!ade ela Bahia , e na confluencia 
dos l'ios Bar unha e Poço Comprido, sendo que este faz bar ra 
no rio Poções, affi . do rio S. F rancisco. O te rreno abi é, como 
todo o que fica ao N. ela set:r a elo Espinhaço, is te é, cln lado 
do rio s . Francisco, favorec1do, a penas, pel s chuvas de t ro
voada e em geral mui bo ester il, e utilisado quasi que excl usi
vamente par<t criação de gado ele dil'ferentes especies. Os rios 
nessa zo nv,, que são seccos durante quasi todo o anno, tor
nam-se caudalosos quando as chuvas elas trovoadas são co
piosas . Apezar ele exis tirem div <rsas fazendas de ct•iação de 
gado vaccum nas proxi:niclades da estação, ~ão foi isso que 
mo tivou a sua collocaçao on de se acha, mas s tm a necessidade 
de uma estação no ponto intermedia ria ent t·e Villa-Nova e Joa
zei ro , para, movim ento elos t rens e seu abastecimento cl'agua . 
Para es·te fim ,constntiu-se ahi um gran de tanque em terreno 
impermeavel, o qual é abas l~ciclo pot· um ~esvio elo. rio Poço 
Comprido. A llllha pouco achaute ela es taçao ele Angteos !'tra
vessa o riacho Bar unha e, a pouco ma ts de dons klls . , o r1acho 
do Angicos, affi . do Poço Comprido sob re uma _ponte. ele 31 ~· 
de vão, e clahi segue margeanclo, a a lguma clls ta ncia, o n o 
Poço Comprido, cujo va lle alarga-se form ando urna vasta super
freie quasi plana, cortada ape nas pelos sulcou abertos pelos 
sens diversos affis. ela margem esq. na qual conseguiu-se a 
388.419 m., de Alagoinhas local uma tangente de 62_.399 m. 
de extensão (a maior do Brazi l} que, por meio de uma curva 
ele 799 .5 m . ele r a io e de 532.5 m . de extensão, liga-se a tan
"'en te de 960 m de comprimento , que a tt inge a estação do 
Joaze iro a 452k,310 m. ele Alagoinhas. O pri_ncipio da gran~e 
tangen te dista 5 .276m ela es.tação de Ang10os . A distancia 
virtual de Ang icos a Joaze tro é ele 131.647m e o coeffic1ente 
virlttal é ele 1. 903. 

ANHUMAS. Ribeirão ele S. Paulo, aff. ·elo A ti baia. Accres
cente- se no fim: Reçehe os carregas do Tan quinho e do 
Serafim . 

ANNA (Santa). llha do Estado elo Pará . Accrescente-se ~o 
ftm: «Ao approximar-se elo termo do seu immen.so curso, d1z 
Ferreira Penna, o Amazonas encontra ndo de fr ente a Ilha 
Grande de Gurupà, separa-se em clous ra mos deseguaes : o 
meno1· ou da direita vai receber o Xingú que duplica. o seu. 
volume e com o qual vai passar á NO. e ao N. da ilha de 
l\llaraj~; e o maior ou ela esquerda que curva-se para o N. e 
continua a acom pan hat· a costa da Guyana . Este grande ramo, 
antes ele passar po1· i\1acap>•, fó rma entre a barra inferior do 
A.nauera-pucú e a Ponta de i\1atto Grosso (acima ela Cascalheira) 
uma longa enseada na direcção de O. a E. Nesta enseada esta. 
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a pequena ilha de Sant'Anria, 12 milhas a OSO. de Macapá e a 
0° 2' de lat. S. Não tem mais de quatro milhas de extensao, em 
rumo de O. a E, E' sepa-rada r1c continente por um braço do 
Amazonas, magnífico canal de 200 a 300 metros de lal'gnra. 
Deste lado ella apresenta, em get•al, o aspecto de uma alta 
muralha ou . barreira de terra e pedregulhos pt•ojec tando- se 
sobre o canal: numerosas casas de pequenos lavradores e ele 
pescadores apparecem de ponto em ponto pelo alto da barreira, 
e atraz dellas estão as mattas em que os lavradores tem suas 
roças . A ilha termina: a O. defronte da barra inferior do 
bello rio Anauera- pucú ; ao NO. deft•onte da boca elo Matapi 

·que ·désemboca u~a milha ab~.ixo elo antececl~nte; a sua ponta 
oriéntãl fica quast no parallelo da ponta contmen ta l elo Matto 
Grosso da qua l dista duas milhas. Ao N . , a margem opposta 
do canal ·é a do continente, cujos campos geraes começam a 
pouc'a 'distancia dessa margem, como em toda a costa até 
Macapá. Deste mesmo lado, e já. quasi clefron·te ela ext1·emidade 
oriental da ilha, sahe do continente um igarapé guarnecido, 
no lado occidental da sua bocca, por um recife de rochas argi
losas que avança 10 a 12 metros para dentro do rio. Dão-lhe 
o nome de igarapé da Fortal eza ; mas eu creio que o seu nome 
primitivo era Cumahú. A pequena ilha ele Sant' Anna foi um 
~heatt-o de combates sanguinolentos entre os portuguezes e os 
hollandezes, sós ou reunidos com officiaes inglezes á seu soldo. 
Em 1617 os hollandezes começaram a apparecer naquella ilha, 
a negociar com os índios e a estabelecer feitorias. Os portu
guezes, muito atarefados com a guerra aos Tupinambás sub
levados em massa, não puderam ir bater aquelles europe~s 
sinão depois de vencidos ou auniquilados os indJOs, em CUJO 
trabalho gastaram seis annos. Em i623 o furibundo capítão
mór Bento Maciel, expulsando os hollandezes de Gurupá, foi 
batel-os na ilha de Sant' Anna onde se refugiaram. Ganhou 
victoria, mas não conseguiu expulsar os inimigos . Em 1625 
Pedro Teixeira os destroçou no mesmo legar, prendeu os dois 
chefes Hosdam e Purcel e tomou um navio que lhes vinh a em 
soccorro. Passado algum tempo appareceram de novo forças 
hollandezas que se r euni1·am com as que tinham ainda alli 
ficado, mas de:;ta vez foram fortificar-se defron te da ilha, no 
continente e abi levantaram um forte com uma pequena torre 
que os por·tuguezes depois chamaram Torrego . Foi isto em 
1629. O capitão Favella foi atacai-os, mas teve ele recuar para 
Gurupa, e Pedro Teixeira foi segltnda vez para alli mandado, 
Bloqueou o forte, obrigou a guarnição, composta de 80 pt•aças 
a r ender-se juntamente com seu commandanle. O forte foi 
arrasado. Muitos inimigos fugiram. O theatro das luctas 
passo u-se assim para o continente, e na ilha não houve ma is 
combates. Em 1631 os inglezes fundat•am o forte de Filippe 
perto das rui nas elo de Torrego, e ahi estabeleceram suas fei
·torias. Jacomo Raymundo ele Noronha foi expulsai-os. Tomou 
o forte a v1 va força ; fez grande destroço nas forças inimigas 
que eram respeitaveis, venceu-as, mas não podendo persegu1r 
os fuo·itivos demoliu o forle e foi para Gurupá clescançar as 
suas "tropas. Logo depois, Feliciano Coelho, filho do Gover
nador, foi nomeado por este para ir bater fJS inglezes, que 
com 200 praças se tinham fortificado ao pé de um igarapé a 
E. dos lagares em que tinham sido levantados os fortes de 
Torrego e de Philippe, então demolidos. O novo forte agora 
era o ele Cumahú no logar já descripto. Depois de 18 mezes 
de preparativos, Feliciano Coelho ap~esen·tou-se nas immeclia
ções do forte, estabelecendo longe o seu quartel general, man
dou levantar trincheiras ; mas o capitão Pedro Baião durante 
a noite e só com as praças que guardavam o ponto indicado 
para a~ ~rincheiras, assaltou a praça, lançou a desordem nos 
inimi,.os apoderando-se do forte, depo1s de grande mortandade, 
e mm~dou esta bell a noticia a Feliciano Coelho, qtte ganhou a 
gloria sem sabir do seu cubículo. O forte foi demolido. Esta 
victoria foi a. unica comple·ta. Nunca mais alli appareceram 
inglezes nem hollandezes . E !fi 1695 os portuguezes constt·t~iram 
sobre as ruínas elo Cumahu uma fortaleza regular e Impo
nente. Dous anuos depois, o governador de Cayena veio com 
forças respeitaveis e tomou de surpreza. a fortaleza, que elle 
deixou guarnecida com . tEopas fl'a1_1cezas. O governador do 
Pará mandou logo o caplta.o Francisco de Sour.a retomal-a e 
este assim o fez derrotando os francezes e prendendo a todos . 
E' assim que nesse cantinho do 1m~ndo se passara~ acenas tão 
grandes que illustraram os prtmeH·os e os peuulttmos annos 
da colonia portugueza elo Pará .. » « 24 l,ils . a OSO. de Ma· 
cãpá e Qo 2' de lat. S. Não tem mais de sete kils. ele extensão, 
em rumo de O. a E. Separa-a do continente um braço do 
Amazo~as- « magnífico canal de ,200 a 300 metros de lar-

gura. » 1 «Deste lado apt•esenta a ilha, em geral; o aspecto 
ele uma alta muralha ou bat•t•eira ele .pedra e pedt•egulhos pro
je.ctando-se sobt•e o canal ; nas cumiadas elas barreiras eri
gem- se de espaço a es paço as casas rusticas -coberta~ de 
palhas todas- elos pequenos Javradoyes e pescadores ; no 
fundo fica a floresta virente, em toda a plenitude ele sua 
.exhuberancia equa·torial, em que os lavradores teem as suas 
roças. Termina a ilha a O. defronte ela barra inferior do bello 
rio Anauerá-pucú; ao NO. defronte da bocca do Matapy , que 
desagua dois kils. abaixo ela anteceden~e; sua ponta oriental 
está quasi no para llelo da ponta continental de Matto Grosso, 
ela qual dista qua tro kils . Ao N. a margem opposta elo canal 
é a do con.tinenle ; os campos geraes começam a pouca clis
t '1ncia dessa. margem, como em toda a costa de Macapá . Deste 
mesmo lado, e já quas i deti:on·te da extt-emidacle oriental ela 
ilha, sai do continente um igarapé, guarnecido no lado occl
clental de sua bocca pot• um recife ele rochas argilosas, que 
avança 10 ou 12 metros para dentro do rin. Dão-lhe o nome 
de Igarapé da Fortaleza; eu « creio que o seu nome primili v o 
era Cumahú .» • « E ' opulenta ele tracl icções historicas, glo
riosas para os portuguezes, a ilha de Sant' Anna.. Quando em 
1616 Francisco Caldeira Castello Bt•anco á testa de 150 por
tuguezes, chegou á margem continental elo braço orietüal elo 
vasto nfar-d~tioe e, fortificando-se, lançava os fundamen tos da 
Belém actual, já os hollandezes se hav iam antecipado na 
occupaçii:o da Amazonia, onde haviam levantado dois fortes o 
ele Nassau e o de Orange . Sómente se tinham enganado : jul· 
gavam-se no tronco elo Amazonas e do lado ela Guyana, em
quanto occupavam na realidade a margem occidental do Xingú, 
afl'. meridional elo rio-mar. Em 1616 precisame nte, quando 
Caldeira fundava a capital elo Paní, os hollandezes construíam 
terceiro forte, em . Gurupá, mais proximo elo estabelecimento 
portuguez . Os porLuguezes, em luc~a então com os índios, 
tiveram de tolerar por seis annos, as invasões daque!le povo 
essencialmente navegador, que tem por formulas de cumpri
mento:- Como navega? ... - Navega bem? ... 3 , Tinha.m
lhes, entretan·to, destruido um navio de guena, ancorado na 
bocca elo Amazonas, de que a artilharia veio guarnecer o 
forte elo Pará. Desde junho ele 1620 os in glezes , juntando-se 
aos hollanclezes, haviam-se estabelecido no braço oriental elo 
rio ; com seu tacto para escolher posições, tinham preferido o 
melhor caminho para penetra l' no tronco do Amazonas, que 
oJi'erecendo-lhes muito maior largura qne algumas partes es
treitas do bt·aço oriental, é entretanto, bastante es~reito 
para se1· perfeitamente clefencliclo. Mas os portuguezes, graças 
a Pedro 1'eixP.ira e a Bento Maciel Paren·te, haviam conseguido 
inspirar aos indígenas afl'eição ou terror, e podet·em voltat• 
suas armas contra os intrusos . Em julho ele 1623 Maciel Pa
rente, expellindo os hollandezes ele Gurupá, va i ba·tel-os nílo 
ilha ele Sant'Anna, onde se refugiaram. Em maio ele 1625, 
P edro Teixeira . que lhes havia tomado os dous fortes do Xingú, 
vai desa lojai-os defronte ela ilha ele Sant' Anna ,onde haviam le
vanta.do um forte com uma pequena ·torre, que os portugue3es 
chamaram Torrego. Nessa campanha tres fortes são 'tomados, 
os chefes hollandez e inglez, Hoscla~1 e Pulcet, ficam mor
tos no campo ela batalha ; «alguns JUglezes e muHos hollan
dezes são conduzidos ao Pará; outros fogem apavorados, 
Oyapock além.» Desappareceram os Holland~zes do Amazonas. 
Ficaram porém os Jn g lezes. O forte Torrego é tomado por 
Pedro Teixeira em 24 ele outubro de 1629; Jacomo H.aymunclo 
elo Noronha expulsa-os do forte Fhilip, á 1 de maio ele 1631. 
Tomou o forte á viva força; fez grandes destroços nas hostes 
inimigas, que eram numerosas, venceu-as, mas não poclend0 
perseguir os fugitivos, demoliu o forte e foi para Gurupá cles
cançar as suas tropas. Mas os inglezes aitlcla estavam fortift
·cados, ao pé ele um igarapé a E'. dos log·ares em que ·~inham 
tido os fortes de Torrego e de Fhilip, já e!ltão demolidos. l!~ra 
o for te de Cumahu, commanclado por um valente capitão, 
Rege r Frey, gttarnecido por 200 h~~ens ele ·~ropas escol4idas .• 
Para desalojai-os foi nomeado Fehe1ano Coelho de Carvalho, 
filbo do Governador do Pará. Depois de 18 mezes ele pi·epara" 
tivos, Feliciano Coelho apresentou-se nas immediações elo 

1 Christoval de Acuna, Nuevo descobri:monto de! gran rio do las 
Amazonas. 

o D. s. Ferreira Penna, A ilha de Marctjó, VU '77-8. 
a J, Ca~tano da Silva, L'Oyapoc et !'Amazoae § 39. · 
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forte ; esta belecendo longe o seu quartel, mandou levan ta~· 
t ri n ch eiras; mas o capitão Pech·o Bayão, durante a n otte e so 
com as praças que guu davam o ponto indica do pat·a as tr lll
clteiras, assaltou a p t·aça , la nçou a desordem n os l Uttmg·os 
apodera ndo-se elo forte depois ele gra n de mor tand ade, . e 
m a ndou es ta bell a no t ici a a F elici a no Coe! h o, q ue se cohm 
ele glori as sem sahir ele su a ban aca . Isto ioi a 9 ele j ul ho ele 
1632 . Depois des ta vktoria deci siva , para que co lln borou cons
t a n te e h eroi ca me nte um bra zile ir o , P edro da Costa ·F ave lla , 
na tuml ele Perna mbuco ', nunca mais al li a ppar ecer am hol
landezes nem in g lezes . E lll 1695 construír a m os por tuguezes 
sobt·e a s r ni nas ele Cum a h ü, um a fortaleza r egu lar e tmpo
nen te : a ele Ma ca pá. Et·a gove l'tlador el e Gayenna Pedr o 
L eonur ele La Ville, senhor ele Ferrolles . Por s urpt· eza, a ppa
r ece no Amazonas , t oma os fortes elo Des te t•ro, e elo T oheré, que 
ar t·ao• , e occupa o el e Macapá , que gua t·nece com os se us sol
rl a clos . Desde 1688 que F errolles intima ra a o com ma ndan te elo 
forte ele Arag ua ry que toda a ma rgem saptentt·io ua l d o Ama 
zonas per~e ncia ele direito a Sua Mages tttcl e Chl'l slia tHSSim a · 
Qua ndo Antonio i:le Albuquerque teve conhecim n to ela, pe.t;cla 
d os tres fortes, ele que o ma is im por tante, o rl e Maca pa, fo l'a 
por elle fundado , voltava de uma vi agem ao no Negr o, e 
a eha va-se ainda em Gurupá, em conval esce nça ele gt·a ve e n
fermid a de . Foi-lh e grande a indigna ção ao sabet' que os 
Uayennenses domi n avam e m fim a ma l'gem guayan eza do A ma
zonas , que o Bt·azi l compra ra aos ho lla uclezes e iuglezes a 
al Lo pagar ele sang ue, e que elle, como ~e tt s pl'edecesso t'éS , 
zelava m com tan ·to esmet'u. l'vlas pt'efel'l u a vtnga nça a os 
queix umes. Expediu immecliatamente F rancisco cl.e So uza 
Fundão e João Muniz d e Mendonça, e a 28 ele JUnh o ele 
1697 o forte ele Macapa era reconquistado pelos portuguezes. 
Um mez a penas t inham-no occupaclo os Ít'a ncezes ~ . ~, 
a ss im que nesse ca ntinho elo mundo se pa ssa ra m scenas Lao 
grandes que illustral'am os primeiros e os pen ultimos a nuas 
da col onia portugueza do Pará 3• 

ANNA (Santa). Riacho do R . G. do Norte , no mun . do 
Pau elos Ferros, Accrescente-se no fim: - Desagua no rio 
Apocly. 

ANNA (S;wta) . Rio do E. Santo, a íf. do. S . Mathe~ts. 
Acc t•escente- se no lim : - «0 rio Sa nt'Anna, CUJ O braço pl'ln
cipa l é o S. Domingos, qtte nasce da sel'l·a Gera l, é nave~a vel 
p or pequenas ca n ôas até {t extensão ele tt'es legua s ela s ua foz ». 
(Inf. loc.) . 

ANTAS. Rio ele Minas e S. P a ulo, a íf. do rio elo Pei~e . 
Accl'escente -se no fim:- Este rio ras u!La ela j •tucção dos ri
beirões elo Merg ulha e elos Mir ins ou el a 'l'ort•e,_os quaes , n as· 
ce ndo em contrafot· tes elo set•t•ote elos Dous !t·maos, se r e ttnem 
um kil. a baixo da faze nda elos Miri ns ou elo Bema r dino ~e 
r e it·a . 'l'em um cllr oo bas ta nte enca cn oeit·aclo ; corre a prtn
cipin n a clirecção S~. d epois ·toma a el e NO. a té encon tra r o 
r io elo Peixe. P a ssa perto elo elis t . ele Campo Mys tico . 

ANTIMARY. Villa elo Amazonas . Accres~e nte -se no fim: 
A L ei n. 110 de 28 ele m a rço ele '1895 revogo u o Dec . n. 67 
el e 22 ele outubro ele 1890 e a s di spos ições elo de n. 95 A d e 
10 ele abril de 1891 na pa rte refe l'en te á co m. elo Antimary . 

ANTONIO. Rio da Bahia , Alé m elo q ue já ücou m on c.io
u aclo na ·i • e l'l'ata, accrescente- se no fim: O S t· . T t•a tlq u tllllo 
L. Torres, na su a ll{emoricb Desoriptiva; elo 1lhm . ele Con
clettba; (Rev . Trim . elo Ins L. .Geogr .. e Hist . d a Bah ia . A.nno H. 
N. 4) assun descreve esse rw: O r w elo Antonio, a que todos 
os lvl appas chama m erra da mente Santo Antoni o, nasce uo 
morro elo Chapéo, na sen·a d as Almas e mun . ele N, S . d a. 
Boa V ia gem e Almas, opposto á nascente do Ga~ião , com o 
n ome ele P a lm eira , r ece be no l ogat• Ca p1 va1'a o n o elo Salto , 
qtte na sce na serra elo Sotlto, r a mificação da serra el as Almas , 
com 10 1/2 leguas ele curso, segne par~ L., re r~ebe :l.lncla ~o 
S . João , que. nasce uo m1u1. de Cae t1te , se t·v~ ele lt mtte ,as 
ft' e"'s . de :::>auto Antonio ela Barra , S . Se bfts t tao elo Caet tte e 
Bo~ J es us dos Meiras, e f:tz barra no l'i o Bromaclo , a_fl'. elo 
rio de Co11tas, no logar Barl' a da 1\Ia rcella , tt·es leguas aquem 

1 Visconde de P ot·to Segnl'o, Ilistoria Gera! do Brati!. 
~ J , Caetano dD. Silva, L 'Oyapoc ct t'A.mazono, §§ ift5-G . 
a D. S . Ferreim Peuna , Allha do i\fa;·ajó . 
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elo Bo m J esus dos Meiras. T e m um cut'SO ele m a is de 30 le
gnas. A denom inação elo 1ntonio prove in de assim chamar-se 
o primi t ivo morador á marge m cl ir. do rio, passage m facil na 
occasião elas ench entes, e onfle havi a r ecut•sos promp tos a os 
vi D.j a n tes ; da h1 o g l'i to constante - vamos. pa ra o rio elo An
to nio - deno min ação q11e abr :ltlgeu o rio desse ponto á sua 
barra» . 

ANTONIO (Santo). Vill a d o R io Gra nde elo Not·~e . A lé m elo 
q ue mandamos accres~en La t· no Supp. do I vol. a cld icione·se ma is : 
O Dec. qne creou o m u n . deu-lhe os limi tes seguin te s: ao N . 
os atitt"'OS limi tes d e Goya ninh a co m S . J ose ele Mipi l>ú a té á 
bar ra de P ajusia t•a ; a E . u ma linh a que , pat•t·inclo da bura 
ele Pajussar a no t·u moN . aS.incltts ive a puv. el o Breji nho e 
os s itias Pajussara de B"ti xo, Lagôa Gt·ancle, Va t' zea e lagôa 
T apac urá até os lim ite> do mu n . ele Nova Cruz; ao S . os anti
gos li mites de Goyau inb a até á lagôa ele Panell as e da hi , em 
clirecção ao p ente, até á lag.Ja. Dan t:ts ; a O. a e;tra da r ea l, que 
concltLZ ela Lagô:t. Dantas ao Tt·ap iá, J ac ti, Reg".li a e serra elo 
BoqLie i t·ào até e ncon tra t• com os li mi tes de S. José de Mipi bú . 
Tem '10.000 h ab ts., é ba>J haclo pelos rios Jacú e J acú - mi l' im, 
e compre hencle os p~voaclos Bt·ej inho e L agôa el a Pe ll'a. Existem 
n o m un . mais de 80 açudes par ticula res . A dons kils . ela 
vil la está enct·avaclo o aç ude p ttblico denominado - ela Nação 
- H a a inda n o logcu· Serdnha , a seis kils . da villa, um olho 
cl 'ag ta q qe a bas tece os habs . ela mun: nos 1empos ele secca; 
ahi existe m d uas cacim ba~ bem coust t·uHlas . T e m duas eschs. 
publs . Criação ele gado . L avo u ra ele cereaes e algodã o. 

ANTONIO (Sa nto) . Rio elo E stado ela Bõth ia, aJL elo Para 
g uassú. Accl'escen te-se n o fi m ~ No logar ele nomi t1aclo Santa 
R osa 1·ecebe o t•i o Par aguassú o g r ande r io Sa nto Antonio, que 
nasce n a serra d a Fu m a , pa ra llela á el o Coca l , a O da elos 
Picos 011 Campes lt•e, ft·oute ira á da T romba . Es te importa nte aff. 
passa en t re a cida de elos Le nçóes e a pov . ela P edra Gra vad a , 
d 'aquella distante quatl'o ~eguas, e é em seguida e ngrossado pelo 
rio ::3 . José. Depo is da a ll: . deste rw, r ecebe o Santo Antomo o 
rio Gran de e depoi s o Utillg a » (ln f. l oc.) . 

APIAHY. Villa de S. P au lo . Linhas duas e m logat· de
com. de Xit·irica - lea-se - com . d o seu nome - accrescente-se 
n o fim:- F oi creacla com. p ol' L ei n. 80 ele 25 de a gosto de 
1892 . 

AQUIDAUANA . lUo ele Mat to Gt·osso. Acct•esceute-so no 
fi m :- O do Aq uida uana e a t•e d ttcção Hespa nhola ele Sa n
tia"'O ele Xer ez - [ - A.q uidau a na - tal o nom e que por fim pt·e 
do~üno u entre todas as denomi11ações g uaycul'lts da das a o a n~igo 
At'in ia ui ou Mbote teú, que os Hespanl16es a da ptara m e os Pa
ra<~ uayos con fit·ma ram, applicand ,,- a ao clistt'icto milita t· que 
ct· ~a t·am pur occfts ião da i11 vasão e ma n tive t·a m dm·ante to •o o 
t empo elo\ occupação ela com. de ll:!ira nclfl . Os P a ul is tas , que 
la ncaram os fnnda m n tos elo a t•r a ia L de q tte nasce u a c idad e 
ele Cttya bá, dessa cor r ente se se t' vi ram pa r a cleacerem d a ch a
pada ela cordilheir a elo Amambahy ao g mnde P araguay , s ubtnclo 
pur e>te , bem como pelo ::3. I.. om·enço e Cuya bá a té á. fóz do 
Cox ipó, CliJ fiS margen s a ul'lfer iJ.s tf\ I1LO aguça ra m a cu iJtça da
que lles a l'l·ojados aventureiros . D urante sete a nnos , a conta t· ele 
17l9 , segu iram esse itin era rio a~é i 72t3, em q ue foi achad a e 
pl'ef'erid·t a via ele Camapuam, Coxim e T <tq uaey. Sab ia -se que 
mt rea ião ban h a da p ~lo Mboteteú eü>tira a fa mosa reducção de 
Santi ~"'O ele Xe t· ez, fundada em '1580 palas Hespa nhóes, e d es
tnticla 

0
no seculo seguin te , pelos Panlistas e Gu.y curtis, em ep·oca 

áce t·ca ela qutü divel'ge m l a t·gamente os h ts tot'la tlores . que 
t r a tam desse acontec imen to, ind ica ndo n a da menos ele cmco 
da tas : -1626, 1640, '1648, 165 1 e 1673 . Nenhum ves ltg w fot encon
tl'a. do, t:d vez por não te r s ido p t•oc, ~ t· ado, que ~S3 l ...,",;a. Ia ss e o l oga t· 
em q ue ex is t ira aque lla esbabelec trnento, ate i 77o . Nesse anno 
João Lem e d o Prado, e nca rregado pel o gove rnado r ela c::tpua 
n ia de Matto O t·osso, La iz ele A.lb •ICl ue rque , de cleaco bt·lt' o 
vararlou t·o po t• onde passavam os P.auli stas_ cL t\.n hat1cluby pa ra 
0 Aqui cla u:t na .• ex plo t·on sem r esnt ~a rlo , nao soe; te como o se11 
pl'in cipa l confl ue nte pelo laclo do Sal, o Cahy, ch a mado hoje 
Diit•a nda, d pa rando·s,-lhe á mat'gem esq . do pl'imeit·o. proximo 
á foz elo UaciJa,J, la r a nj eiras e limoeiros, q •te fir. era m-n 'o 
sup pôt• tat· s iclo ,tT ti qu~ e~ i s tiu Xer ez, Im pressio na do, prova i V? l
mente pelas bell zas n aturaes do Aq 1tidauan a, o u r:[ tte t•e ndo 
C')mm ',mo t'<\ t' o maio t• elos poetas por tug uezes, no di ze r de 
s n ~h ey , deu- lhe J oiio Leme o nome ele Monclego , qu cahi n e tll 
des aso e a Cll] O re>peito tem-ae or ig inado nota vel confusão, 
dev ida' ao ab;ol uto a bamlot\0 claq·tella zona met•i d io na l d a 
nnt iga clpitania, pot• m ai s de vinte a nnos . Em '1797, p oren:;, 
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sob o governo ele Caetano Pinto de Mit•ancla Montenegro , na 
previ são de uma ~.g ressão por par~e do~ Hespanhóes, foi fun 
dado, á beira d o Cahy «no primei t·o Jogar habilavel que a f'orça 
expeclicionada encontt·ou á ma,·gem clir. »- diz o B . ele Melgaço 
- um pr·es iclio, que, em honra do govemador, bap~isaram com 
o nome de Mira nd a, o qnal se estende u a todo o rio . Por es ~a 
circumslancia e pela falta do exacto conhecim ento ela itrea 
explorada por João Leme, in feriu-se que er a esse ri o o Mondego, 
e que o pauto em que se achava o presidi o, dentro em pouco inva
dido pe .as aguas,era aquel le em que ex i s~ira Xerez . Não pouco 
concorr eram para tal e r·t·o docum e ntos officiaes modernos, na fé 
d os quaes esc riptores ele boa nota, tanto n acio naes como es tran
geü·os, o ro r am propagando, excepção l'eita clu Barão ele Melgaço, 
nos seus Apontamentos ohorog?·a.lJhioos sobre ~!aLio Gt·osso, 
onde, ao mesmo tempo, torna saliente . mas sem afii rmat· nem 
contest.at· a supposi ção ele J oão Leme,' como vimos, ácercil. du 
l ocal de Santiago ele Xere~ . NaLura l menle, á falta de dados 
seguros, elle, embora mantenha a denominação de Monclego ao 
Aquidaua~a, põem ele parte a questão desse l ocal - agora, 
afinal, fehzmente resolvid a - o qtte não deixa ele ser ttm ponto 
histor iao impot•tanLe. Com effe i lo, por descobertas r ecentes, como 
?-d1ante veremos, e a inda não trazidas ao conhecimento da 
1mpre'!-sa, não resta , presentemente, a m enor duvida de c1ue 
bem fundadas e1•am as suspeitas do explorador portugn ez . 
Sempre me pareceu qt<e ass im devia se r , e, em elous trabalhos 
que dei á publicidade n o Jornal do Commeroio - «Limites ele 
Goyaz com Matto Grosso» e« O Forte ele Coimbra» - opiue i 
que o actual Miranda não er a o Monclego ele J oão Leme, e, 
consequentemente, qne a villa a lli f rmdacla sobre as r·uinas elo 
antigo presidia, de q ue tomou o nome, não occupa o l ocal da 
questwnacla reclucção de Santiag:o ele Xerez . li. O Sr. Visconde 
ele T aunay, um dos b1·az ilei r os que melhor conhecem o S. ele 
MaLto G1·osso. e que com mais exact iclão o tem clescripto, 
tambem, na wteressante noticia que noo dá do Aqtüclauana, 
como nenhuma outra existe , quer remota , quer mocle t•n a, 
c:1he no mesmo equ rvoco, 1evll;clo nao sómen·te pela crença geral, 
como pelo que ouvH·a em 1866 ele um elos descende ntes cli•·e
ctos de J oão Leme, João Faustino elo Pt·aelo, residente junto 
ao morro elo Azeite, á margem elo Mira nclil. , que lhe affit•mava 
ser aquelle o Monclego. Ass im diz o Sr. V. ele 'l'aunay: "Si 
l1a no mundo l'io formoso, é o rio Aquidauana. Cor tando parte 
do ch sL. ele Mil'a ncla, o m ais mericlional de Ma lta Grosso, e 
confluente elo Mi r anda ,- o qual conserva a inda o appel liclo 
GL~aycurú ele i\1 bote teú _e fora pel os primeiros p ortuguezes ba
ptzsaclo poP 111onclego, tao be!lo lhes parecera á saudosa men te 
nasce o Ac~uiclauana ele ver tentes afastadas ela grande serr~ 
ele Ma1'UCi1.J U 'OLt Amfl.mlJaby, etc .» Quando outras r azões nã o 
t ivesse eu para ftt•mar a opinião que a respeito ·tenho emitt ido 
duas me bastal'iam par a isso, tiradas ambas como vamos ver' 
ela propria noticiado Sr. V . ele Taunay, escripto, a li ás insLru~ 
ctivo que, passados quasi 30 annos, começa a t er por parte elos 
h ab1tan tes claquella bella r eg ião ele Matto Gr osso o apreço que 
parttenlo.rmen to clelles bem merece . illnumeranclo ·todos os 
affs. elo Aguiclauana, _em uma extensão em que mais de 40 
leguas « clao navegaçao franca a barcos ele bom calado a-té 
confundir com o revoltoso e quasi sempre barrento :.\1ira~da a 
clara e ptu·a cor rente que rola sobre le.ito ele al ví ssim as areias 
ou rochas ele grés v rmelho», descreve o i llnstre escdptor a 
be1leza das «margens com secluctoras paisagens e suas cer
can iaS, povoadas ele Loda a casta de animaes ofl'et'ecenclo as 
scenas mais in experaclas e sor t·iclentes, e accre~centa: «Nunca 
sent i como então , no meio dsquella n atureza I'Íl'gem, vivi ft
cada por milhares ele ser es, cer·cado ele colossal flo1·esta e na
vegando naquell:\S aguas cry;;tal lin as - ora a r efiectirem nos 
remansos um céo de t n·q treza , ora an eben'ta ndo nas c~choeiras 
~m . borbo tões ele praLa de encontro a cabeças tle rocha, ora 
JugH:do <HlS «c r-recleiras »com vertio-inosa celeri dade -nnnca 
sentialegda mais pura, maisint ' ns~ e snave embor:t repas 
sada da9.ne ll e P 'tngimenw de t r is teza e mehnc'o!iil. que o poe ta 
bt rn o tao be l lam ente expt·imio p lo « fl e biJe nesc io ']Ui ch>. «E' 
que a r aptela contemplação de tamanhos pl'imot•es nos traúa, 

1 M:tl'acajú, propriamente, é o ramo el a sena ele Amambnby que se 
de~taca par·a _L o vai fo rmm· no Paran(~ o Salto elas Sete q~.tCclas; mas, 
ge rabuente d<>o e111 Mntto Gr·osso esse norne a toda a cordilheim el o 
Í~man 1 !)al1y quo desce Ue N . n. S . e é o diviso1· das ()~"~'Uns do mesmo 
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a mim e ao companheiro 1 , a certeza de qae os admira vamos 
pela primei r a e ultima vez e el e momento nos incu·t ia a saudade 
funda, '·ibrante e cheia de magua de logo perdermos e par a 
todo sempre ! aqnil lo qtte estava a inda all i debaixo dos nossos 
olhos at. ton i tos e em bellezaclos . << Ptwa todo sem pr"l, sim!.· 
« Trechos h a então ele be lleza excepcional e posi ti vamen te 
eclemica. «Assim, na porção encachoe irada e acim a do col'rego 
ele João Dias , o r io, descendo por sensível decli ve, todo ag•taclo 
e sussurrante, mort•e de subito em uma l arga ba ci a a berta 
com pasmosa regul ar i dade em barrancas cortadas a piqne. 
« All i dor mem as aguas, círcul os ligeiros mal encrespam a 
supe r· fteie - ultimos impulso~ da correnteza, que em on du lações 
concentri cas, cada vez mais apagadas, vão se abrindo até 
junto ás margens. Ora geme a bl'isa nos fo liolos elos tac aa
rassús e perpassa sobre as ag-uas; ora é o vento que, vergando 
os flexi v eis, mas alen tn dos cal mos, oncbe aq uelle i ~norado 
r ecanto ele grand iosas harmonias . Nessas duas feições foi como 
vimos e adm irámos •.•.....•.•....•... . ..•.. . . .. , . • ..•....••. 
«Perturbado na h a bitual se J•eniclacle, ele quando em quando 
r efiecti a o lago o escuro bojo ele nuvens que orl avam o azul 
intenso ele abertas no céo, pelas quaes o sol estriava r a ios 
separados e de bri lho oíl'uscador . Centenares de passaras 
esvoaçam; uns , tocados pelo vento com as azas meio enco
lhic]as, outros, cor tando e.om vôo firme os agitados a res. Brin
cavam muitos paturys e m arrequiJJhas sylvestr es dentro clagua, 
sobt•e a qual deslisavam al víssimas garças e g L·ancles e pesados 
tabuyayás, emqua nto l on tt·as, nadando e mer g ulha ndo com 
assustada ligeireza, faziam r eluzir, quando vinham á tona, o 
lustroso pello. Tudo aquillo gritava, tudo aquillo piava, unindo 
mil vozes discordantes, causando mil sons difle rentes, que, 
combinados, davam ao quadro esses fluidos ele viela, só pos
s iveis em obras sabidas elas mãos elo ArList<t Sttpremo! Outra 
occasião, observamos essa linda b acia com feição totalmente 
cl iveroa. 'l'udo er a cal ma ; tudo sile ncio . Não se m oviam as 
aguas ; as arvores não se mex iam . L uz vig-Dl'Osissima tudo 
penetrava; calor abr azador aba tia e enervava as !'orças d a 
na tureza . lll ttm inacla em seL<S r ecantos mais sombrios, não 
tmha a flores ta mystarios. No fu ndo do lago branqueava m as 
arê.as como q ue em imme nsa taça el e esmeraldina l ympha que 
ca L•clume ele peixes, gt•ancles e peque oos, clowrados, pir·apu
tcmgas, pac~ts, abot·oaclos, un s prateados, outros ve rmelh os e 
côt· ele ouro, escu ros e sarapintaclos-symbolo elo mutismo-cor
tavam em todos os sentitlos, E ao l onge azulava a serra, 
c ujos píncaros r ubr os e escalvados se estampavam em um 
fundo 1ul vo , opaco, já riscado de lividos re lampagos . Era a 
t1•ovoada ela ta rde que vinha vindo . . . » 111. Si J oão Leme, como 
allega Sautbey e parece se t• verdade, prebendia evocar e per
pe tuar em terra amel'icana lembr anças elo poetico rio po rtuguez 
e d os seus « saudosos campos»-·· testemunhas das a legri as e 
do infortnnio de quem 

«As filhas do !\londego n. morte escul'll. 
Longo tempo c bora.ndo memoraram, 
E, pot• memol'ia eterna, em fonte pura. 
As lag l'imas choradas transfot•mnram, 
E o nome lb e puzeram que inda du ra 
Dos amo1·es ele Ignez, que a lli passar·am », 

não é crive! que deixasse o Aquidauanil.-« de clara e pura cor
rente »- e oma.clo da opalenta beller.a que ahi fica clescri
pta, par·a dar o nome de Mondego ao Ca hy-ll oj e Mil•ancla
cle « agttas barrent~ts e revoltas>> e sem nenhum encanto que 
JUStiftcass e o poe uco appe lhdo . Seria esta razão para mim 
cap ttal, a1nda mes mo que não tivesse o valioso apoio elo B. ele 
Melgaço . A outra é que, sendo os j esn i\as, como se mostraram 
J?Ol' toda a parte , mestt•es na escolh a elas locali dades em que 
lunclavam se us es tabelecimentos , e pactentes em pr·ocnral-as 
não iriam collocat• a mrmcionada m issão, a que os bespanhóe~ 
ligavam gl'ande importa uci<t, tt marg1•m elo Cah y e ainda 
menos no po n to em que está a vi ll a de i\Iü·ancla, oud~ as aguas 
d o rio não são potave is, qn ant!_o a 14 o_Ll 15 leguas a N. E. 
acbar1:1.m tet·r·enos nas conchçoes clese.1ave is . « Os arredo
res de Miranda, diz o m es mo Sr. V. de T a un ay em- uma 

'.O capi tão Anto nio F lor·encio R,~t·eirn do Lngo, distincto offic ial, fal
lectdo no pnsto da C OI' One J a 10 de JUnet\'0 ae 1S92 gl'ande Servidor dO 
Bra4i l e Cttt•ac t<l l' ele rij a tempera, ' 
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de suas apr eciaveis nar1·ativas militcwes , são baixos e 
apaludados, cobertos não t•aras vezes em vasta extensão 
de pipi1·is, jU11cos q tte rnP.rgqlh am as ra izes na ag ua 
ou no lodo e morrem, na época elos gt·a ndes calores .» 
A r eclu m:ão rle Sa ntiago ele Xe t' clZ er :J. estab lecimento ele lar
gas pro por ções, Del! e con ta o V. ele Porto Segui'O - - faeto 
que não achei mencionado em nenh nm out ro dós escr iptores 
que conheco- que já Linha sido elevada a bispado a reclucção, 
quando foi clestl'u icla . illn tre as num erosas e mal ordenadas 
nota s que te ho, tomadas sem proposito fo r nHtclo em ·d i ver sas 
occasi ões e d i1•ersos esct·iptores . acho esta , ele cnjn font e não 
me r ecordo : « Cam1Jos da Vaca>·ia - Assim denom inados por 
cau s:1. el o gado vacum que ahi ficou dispet·so, quando os 
P a ulistas fizer a m desaloj a r os m ot'ilclo t·es da cidade ele Xerez e 
el as cinco a ldeiotas circu mvi sinhas que formavam n pequena 
prov. de que aquella et·a cabeça . O r esto des tes an imaes , 
quasi extinctt'l pela feras e caçacloc·es , foi augmen tado em 1797 
com os que fu gil·am aos Guaycurús, quan do foram r oubar as 
es·ta nctas caste lh a nas ele Ccu·uguaty e tambem com os q '1e 
escapar a m aos Curugrtatinos que, em numero ele quinhe ntos e 
tantoH, perseguiram os r ou baclores e lhes toma r am a preza .>) 3 

Vê-se q "e quanticla ,le ele gado bavi a na pequena prov . , q ne 
ai nda 150 a nn os rlepo is -1707 - havi a ,·estas clelle, apezctr 
das clestntições que •offre ra m por tão largo e;p·tço de t empo. 
l V Com o crescimento d a populá.ção ela comarca ele Mira nda 
e com o desenvolv imento que ahi te m adquirido a inclustri a 
pasturil e l'unclação de estabelecimentos ag l'icolas, fui o Aqui
clauam\ attr a hinelo a attenção, já pela salubricla cle ele seu clima 
e ricas past<cgens, já pe lfl. facilidade ele commun icnção com o 
plaual to ela col'Clillteira , ap roveitan do-se as 50 l eg uas navega
vais elo rio, dependentes apenas ela lim peza deste. N<"io poucas 
faze ndas fo ra m estabe lec idas . Ha cousa ele dous anuas, algu ns 
Mirnnden es emp~ehendeclo~e s , e di pondo ele meios, delt be
r ar am ail i fundae um povoado ma is Dll menos na altura em 
CJLl e teemi 11a a navegação . E em tão boa hora tomaram tal 
r esolnção , c0m o inLento flt·m a clo de la nçat·em os fu nda men tos 
ele uma futura cidade que te r á o nome ele «cidade elo Alto
Aq uiclauana», que jà t,·m uma esch . publ. ele primeiras Je
tt· as , e fórma u ma secção eleitor a l. Ja ex ista tamb m uma 
linh a el e navegação a vapor, ent re o novo pov . e Oor uml>á, 
subveucionada pelo EsLa clo ele Matto - Grosso. Ha pouco o pr e
sidente , Dl'. Manoel Mur ttnho, vis ttou Aquidauaua. A propo
sito dessa vis >ta, deu o St·. 'l' heoclor o Ronclon em e<\rta di rigida 
ao Sr. V. ele TattnHy, q ne me fo i confiada e que pot· l onga, 
não transcr evo, curiosas informações , ace t·ca elos el emehtos ele 
riqueza que ence~r :J. aquell a reg ião . A fundação da incipi en te 
villa de termi nou, como é natut·al, explorações e reconheci
mento cuidadoso das circumvisinhanças. Dell es foi que prove io 
a clescobet·ta elas tão pt·ocut•aclas t·uinas ele Xerez, ass n tes no 
espaço com prehend ido entt•e a margem esq. elo Aquiclauana e 
a direita elo Uacôgo, seu atf., no pon :o mais ou menos i nd i
cado por J oão Leme, ce rc<t ele uma legua elo nascente p Jv . e 
11m pouco a fastado de uma como da outra margem. Muita~ 
p~sso a s l á teem ido em excursão ve rificar o importan le facto, 
traze ndo ele va i ta ft·agmentos ela maleriaes , tirados de excava
ções que attestam as ed ifi caçõos q ue a lli ex isL il'a m. Pelos a li 
cet·ces descobe l'tos conhece-se o alinham euto clellas. O pres t
cleute dó Estado, nessa vis i ta ele que l'a lla o Sl' . Rondon, 
tambem quiz il' com a sua comitiva pagat· tributo ele contem
plação ao l oM l onde foi essa pequena 'l'roya a met•ica na . Pes
soa chegada ha pollCD d e Cor ttmbá, que fez a viagem com o 
pt•esicle nte, mas não tomou parte naq ttcl lla vis ita histol'ica, 
contou-me qtte a lgttem do seq ·1ito r egresso u aob t·açando pa l' te 
~e uma grande t~ l ha , mmt~ be m C<' nser vada 1 qu.e dava j usta 
1cléa ela s cltmensoes que clevta tet• L1do a peça tnteH·iç<> . Convém 
n eta r , que para o erro e·m que tem ·cab.iclo os escriptores a 
que a princip io me r efe ri muito concot·reu Du Graty, na sua 
monogra phia - Rep~tblioa elo Pctraguay, obra re J~leta de 
escl.ar eci me ntos, e muito intet·essante a outros r espe tto-;, as 
cripta P'l r io cum benci a elo presidente Carlos Lopez, que para 
esse Jlmlhe franqtteou os a rchivos da Repttblica : illt·a ele sup
por qtte a hi achasse elle tudo qnanto fosse t• elat tvo a f\mdação 
dos es tabelecimentos ant igos , mesmo dos qtte, por abandono 

a ]'oi essa execursão dos liespanhoes, sob o m~nd o do coronel 
Espinola , além do Apn, que determinou a fundaçao do pt•es tdto de 
~íira.nda n nqu~lle 1nesmo anno, como foi narrado na memorw. so bre 
O Forte do Co•mbra. 

ou por outras circumstancins, tenham desapparecido. Mas Du 
Graty, t i' nto no co~po ele seu esc~·1pto, como n o rn appa que 

0 
~campanha, ass1gnal a <~ actual " ~\la ele Mirnnda como s i tuada 
a margem. esq . do an~tgo Thlbtetlll,, no pmto em que exi st io 
Xerez, cum cleternnnaça o de sua JatJt •Jde, que é exactamen L a 
daquella vtlla. A o Aqu idaua na d á o nome cl~ R io Cla ro e ele 
Cahy a um a!l:'. elo Uaciigo, ao qual neuhum nome dá. D~sfeito 
como se acha taman h o erro com a importa nte descoberta das 
r mnas da afa mada e hi s tol'ica r educção, é pa r a sen lit· que um 
ó\COntec.tmen to ele ta l Dl'de m tenha p<>.ssa el o el es, perceb ido, sem 
que os .J Orn aes clelle se t nham occupado . Demas iado lonn·a vai 
esta notici-a. Terminare i clizenrlo q tte o germen da fu tn~a ci
dade do Alto Aqu id<wan 1. , ora. l ança do , tot·nat·-se-ha, em bre ve, 
mnts_ um argument J , e va l!os isstmo, em favot• elo tmçado de 
vtaçao fert•ea de i\ia tto-Grosso que t~nbo de fendido, e, a meu 
vet·, melh o t· attencle aos tnter esses g raes. Ma io ele 1895 . Gene-
r al Mello R ego . · 

ARAGUARY. Rio do P ar á. Accrescente-se no fim : -
O Sr. B . ele Maraj á (o bt·. cit.) diz o seguinl.e a r espeito deste 
r1 o : - « R1 o Aragtta r y e '~t·awD t'y. ill' este o rio sob l'e o qua l 
tantas controver stas tem t tclo Portugal e depois o Braz il com 
a _D' rança que lhe chnma ArawaJ'Y e At• t• ow;wy; é importa nte 
nao só pe lo vol ume ele suas aguaa como pela extensão de sua 
corrente , e mais a inda pe la sua posição em relação a os rios 
ela Guyanna bt·azileirn . \ postção a s tt•onomica de s ua foz é a 
el e i 0-14' - 311 Lat. N . e 6° - '15' - 6" ele L ong . O. , segut1do 
os nossos mappas . A sua primeüa cachoei r n fica a Oo - 51'- 45 '1 

Lat.. N. e 8°- 0'-23 L ong. O. Dil sua foz a té es ta pr ime ira c.a
ch oe n·~ con tam -se 180 kils . A sua navegação é desembaraçada 
mas . nao para grandes v a aos ; os e!l'e itos da porot·oca fazem-se 
sentn· a g ra nde clis ta nçia da bocca , até acima da i lha ela 
J aci tara ; communica com var ias lao-os . taes como o elo Re i 
c o 'l' raca jatuba. T em diversos ailiugntés, sendo os principae~ 
o Bata bon to e o Aput·ema. Consu lta ndo cl iffarentes mappas e 
pessoas que pol' a lli tem navegado, apenas o m appa do 8 1'. J. ela 
Cos ta Azevedo (Ba r ão elo L ttclal'io) dá alguns detalhes sobt•e a 
embocaclnra elo Araguary e pos ição do Amapá . No mappa elo 
S r. Vellozo Barl'eto encontr o concorcla uci a com o que é fi "'u
rado no mapp1. elo Sr . J. d a Cos ta Azevedo, m as n aqll ~!le 
en?o nt t·a-se o t·r açaclo elo rio em tocl J o se tt ctu·so. Nesse m~tppa 
veJO que pelo aiJ! Jtente Apurem a se passa para o Arnapú. o que 
~11 e te~n sido aili rm ado pel os vaquean os claq uel Jes lagares , 1!1 
tsto ela nuu ta unportanc ta a qm..tque r elas es tipulações ele 
li mi tes com a França . No Arag tra t·y, em s ua marge m esq ., 
fo i pelo gover uo br aztle it·o fundada a colonia m ilita t• Pecl l' o li 
~c ima. elo clesaguaclouro d o . lago elo R ei e abaix:o daquelle elo 
rt·aca,Jatuba ; a pouco m a ts ele 300 kil s . da foz, e antes de 
chegar ao igat· apé dos Páos n a margam d it• . elo rio Araguary 
começa um a est rada que lava pot· uma I iph a q uas i t·eMa á 
praça de Mac:tpá, O pres idia ou c.ol onia mil ita r Peclt·o li não 
te m va lor algu m, pois o Jogar ma l escolhido em quf\ foi col
l ocaelo tem a gnarnição sempre doente. Este anno .(-1890) o 
governo da r epublica decre tou a cr ação rle coloni as na 
Guyanna brazi leit·,t e a pl'imeira expedi ção segu i o so b as 
orcleus do majo r Fen•eit·a Go mes; as le bres, porém , matat•a m 
u 1na pa de dos expeclicionarios, inclui ndo o ch efe, m as se
guin do até encontntl' os tet·t·enos a l Los foi estabelecida a 
colonia :i qual de ram o nome do mallo~rado chefe Fe rre ira 
Gomes , e neste local , que se ach a proxi mo á Jll'imeir a ca
cho eira, te.em os col onos gosado saude . A pos ição astl'o nomi.ca 
d a antiga colonia mili ta r Peclt·o H er a de O• - 59' - 09"' ele 
L2.t . N, e ?o- ,16'- 54" de Long. O. S into não p~clet· ma t·ca r 
a posição ela nova colon ia . A g l'ande pot•oroca, que nas P''o
xim idacles elo Cabo elo Norte toma propot•ções g iga ntescas , 
faz-se sentit· pelo Al'agna ry dentr o até 30 leg uas , segundo diz 
0 bnrão de Al ckenaor. lilm •1660 P edro da Costa F avella , per
na mbucano , que acompanh ando Pedro T e ixeira for a em 1639 
até :1 00 leg uas ac ima ela foz do Napo e á d istancia ele má is ele 
20o do Oyapock, tomar a so lemneme n te posse elo Amazo nas para 
a corôa ele Portugal. levanta,_·;t um fot· Le no Aragua ry, sob 
cuja protecção catechisavam os religiosos portuguezes 
naqnellas cercanias. Do iga rape elos P áos passa-se p ot· UI'!} 

curto trajecto para U)ll pequeno a ffiuen te elo rio Mata pi , po
dendo por consegu iu Le , descendo pot· este, it• qua lque-r fo t·ça 
cahir ao braço pl'incipal do Amazonas prox imo ás tres ilhas 
de Sant'Anna dos Tucuju~, Santa Rosa e do Pat·á . A impor
tancia destas r;ommunicações é bem avali ada pelos que co 
nhecem o Pará e suas mattas, pelas q ttaes se t•ia extl'e mamente 
difficil o fazer ayançar qualquer força ~rmada, o que porém 
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s e torna facil pelas ' 'ias J:luviaes, entrando no Amazonas em 
um ponto muito superi or á s ua foz e a sa lvo ela gr ande fo r
ta leza ele Macapá . Esta importancia foi be m conh ecida pel os 
diplomatas portnguezes que nu!l'la q Lii zeram ceder uma linha 
do qne lh es fôra reconhecido pél O tratado ele Utrecht, r efor 
çado ainda pel o el e 1815 ele Vien na, n isto mel h or inspil"ados 
do que os negociadores brazi lei r os qua ndo n eutra lisaram ter
renos nossos . Tan ta impot·~ancia clava a CO!'Ôa p ortugneza á 
affirmação pl en a e desassombrada ele n ossos direitos, que em 
1686 o capitão ganer a l Anton io ele Albuquerq11 é Coe lh o de 
Carval ho, t e ndo pessoal mente com o m a Lhernatico /. esu i ta 
Aluisio Gol"!" a do exam in ado a sitnaçào elos ant igos ·o r tes , 
tomad os aos ing lezese h olla nclezes , T on ego, Ca naú e Mar icary, 
sobre as ruínas elo segu ndo fez erguer novas for t ificações e m 
1688, dando-lh e o nom e ele Santo Anto ni o, o qual depo is, em 
175.2, foi mndaclo e ampliado n o ponto onde actuBlm ente se 
acha a fortalez a de· S. J osé ele i\l acapú, l ocalidade que a 4 
el e feve t•eiro ele 1758 foi elevada à catego t" ia ele villa . A foz 
elo Aragtta•·y f1 ca a c~rca ele 30 m ilhas ele cl ist~ncia elo ca bo 
do Nol' te taotas ve'l.es i ndicado n os tl'a tacl os celebr ados, que 
n os dava m claro dire ito aLé ao cabo ele Ora nge, sendo 
fi r mado no cabeça ela monLanba d 'Arge nt um m arco com 
as a r m as ele Portuga l q ne ainda em 17.2-! e 1727 foi vis to e 
exarnin ãclo ,2elo cap i tão João Pedro elo Ama t·a l e FL"anc isco 
de Mello Palhe ta» . O Sr. Al var o d~. Cos ta (Bibliotheca 
da 111incb L~tte·rw·ia -Paginas CbVUlsas) cli'l. o segu in te : 
O Araguary - A com . d e Macapá é a primeira ao ent •·a t· no 
Am azonas, pelo can a l oc cidetl'La l ; e fo i c reada pol" Lei ele 30 
ele ab ril ele 18'!l, se ndo class ilicafta ele 1a entrancia pelos !Jecrs. 
de 26 ele j ulh o ele '1 850 e 2·! elo julho de 1872. Dis La da capital 
333.3 LO kil s ., e ele Cha ves e Mazagão, suas v isi nhas, 130.000 ela 
pruneH•a e 84 200 da seg unda . !!.:' a nn ica co m. que em todo o 
Est a do e em todo o Bra7.i l , occnpa o h e m isph erio elo no r te , 
·ach a ndo-se 3' aci1~1a elo Equador, Desde a sua c reação até o 
pt·ese nte tem sido Ju t·isclicc ion acla por 16 ju i7.es ele dire ito, cnjos 
nomes e- successiio j á o le itor e ncontrO LI no pr im eit•o a rtig o, 
r efere n te á cidade . Os p oucos juizes municipaes, que du ran te 
todo es te pel'iodo a leem adm inis trado, e que for a m apenas 8 , 
j á foram dados a conhecer , tendo s ido quasi semp1·e a respe
ctiva va ra occupacla por pessoas lei ga~ que, como SU{Jplen l,es. 
exercta m as funcções de j uizes municipae~, hoje jui zes s ubst i· 
t utos, segundo a l e i 01·ga nica da m agistratu ra el o Estado . O 
seu teni t.o l"io abrangia uma grande pa r 1,e ela ma t·gem el o g r ande 
ri o em que es t.á s ituado , começa ndo elo lago elo A mapá, íerri 
turio neu tro, a té o rio J ar y, que ser via ele linh a cli viso ria com 
a com. ele Gurupá, pertencendo-] he ·todas a s ilh as q ue lhe 
fir.am [romeiras ate á bahia el o Vieü-a . Hoje, com a separação 
el e Mazagão, que cons tituiu - se com ., o te rritorio ele Maca pá 
ficou li mitado até o rio An a urapncú (Vill a - Nova), que ficou 
sendo o l imite entre as duas comar cas. Na cos t11 geral desa
guam grandes rics como o J a ry, o Ca,i ary, o Aju ruxy, o Ma
r acá, o R io-Preto, o Mutuacá (hoj e Maza.gão), tod os pertencen · 
t es á com . deste nome; o Matapy , o Acari cuára (hoJe P ed re ir a), 
o Mll.caquary, o Gur ij uba e o Arag uary pertencentes a Macapá . 
Uma leg ua ao ~ ul do Cabo elo Nol"te clesagua o iguarapé Pira
tuha , que v ai te r a. um grande lago, onde ha muito pirar ucú, 
p ei xe boi, tartarugas, tracajás e mui ·tos outros peixes . Todos 
os verões os p escadores fazem ah i g r a ndes sa lgas ele peixes , 
e!luaes ás q ue fazem tambem os pescadores elo lago Amapá . O 
r1o Mata py, de _llvt·e n avegação a té quas i ás cabece iras, é 
abun~ante em pe ixes e roargin aclo por t'enili ss im os c<~J:n pos de 
cnaça o e est r adas de sering ueir as . N o seu principa l affi. o 
Mat·uanum, encontram-se muit<t s fazendas . ele criação, cuj os 
campos, por um lado, vão li gal"-se aos elo rio Vllla-No1•a, e por 
outro, aos campos do P alma, ouLro trib . el o M!l.tapy, quedes
ag·ua muito ac ima elo setl it'm ão, o Maruanum. Nes le rio, 
cujos cn.m pos são elos m elhores elo mun ., teem fazenda os h er
deiros elo auctor elas notas . Nas proximidade!) elo rio, na va rzea 
que o acompa nh a em todo o seu curso, veem -s e g-r a ndes estra
das ele serin g ueiras , seguin do-se d epois a Lel"ra firm e, com 
grandes campos e bon i tas flores tas . E m eguaes condições es tão 
o Aca l"icuárn (Ped reira ) e o MacaquaTy,oncle ex i ste m grandes 
fazend a s de gado. O pl"im e iro, é ri co el e peclL"as, entre a s quaes 
encontl"a-se a can tM ia , donde foram ext ra hi das as que servi
r am para a cons tl'llCção el a forta l eza. E' a hi q ue M"capá vai 
busca r toda a p edra ele que n ecessita para as suas obt·as po
dendo transp ortn.l ·as p elo ma,r, em grandes canàas, ou 'pelo 
~arnp~ , por uma grande estr ada qu e , sahindo ela cidade, vai, 
pamtflcaudo-se por todos os l ados , terminat· na Colonia Mi lita r 

edro li, no Araguary , com um per curso de ::)0 l E_Jguas . Do Pi· 

ra túba, costa acim a , na distancia ele duas leguas, clesem bocca 
o g ra nde Araguary , o ma is i mpor tante de toda a com., e que 
por isso merece mençã.o especial. Tem n;,. sua foz uma l ar gura 
con s ideravel. ca lc•tl acla em meia legua , sendo a entr a da cltffi
c ilima, p or ·ser mui to baixa,, tendo n a ba ixa-:lll:a r a penas uma 
braça de p•·ofund icl a cle , no mawr can a l . Os vwJa n tes que veem 
ele Macapá ou ele q ua lquer outt:o ponto ele bai xo , pa r a pode:em 
entt·ar, devem ir esperar n a 1lb::t do Ba1llq•ue , que é a ult1ma 
espera ; e cl'ah i pa t·tü· logo n o pr in cipi o da vazante, bordej a r 
aLe m on tat· a pon ba do baixo, e ir constantemente son dando, 
com o prumo, a profundidade , até encon t l"ar o can a l ; e caso 
n ão o encontt•em, elevem fundear e es pe1·ar . a enchente pa ra 
poderem entra r . Pal"a os viaja ntes vindos de Cayen na, Amapá, 
Cabo do Nor te "l P ira túba , é m a is fac il a ent t·acla, pol"qne, par
ti ndo elo Pil"atúba , que é a uHima esper a, com o pr incipio da 
en ch~n te , ·quando chegam á f6z elo rio, j á a maré está quas i 
che ia , facilitiindo a en tr <tda. Esta f,tlta de pr ofundlic\acle, de 
v icl>t a g randes bai xos , não vai além elo ter ceiro est irão, sendo 
d"ah i para cim a facil a navegac;ão a té á primeira Cfl.choeil"a . A 
maiol' cli:flicu lclacle, e que tol'll a o r LO ce le bre e n olavel é o pbe
nome no d<t p oror6ca , que com eça no 1° rUa de l a nça nbe das 
aguas e fin d a no u lt imo dia da quebra, ele maneit·a que só se 
pôde enlra r na occas ião de aguas cul'tas, dois d ias a tl'tes elo 
quarto no d ia elo q Lta l"to e clous dias depois, quet· sejfl. min
g uante' on crescen te a phase d a lu a . E ' a llso lutamen Le impos
s ive l entr a r nas épocas ele aguas vivas, p r incipalm en te nas ele 
março e se tembro, m ;,.t•és de equinocios, quando a pororóca é 
ma is fol'te e mais pel"igosa . Nas agnas vivas de junho e de
ze mbro a pororóca c fraca, e cpm algum ri sco se pód e enirat· 
nos d ias de plemJunio e noviltmio; tL-es dias depois, porém, é 
h uman a mente imposs ivel ·tentar contra a p nr oróca; e deste 
modo só em 5 dias em cac1:1 quinzen a é poss ivel a entrada no 
rio. A pororóca , ph e nomeno a té hoje in explicaclo, mas que pa
rece nascer elo encontr o da va zante com a e nchente , nasce no 
oceano, fa zendo-se an nune ia r de muito longe, por um ruiclo 
a •ileclro ntador, que vai crescendo po uco a pouco , á proporção 
que se va i app l"oximanclo a quella a lva linh a de ondas, que se 
eJeva.m ospaclananclo em espu ma, furios as, correndo t· ap iela
m en te , com uma vel ocidade ·>L Lerra dora , levando no seu correr 
VPrtig inoso tudo quanto encont ram dea nte ele s i. Ao ent1·ar no 
r io, ell a estronda com mais força , e levan·ta - se muito alta 
apertada pel as bordas do rio, mergulha ndo nos ca naes, ~ 
t"e su r g indo nos ba ixo.>, Aempre com uma impetuos idade inclo
mav el, a té que, exgôttacla a força que a de termin a, desappa
r ece sem ningttem saber porque m aneira, sendo ape nas co nhe
cido o Jogar onde r eali sa- se o seu elesapparec im en to, que é a 
ilh a das T a rtarug- ui nhas . No 3° es-ti!"ào , no meio elo rio, en
contr a -Re uma ilha nova, a que c'hamam - ilh a do Felix; no 
5.o est irão. a ilba ela- T aboca: n o 7, 0 a ilha da - J ac itá ra. 
Ac im a desta ilha , na di sta nci a ele meia legua, elo lado direito, 
s ui.Jinelo, clesembocca um iga t" apé, a q tte chamaram- Lago do 
Re i,- nome qu e lhe deram por it· te r a um lag·o, onde o go
ve rno, n o ·tempo co lonia l, man dou f1md a r um a fa h L·i ca de 
salga de pirarucú, peixe · boi e outros peixes . Aind a h oj e é esse 
Ioga r procurado pe los pescador es que !l!hi vão matar peixe, que 
existe em ab unclancia . Da foz deste Igarapé, com urn quarto 
ele m aré ele enchente , vai-se ter á ilha elas Tar·tnruguiuhas , 
on de, como acima clissém os, t erm111a a p0roróca . Da i lh a das 
T artaruguinhas, na di s tanci a ele um a I e!jua , elo lado direito, 
s ub i ndo, enc:oníra·se o Apu rema,- o mat s 1mportanto elos a:ffis . 
elo Arag ua ry 1 ~ que vai t er a grandes l agos e campos pro
prws pa ra Cl"laçao ele gado vaccum e cavall a r, havendo muita 
abu nclanci a ele peixes . No a nuo de 1850 o tene nte- coronel Pro
copio Antonio R ôl la e Manoel João .Maciel. fundaram a hl as 
duas prim eiras fazendas : o prim eiro, com 50 cabeças de gaclo 
vaccum e 6 ele cavalbr ; e o seg undo; com 32 cabeças ele gado 
vaccum e '! el e cava tla r. Deste Ji mítado numero el e rezes , as 
unicas que para a lli l'ol' am , teem n ascido muitas outras fa 
zendas, s ubcl ivicl iclas por fazendell"OS que possu em milhares ele 
cabeças , cada um, com 100 ele cavall ar ao todo . Ha bem fim
dadas probabilidades ele que n as cabece iras elo Apurema 
exis tem m i oas ele ouro e pt·atfl.. Em Julho ele 1882, Manoel 
Borges ele Lima sol icitou e o'bteve elo governo permissão pa ra 
explor a r a s minas elo Aragua t·y, e seus primeil·os ensaios fo
r am feitos nos campos do Apurema, onde cons tou que os seus 
<.tgentes tinham encontr ado algum ouro . Um clistincto e nge
nhe iro fra ncez , mr. ChampsaU\·cl, depois d e uma vi agem de 
exploração p elo territor io n etrtro , encontrou ves tíg ios ele gra n
des m inas de ouro, que elle te!'la descoberto e explorado, s i a 
morte não viesse interrompet' os seus tra balhos . Da bôcca elo 
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Apurema, l'io acima, gasta-se um dia de viagem para chegar á; 
colonia Pe~ro li, fundada em 1840, e sita á mesma margem 
em que esta o Apurerna. Acima da colonia, meia maré ele en
ch_?nte, do lado esquerdo subindo, começa a estrada a ber ta em 
18:>2, sob a presidencia do elr. Fausto AugusLo de Agmar, e 
que communica a fortaleza com a colonia. A esse Jogar cha 
mam - Bôcca da Estt·a da · - d'abi para cima, estende-se toda 
a margem do Araguary e 'todo o campo, que vai muito al~m 
do Porto grande, donde parle urna outt·a estrada, que se du· , ~e 
para o Matapy . Este ca mpo é vastíssimo e estencle,se aLé as 
cabeceiras elos r ios Gurijuba, !Yl acaquary, Pedreira, Curiaú, a 
cidade de Maca pá e toda a margem esque1·da do Mata py. Acima 
da bôcca ela estrada, á di s tancia de 1 1/2 Jeg ua, encontra-sa 
a primeil'a cachoeira elo Araguary, a que chamam elas Mon 
gubas, com uma quéda dagua enorme. A esla, que é a matar, 
seguem-se 35 outras , to r nando diffici l e perigosiL a navegação 
nessa part~ do rio, bas·tan le rico de serwgaes e madeiras de 
constt·ucção . Acima da quinta cachoeira fica o Porto grande 
de que fallam os e donde parte a estt·ada para o lVIatapy, que foi 
aber ta p aios an·tigos que, antes do grande desenvolvimento ela 
iuclustr ia da bonacha, ia m de MacRpá tirar salsa, cravo e oleo 
de copahyba, que abundavam e ainda hoje abunda m nas 
grancle3 mabtas do Araguary. As pessoas qne com is to se 
occupavam eram cbnmaclos homens ele negocio, po1·que naq uelle 
tempo era esse o maior negocio. Subiam pelo M11tapy, desem
barcavam em um porto á margem deste rio, e cl'ahi dir igiam-se 
por tert·a , atravez do campo, para o At·aguat'y. Do p orto de 
Matapy ao do Araguary gasta-se uma ho t·a e tres qnartos, em 
passo regul ar, contados a relogio por r1u em escreveu estas li 
nhas. Como se vê, os dous r ios se approx imam muito nas ca
beceiras, pot·c1ue o Araguat•y clescle a sua foz dirige-se em rumo 
de sucloes to, e o Matapy, que clesembocca mui lo acima da cidade, 
di ri ge-se em sentido opposto, no r umo de nordeste. De uma foz 
á outra medeia a distancia ele 40 legtlRS . Do Porto grand e, na 
distancia ele 2 leguus, do lado esquerdo, subindo, desagua 
um aill. imporLa nte, o Arapary, que dizem ir tet· a um braço 
do Jary; nas maLtas do Arapary é que os ant.fgo~s tiravam 
maior quantidade de sa lsa, cravo e oieo. O Aragua ry conti
nua á cli reita, e mui Lo acima r epar te um outt•o aill., do l ado 
direi to, subindo, que vai va rar no rio Oassiporé, que desa
f!Ua no oceano, fo r mando na cos ta dous cabos, um que tem o 
mesmo nome e otllro, Cabo cl'O t·ange. As cabeceiras do Ara
guary e do APapary estão a; i ocla completamente clesconheciclas, 
não só por ser clilftcil a navegação, como porque são ha bi
tadas pelos índ ios Cuçarys, que são an tropophagos . No 
anno de 1.835, na occasião em que os homens de negocio ex
tr ahiam sa lsa, cravo e oleo nas mal tas do a lto Aragnary, 
appa recen-lhes um inclio ele esta tura regular, que baptisaram 
por E lias . Fo.i encontrado em completa nudez e sem arma 
a lgun1a, mostrando-3e mUltO ~legre; e conseutlO ficar em con~ 
panhia dos homens de negoCIO, qne o trouxel'am a J\llacapa, 
onde foi apresentado ás a uctoriclades . que lhe fizeram dona
tivos e agrados. Quando o inclio sahia a rua, era objecto de 
terrot· para as crianças , que corriam espavoridas, gritando : 
" Ah i vem o inclio » . Quem escreveu estas linhas t inha então · 
se te annos de idade, e acompanhou os seus companheiros de 
infancia no susto e nas carreüas que deram dea.n·te elo indio. 
Quando os homens ele negocio, qu o trouxeram, tot·namm a 
subit· pat·a o 1\. ragua t·y, elle os acompanhou, para ensin ar-lh es 
onde havia muita salsa: mas, chegando ao rancho onde tinha. 
apparecido , d epois de c\ous cl ias, desapparecen pela m:J.ltas sem 
deixar vesttgtO, e sem que mais se tivesse noticia Jielle, le
vando na fuga comsigo tudo quanto lh e deram em Ma.capá, 
como rOUJ?a , facas, te rçados, machado, anzóes, espel ho e viola. 
Elle r efer ta aos homens de negocw, q ue o entendi a m com a 
pratica que tinham ela lingua indígena, que nas cabeceiras do 
Araguary e Arapary haviam muitas malocas ele indios Cttçarys, 
e que ninguem passasse para o logar ondem elles ex istiam, 
porque eram muito brav ios. Dizia lambem que o Aragnary ia 
muito longe, fazendo ca beceira na fralda ela uma gt·ande sert·a 
que vinha das caueceiras do Cassiporé, passava pelas cabe
ceiras ele muitos rios e ia ter á margem elo Trombetas; e que 
os que mais se approximavam da se rra era m o JaL"y e o Ara
guary . Referi<t m <üs que, tt·ansponclo-se a ser1·a, encontrava-se 
um grande campo ou de havia gado em abundanc1a. O campo 
a que se referiu o índio não pócle set· s inão o elos rios Branco 
e Ot·inoco, e a serra, a ele Tumuc-Humac . As mattas d0 Ara
guary são ricas de seringaes e madeiras finas (> de constL"uc
ção, e no alto Aragua ry abundam salsa, cravo, ~astanha 
dõce, oleo de copahyba, madeiras de todas as quahclacles . A 

configm•ação do terl'eno demonstl'a que existem m inas de ouro 
p1·a·ta, ferro e carvão de pedra. Suas margens são muito fa t•~ 
Las de caça e peixe de todas as qualiclacles.No anuo de 1854 
urn hom em de nome Joaquim l 'ed t·o subiu em uma igarité 
pelo no Oyapock, levando em soa cornpanb1a sua mulhet• um 
~lhinho e um cachorro de caça . Tomou o braço da esqerda e 
lot ter ao Araguary, que desco nheceu por sua grandez:l. . Des
cendo o Arag11ary, transpoz 3E cachoeiras, na ult ima das 
quaes , que é a das Mongubas e a maior de to das, a lagou- se, 
despenhando-se com a canôa, que foi ele prôa ao f tmt.lo, não 
podendo mais boiar . Morreu- lhe a mulher e o filhi nho, sal
vando-se elle e o cachorro. Vendo-se isolado e sem meios ele 
transporte, maginou o rio abaixo, e no Jim de tres dias foi te r 
á Colon ia Mili ta t• Pedt·o II. Ahi r e.fe t•ilt o roteiro da sua via
gem e o infortunio que o perseguiu, vendo -se em Lal estado 
de miseria, que viu•se obrigado a vender o seu fie l compa
nheiro ao hespa nhol João Monteiro . O finado conego Estulan o 
Alexandrino Gonçalves Baião, que era então o capellão da co
Joni a, facilitou - lh es os meios de transporte para a capital . 
Este intrepiclo viajante era natural da ilha de S . Caetano . No 
anno ele 1876, Gnudencio Cardoso Areias, natura l , da c iclacle 
de Cam e. tâ, subiu pelo rio Maraca., levando comsigo um ta
puyo h o ele i4 a o nos de idade. PePcleu-se nas cabeceiras do 
rio, e no fim de muitos dias ele athr ibulações e martyrios, foi 
ter á margem do Arapary, aill. elo At·agnary. Marginou por 
elle a i,a ixo e foi pa ra r no ~?r u n de Araguary, descendo o qual, 
foi encontrat· gente da Colonia P ed ro li, que para a,ll i o con
duz ir am, lms·tanle ex tenuado ele for(\as e quasi nú . Ahi desap
pareceu o tapnynho, transpo r tando-se Areias sósinho até á casa 
de seu irmão, o caritão Severino Cardoso Areias , que residia 
no Limão do Cajary, clistdc~o ele Mazagão . Causava dó ouvir 
Areias contar os torme ntos porque passou, perdido tctntos dias 
nas selvas inhospitas elo Maracá e Araguary; e causava admi
r ação ouvil-o referir as g ra ndes riquezas elos dous ri os . onde 
encontrou pAras fin as de muitas qtta liclacles e para elle eles
conheCidas . Nas m11ttas encontrou gra ndes seringaes, muita 
sa lsa, cravo, oleo, castanha dôce, que foi o se u pr incipal al i
mento madeiras finas e ele constt·ucção, mui ta caça e muito 
peixe.' Em maio de i883 subiu pelo rio Matapy o cl r. José 
Po llonio, ital iano, com des tino ao Araguary, para faze r estu
dos mineralogicos ; só chegou, porém, até o rio Branco, aill . 
do l\1atapy, ele onde voltott pot• ter <tdoecido o pratico. As 
observações que fez, n ão deixam duv ida sobre a existencía de 
mu itas minas ele carvão el e pedra , fel'l'O e outros m ineraes . 
Que todas estas riqu·ezas , perdidas por falta ele vontade e de 
traba lho, tanto elo Governo, como de part icula l'es , sejam um dia 
aprovei ta das , em beneficio das riquezas pu bl icas e pl'i vacla, é o 
que deseja o auctor clesLes apontamentos, que, quando não te
nh am outro merecim en to, servi rão para tornar conhecida a 
com. de Maca pá , sua ot·igem e historia, e as grandes rique
zas que osLen~a o seu ferLil territol'io . » 

ARAMARYS. Rio d11 Bahia. Accrescente-se no fim . Nasce 
n a serra do Frade e Jau ça- se DO rio Catú, a clous kils. de Ala
goinhas co ro um pet"curso ele 30 kilometros . 

,i\.RAPEOÚ. (No S upplemento.) Lago do Pará, nas margens 
do Trombetas. Accrescente-se no fim : - Ftca no mun . de 
Oriximina. 

ARAPIXI. Rio do Pará . Accrescente-se no fim : O 
Sr . Barão de Marajó, no seu trabalho As .Regiões Ama,;-onica.s, 
cliz á pag . 325 o seguin te : «Rio Arapixi. E' menor do que 
o Cul'nrú, porém maior e mais extenso do que quantos· eles
em bocam na costa elo N. Sabe dos Mondongos com o nome de 
Jgarapé-fu~clo, ·recebe . á clir. o igarapé dos ~~j· t~iros e ela 
Mandioca, a esq. o 1garap~ Sanca Marta, e Ja v t st~ ele sua 
barra no Amazonas se l he reune do mesmo lado o no Santo 
Antonio, engrossado pelo elo Eg-ypto, qne Lambem sah~ dos 
Monclongos . Seg ue o rttmo geral do NO., é extenso1 profundo 
e nnvega vel a yapor na qua rta pat·te elo seu curso 1_nfeno1·, e 
por vapores pequenos até dous ·terços ele sua extensao, ma~ é 
bastante sinuoso de modo a to rnar morosa a sua navegaçao. 
o seu curso e o de seus affs. é todo na região dos campos , 
mas um a e:·treita facha de matto orla as suas margens, 
excep to no Iga rapé-fundo, que corre em campo l impo . A sua 
barra n o Atnazo nas é mtlito larga e não dá eu trada on sabida 
livr e si não com um qu ar bo on meia maré ele enchente. F er 
reira P enn a pela maneira por que se exprime parece indicar 
que este rio lhria parte ou se commun icaria com o canal que 
parece tel' ex istido pouco ma is ou menos seguindo a linha 
elos Monclnngos » . O Sr . J . Gomes de Oliveira, que estudo~ 
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especialmente es tes rios com o fi m de es tabelecer um cana l 
que com mun icasse o lago Ar ary com o ma r por me.io do rio 
das l'a rta r ngas , ou deste r io A1•a pi xi, expri me -se por esta 
fór ma : « ill ste rio, que par ece nunca ter t ido co m municação 
com o primitivo cana l, aprese nta - se agora comtu do como o 
pri ncipa l escoaclor elos Mondongos, pel as mui bts ramificações 
delle que a lli se di l'i s-e m » . Segu ndo este engenheiro, a inda 
qu E> rriuito s i nuoso o r 1o, é faci l corta r as vo!Las ma is r a piclas , 
aug men tanclo a veloc idade das aguas , e por conseguinte o 
escoamen to dos terre nos que as for necem; di z elle q tte pot· 
meio dos atfs. E gy pto e Santo Antonio , que se diri ge m até 
aos a lagadiços elo Cururú, cu m a lg tt ns melhor a mentos , facil 
m ente se consegn1ri a o e~coame nto, mas qu a n to a set•v ir-se 
de lle pa ra um a g ran de communicação com o lago Ar a •·y , seri a 
isso em extre mo cli ffi c il e menos prove i toso pa •·a a navegaçã n 
elo q ue a com municação le mbrada pot· e l ia no nuJp p t q ue 
acompanhou o se u Relat. , entre o A pih y e o ra mo pl'in cipal 
do rio Juncal , denominado Igara pé-fundo, un ico que poder á 
sat isf •zer a neces.~ i dacle ele u m can<d ent t·e o l ago At·<u·y e a 
costa N. ela ilh <l Ma raj ó . 

ARARA QU A RA. R io do E . Sa nto, entre Sa n ta Cru z e 
Linha res. .\.cc rescente-se no fi m : - Di z o Sr. Dae mon que 
va i ao Ria cho . 

ARARAS. Cida de ele S. P a ulo . Lin has 2 e m l ogat• de 
com . ela L imei ra - le ia - se - com. elo se ·• nome - e acc l'es
centP- se no fi m : - F oi creaela com . pela L ei n. 80 de 25 ele 
agos to de 189.2. . 

ARARY. Rio elo Par á . Accr Psceote-se no fim :- O S t•. Bar ão 
de Mara,j ó, no se u livro A s R e,qiões .1ma-zonicas, d iz á pag . 322 
o. SPguinte : « U: ' o ma i s i mpo rtan te e o mais a pntz i vel ri os 
r1os que con heço em Ma raj ó; é fot·ma cl o pelo Genipa-pocú e 
pel o Apehy? que l a n•;am s nas aguas no l ago At·a r y, que dá o 
n o•ue ao r 10_que cle lle. sabe na e>ttremida cl e S . elo lago . O 
seu curso n ao e undorm e, a n tes che io de cur vas, sendo, 
porém, em gera l s ua tli l'ecção Sffi . ; logo proximo ao l ago 
r ecebe as ~g11 as elo Anaj a- m irim pelo d ir. e o Goia J!l y pela 
esq. já á metade d•> se u c ut·so ; u ma g r a nde par ia des te é 
feita no mei o ele cam pos, o q ue o tor na alegre, mas ela vi lla 
da Cacheira, na margem esq. , para baixo, o seu aspecto m uda, 
torna-se sombrio, fe io e tris te, c he io ele g,.ancles an in g;~es por 
um e outro lado, até á ilh a do Moil'irn , chegando á qtta l suas 
m a rge ns se ala rgam, e o rio , muda ndo out ra vez ele aspec•o, 
reaclq '•it·e a sua hell eza, ap1·escn tanclo pedre iras e m suas 
m a r gens, a té que, seg11i nclo o rum o U:N E. , se l a nça na ba h ia 
el e Marajó . As ma rés, e m gera l , a penas são se ns íveis a té 
p ouca disLa ncia da villa ela Cachoeira, e no inverno o fl uxo é 
pouco se nsi vel ac ima elo baixo do Moirirn. No começo elo 
inverno obsern.-se o cur ioso phenorneno ele co Preren• as aguas 
do rio em duas di recções oppos tas ; as ela metade i n f'el'i ot· elo 
rio coPre m pa ra ba ixo, is lo é, pa Pa a foz, as ela metade su
pet·ior cOt'l'em pa ra o l ago, de onde retrocedem q 11anclo as 
àg uas des te começa m a se avo lurna t·. E s te fac to es t•·a nh o f., j 
pela prim eira vez obser vado e na r r ado pelo bem co nheci do 
e nge nheiro brazil e iro Moraes J a rdim , e depoi s con fi nu ado 
pelo ousado engenh e; J'O portuguez J . Gomes ele Oli veil·a, qU.e 
t <l:_nto pt•asc1•utou eqt as pt·ovi ncias e m m uitos dos seus pontos ; 
dao ell e~ expl icações elo fac Lo pel 'l. pl a nu•·a elo centr o ela ilha . 
A; navegação des te r i0 é muitns _Ye7.es e mbar açada pe la quan
ttclacle_ de can na-ra na (ca nn a lal sa., ta lvez ~tm a esp(lcie ele 
gyne,·ntm, segundo o V. de Beaurepai t•e) , que creando- se e 
deqe n volve ndo-se ~o:m s ·1as margen s, o obs tr ue m » . O Sr . Joa 
qu im Gomes de Ol ive ira eK pt:im e- se sobre- es te rio pela 
segui nte fórma : « Este rio, cujas aguas co mmnnicam o la go 
Ara ry com a cos ta S. da ilb a , Jóra primitivamen te u ma 
especi e de furo ou ele es Lr ei Lo ca na l fot·rnado por dous el iíl'e 
r e utes r tos reunidos por suas ca beceiras, por o nde a· aguas 
da pa r te S . da i lha se dirig ia m a u m e ou tr o desses cliJl'e 
r entes canaes el o Amazonas (Vide 1\!Ionclongos), que a li mitam ; 
n em essa p a r ticula rida de de d irig ir suas aguas par a uma 
outra de suas extremidades ainda h oje elle perdeu, pois que 
em todos os princípios ele inverno, qu a ndo o ni vel das aguas 
do lago teem ba ixado, t odas a quellas que do An ajás-miri m e 
l'!Os menores q_ue nelle entr a m até muito maiores di sta ncias 
do l ago se dir1ge m par a E ., ch egan do m uitas vezes a torna r 
a sua velocidade superior a Om,5 por segundo , p ar a o que 
conc.,rre princi pal mente o ser o r io Ar a ry uma especie de 
cana l de n• ve l en-tre a villa da Cachoeira e o lago , se~· a 
3ocha ~o A uajás mui to m a is vizinha elo l ago elo que ela 

ac oeu·a, e o carregarem sempre m ais as chuvas des te 

pel"iodo ele in verno nos cen tros que pa r a elle desaguam do 
q ue pa r a o la do dos Monclongos » . Dura n te o ver ão e fins 
elo invet·no é q ue todas as agtta!l deste rio cam inh a m pa ra a 
costa S. , mas com urna ve locidade mn ito infe l'iOJ' , prin cipal
me nte e m m eio el o sett c ttrso , e m v lr tttcl e da gr a nde exte nsão 
que tem a percot·rel' . Não só é a opin iã o do Sr . O li v e ira, 
como ela com missão de engenheiros que an tes fôra ali i 
estudar a maneira ele faze r escoa r os gr andes alagad iços da 
ilha, que a clesobs·trucção desse t·io otl'e recel'ia va ntagens 
notaveis. 

ARAUJOS . P ov . ele Minas, n a freg . ela V a r gem Gra nde . 
Accrescen te-se no fi m ; - Fica à m argem cli reila do ribeirão 
ela Va rgem Grande . 

ARÊA BRANCA . P ov. elo R . G . elo Nol'le . Accrescente-se 
no ti m ;- Foi elevada á villa pelo Dec . ela J unta Goverua tiva 
n. 10 ele '16 de fe ve•·et ro ele 1892. A. v illa está s i:uada á ma l'ge m 
escr. do ri o Mossor ó , a dous k ils . ele stta foz . O m un . limita 
ao N. co m o oceano, a ill. e S . com o 111Llll . d e Mossoró, a O. 
com o l~s t acl o el o Cea r á pelo morr o 'l' ibáo; é banh ado pelos ri os 
Mossoró , Ca •·mo , Mo n·o Bl'a nco e J oão ela Rocha . L avoura ele 
a lgndào e cer eaes . T e m cli vet•sas sali nas . A pop . é ele 7.500 
ha bs. Compre h nele os povs ; Upa nem inh a , Po nta do Mello, 
Gr ossos , á mat·gem d ir. elo ri o Mossoró, e Corrego . 

A R EÃO. (No Supplemento elo II voL) Sub-pre feitura ela 
co m. de Ba ião, no Pará. Acc •·e~cente -se no Hm : - F oi 
elevada á pov. pela Lei n. 42.2 el e 15 cl!l maio el e 1895 . 

ARÊA S. R io el e Goyaz, a if. elo Cor umbá . Accrescente- se no 
fim :- R ecebe ma is os ri be ir ões e corregos, pel a m a r gem cl i r . , 
o Ola ri a, elo Me io, 8ama mba ia, S~ltado t·, Ponte Alta , MAndes, 
S . J oão , Mu q nem , Capi tinga ou Barr eiros . 'l'ibJ., I ngA , Morro 
R edondo e T aboca, e pela esq . o Picb oá, Ba. rreit•os e d iver sos 
outros . 

ARÊA S PEQUENAS. R io de Santa Ca tharina . Acc t·~scente· 
se no l:im :-La nça-se no Ar aqu a r y pe la mar gem dire ita . 

ARRUDAS. R ibe irão elo Estado ele Minas Geraes, no m •.m . 
el e Sabã.r á - cm·esca" t~se no lim :-- Nasce na serra elo Cur. 
r a l, a 30 kils . ele Be llu Ho t·i zo nte. }!;' eocachoe irado , sen do a 
m a is importa n te ele suas cach oe iras a elo F t•eilas. R ecebe diversos 
af1's ., en t•·e os quaes o Car acar á e o Leitão. 

ARVORE DO. Il ha ele Santa Ca th arina . A ccrescen te -se n o 
fim :- Do l!;staclo t•ece bem o~ em 11:195 a seg uin te clescrip~ão : 
« Ilha sit ttacla em fr ente á bana do N . el e S a nta Cath a r ina . 
Tem dua s e me ia m ilhas de com pri mento e u ma na sua ma iot· 
l a rg ura . E' toda r odeada ele r ochedos, offerece ndo a penas pe la 
par te orien·tal um peque no por to . T em ag tta pota ve l e excel
len tes mattas de r icas madeiras . Ha n a pa r te or ie nta l cl·esta 
il h•1, u rna espec ie de a lta r form ado ele ped ras facea cl as e sobre
postas , que pa r ece obra natural ; tem na pa r te superior uma 
insc l' ipção in in te llig ivel so bre t r es Cl'u zes a ber tas no rochedo. 
Ha ta mLe m q ttas i ao ch egar ao c ume uma gr uta constitu ida ele 
ped!'aS , que for ma m dous pavimentos, um s uper ior e outro 
i nferior , sendo a e n tr ada pelos la dos . Nes ta g t•u• a h :!b1tnu por 
mui to te m po o m ongrl J oão Ma ri a Agost inho. O ponto cul mi
nante des1a il ha j az aos 27° 15' ele L a t . S . e 50° 49' 15" ele 
Long. O. ele P a r iz . Na po nta SE . ela il ha e:ris te u m pharo l. » 

ASSÚ . Çicl acle elo R. G. el o Norte . Accr escente-se no fi m:
Do l!;sta clo •·ec Le mos e m a bril ele ·1895 a seg ni nte infot·mação: 
" ll:m 1o50, o seu terr itorio era habitado por inrl ios, que l he 
davam o nome de T~ba.- Assú , que quer dize r Aldeia Grande . 
P or Al va .. a ele 3 ele JUlh o ele 17133 , te ve o 1.i\ul o de Vi lla Nova 
ela Prin coza, o qua l foi con firm a do em sessão elo consel ho pt•esi
de nc ia l ele 25 de ou tu br o· de 1831. A Lei P ro v. n . 124 ele 16 de 
out ub l'o ele 1845 , elevando a sua cate~o l'i a , pot• inicia tiva d e um 
ill us t•·e assu ense, o venerando cicl adao João Carlos \Va uclet•ley , 
então depu tado á Asqemb léa Legis la tiva , de nominott- a cidade 
elo ,~ ssú. Es tá a 50 leguas a O. ela capita l , s ituada num Lerreno 
plano , e levado e arenoso . O seu clima , comqua n uo sej a que nLe, 
é agr aclave l e sadio, j á pela arbo_r~sação , j ;í, pelos ve ntos que 
sopra m continuada mente. E' s uJ elta ao flagello das seccas, 
que e m diversas épocas teern-se feHo sentit·, sa l ientando-se entre 
outras as de 1791, 1793, 1825, 1845 , 1877 a 1879 e 1888 a 1890; 
mas os eJl'eitos desse ter rivel inimigo a i nda n ão podar a m obs tar 
que dei xasse ele ser sempre acti v a , p op•tlos<t , commer cia l e 
indns tr iosa . O povo ass uense t em bas ta nte patr tot ismo . Em 
1817, adherio á g ra nde r e vo lução que houve em Per nambuco; 
em 1.S31, na revolia d e Pinto Madeira , n o in tuito de au x ilia r as 
for ças legaes, concorreu a o ca mpo da l ucta , com um não pequeno 
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contingente, com posto em sua qusi totalidade .de m oços cl~s 
m ais distiuc tas famílias do l oga t• ; em 1832, fot quem mats 
concorreu para dispersa r os Cabanas, e em 1865, par~ a guena 
do Paragu ay a inda mandou o Assú muitos el e seus fi lhos, que 
com bizo.rl'ia se ba te ram pelos br ios e dignidade el a patn a , 
A cidade elo Assú ach a- se á ma t· ge m esq. elo rw elo mesmo 
n ome, que ba nha todo o seu mun o qu al possue, ao N. da 
cidade, as povs. do R osal'io e Officinas. Limita- se ao N . com 
o oceano a tl antico e com os muns. ele i\lacáo e Mossor6; ao 
S . com os muns. ele Triumpho e S . Miguel do J ucul'ntú; a E. 
dividido pelo referido rio Assú, limita - se com os muns. de 
Sant 'Anna elo Mattos, Angicos e Macáu; a O. com os de Mos
sor6 e Triumpho . Pelo nltiino recenseamento, procecltclo em 
1890 a pop. ela cidade e seu mun. era el e 11. 000 e tantos h abs . 
T em duas cacleh·as de inst. prim ., ma nlic.Jas p lo coft·e estaclo<>l, 
e mais t res , ·tam bern de inst . prim. areadas pel o governo mu
niciJ?al e mantidas pelo respectivo coft·e, e amcl~ ma1s duas 
pal'tteulares elo mesmo ensino. A indus tl'l a pastortl é. bas.tan_te 
desenvolvida neste mun. cujo tel'l'itol'iO ada pta-se a Cl' taçao 
de gado vaccum, cavalla~, m uar, caprino,. l au igero e suioo, 
que constituem a sua pl'incipal fon te ele r eceita . Occupa logar 
im mecl iato na sua inclusbl'ia o fa brico da cera ele carnauba, 
cuja ar vo re abunda nas va t•zeas de Assú. A pesca cons.ti tu e a 
priocipal e van·tajosa occupação dos moradores do ltttoral. 
A importação de mercadorias de manufactura estrangeu·a e 
de ottiros es tados é calculada, annualmen te, em 800 :000$. O rio 
AEsíl, que banha em pa l' te o Estado elo Ceará , atl'a Yessa o do 
Parahyba e do R . G. elo Norte, indo desaguar _no oceano, . ao 
norte ela cidade de Macá u · tem um cm·so super10r a 600 kds. 
No leito des te rio na estdcão elo estio, se culti vam todos os 
cereaes ap ropriado~ ao clima quente, cl anclo vantajosas colbeitas 
que abas tecem este e os muns . visinhos . Banha este mun. a O. 
ela cidade , a l agôa PiaM, cuj a e"'iensão é ele tres leguas, pm· 
meia ele lat·gura, Lermo médio. Esta lagoa contém diversos 
olh os ele agua, que, apezar elas calamitosas s ~ ccas que tem 
soff't-ielo o ser tão deste estado, ainda não deixaram de produzir 
agua potavel, banhando em cer tas e determinadas épocas 
grande parte elo l eito, quando está completamen te vasio, Nessa 
p.hase, se cttltiva a lli em grande quantidade a lgodão, ca noa 
ele ass ucar, mandioca , milho, al'l'oz, etc . , e-tc . , occupa nclo 
Joo-ar saliente a plantação de ba na neiras, que produzem annual
m~nte grande quantidade ele fructas . Nos olheiros ele agtta ela 

. referida lagõa, abuucla a inda um capim, q tte se denom ina 
t a búa, cuja lã é q uasi igu al á do algodoeiro, t eoclo igual sa b ida 
e dando op timo r esul tado a sua Yenda na Eur opa . A cidade 
do Assu é bas ta nte commercia l, e no sen mercado de compras 
fi gut·am como im portan·tes r a;mos o algodão, a cera ele carnauba, 
as• im como es tetras, chapeos, etc . , da palh a ela mesma,as 
pelles em cabellos e a r esina da manH;oba . Nella se r ealtsa 
aos sab baclos uma grande fe ira, á qual affiuem os JH'oeluctos 
elos muns. visinh os e de muitos outros do alto sertao deste e 
de outros Estados . Alem ela mencionada fe ira, o commercio da 
cidade se faz em cerca ele 50 estabelec imentos, inclusive a lg umas 
tavemas tendo diversas casas impor tadoras e expol'tacloras. 
A agric~ltura tem prosperado. sempl'e, cultival_lclo- se o al godão, 
canna ele assucat• e a mancl10ca, sendo rmnto abundante a 
colheita ele leg umes e cereaes. A indus tria t em prog!'edido 
bas·ta u te , existindo no mun. cinco fabricas a vapor para cles
ca l'oçar algodão, ci nco l~o l a neleiras , e tres machinas movidas a 
mão para o m esmo fnu, cinco engenhos de ferro para moe t• 
canoa, cinco a lambiques ele c.obre, e diversas fabricas de fazet• 
farinh a e gomma, o~cinas de n1arc i~1eiL·o., ole iros, sapate iros, 
ourives, esc ultot·es , pmtores, chapelen os , fog tteteiros padeiros 
ferreil'os, funilei ros, selleiros e ele alfaia tes, etc , ' etc. F a_: 
bricam- se lambem queijos de coalho e ele manteiga, ~era, velas, 
esteiras , chapéus e urupemas ela pa lha da ca rn a uba, aze ite de 
carrapa·teira e ele mocotó , carne secca manteiga, lin gu iças , 
etc. ExporLam-se os acredi tados preparados Pe i to ral ele Jucá e 
clepura Livo Oajurema, de Soares ele Amo t·im, algodão, bo t•rac~a, 
cera, velas, chapéos e esteit·as ch car nauba , ca r oço c!~ algod<to, 
courama, sal, queijos , p 1•n nas de ema e ele garça, Labu a e petxe 
secco. A ed ificação é bôa e bem const ruicla, pussue a ctclade i .2 rttas , 
duas praças, um asy lo, d uas egrej tts(uma a inda em constnteção), 
casa de me !'caclo, uma cadeia um t beatro, um cl tb dansante, 
uma estação telegra ph ica e dm cemiter io. Esta a dez leg tms 
de um porto que fica ao N. Nesse porto só chegam pequen as 
embarcações sabidas ela cidade de Macáu, as quaes se em
pre,.<tm no tt·anspol'Le lle mercadorias e passage iros no rio, que, 
.na ~s tação invet•nosa, se torna navegavel, aié cinco leguas ao 
S. desta cidade.» 

ATUÁ. Rio elo Par~ .. Accl'escente-se no fim:- Segundo 0 
Sr . J oaquim Gomes ele Oliveira é este rio formado pelo Atuá 
propriamente dito que vem das mabtas e pelo Anabijú que vem 
elos campos e lago elo me smo nome, en contra odo-se ambos 
á CP. l'Ca de dez milhas ácima da vilta elo Mua ná, para a qual 
desce um braço que. pa t·te ela confiuencia elos dons rios. Depois 
do Arary é o ma is 1mportante elos nos q ne vem ela ilh a ao 
rio do Pará, E' n avegado em vapores em g·rande exten ~ão, e 
a sua barra é fronteira á foz do Tocantins. 

AZEITE. (No Supplentento I Vol.) Ribeirão de Minas Ge~ 
raes , aft'. ela ma r gem esq. do ri o E lvas. Accrescen te-se no 
fim: - A' margem esq . desse ribeirão e á pequena dista ncia 
da sua confiuencia exis Le uma pedreira ele calcareo pardo
azu lado , crystallino e dando com o choq ue elo mat•tello máu 
cheiro. As aguas elo ribeirão col't'em sobre uma pal' te elo cal
ca reo que fo r ma uma especie de fo rl' o do l eito do mesmo . O 
calcareo se mostr a em superficies descobertas escarpadas . Na 
base apresentct uma furna que bem póele abl'iga r , se ntados , 
uns dez homens : elo tecto dessa furna pendem algumas esta
l actites. A pedre ira tem s irlo explora da, m as nunca o foi 
seriamente como poderia ser ; a sua exploração é a mais facil 
possível e o caleareo dá cal de boa qua lidade. 

B 

BABYLONIA. Pov. elo Rio de J a neiro, na est t·ada de 
Rezen de á Arêas . Accl'escente-se no íim: Fica no mun, de 
R ezende e tem uma esch. creacla pela Lei n . 207 de 13 de 
clezembt·o de 1895. 

BABYLONIA. Ribeirão de Minas, aff·. do rio Grande. 
Accrescente-se no ftm : O Sr. Et·nesto P. Carvalho da Silva 
ajuda nte ela commjssão geogt·aphica e geol ogica elo Estado de 
Minas, assim Clescr eve esse rtbeir ão : «Nasce na serra ela Ba
bylonia e co!'l'e par a o S. iodo desaguar proximo á estação elo 
iÜacaia, banhando as fazendas da Babylonia, Recreio e 
Piedade.» 

BACOPARY. Ponta no R. G . do Norte. Acct•escente.se no 
fim: << Le cap . Bacopa ry (lat . 6° 23' e 45"; long. 37o 19') t er
mine ve t•s l e No rd une côte longuemen t mamelonnée et boisée, 
visi ble ele i8 ou 20 milles; l o cle r n iet• mamelon, surmonté d'un 
bouquet cl'arbres et un peu plus r emarquable que les autres, 
se oomme O Ghapeo. L a poio te es t précéclée d 1une dune et d'une 
petite fa la ise; l a plage est ele sa ble blanc e t se prolonge sans 
i n terruption vers l e Suei . Quelques coraux entoure ut le cap à 
clemie mille et se relient att recif qui bor de l a cô·te à moins 
d'une mille ele dis·tance . Les fonds de 10 a 15 metres se ren
con ll'ent à quelques encabl ures en. dehors ele ce !'écif. (Mouchez). 

B AGRE. Parochia ele Minas, no mun. no Visconde do Rio 
Bl'anco . Accrescente-se no fim : Passou a denominar-se G~~iry
oema pela Res . Municipal ele 20 de n ovembro ele 1895. 

BAIAOÚ. Tguapê do Pa l'á . (No S~tpplemento.) Accre3cen~ 
te-se no fim: desagua no rio A t·acy . 

BAIÃO. Villa do Pará. Accres<Jente-se no fim: Foi el evada 
á catego l'ia de cidade pela Lei n. 324 de 6 de julho de i895. 

BAIÃO. Rio de Goyaz . Accrescente-se no fim : Tlesagua na 
mal'gem clit•. elo rio Cor·umbá e nasce encostado a vertentes elo 
rio das Almas. Alguns mo t·adot·es es tabelecidos pet·to, mas já 
nas qu eb •·adas elo va lle do rio das Almas, canalis~ram por nm 
r eo·o aguas ele Baião para •eu uso, e assi m este rto, que per
te~ce á bacia do Paraná cnmo aff. que é elo Corumbá, concorre 
ta mbem pot· esse r ego com um pequeno oootingente para a 
bacia do Tocantins . 

BALSAMO. (No Suppleme?ito do 1 Vol.) Log. elas .1\.. lagôas , 
Em logar ele mun. de Viçosa : lê~ -se - mun. ela VICtoria . 

BANDEIRINHA Rio ele Mina~. aff, do rio das Mortes. 
Accl'escen Le-sa n o ftm: -O Dr. Aug usto de A breu La cerda, no 
Boletim n. 3 da Commissão Geogl'a phir,a e Geologica do Estado 
de Minas Ge t•aes, diz a respeito desde ri o o segumte: · « Nasce 
perto da estação de J oão Ayt·es, na Ma ntiqueil'a, a 1.140 metl'os 
ele altitude . Seu alveo é bas tante s inuoso e escavado em ·ter·reno 
gneissico. O valle pa t·ece ter siclo coberto em outros tempos 
pelas maLtas, que de ixa ra m lagar a alguns cam pos e capnei· 
r as r a las . Um pouco an tes de chega r ao Sitio, cerca de um kil., 
faz umá pequena cachoeüa, hoje apl·oveitada. como fo~·ça mo· 
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tora, perto da estação, para os machinismos de urna fabrica 
de pruductos ceramicos. O ri beirão la nça-se no rio das Mortes 
em frente á fa~enda do Dr. Sá Fortes, dapois de at t· avessar 
uma extensa varzea en tre as es tra das de ferro Oeste de Minas 
e Central, a uma altitude ele 1.010 melt•os mais ou menos, clesni
vellando- se ele 140 metros a partir rlesua nascente. A' margem 
esq . r ecebe diversos confluentes, sendo os mais notaveis o cot·
rego dos Pinheirinhos, que nasce na Mantiqueit'a; e eleve ser 
considet•ado como a verdadeira nascente elo ribeirão, e mais 
abaixo o Quilombioho, qne 1·em das ter ras altas que separam o 
Bandeirinha do ribeirão Fundo; e á dir. o ribeirão da Borda.» 

BARBACENA. Cidade de Minas Geraes: Accrescen Le ·s~ 
no üm :- A cidade de Barbacena está s ituada no P lan alto 
ela Mantiqueira, no Estado de Minas Geraes. Sua a ltiLude, 
no ponto mais eh.v~.do (Largo da Matriz), é de 1.150 metros 
sobre o nivel do mar, e, no mais baixo, 1.080 metros, ton•ando 
pat·a ponto de partida, em nosso nivelat~1ento,. a respecLiva 
estação da E. de F. Centra l do l3l'az tl , Cu.J a cota é de 1.120 
mett·os . A Commissão Geographica do Estado de Minas Gerues 
achou, pot·ém, para sua est~J.ção meteorologica, no largo do 
Rosario, a a ltitude ele '1.156 metros, resulta do ele 360 o bsar
vações barometricas simultaneas com as elo observatorio do 
Rio de Janeiro; e, como essa estação es~ava cinco metros 
mais baixa elo que. o Largo da i\llatt'iz, devel'ia ser a al titude 
deste de 1.'16'1 metros. Todavia, acceitando como exacto o 
nivelamento da E. de F. Central, prel'et'imos acloptar , no pre
sente trabalho, p~ra o ponto mais eleva do ela localidade, a 
altitude de 1.150 metros. A posição geograpbt ca, determ inada 
pela Commissão Geographica, é de 2'1• 13'32",5 de lat. sul e 
0°2'.24",1 ele lon g. occ. elo mel'icliano do Rio de Janeiro. Em 
todos os mappas, por6m, mesmo os mais recentes, a cidade de 
Bat·bacena não está convenientemente collocacla. A l ocali
dade é totalmente const ituída por uma successão de monos, 
separados por pequeoos col'l'egos. Uma parte ela actual ci
dade edificada nos dorsos dos morros e margens elos corre
gos, tem pequena declividade, o que não acontece com a 
outra pa rte, edificada nas encostas, onde encontnt-se a declt
viclade maxima de 15 %- Além da parta onde estit coll oc1tda 
a cidade de Barbacena, a área disponível para a ed ifi cação da 
nova capital apresenta as mesmas condições topographicas, 
nova successão de morros com declividades identicas; confi
gu1·ação esta especial do te:reno que não permittit·á a ed ifi 
cação da nova ctdade em ;1rea relativamente pequeoa, ext
gi ndo, ao contrario, que se estenda em longos , e tot·tuosos 
braços para todas as direcções, tendenc1a que Ja se nota na 
actual cidade. Nascem na localidade alguns pequenos cot·~ 
r egos, que a atravessam, 1tnR correm em Jeüo ele ~reia e pe
dra, outros em leJto de arg!lla; todos pertencém a babta elo 
rio das Mortes, o qua l passa a uma distancia ele cena de 8 
kilometros ao sul da localidade. Nenhum desses cort•egos 
transbol'da, formando banhados, não só pelo se1 t puuco vo
lume, como lambem pot' ser 'pequena a bacia de cada um. 
Não existem nas cil'cum vizinhanças da localidade pantanos ou 
bt·ejos; apena.s a S\V . , á dis tancia de nove ki lo metros, nas 
margens do r to das Mortes, no loga t• denominado Ponte Nova, 
ae encontt•am a lgu ns alagados, formados pelo leito antigo do 
l'io e cavas ele mineração, que encbem-se com ás aguas pln
viaes, analogos aos que li vemos occasião ele obse1·vat· nas mar
gens deste rio até n cidade ele S . João cl'El-Rey, mas ·que não 
teem o caracter ele pantanos ou brejos. O só lo e o sub-sólo são 
formad0s geralmente ele camadas pouco permeaveia; a de 
tet•t•a vegetal é encoirtrada até a pt·ofundidade de 30 a 40 cen ti
me\ros, vindo logo em seguida outra camada mats ou menos 
argillosa, que em a lgu ns pontos a~ L i11ge a espessnra ele ClllCO 
metros e mais. Em outt-os pontos, a pequena ca macl~t ele terra 
vegetal é mis turada com saibro. Nos pontos mais baixos. da 
localidade, perto dos corregos, acha-se agua na pro tun~ 
didacle de clous metros; mas, em gera l, só é enconl.t·ada a 
10 metros, e, nos pontos mais a ltos, nem mesmo em poços de 
15 metros. Nos diversos poços existentes na localichLde. e que 
examinámos, a lguns dos quaes Pão aproveitados para forneci
m ento de agua potave l, -só encon·trámos agua na pt·nfundi
clac:le de 10 me,t·os, ou maior. Em virtucle ela topogl'aphia elo 
terreno e da sua ft·aca permeabilidade, as condições gel'aes elo 
sub-sólo não exigem processos especiaes d e cll'enagem, sendo o 
terreno já, por natureza, enxuto. A vegetação, quet• espon
tanea, quer cultivada, indica sufficientemente qtte a localidade 
estudada gosa das ternpe1·aturas das zonas ft·auc::.menle tem
pet•adas o que tam bem se deduz elas observações meteorologicas 

qu.e fizemos, e, bem assim, elas feitas anteriom~nte durante 
uma boa serie ele alguns anno~ . Barbacena está situada na 
região ele Minas Get·ae.q, cha mada campo : suas c ircumvt.ZI• 
nhan(~as, cobertas de viçosas pastagens, prestam-se vantaJO
samente pat•a o estabelecimente ela inclustri a ela engorda ra
cional elo gado pat·a o consumo ele um centro populoso. A 
industria pastoril está abi muito desenvolvida, sendo a pl'in~ 
ctpal occupação ele seus habitantes a criação elo gado. T oda 
a área ao reciOl' da localidade pre5ta-se para o exercicio ela 
pequena lavoura. Ao sul ela cidade ele Barbacena existem 
terras, pertencentes ao Estado, que se estendem a\é á Estação 
elo Sitio, occupanclo uma ár ea de cerca ele 4 .000 hectares. 
Nes'a área fttndon -se em 181:19 a Colonia Roclrigo Silva, com
posta actualmente ele cerca ele 100 familias italianas com 80J 
pessoas, q1ie se dedicam á pequena la vou t•a e a lgumas indus
tt·ias em pequena escala . 'l\Jda a á rea está dividida em lotes, 
elos quaes a tn cla ha alguns di spo ní veis . A Colon ia italiana 
tem dado bons resu ltados, ella abastece a actual cidade de 
B~tl'bacena rle legumes, hortaliças, leite, manteiga, ovos, ft·an 
gos, etc . , etc., e a inda exporta a lguns geoet·os para outros 
mercados. Devido a ella tem -se actualmente em Barbacena 
uma alimentação saclia e variada. Os colon os estão satisfeitos 
e affirmam qtte os terrenos são aptos para a pequena lavoura, 
sendo ape nas necessario um pouco de trabalho para prepa
rai-os convenientemente . Os pt'o cluc~os agrico las propt•ios da 
zona estudada são : feijão, milho, arroz, can na, mandtoca, 
bat.ata, tabaco, etc., etc .,; infelizmente, pot'érn, h a, ás 
vezes, falta de alguns desses generos, sendo preciso impot·
tal-os de outt·os logat·es . O clim a e a natureza das terras 
permittem a cul tura do.s l't•uctos e pt:oductos elas zonaF ·temJ?e
t• adas, sendo os prtnctpaes : lat·anJa, banana, ananaz, Ja
bot icabas, cajú, goiaba, _pecegos, uvas, iigos a marme
lo s. Durante o Ye rão ha grande abunclancia de pecegos, 
marmelos, uvas e figos, qn·e são exportados em grande escala 
para differentes pontos , Os rios e ribeirões que passam proximo 
da localidade nã0 são piscosos. As florestas circnmvidnhas pro
cluzem-:- o1~sc.as ~ ~!i nicas, taes como : angico, canna-fistul~ e 
harbattmao, qus . sao enq.n~egada8 e?". dou~ ~ortumes que exts
te m na actual ctclacle . Nao ha noticias ele Jazidas ele a lnmen, 
nem tão pouco de minas de sal- gemma, nas pt·oximiclades da 
localid ade. A posição da loca lidade, em relação aos pri nci
paes centros proclucLores, assim como su a ligação dit•ec t.a ao 
principal porto ela União · (Rio de Jan ei ro), pela Estt·ada de 
Ferl'o Central do Brazil, oft'erecem solidas garant ias de facili
dade de vida para uma cidade de grande populaçiiD>>. 

BARERY- ASSÚ. Cachoeira do rio Tieté. Linhas duas. 
Depois ele Sa.pé accrescente-se: Fica na barra do ri beit•ão do 
J ahú e a ele Bare~y-miritn cerca de tres kils. abaixo eles ta. 

BARRA DO JEQUIÁ . Pol'. das Alagôa. Linhas clous, 
em logar ele mun. de Curur.\pe -leia-se - mun. elo Poxim. 

BARREADO. Dist. de Minas. Accrescente-se no ftm : 
-Fica á rnat·gem esq. elo rio Preto. Está bem desenvolvida 
a la voura de café e canna, notando-se p erto do pov. o enge
nho central movido a vapor para o beneficiamento do café e 
ca nna, na far.encla do Canella. 

BARROCA. Rio de Santa Catharina, atr. do rio dos Touros. 
Accrescente-s_e no fim: - Se_gundo uma informação que \'ece
bemos este no desagna no l'lO de Contas e este no Pelotas. 

BASTIÕES. Riacho das Alagoas. Accrescente-se no fim: 
Desagua no Camaragibe. 

BATATAES. Cidade ele S . Paulo. Linhas 43 e 44 supprima-se 
Sant'Auna elos Olhos cl'Agua e S. José do .Morro Agudo . 

BATOVY. Rio de iVIatto Gt· osso . Accrescente-se no fim: 
- Desde a pt'imeil'a aldêa elos Bacairis o rio torna-se nave
ga vel por pequenas embat·cações. A sua profundidade média 
é ele qnabro metros, a l al'gtt t•a ele 50, a velocidade ele clous 
kils. por hora. O numero total de cachoeiras é de 112 e de 
correde iras 20, ele afl's. pela mat•gem dir. 15 e pela esq. 18. 
]Ja pl'imeit·a aldêa á foz póde ·ter ele 65 a 70 leg uas por a<>ua . 
O rio é abundante em peixe. As suas mattas teem bas t~nte 
caca. 

BATURITÉ. E. de F. do Ceará . A.ccrescente-se no fim:
Havendo sido in augu rado em 4 ele agos to de 1894 o ultimo tre
cho de Qu ixa1à a Quixet•amobim na ex tensão de 47K,220, Linha 
a esteada em 3l ele cle~embt·o desse anno o seu trafego estabe
lecido ao todo em 2441',820, 
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BEBEDOURO. Arr aial de S . Paulo. Accrescen te-se no fim. 
Foi elevado a mun. pela Lei n . 293 de 19 ele julho ele 189-1 . 

BEBERIBE . Paroch ia do Gea rá. .-\ccrescen te-se no fim : 
A .capella fui constnlida p 1, r. Bmziliano Ferl'eil'a d Araujo 
e iilallgul'acla a 31 de outubro ele 1875 . 

BELCHIOR. Cot'l'ego d Goyaz~ l~m loaar de corrego 
leia- s l'lbeJI'ão e accrescente- se no fim: Re~ebe o l•ibeil'ão 
Gua r h-oba e o col'l'ego elas Ln ges . 

B ELÉM. Log . do mstado do Piauhy . . A~ci·escente-se no 
ruu - Foi elevado á categoria ele villa pe la. Lei n. 35 ele 2i.i ele 
JLtnho je 189-1, que in col'porou-a á com . de Amaranle. 

BELLO MONTE. Vi ll a das Alagoas. Acct·escen le-se nos 
acct'escimo~ e co!'l'ecções elo •1 o vol. - e r·estfl.u l'acla pel<~. L ei 
n. 82 de 20 ele jLtl ho de 1895 . 

BEMFICA. Pa1·ochia do Pará. Acct·escente -se no Jim :
Foi elevada á categoria ele Yilla, fazendo parte do muu . ela 
capit:ll, peln. Lei n. 32-1 ele 6 de julho de '1895. In stal lMla em 8 
ele cleKembt·o el e 1895 . 

BENEDICTO (S . ). Pov . do Pará, no mnn . ele Cametá . 
Accrescen•e- se no fim :- Fica á margem rlir. elo rio 'l'o0anti ns . 
Foi elevada á categori a ele vilhl. pe la Lei n. 422c\e -16 de maw 
de i896. 

BENTO DOS PERI ZES (S . ). V illa elo Maranhão. Em 1895 
r ecehemos do Estado a. segll in~e informação:<< S. Bento elos 
Per izes . A vill a de S . Bento dos Pet•i zes , cabeça ela com . elo 
mesmo nome e uma elas maio r es e mais fl ot·escentes elo l!;stado 
elo Maranhão. está s itnael:t a f..! leguas ou 78 kils. ap roxi
maclam e: nLe a ·o . eb cap ita l. r\ con\ c\0. S . Bento r!os'Pel'lzes 
compõe - 'e elos muns. de S . Bento, S. VJCenLe e Capptó. l!;sLá 
a v illa ele S. Bento situada em uma p ninsula, á beit·a elo 
campo Periacu. clisLante do igarapé elo mesmo nome cercn. de 
t1·es le!(ttas on 16 k i ls . A villn, que occHpa aprox im adamente 
um a á'rea rle 400 br<iças ou SSO metros rle E . a O. e 175 braça$ 
ou 3 5 mett•os ele N. aS o que da 70.000 bl' aças quaelraclns, 
tem 209 cas~ts ele palha e 295 ele te lh a. Es1es dados me foram 
fornecidos pnr tllll curioso mtli to caprichoso em seus trabalhos, 
pol' isso os jt1lgo exactos . Da• casas ele telha s6 p •ga m 
clecima ut•bana 196. segundo rue informaram na In~encl encta 
Municipal. Av ilta tem c:nco i'Lns, 12 travessas, um becco e 
duas pl'aç~s. Tem uma s6 ig- i·eja, qtte é a mtltt'iz, e um cemi
tcl'io pe rtencente á Irm andade do SS . Sac1·arnento . A pop . ela 
villa é muito sunerior a 5.000 almas. Não tem eclificio [Jublico 
nem ptWLicular' que mereça m~n ção . . Não tem bibliobheca, 
nemtypographia, nem sociedade h tterana; tem urna soc1eclaele 
funeral'ia para enterrar os socios, e tres n·manclaeles ou con
frarias a elo SS. Sacramento, a ele S. Ben to e a ele N . S. ela 
Concei~ão, para sustentação elo culto religioso . Ha dentro. da 
villa duas aulas elo sexo mascultno e due<s do sexo femm1no, 
pagas pelo Estado, e uma och:ta, paga pela Municipalidade . 
Além destas. ha duas elo sexo feminino e uma elo sexo mas
culino, pal'ticulares . O cornmercio ele todo o mun . é braúleit·o 
e conta 85 casas. sendo 56 clentrr; da villa, todas ele l'etalh istas, 
l ojas e qui·tanclas, ou vendas como chamam no sul. A nave
gação para a ca.p ital é feitn. cl lt·ectamente pot• clous ba t'cos e se1s 
botes ou igarilés, qtte no tempo de 1nver no, com o c1mpo che1o . 
cheaa m ao porto ela vill a · e pelo verão, quando o campo está 
sec~o, ficam em um loga1; chamado Valia Condnrú, distante 
duas leguas e Lanto. 12 k ils. pouco -mais ou me nos. Além elos 
barcos e clns botes, h a umas viagens, incertas e irregulares, de 
vapores de nm a elas companh ias deste Estado, subvencionada 
pelo thesouro. E;; tas viage~s s6 sel'Vern ~ara passageiros . Os 
vapot'es costumam ficat· no 1garapé Penaçu, ehst'tnte ela villa 
tres leauas ou 16 kils. porém em 1894 fizeram duas viagens até 
o port~ ela vllla, em alJri l e ma io, e ha esperanças de conl i
uuarem a vir todos os annos na força do lllverno . A expor
tação consta de algodão . reputado ele m'lito boa qualielacle, 
milho, farinha, ar roz , feijão, Rssncar, 1:estlllo, banha de porco, 
cou1·o de aaclo e de veado e e um a quantidade extrao rchnana ele 
de redes "com que se abastece não só uma gl'ande pa~te elo Es
·taclo do Maranhão, como ainda dos Estados do Para é Ama
zonas. Além destes generos, exporta tambem alguma: cal'~e 
secca de gaclo, salpreza de pol'Co, algumas ma:rrecas e .1açanas 
seccas, algum c\0ce ele leite e ClS afamados q11e1J OS ele S. Bento, 
conhecidos e estimados em todo o norte elo Brazü. A freg. tem 
ele extensão ele ill. a O. mais de 14 leguas ou 78_ kils. apro.xi 
maclamente; e de N . a S cinco leguas, maiS ele 27 klls . 
Confina com as fregs. ele San to Antonio e Almas, P1nhell'o, 
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S . Vicente Ferrer e com os ca mpos que a separam da ele Ca~ 
japió, antiga freg; . ele Bacurituba. Além ela v.illa , tem a freg . 
os povs. de Macap<t e Palme1ra, sendo o pl'llneuo mu ito impor
t:nt~ . Toda a com. eleS Bento é natlll'alrnente criadora . 
Esta f1·eg. t em muitas fazendas de gado, alg un s engen hos de 
canna, duas fabncas de quetJO, com traba lh o regulat· e constante · 
e uma fabri ca ele pi lar arroz e descaroçar a lgodão , movida ~ 
vapor, dentro da villa . O clima de toda a f'reg. é mu ito sau
clavel e o melhor poss tl'el pat'a quem soffre elo pe i to e ele beri

. bet•i. Por este mot ivo temos aqlli t odos os a nnos um gl'ande 
numel'b ele pesqoas doe ntes, outras que só veem convalesce i' e 
muitas qne só veem a passeio para tomar l eite . Estes im~i
~t'antes, que uos visitam todos os annos, pri ncipiam a v ir em 
JUnho e se r et iram no prin r.ipio do in vemo. No a nno ele 189-1 
vieram ela capital para esta v illa e S<>Uil ar redo res peno ele 300 
pessoas . Com .esLa immigt'ação annual passam-59 aqui os ve rões 
mH tto cl!verbldos. com visitas , passeios, tes tas ele egreja 
l'eUtliões familiares, sel'enatas, bailes, etc., ele, ' 

BENTO GONÇALVES. Vi ll a elo R. G. do Su l. Acct·es
cente- se no fim :- O mun . é todo montanl1o·o. estando a vi\l a 
em um valle aos29° 10'15"cle lat. S. e 5lo 35'36" ele !Clng. O. 
de Green . E' atravessado pela serra Get'a l, continu ação da do 
Mar, e percc rt·iclo pelos rios Taquary, tambe m denominado 
elas Antas, Bal'racão, Boa Vi s ta, Her val. Bu raty . Marrecão 
on Barr a Mansa, que banh<~. as povs. do Conde cl'Eu e Santa 
Therer.a, ~ l ém d~ ou tl'os. Os pri ncipaes .Pl'ocluctos da ag l'i 
cultura sao ; ·tl'igo, milho. cen te to, feijão, arro7., batata , 
erv tlb a, lentilha, cevncla, fava, tabaco, a lfafa, linho e uva . 
Além de ·t0das as especies ele legumes, cttl t ivam -se tambem 
clive1'sas fructas . Nas m<~.rgens elo T~t. qHnry, a lém elos cer eaes, 
legumes e fructas .]ft citados, são cnltivaclos a can na de assucar 
mat;tdio~a e o café. A u"a 11acional começa a se t· desprezada', 
cle\'lc\0 <t ferrug:em de que e perseguida. senrlo já vantajosa
mente substmu da por certa qualidade ft'anceza. Gr a nde 
criação ele gado sLüno , calcu lando -se a sua prodncção a nntutl 
em 40 .000 c·tbeças mais ou me nos e a export.ação em 1.400.00~ 
ks. ele banha. Grande fabricação ele vinho . Entre as est r a das 
ele rodagem do mun . notam- se a ele Buar que de Macedo, que 
commun ica a pov. do r:onde ci'Eu e a villa ele S. João do 
Monte Negro com Bento Gonçalves, estendendo- se n o mun. 
desde 0 kil. 47 até o rio das Antas; a que ela linha Graciema 
va i a Z'lmith ; a que liga a linha l~m· ia L emos com o rio das 
An1as; e a que liga Be1rto Go nçalves com Caxias . Dista 
78 kils. ch villa de S. J oão elo Monte Negro, ·i4 da pov. elo 
Conde ele d'Eu, 42 ela de Santa 'L'hereza e 1.9 ela de Zamith. 

BERTIOGA. Canal ou rio de S. P aulo. Accrescente- se no 
fim: - Sobt·e Bertioga assim se expressa o Barão el e T efl'é : 
« O braço ele mar, a q ue impropriamente se denomina
Rio Be,·tioga -, tem ele extensão 13 1/2 milhas desde a boca 
ft·onteim á cidade de Santos ate á ba.rra ele S. João, na cos ta 
do ;; ceano . Este in ti tul ado rio merecia- me par ticular attenção 
e aguçava a minha cul'iosid'lcle não só pelas recordações hi s
toricas, que o celebrisar am em tempos idos, nessa quadra 
aventurosa elo pri meiro estabelecimento ele europêos nas terras 
virgens do Brazil , como tambem pelas controver sias e ele
mandas sttscitaclas logo depois entre os proprios fidalgos des 
cendentes dos pl'imiti,•os donatal'ios elas duas capita nias de 
S . "Vicente e Santo . Amaro, a respe ito elo l imite commum ele 
seus 1·espectivos domínios, pretendendo uns, os het·deiros elo 
capitão-mór MarLim Affonso, que a cliYisa cot'l'esse pelo meio 
elo Bertioga, ao passo qu" outros, os netos de seu irmão Pedro 
Lopes, donatar io ele Santo Amare, s ustentava m como linha 
limitrophe o alveo do rio grande de Santos . A ilha Guahyba, 
fol'mada por este e pelo citado br aço de mar, motivo das 
contendas e tão cob içada outr'ora pelos primeiros co lonos por
tuauezes q ue a regaram em abundancia com se u sangue para 
cogserva r - lhe a posoe, disputada em mngrentos combates aos 
Tamoyos e CariJÓS, me1·eceu a honra cln ser fortificada an tes 
de quàlquer outro ponto ela capitania pelo proprio Martim 
Affonso, qne sem duvida teve de supet·ar difficulclades ele todo 
o g·enero para levan~ar nella, além de outros, o long iqu0 fo1•te 
de S. Felippe,na extremidade elo morro q11e f6rma a ponta mel'i
dional ela bana do dito Bertioga, a mais ele seis legnas cle·S. Vi
cente, forte que por sua parte tornou-se ele triste memoria pa r a 
os conquistadores, qt1e, atacado' com inaudito vigor pelos belli 
cosos filhos elo paiz, nm quarto ele seculo justo depois de 
haverem plantado as famigeradas quinas na praia elo Itar ar é. 
não puderam r es istil'-l bes ao impeto, nem mesmo opponclo 
muralhas ele graa ito aos peitos ni'ts, armas de fogo a flexas ele 
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tEtrltlitr a ... Esta ilh ::t, eabe<;a ela cap i~ania e onde já em i542 
liore .>c J~ uma pov, Cli.JO p adroe iro lhe deu o nom e ele Santo 
Am~ro , na qua l, depois ele subjugad os e dispersos os in cl ios , 
se estauel e.:entm outra vez os cJionos, eclili cando boas casas 
ele peclt·a e cal e cons truindo engenh os ele can na e tle secr a r 
macleir~s , aprese nta -se huje cobe rta ele espes<;o capoeirão, 
atrcnés elo q ~ta l cliJT!ci lmen te se pen etnt pam chega r às ruin as 
clar.prc lles pt·ime iros a rtefactos cl~ civili s<tção nas plagas in 
cultas do Novo Mundo, ob rao el rg·nas ele cou templat·· se pelo 
ing-ente es l'o t·ço que at tes lam ela par·te dos varões de forte 
t emper·a claquellas era s g-lo riosas ele Por tuga l. Voltando, 
poré m, a tt· a•a r elo Berti oga. , por o r1 cle com manifes to equivoco 
qu ere m a lg uns cbron is tas q11 e tivesse entrado a esquadri lha de 
i\1al'~im A!Tonso, mas nas mat·g· ns elo q ua l ex is ti am effectim
m en te ha tras secu l0s esta bel ec im entos ag l'icolas impol' La n·tes 
e vt1l' ios povoados pt• o;;pe t·os, como dão testemunho inconoes
t ,tve l os ves tígi os que a inda reata m, e en tr·e elles a igrej a ele 
Nossa Senhora ela Apt·ese ntaçãu com seus vetustos mut•os me io 
occul tos pol' um bosque ele eliffici l accesso, cumpre a ss ig-nalar 
o l'ac to el e se t• este rio do tado e m mais ela meL ttele tle s eu cut•so 
ele ma rge ns al Las e ubul'imas, e defe ndid o em stta bal'ra por 
d uas bate rias apt·oveita ve is , a de S . Felippe , no morro ela 
Arm ação. e a cl~ S. Tbin go, no pontal ft·on Le rro e aioel a bem 
conser va da , aper,ar elos 32ü ir1Yernos que lhe peõam sobre a 
li mosa espla n ada, em que j aze m el es ruontaclas se is a ntiquissi 
m as .peças ele ca li ure 1<!, q 11e attr ab em os olh al'es elos mais 
1nddlerenLes, pelo es tado ele corrosão a que o te mpo des Lruielor 
r eduzia os se us munhões ; e ntre tanto este bntço de mar, 
ft·auco á n avegação de va pores cl0 p orto do Lamcgo, t rico 
pela fe rtilidade ci as mat·ge ns e pelas mages tosas cachoeiras 
que se clespe nha n1 i cm·ta dista ncia, es ta ampla e se•>ura 
estrada natura l que ·te m seu com eço em fr en te ao cáe~ da 
cidade .. • nhi está no m a is completo abandono ! Nes ta r eg ião 
em c1ue a uberelade do sólo enchia com pttsmosa pt• ofusão os 
cellea·os elos homens elo t t•a ba lho, na actua liclacle só depar a 
a vts ta const t't stacla co m as pt·ovas evidentes ele uma c\eca
cle ncia inexplicavel, e , longe el e a legr a rem a paisagem, os 
poucos m nchos ele palha qlle appn rece m aqui ou acolá sus
tentados pat· pnrecles ele ta ipa , e mobiliaclos em ger al com 
algumas grossas es te·.r as, urn a 0 11 clu:ts ca ixas cl·~ páo, e no 
meio ela casa as t t" es pedr as ela lat·e ira, fog ão elas éras primi
tiVas e sobr e o rrr.a l pousa a tosca pa nell a ele bat" r o, esses 
casebl.'es desp idos ele todo o confol'to, q uas i i nvadido pelus ma tlo 
e onde não obstante se a bl'iga m familias inte it• ,ts de gente ci
vilisacla , desce ndentes ele urna r aça acti va e empt·ehendeelora, 
rnas que pa recem esquecidas el a sna ol'igem e na mais censu
l'<Wel indolencia fazem consis lit· todo o seu bem- estar nos 
go?:Os puramente m ate t•i flés de urna viela se m aspirações, para 
a qua l lhes basta o alimento el e cada dia forneciclo pelo peixe 
e s0bretuclo pelds afamadas os trtt s ela Be rtioga ; esses tugurios 
da miseria ou ele uma pob l'eza que não tem razão ele set•, no 
me io ele tanta opu lenci a C!a nattueztt •.. produzem um senLi
mento clesagracl ;Hel no observ aclot· a mi go ele seu pa i1. e r1ue 
nito póda deixa r ele ver com profundo desgosto es tes filh os ela 
civ ili :;a,ção r ett· ograclarem quatro seculos , Mé se conl'ttncl tr em 
pel o~ usos e cos tum es com os funch,dot·es clvs f]asqt~eiTos e 
Sambaquis , os Guaran <t1.es e Tam oyos, que nestas mes mas 
pal'ageus lev avam a mesma vida , a lime ntando- se tamhem el e 
ostras e outros mariscos , c ~ tj as cascas amo ntoadas alL ing iá m 
no co rrer de an nos ás pl'oporções colossaes qu e h oj e, a dmi
r a mos . Presentemente só esses so li dos edifi cius ac im "' apon
t ados , que so uberam all't•on ut t' os inõuHos do tempo em seculo 
ele ex is teucia , ve rdadeiras r elí qui a .; que devíamo s co nservar 
como lemb t·a nçtt ela admiravel energia elos clescobdclores deste 
s61o abe uçf}aclo, são os un icos objectos que torn a m notave l o 
canal clo- Bet• tioga,-pois os pt·op t·ios Sam bJ quis ele muito mais 
r emoba formação des;tppa recem el a dia em dia reduzidos a cal 
ordinari a nos fornos ele algumas ca ieiras ele propr ietari os ele 
Santos, quanto é sab ido que são ellcs bem curiosos e me rece
dores de detido ex:ame e seria eõ tncl o, pois aqui, como em 
varias outt·os pontos do li to ra l elo Im per io , encontra m-s e com 
profusão n os Sambttq uis, instrum entos da vet·dacleira ida de 
de pedra do nosso continente, sem pre de mi s tnra com ossos 
humanos, que ma l r esis tem ao co n tact.o, e denota m pertencer 
ao' principaes das tribus a hi sepu ltados com suas arm as e 
ins trumentos conforme o uso geral elos sel vagens . Um ma-

1 Comprimento 36 metros , calado 1m , 7. 

chaelo de rij a peclt·a, fru ct0 do paci ente Ll'aba llto ele algum 
nota\'el gnen·e iro ela tril\u otttr 'ora s" nhora cle ~t!l; zona, ê a 
mernot•i a pt•ec iosa qu e pude a custo obtor clo ma ior casqueiro 
el o B3t'li oga . l!; s te braço ele mar ha ele ser de g rande impot·· 
tancia fu tura por sua cons icler a vel profuncliclacle e porque 
conduz elo oceano ao pat'·l·o , a tal hand o mui w cam inho, aos 
pequenos vapores o" quaesquet· outt·as emuarcações menor es 
qa t~ vierem do nor te . Apezat· el e nun ca ter sido scien tif\ ca 
mente exp lorado e el e n ã0 exis ti!· po t· co nseguin te n enhuma 
p lanta çle seu cu1·so, h a co mtudo provas it·refutaveis el e sua 
pt·aticabilidade, como a t teslam os moradores qne r efer am tet• 
pot· elle entt·aclo ha an n os um bl'i g- ue que chegou á cidade a 
salva mento. e bem assim em ma is ele uma vi~gem o vapor 
J ta·mbd ela an ti ga linha ele Santos .» 

BICA DA PEDRA. L og. elas Ala gôas. Accrescente-se no 
fim :- F ica no mun . el e Alagôas . 

BLUMENAU . Linha um a . Em Joga r de vill a leia-se cidade 
e ar.cresce nte -se no fi.m:- Foi eleva tta á cidade pelo Dect•e to 
n. ·19 7 ele 28 ele julho ele 1894 . 

BOCAINA. Vill a ele S. Paulo . Linhas uma e duas em loga r 
el e - com . ele Lore na - .le ia-se - · com . elo seu nom e - e acc res
ce nte- se no Jim :-Foi crea.cl a co m a vil la elo Cruzeiro com. pela 
Lei n. 80 ele 25 de agosto de 1892 . 

BOI. Ilh a elo E . Sa nto. Accrescente-se no fim:- O Sr. Dae
man d iz se t· essa i lha a nt igame n~e de nom inada D. J orge ele 
Me nezes e dá a denom inação ele Va leuLim Nunes á ilha d :<s 
FlOres. 

BOIM. Parocbia elo Pari . Accresce nte- se n o fim:- F oi ele
vaclet á categ-o l'i a. el e villa e in corporada ao mun . ele S:~nto r em 
peht Lei n. 321> de 6 de julho ele 1895 . 

BOM-FIM . Cidade ele Goyaz. Linhas duas - em lagar ele 
Ri o Cot·um bá - l eia- se - d'e se u no me - e accrescente-se no 
fim:- .Foi creacla com . peLt Lei n. 22 ele 29 de julho ele •189.2 
e clnssrfic.tel<t ele ·seg- trncla entr. peJa Lei n. 26 ele '15 ele julho 
ele 1893. 

BONITA. L agôa ele Santa Catharina, Accrescente- se n o fim: 
- 'l' em duas milh as ele compl.'iclo e meia ele la r go. Despeja suas 
aguas no r io Pira by-Pira nga . 

BONITO. Vill a el e P ern ambuco. Accresce nte- se no fim:
Foi elevada á cidade pela Lú n. 130 ele 23 de junho ele 1895. 

BONITO. Ribeirão ele S . P aulo, no mnn . é1e Araraquara. 
Acc t·escente- se no fim:- Desagua no J aca ré-pipira . 

BOROROS. Inclios ele Matto Grosso. Accrescente-se no. :fim: 
O Sr. A. Roch a publicon em d i versos nu meros do Diario 
Oflicic~l (1895) ele Matto Grosso uns artigos sob o litulo- A 
m1ss ào Sal esiana e os indios Coroados .- Delles extrata.n~es 
os s ,·gnintes topicos refe rent ~ s aos inclios Bororó o . ~ Temos 
applicado indistinctamen te o nome ele Coroados e ele Borõrós 
aos índios da colonia T hereza Christina. O primeiro é um 
s impl es apodo qu e lh es cle1· am os primiLi vos povoadores deste 
territol'io, por causa ela col'ôa, que a modo de pad res, le va.và m 
no a i to ela C'tbeça, haiJiLo qne a liás bem poucos te 1~1 hoje, Bo
roró, pahtvra , que nos parece s rg nJfi cn r va lente, e nome que 
clào a si propri os e que applicam a iodos os selv ic0 l11s do alto 
São Loure nço e a té cl«s regiõeo , onde nascem o rio Araguay<L 
e s ~ u ar-H., o rio elas Mor tes . No pt•.ncipi o elo seculo clel'iam 
occ upa r as marge ns elo ri a Cuyabá e até elo alto Paragtray, 
poi~ que ex is te m a inda em Desc ahaclos a lgumas fami lias Elo
l'orus , r e.1bo el e um a poderos a, lribu, que ~lesappa recen vic~irna 
ele uma ler ri vel vingan ça . Devem flli <Lt· - ~e a g r·a ncle nação 
dos 'l'trpi nam bás, que occupa lodo o valle do Amazon as , pois 
na sua ling uagern n;1o se e nc0ntt·a urn a sú palavra elo 'l' upy 
ou Gtta rany, a lio gu::t g-er a l das missões , quo fa llavam os 
tupys ela bacia elo Pat·aná. De um a a l tura mediana ele 1 m. 
e 75 ce n t., robustos e de J'órmas esc ulpturaes, tem :1 tez Ul'()l1· 

'Zeada, mas não preta . Os cabellos g·t· ossos e lisos são em gera l 
ele cor negra. O ros to apresenta a lg uma semelhança com o 
el os chinezes ou melhor dos j a ponezes, o que parece justificar 
a theoria elo sa bia Dr. Ladis láo Netto, que faz dos indios elo 
Bt•az il os primos irm ãos elos asiaticos amarellos . Os olhos são 
vi vos e inbelligenles ; o nariz em ger al grosso ê um pouco 
achatado ; tts mar;ãs elo r osto são pl'oeminent ~s; os l abio:l es• 
pessos e os dentes soberbos . No mei0 elo labio inferior existe 
um pequeno buraco onde collocam o ol'!la mento do qual já. 
fallamos em princípio deste artigo e ao qual. chama·m bani ou, 



BHA 723 ERA 

booada,qct conforme a materia de que é feiLo. Não costumam 
lmJat· os dentes, como fazem a]auns dos nossos camponezes , mas 
arrancam as sobrance'lhaa e 

0

toclos os demais pellos do ro sto 
e do corpo. Os ca bel los cortados em linha r ecta á metade da 
ft·onte t•ecahem sobre as espaduas e a lgumas vezes estão amar
r ados atraz da cabeça, fot·nutnclo então um cachaça preso numa 
palha de milho e ornado el e p ?. nnas 011 ele contas. Sem · serem 
immorae~ íg-noram as leis do pudor, e sua n udez é tomada mai s 
sensivel por ce rta folha ele palmi·o, qtte parec0 ter entre t11.!1 lO 
as funcções da folha de pa rreira , que u sou Adão clepots elo 
peccado . Sem e ! la o inclio não se att·cverilt a sa hit• el a sua ca
bana . No pescoço usa m collares ele contas como as mulheres e 
e suspen dem sobre o peito ornamentos feitos cbm dentes ele 
onças, com unhas ele tatü canastra e com p:esas ele ma~acos . 
A l g~ns, os elegantes da tr i!.m , go;;tam de gr:tcl at• nos h ombt·os 
dragonas de pennas ele }lapagaio e grrarnecem o pe ito com 
cordões de t t: cum, que fingem as h·anças cloiraclas, que usam 
o~ ajudantes ele ordem no exercito . Apertam a parte supenor 
elo bt•aço com brac!lPtes feitos ele um:~ c in ta ele tucum, tran
çada co m uma arte, qu" f'a ria honra a um tecelão europeu. Na 
cintura usa m um cot·dão de contas e algun~, os q ~: e guar
daram a tradição, um cordão f'eito ele milhares ele ann P. isi!lltos 
tirados el os ossos ela pern;t elo tatú. O ossinho é dividido com 
uma concha aguda em anneis ele um centim etro ele l a rgo ma1s 
ou menos . Tod os es tes anne is, enfiados n:tma vat•inha, são 
polidos e tomeados iguaes mediante uma ft-ic ção el e at•eia. hu
micla, ap~1licada com uma pedra bem lisa e chata; é t t·abalho 
que dum di:ts e semanas, e qne cans axia a p:teiencia do pt·o 
pl'io Job. Alo·umas mulhere.; usam collares feitos as~im e não 
querem l:ll'g~l -os por preço nenhum. i\iarcha in cansavel , capaz 
ele seguit• a passo um caval lo ao trote, muito agil e v igor oso, o 
Bot·ót•o é um caçaclot· e um pescadot· habil. Por a rm as usa 
uni came nte o a rco e 11. ll ~ ch a . O a t·co ge ra lm ente da palmeira 
bnl'it.y cum um a forte corda de tucn m 1em 1 m . e 60 c~ nt. ele 
alto. As fl ec has 1 m. e ma io cl" cumprim ento . Gn a t•necicl as ele 
p~n:1as ele papaga io, de arara ou el e gav ião são armadas c0111 
C'Ssus cl l peixe 011 de auima es pe1·f·3i tamenb agurl; s. As desti 
IHtdas a pesca tem den"tes como tun se r rote: outr as te,·nlina.m 
pot· uma especie da bola eles t i nada a r omper a ca.be,:a elo pas 
sara ou elo bi cho . As fl ech as de g uena, as clcsLinndas a ca,:~r 
a onça e a anta tem Jlit ponta uma comprida la nça, reccstacl:t 
n um bambú muito clm·o e ped'e itnmenl8 afiado por meio ela 
casca ele ttm cat·ang•1ejo e ele um dente ele capivam. Bem diri 
gida é capaz ele varar um homem ele pat·te a parLe. Para pescas 
u sa m umas r er!es com pridas e muito esl t·eH3s, uma ' 'ar iedade 
de flechas assaz curiosas e enfim o anzol elo civil isaclo, que tem 
o nom e b1·eocla-, na I i ngua ele lles, pt·ova que o con hecem de 
larn-os annos. Nadando como peix>s, mergulhando como amphy
b io~ vão as vezes esrogueat· ao fundo cl'agua o jahú ou o jacaré, 
que dormem n11. area . As ~uulheres apertnm -se com uma cinta 
feila com a casca ela flgn ~ H·~, la rga el e um palmo. Uma emb tra 
ele palmeit·a prencle·se a %ta cintura e pa. sa entre as pernas . 
E' todo o ve~tual'io, o mai s são bug-;gang-as e braceif'tos seme
lhantes aos elos homen;;. Os cahe llo~ compt·ido> e dHsz t·e nh<Jclos 
tmnca viram um pente, e em g-e t·a l ence n·am todo 11m~ povo de 
P" r a si t.as. Moç;t s siio e.m ge ral bem re; tas e não l!t es falta cena 
e l ~gancia . Velhas a nci ,Hn em ge ral todas nu~s e realisnm o 
ide:l l da velha brncha elas lenchs antig-as. Ca nega m ns ct•tanças 
ás costa s com 11tna tira ele embi t·a e em ger a l tocl11.s a> carg"~' 
guo poem num cesto de folhas ele palmeira que channm bcG 
chite ! Ainda que nunca sej11.m ma!Lt·a tac!as, lh es incumbe a 
peior parte da existenc ia, pois que de vem procurar a len ba, 
busca r <1: agua, cos inhat· ~s alimentos e tran,:at· e pt·eparar 
os utenstltos necessal'l os a f>~mJ]ta. Q.uando a Lrib·1 se m o ve ele 
utn ponto a outro, o Borol'Ó só c:1rreg'L as snas armas. a Innlh c r 
1ncumbe toda a carga ela mudança. Nas fest:ts cantam acom
panhando os homons mas nunca vimos clanaar. Tem a f"ma 
de serem esposas fieis, e são miies extremosas e ca rinb o~as. O 
J3oror6 é get·a lrneate monon-amo, entretan to existeH'l na co lot!"ia 
dois chefes que tem cada u~n duas mulheres, unH relh:t e u ma 
moça. Dissem os q ue as choupanas q 'e h abi tam sii.o J'eitas com 
rolhas ele palmeira. 'l'em a for ma el e um quatll'il:-tero l>asbante 
comprido, não tem junellas, ma uma porLa est re ita a cada 
ex trem idade; apenas fechada por uma esten·a. , Uma destas 
cabanas .serve em get·al pal'a clnas on mats f::ulltlt;, s, A mo 
bilia é mais que S!trnmal'ia . Nem ~>iráu, nem rede paradormu·, 
Na chão ao redor ele um fogo que ~rcle clin e noite, uma es teira 
on uma pelle Sdl'l'e ele dia ele sophá ou ele cadei ra e á 11 01~e de 
cama. Um pedaço ele madeira. toscamente tt·al>alhaclo servtra 
de travesseiro. Um11. panelln é um pote ele barro mal cosíclos 

são os unicos utensilios ele casin ha, aos quaes co nvém accres• 
centar umas conchas ele maclt·eperola que sen•em ele col her es e 
ele facas. Dos esteios pen dem arcos e tl ecll'ls e cestos ele todas as 
dimensões que servem de g uarda-com ida e de guar da-roupa. As 
moças solte iras vivem j un-tas com as suas famil ·ias, mas os 
moços formam uma especie ele r epublicas que habitam uma 
grande cabana süuacla ao centro da a ldeia: cabana que serre 
ig-tutlmente á celebração elas festas e elas ceremonias funebres. 
P"ra pt·eset·var- se do frio dorm em encostados uns aos outt·os. 
Em O!tLro artigo elit·emos a lg umas palavras das snas crenças 
religiosas, e nos occuparemos ela sua gt•at~de ceremonia fuaeb~e 
o famoso bcGow·w"ú. A. Rache , • 

BOTUOARAHY. Anoio elo R. G . do Sul. Accrescente-sa 
no fim:--Linclo , Grande, Divisa, Faxin11.l, Bt·anco , TGnft·asio 
(unido ao Bonito), Pinheiros, Codornas, Cobt·as, a lem ele 
outt·os. 

BRANCO. Rio elo Amazonas. Acct·esc 3nte- se no um: -
0 St·. Barão de Marajó consagra· l be as seouintes linhas: 
«SupposLo que es te rio niio sej a um aff. c!:~ Amazonas, na 
r1 gorosa expt·essão, podemos dize r que é elelb um tr ib. e 
quando is to não bast e pam justificar este capitulo. el le pt:o
vará sua co llocação lenbranclo- nos que era dever ·meu o col 
leccionar toda s as noçõ~ s chm·ogt·a.phi cas que pucless P. obter . e 
inclesculpaye] sel'ia call:n· o que é conhecido elo rio Branc:o. e 
elo Uaupés. O rio Branco en tra pela margem esq . no rio Ne
~ro, elo qual é o mawr tt•Jb., a cer ca ele 56 1eg uas ele S!ta 
foz, e to rna- se nota1•el pelo seu aspecto, qne é um pouco dif
ferente claq uelle que ge ralm ente apresentam os outros rios cht 
Amazonia. Ha mais ele um seculo qu e foi elle explorado e n o 
que delle von dizer seg-u irei o que diz Bae na, que co lh eu Sttas 
n oltctas de fontes puras_ e abundantes. ~iz elle que, em 1725, 
os mtss1onal'los car me l1\as começanun a caLheqneze cl r.s in
clios des te ri o, que começou a. set· navei!ado succcssiv;unen t'e 
por diversas bandeiras ele r esgate. ap parecendo já. em 1736 no 
Pat·á, procluctos elo rio Bt·anc ' · Em 1740 Fr~nci,co Xavier 
ele i\nclt·ade , pot• ot·dem do C,1pitão General elo Pani., 
J oão ele Abreu Cas·e llo Branco, en Lrou jJOr es te rio com o fi m 
ele pt'escrutar o rio ·uraricoer::t, rtne pot· muitos e r a considerado 
sua con-tinuação. Em 1741 . ' ict>l áu H or lsman desce o rio 
Bt·anco até ao rio Negro, e daqu i até ao Pará. ; sa him de sua 
patria pa•·a :1. America pat·a vet' o La,qo DOll?'ado ou Pa!'imé 
que as narrações phantasticas ou pelo menos pbautasistas ele 
Mt·. Brion, el'Allvil.l8, · paclt•e G umiil a e outt·os esc riptores qne 
tra !aram ela Amel'lca Merlclton al, t tnh am collocado na cOt·di
lbeit·a elo ri o Branco qne cliúam nascido nesse lago. N. Hor
tsman passara elo E%eqtnllo ao 't'i n B t· anco pelo rio Re}lUmtw·ine 
que na bella cópia g ue possuo elo J11a.ppc~ dos el emarcadol'e~ 
levantado em 1787 por M. ela Gama Lobo e Alma ela pat·a o 
r econ lteci.lJento deste rio e se us a!"l's., e no J11cGppa. ele José 
t:limões de Carvalho é designado com o nome ele Repunul'i. 
E sta vi agem e os csc larecimentns dados por Hortsm a n e o 
esboço Cjlle clelle tt·açat·a, seniram ao gra nde navegador Ln 
Con damtll e para traça t· e marcat• a baniu do ri o 13t·<ouco . Estes 
est ttrlos porém apezat· elos Lt·aiJalh os ele d'Anvill e em -17-lS de 
Bel lin e Hat·tsinck em 1.770 e os de Olmedilla e m 1775 a i'nc!a 
deixavam muito a cl / '5e_jar, e como hem diz o S t•. José Gual· 
dino em seu escripto, Olmeclilla atl t·i buitt ao Repunuwiue (Re
pnnm'l do> po t·tuguez~s) e por conse11uinte a o t<.ssec1uibo, o sys
t ema do lago Amacu, en~o este q ne fot acce ito pot· Bonne 
em 1780. 13uaache em i79t, Pterre Lapie em '18·12, Bt·ué em 
1815, atê Humboldt, justificando as pretenções d:JJ França a 
uma enorme zona ele tet·t·as comprehenclida pelo Maroni, 
Oceano, Amazanas, l~io Negro e Rio Bnu1co, assun1pto este 
magistealmente tmtaclo pelo Sr. J . C. ele Souza na sua obt·a 
L'Oyapoo et l'A.ma.zone. Em .1787 a expl oração Lle commissar ios 
pHtugnezes perscrut.o u o rto Bt•anco e seus afl'ls . , che!lanclo 
pel0 Uraricoer e se u atl . Uraricapará a !é á s~ rra ~Paca
raimtt no ponto em <]Ue, p~la fralda oppost;t se snppõe que 
chega o ri o Pn.raná-Muci, pelo U-briary tambem ás proxi 
midades da mesma serra , pelo rio Snrumú vencendo 16 
cachoeiras, passando além da sert·a 1 ubn y a té :i fralda ela 
serra Pat·imá, pelo lllahü e seus afls. até a ser ra dos Cht·is 
taes e a Pacaraimá, e a té· além da set·ra Ca irre . P e lo ri o 
Pirará é traJecto elas cabcceil·as deste a· é ao la " o Amacú . e 
\r~jecLo deste até á cabece il·n do rio T nricttiú 

0
aJ1'. elo Re

punuri; r~ctificando o r eproduzido e mostrand·J que kll lago 
nem lt gaçao tem com este t'lO . J<:ste ll'abalbo dos engen h~ i ros 
portuguezes ~ um elos mais perfe itos de tantos gue e11es fize 
r a m, mas a!llda asstnl n:w é completo, pois segundo as 
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ordens que r ecebia m devia m as s uas exp lorações es tender-se 
a té á zona lim i ~ roph e com todas a s a n t iga s posse~sões h espa
nholas . e não obstan te a s ·te t·em elles fei to no e nor me sect or 
comprehen did o co rn o já Hca desr.l'ipto desde as n ascentes d'l 
Ur a r icapar á na se rm Pal'irn á, ád do Macut6, Mahú, X urumi 
e 1>1go A macú, deixar·a m de explor a r o ·tet•t•i tor io que fica 
entl'e a s na sce ntes do Ore noco e a s erra P a rim à pelo l a do de 
V e nezuell a , e pelo la do bra zile iL• o entre o t!S paço que va i 
d as ca beceiras do Macajah i e Carate t'imani , t ri bs .d o rio B ra nco 
e ;ts do 1·io P adaua ry , Dem en iuy, Manu·y, e as serras q tle 
pr ecedem a elo Parim~ . Esta regiã o que é a elo desconh ecid o, 
elo jo-noto, a pe nas fo1 devassada r apid amente em i 837 por 
Ro be~· to Scb a mb uogle ; nell !l. assim como n a elas ca beceiras 
do T acu tú for a m col loca r o E ldor a do - a ter r a das ma r a 
vilhas . Na t racl icção h esp a nh ol a é collocad o ce rca elo ri o 
Parimá ; e m a lgu ns mcbppas Par i má é u m gr a n de lago em 
cujas margens e xis te Oll ex isti a a c idad e llicbnóa ilel Dm·aclo, 
cida de ediücada p~ los perua nos fugidos á c eueldade dos hes
panh óes. Muitos esc r ip tores h es pan hóes faliam desta cidade, 
onde t odos os m ove is e utens íl ios são el e ouro, tã o vulgar é 
a i li este me ta l. P i sarro , Orsna , Orell a na , Que'·"l" . Ba t'l1 é, 
\Va lte r Ral eig h todos co n ·e r r a m <~.t r a z desta il l utiàu J..l "n lenclo 
por ella as fortunas e á s vezes as vielas. No atlc~ s pertencen te 
á geographia el e Fra nçoi s. na oa~·ta ela Ameri ca Meridiona l 
t t·açada por .B rion, e nco ntra -se o phan tastico lago, e ele 
Gumi lla eg ualme nte . O rio B1·a nco la nça-se n o rio Negr o por 
tL·es boccas ; a 1.''-, a m a is orien t a l está n a L a t. S . ele i 0 ,28' 
e na Lon g . 315• ,40' segu ndo os ex plor ado res portug uezes 
el e 1. 787 ; esta pL'imeira bocca dis ta d a segu nda cloiJS t er ços 
ele lego a , e ela ·ter cei ra tres legoa.s . A bocca a que deram o 
n ume ele Ana.iahti , que é a ma is occ iclenta l , o!I erece umJ, 
di sposição s ing ula r, pois que as agLtas que poJ.' e !I e sah em 
forma m u m br aço ele rio que corre por mn iLo tem po pa r a llelo 
ao r amo principal , com municando depois com e tle , mas 
continua ndo a inda pa ra cima a té se communicar com o 
r io Ser i uiny , el e modo que as ag11as q tte sah em pOJ.' esta 
'l>Occa no rio Negro pe t·tenca m ta nto ao ri o BL'anc.u como 
ao Seriui ny. A d i recção d o se u curso va ria e ntre N. e S . e 
N E . e SO . , e o seu curso, depois das explom ções feitas 
pe la comm issão br azile i1•fl. encarregada d as demarcações de 
limites , e a~ exp lor ações do e nge nheir o Hng, é co.lcal aclo 
em 560 k ilomeLros contados ela uocca á con/iue ncia com o 
Tacutú e U ral'icuera, na qua l foi cons tr uid o p3l os portugue
zes o fort e ele S . Joaquim elo R io Bra nco; des tes clous rios, 
cuja confluencia segundo o mappa de S imões ele Carva lho, e 
coll ocada ú. lat, 3° '1', e na l ong . de 317o d a ilh a d o F e rro , o 
seo- unclo é que parece ser o p r in cipal e portanto co nt in uação elo 
ri~ Bra nco. l.!:s te rio Urar icoera não es tá comple ta me nte ex
plor ado na pa rte elo seu curso p a r a o S. depois da comfluen 
cia com o Uraricapar á até ás na scen tes ; conserva o nome de 
Ur aricoet·a a té ú. embocadura elo Au t•ys, e d ah i e m cleante dã o
l he o nome ele P a 1·a ime ou Paruirné ; a sua clirecção ge ral é ele 
E . a O. , lendo por a1I1s . ela marge m esq . , rios cuj as n a scen tes 
são p ro,x imas ela serra P a ca ra imá , o Auará , o P a d mé , o 
Cauianá , o Idumé, o Urar icapar á ; p ela marg~m d ir . temos 
a lg uns importa n tes como o Co mbú, Alca me,1, ou Aca mea , o 
P ar nainá . Em va rias ca l' taa encontram- se l' ios indicados por 
ou tros nomes , m as é ta l a con fusão, j á n a nom e nclatur a , jà em 
suas pos içõ es , que n ão pocle l'"t mel'ecer fé taes i ndicações , 
quando be m . sa ber:'os nós os a m a zonenses e par aenses <] Uão 
pouco conb ec1clas sao estas vas tas so lidões. " No rio Ai:mr á ha 
u ma cachoeira, a Am a huá, ele 15 me tr os ele a l bura . O rio, 
depois ele t res saltos, precip ita -se intei r o e a p l' um o por uma 
passagem ap erta da , e n ·~ l'e a ltos penedos, com f uria e il'ago r 
i nclescriptive is , so bre um a g ran de esplan ada q tte pa l'ece o 
pedes ta l el e um mo num ento cyc lopeo, por onde as aguas se 
cl i v idem a i nd a es pum osas, e con enclo em m eandros capr i~hosos 
po r e n tre as ped 1·as negras cobertas el e a lgas es ve rdeadas . . . 
Aba ixo o r io esp ra ia - se tr <u1qu illo e se re no como que repou
san do elos es for ços t itan icos qu e acaba ele fa zer " t . T a nto 
o rio Ur adcoer a como o Maia ry , o Iclum ê, e o Uararicapa l'á 
são cor tados p ot• cachoe it·as , oU'erecenclo sua largura a l te rna
t i ~ as; a ssim a poucos k il s . el a contluencia d o Ut·a l'ica p<tr iL , 
tem el le uma la rg 1u·a de pel'tocle 350 metl'os,e mq uanto que ela 
ponte oriental pa r a cima a pen as tem i 50, e j u nto a cach oeil' a 

1 Ext•·ahid o do R elat . do maj or Cas t l' o Siqueira , we1nbro da 
c ommissão do limites entre o Braztl e Venezuela . 

Urumamy, acim a el a ban·a el o Ura -ricapa r á passa comprimido 
en tre peneclias por espaço ele 20 meLr os, al at'ganclo em seguida . 
As cachoe iras são n umerosas, e ta n to , q ue só n o espaço qu e 
va i entL·e os dons extremos OL'ien ta l e occiclent<tl ela ilha elo 
Mar acá, qu e fi ca a 14 k d s . ela con fluencia elo Ura rica par á , 
contu. m-se 24 cachoe iras . O out r o gran de r io 'l'acutú tem suas 
nascen tes j t1n to elas elo Aran5. que é um dos alfs. da par te 
in le l'ior do ri o Branco; em gl' ~ n de par\e do seu ~u rso cot're 
quas i ele S. ao N . m ·1 clando depois es t tL cl i t·ecção pel a ele NE . 
par a 80 . Pela margem esq . r ece be cli fferentes igar apés como o 
M>1 pa clá , I l'lté, Miaum bú, T tta, etc . e lB l a m a t·gem di t· . , os ri os 
Sttru mú, Mah ú , Sara ul' Ú e o igar apé Ma mtcat'apá . l!;ste rio Mah ú 
é bas tante i m porta n te e pa rece se r o ramo priu.cipal el o T acutú; 
não es tá a inda explorado a té ás cachoe iras e tem trt mbem o 
nome ele I ne Lt. E' o iHtt' lliclo por cach oe iras e m um a extensão 
ele cer ca el E! 60 kils . ; a principa l clellas é ch ;L macla Caron á . O 
seu ;df. Suru in i , um dos mais i mpor tan tes, rece be a seu t urno 
o Cotingo que n asce na ser r~. H.orui má, que ê ú pon to m a is 
s eptentriona l elo Estad o . A s :1 a m axim a lat·gura é ele 400 
m e tros, navegavel na e nch e nte dos rios po t· l anc has a vap or 
que pod em alca nça t· o lago A macú , ele onde nasce o Pira r o, ní. 
que clesagu a no Ma hú . O nome indígena el o rio Bra nco e t•a 
Qu eceuene , e os seu s pl'inc ipaes all'~ . são pela marge m clir . o 
Ca na rné, iYiucajahy, Ca ral ima ny, :Ser ui ni. Irila r a uin i, J a r a ni , 
Ge l'i mé, e p el a esq . , A na uá, AgLta-Boa , Maj ua ry ou J\Iacua t·y , 
Curicú, e a sua lal'gu ra varia ele 700 a 4. OOJ metl'OS. As suas 
ag nas pelos seus a tl's . provém d as fr a ldas mel'i cl ionaes elas 
montan has que to rm a m <L ex tt·em idacle occid enta l da cOt·cli
l he ira crue, segund o Bae na , exte ncle- se a 40 N . e n tre a s long · 
el e 3 1<1° e ~ l 8o . D iz elle CJile es ta coTcl ilb eira se compõe de 
emp inadas serras e w on tes abe rtos ele flores tas , me nos u ma elo 
l ado elo leva nte C!lle , por despid a de a r vo t·eclo , l he cha ma t·a m 
Serra Pella cla . H a m a is d uas se1Tas conhec idas pelos seus 
nom es de P acami má, e se r·t'>.t elos Cristaes qne Já Le nho me n
ciona do . Da pri me iL·a a 40 ele l a t. N . e 3 14° 30' de l ong . 
co meça a l inha rle de ma rc;1ção p<i ra '' serrO\ de Cncuhy no a lto 
el o rio Negt· o, ass ig na la cla pelos geogTa ph os po n ~:~ g uez P.s , a 
seg·un da JC'-"' na, e ncos ta das sert·as da mes ma. co rcl tlhe ira na 
face elo Orie11te entre os 1·ins S untmú e 'l' ac LI LtL: o vé rtice 
des ta. serra forma um a p la nície ele am pla circ umrer.e ncia h ol'i
so:Jt:Ll, ce r cada e en r iqu •Jcilla d e bell tLô a r vo l' ~S, onüe lti1 um 
vas to e pr ofttndo lago assaz piscoso , ~m to m o elo qua l um<t 
tr ibu ele incl ios elas mu i tas nações que pol' a lli vi vem, faz su as 
pla ntações de ma nd ioca. [)a mes ma l'ór ma a cach oe il' a elo 
R a bino . No l'io B1·a nco a 380 ki l s . ela foz co meça a r egi ã o 
en c:achoei l·a da a qua l se e nten de por mais ele 24 ki ls . ; <18 
p ri uci paes são, s ubindo o ri o, as d n ome S . F elippe, el o R a 
bino. P a ucada Gra nde e Cac lt oe il'inh ~t . A ela Pa ncada G t'an cle 
é foi· ma da por tres rJ'1eclas, a ele S . F elippe t e m um sal to 
de um met ro e GO 1m vasantc . Q.1as i todos os seus a fl's . tee m 
cachoe ir as e m ma ior ou menol' ll' llll ero, e ele maio t· ou me nor 
i mporta n c i;~.. s~gun do o S r. A lex . Haotg, e>te r io oiTere<;e as 
cli ff'e1·e nçjtS mn x i m ~c s e n tre" e nclle n te e a vasante ele 10 m e tr os 
e 50 a baixo das c:\c hoe iL·a s e ele i 3 mat l'OS acim a na co nfluen
cia do 'l' ac u tú e Uaral' icoe r a . IJ:s t as va l' iações , seguncl o os 
esc t·i pt·Js do in(eli z exp lora dor Gus tavo \ Val lis. não são tão 
consicle rave is . lD i:> que 11<1. p<ute s uper ioL' elle só acl10u a dif
fer ença cl l sde metros e -10 j ·1n to ao for te ele S . . Joaquim; es ta 
cli verg-e ncia porém não é pam nclmi nt r , po is que as vasau·t , s e 
e nchentes n ão são ig uaes em todos os annos ; ás vezes são 
espa ntosas . . lfl 1·eco1·clo- me ele q1 1e e m 1867, p i1ssa ncl o pelas 
boccas el o n o _13 ra nco, a vasan le Linha sido tã o for te e posera 
a descoberto tao g•·ancle num e1·o ele prai as e por tal fo r ma ex
t e nsas, Cjlle o gnl nde cauda l pa rec ia co m modes tíssi m o r io cor
re nJo cl1v1ll ldo p ot· aq uelles ar ~ i aes . .\. smt nuuima cot'rcnte 
na fo r ça cl ~r vo.sa nle é de u ma milha , mas vai ct•esce nclo com 
as a ~·uas e cltega a t1·es m illtas . A vasanLe co meça em junho 
q ua ndo La mbe m desce m a s ag uas el o ri .) NeJ rO. Os l'epiqne tes 
ou e nch en tes p a 1·c iaes com IJa ixa immecl ia t<L e pottco cons icle 
r :t vel são muüo fl'eq uentes . Como cr eio já le i' d ito é tt m cara
cte l' g·e l'a l a q uas i todos os tri bs . elo Amazo nas o se rem tor tuo
sos ; nes te [J Dl'é m e nco n ir amos um a excepção. pois offerece 
gt·a ndes tr ac to; corn pbta me nte e m l inh a rec ta ás vezes até ao 
h or izo•He . Es te l'io q nas i qn e sóme nte na s prox imida d es elo 
fo l'te ele S . J .mq u im é h~.bila lo por . fazencle it·os e va q ue it·os ; 
pou cos se uccupam el e cu lturas, e ê pa ra cau sal' a dm ir ação, 
qua ndo se vê a abun d a ncia que h a n es te r io, de ca.ç<l e ele pesca , 
o n ã o se t· elle ma is povo~do . « O solo, diz \Vallis a quem 
tomo estas in fo t·~ açõe s, oilerecb em mu i·t0s pon tos tenenos que 
pel a sua e levaçao e u bercla de estão indica ndo qua nto se r i am 
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p r oprios à cul tura especia lmente na p arte ·inferio r do rio . Um 
objecúo esse ncia l e de g-r ande i mpo l' tancia , t an bo pa t·a o ri o 
B ranco como pa r a o rio Negro, é a cr ia ção de gados, e é sab tdo 
ele todos que n es te r i o qua nto tnais Re e nt ra por e lle a dent t· o 
ta nto ma is climin11em as flor estas e a ugmen tam os campos 
p roprios p a ra a criação de gado, q •te pode ria a t t ingÍl' um. 
enorme dese nvolvimen to, atte n ta a g t•ancle exte nsão · de suas 
campi~as e a co>·polen cia que t<Jma, o gado nellcs cl'iaclo . Uma 
concl,I çao c!Lmato logica oflerece esta região que concorre par a 
a fazer clifl'erente d o r es tan Le elas r eg·iões a mazonicas, e é o 
r einare m dura nte oito me ~es do a nuo , ';;·~ ralmen te de se tem br o 
a a bril, fortes vent os de NE . a SO. favo recendo pot·tanto <\ 

descida; e são t ão cer tos a conti nu os estes ve n to~ . que as a rvo
r es dos campos tod:J.s se inclin a m par a o mesmo l ado com a 
. copa para o S . Estes ve ntos con ~ i n u aclos não só pur i li cam o 
ar como contribuem p ara a cla~ tr u i ção ele bichos paras itas . 
Por esta m esma r azão o r io Brnnco é is nto de mosq nitos 
(carapan a) que são o tormento, cu co mo lá l he cbarnam bem 
apropriadamente a pr aga, de g l'ancle parte ele nossos r i,,s , e o 
m es mo acon tece com o p'iuan . A inda a es ta mesma causa se 
poderá aLLri bu ir n a s margens do r io Br a nco. nãu ex isL il'em as 
febres que na Ama zoni a r e ina m em qu as i toda a parte onde La 
l' IOS » . Nes te r io não se enco n~t·am , co mo em quas i ·~o elos 
aquelles de que m e ten ho occupado, abu nda ncia ele procluc tos 
n a tura es, como go mma elagtica , copa hyba , cacào, etc . , m ·1s 
parece que a n ~.t1.1 reza qui z co mpensar es ta fa l ta com a i nc l'i vel 
ab u n ~lancia ele pe ixe, caça , tar~arugns que ne ll e se ~nco n t t· a , 
constttutoclo a colhei t a dos OI'OS destas c o fab r ico do oleu 
clelles ext!·a hido, um ra mo de co m m ~r c i o . . o.o m esmo ~e '11po 
que a r iquez& d e s uas t erras e dos por tos 11 <\ tlll·aes lb e a .,segu
r am um feliz porvi r , ta nto pel:\ criação co mo pel<t agricul tu r a . 
Com es tas considerações que tir ei de um a cal'ta di r in-ida pelo 
Sr . W all is ao St· . Fer l'e ir a P enna, por ei termo a est~ notic ia 
sobre q r to Bra nco. » 

B RAZILIA LEGAL . A nt iga vill a clo .P a l'iL Acc resce nte- se 
no fim : Foi nova me nte cieva da á ca tego l'i a de vi lla e i nco r
por~d<J: a o mu n . da Ave ir o pela Le i n. 324 de G el e julho ele 
i 89o ; 1nsta!lad a a 20 de nove mbro ele 1895. 

BROTA S . Villa ele S . P a ulo . L inhas clou s e m loga r de 
com . elo P i nh a l - lei a -se - com . do se a nome . Acct•esccl n te · se 
no fim : Foi elevad a á c id ade por Acto el a Ca ma ra Municipa l 
de 13 de m a io ele 1894 e Cl'eada com . pela Lei n . 80 ele 25 ele 
agosto de 1892 . 

B U GI O. Ribeirão ele S . P a ulo, no m1ul . do Cun h a . Accr·es
cente- se n o fi m : Naace n o Jogar J a t•d im e desac.ua n o rio 
Ja cuhy, com u m percut·so el e c inco ki'l s . "' 

BUR ITY D OS OLE I R OS. P vv. do c~al'á . . , ccre1c.!n te- se 
no fim : Per~e n ce ao termo elo Gra to. 

c 

CABEÇAS. Pov . da Ba bia . L inhas duas . l~m logar de mun . 
ela Ca choeira leia - se muu. de S. I•'eli x . 

CABE LLO-N ÃO-TE M . Sen <t elo R . G . elo Nor·te . Accres
cente-se n o fim: - F ica n o mun . d o Páo dos Ferr os . 

CACHOEIRA A L E GR E . H.i be i t·ão d e 1Iin aR a fl . do r· io 
Muri a lté . Accresce.nte-se no. fi m - O S t·. LLtiz 

1
P lti l ippe !e 

Sa ltes (Relat. de i'l~was ·1896) cliz : " O ribe il'ão da Cachoe ira 
Al egt·e, que n asce , segun do uns na se r t·a do Boiadeiro e outros 
no mor ro_ el o A~e l , ba n ha Bo m J es us ch Cacho~ira ..\.legTe, 
S. Sebastla o d a Cachoeir a Alegre, tnclo t~ 1· a s t1 a loz eo.1 ba ixo 
ela Ponte Ve l'melh a ela E . de F . Leopol cl i na (li gaçã o elas Ji -
nhas_cle Sant,a L uzia e S . P a ulo do i\LLtria h é .) » · 

CACIMBAS . Canal elo R io ele J an eiro . Acct·escen te- se no 
fi m :- No R elat. d o Dr. A ugusto ele A bre•1 Lacerda (1895) 
lê- se : '!.'em es·ue cana l ce rca de 1'1 k ils . ele clesen volvi me n to, 
desde a marg·e m esq . do rio P al'a byba , pe r~o el a sua foz, até 
á faz enda do .Jer onym o, s ituad a a clous lcils . áquem da Jag-ôa 
Guaxindiba . 'l'em de la r o- u ra média 5 me tt' cs . l•'oi construido 
p or uma compa nhia medi~ nte a concessão de pl'ivileg io pa ra a 
cobt•ança de taxas so bre os que del le se u ti li s<tvam·. Com 
qu anto sua const rucção seja muito imper fe ita e oa r ec ursos de 
a limentaçã o insu fficien tes para as necessidadés da navegação, 

pres ta ainda bo.ie o canal a lg mn serviço á lavoura ela ú·eg . de 
S . Fra nci sco de Paula, no mnn. d e S . J oão el a Barra . r\. 
navegação é fe ita pot· embarcações de d im inu to cal ad o, e est3, 
mesma em mut to pequ ena esca la c eom muita clifficuldacle 
pe lo m áo es ~n do do cana l . P ara ·torna r mais abunda n tes 0~ 
recu rsos t.le alimentação e por ess<t fô r ma melhorar as co ndi
ções ele navegabilidacle elo can a l , deve t·-se-i a te!· o pro longado a té 
á lagôa Guaxindi ba . 'l'al mel horamen to le ria a ind a a van 
ta~em ele concorrer mui to efficazme nte p ar a o cleseccamento 
dós ten enos pan tanosos q ue existem nas proximidades d aquell a 
lagõa , tor nando- os a propr iado" par a a cultura» . 

CADÊ A . Rio do R . G . elo Sul. Accrescente-se n o ftm: 
Recebe pel a ma1·gem esq . o a l' roio ela I<'e itorüt e pe la dir. o 
Sa n ta Isabel, além ele ou tros . 

CAETETE: Cidade da Bahia . L in hRs I7 e 18 r isque- se : 
N . S. elo Rosario cl0 Gentio e San~u ,\nton io elas Duas Ba r
ras. Li nh as 19 depoi s de R io do An to nio accrescen te- se L agõa 
Real , Caculé e Bon ito . 

CAHY . R io do R . G. do Su l. Accresce nte-se no fi m :
A'ém elos t l'i bô . ci tados recebe 1na is pela marge m dir. os a r
r oios P ia h y, Pinhal, Scbmi clt , Pauli s tas, e pela esq . o P a i
xão, Caras , S . Marcos , Ove lha e mui tos outros . 
· CAI ARY. L ago do Ama zo nas . Acct·escente- se n o fim :- do 

Solimões, aba i xo do igar apé Ta bat i nga . Ha um outro lago 
rlo mesmo nome que elesagtta na mesma ma rgem em fren te ú 
freg. do Ja vary . 

CAI PORA . R io ele Santa Catharina. Accresceute-se ilo 
lim :- Desagua na m a rgem esq . elo Sa ngã o e banha o mun . 
ele Jagual' nn a . 

CAIXÃO DO UNA . Ancoradouro ele Pern a mbuco. Accr es
ce nle·se 110 fim : - i\Iouchez d iz : «A un e mille a u N . ele l'em 
bouch tll'e du r io Una existe une petite ba ie de tt·o is a quatre 
metl'eB d 'eau , U 11 pea a b!'itée par les batlCS, e.t elans l aquelJe 
o u peut pénétrer par une la t·ge coupure clu réc if ; ou ne !.t'ou ve 
pus moi us ele h uit a 10 métres cl'eau da ns la passe . C' est 
pa r ce peti t bass in, nc;mmé Ca zxão de Una , qu 'on péne tre d a ns 
!e rio Una . Le moui l lage ast 1111 pe LL plus é tendu dans l e N . 
de Ia coupu t·a clu r écif q ue da na le S . ; mais les cabote ttrs 
•uéme fr étru enteu b !' aret lle n ~ cet te locaii té, q ui u' est pa" assez 
a br iGée de l a mer. On peu t t•econn ai lre le Caixã o d e Un a à 
la petite vi lle e ~ à. l' église cl 'Abreu de Una, qu i s ' éleve nt 
SUl' la r i ve clr oite du· t:l eu ve, ai ns i qu' a l 'église de S . José, 
s i Luée s•H' une pointe ele la plage à q uatre mê tres plus S . , et 
à l a Pedra de Con de ». 

CALDAS NOVAS. P a ruchia ele Goyaz. Accrescente·se no 
fim : « Ocblda s Nov a s es tá s i tuada a no 15' d e bt . aL!S~ral e 
50~ 30'. ele. lonR; .. occ . el o mer i d~an o d e P a ri z, segut;tdo o Dr . 
J oao Mau l'IClll l!al\'L'e . S ua pos tçao e ag raelavel e mmto bonita 
ex tensa a vista e bem dis tr i bu idos os ter re nos ci rcumj acen tes : 
O clima é a m n o, secco e mui sau da ve l; os ven tos reina 11 bes 
n a esta~\ão chuvosa nã o são regula res , p1·edom inau do, entre
tanto , os dos rumos XW, '\V e S\V, e li mpando o tempo so
pt•am ge ralmen te os ele N l!l e Sffi , com o soe aco nt ecer em ·todo 
o s Ltl ele Goya z. Posto que a lat. não se.i a m uito afas tada do 
eq uador terrestre, todavi a está á notavel d ista nc ia elo eq uador 
the1·mico, o q ue, unida á g r ande elevação elo te rt·eno torn a 
br anda e suppor tave l a tempe l'atu ra. med ia local . « 'm· a hi 
mode l'ado o calo1· pela pos ição e leYacl a elo t.e rt·eno , di z o ·Dr. 
F•üv r e , c pela ausenc ia de a l tas cadeias ele monta nb Ds, que 
pod eria m impedi r os ventos r e inantes de sopra t· livreme nte 
sour e toda a ex~e n sãu do pa iz , e de a ssi.m ref,·escar o at• e o 
so l o ab ra sados pelo sol. A temper at tn·a obser vada á sombra , 
t:·es 'vezes ao clia , não deu s in 5.o :\med ia ele 24° cenL nos 
mczes de dezem br o a nta rço, e pelo me io ind icad o por Bous
' in"aLtlt a tem per a tur a medi:\ annual se l' ia de 22• ce nt. O 
abal xamenLo da te mperatur a , c!J1ran te a no i te , na s up,~ rtici e 
da ter r:c, fo i de (l o cent. nas vezes em que a obse rvação se 
fez,. . Todo o ch ap adã o qLte ci rcum d a a I'e,!l' iâo dos póços , 
desde o rio Corumbá a te á se t•t•a el e Caldas , é for mado p el o 
o'l'és nrg iloso . e n Lrerr.e iaclo cá e la de um a grande serie de 
fnanc bas de a rg ila punt . Nos mor r os, serl'as e ser t·otes en 
con tram-se gres el e va ri as côres , ás vezes o proprio ita colu 
mito, o quuLzo e em mui tos pontos o tcmá e a can ga . Gr a n
des jazi das de scbis tQ m icaceo bambem existem na d i t·ecçã o 
NW - Sl~, pa rti cula r mente no r io Cot·um bá e seus a1II 11e u Les 
q ue atravessei. O steasch is to, Olt scb isto hycl rom icaceo de Gor~ 
ceix, tambem ab ttudan te, é emp l'egaclo até no rudime ntar cal-
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çamento el o pov. e nas sepu lturas, onde talvez substitua com 
vantagens o ma t•more e o g r an ito. No logat· elas fontes, sobre 
o itacolumito, se encontram recentes alluviões, depos itadas 
em fina camada, em que pl'odom ir.am fl' agmentos a rredoudaclos 
de quartzo t•o lado, etc. O Dt•. Faivre, que é um dos mais i llus
it·es r r presen tanlea da ger ação medica passc~cla, fez u ma ana · 
lyse ch imica qualitat iva das agttas de Caldas Novas; mas, a 
fallar a verdade, essa analyse pouco adianta, porquanto a 
existencia, nos ins ignifican tes r es íduos sol idos , do chloro, dos 
acidos silici co e ca rbonico, e das bases potassa, soda, cal, 
magnesia e a lumin a, nada exprime, visto serem estas subs
tanctas encontradas em todas as aguas naturae~ ou doces . O 
oxigen io ou ar atmospheri co, que o illustre medico a principio 
euppoz ter achado, pot· causa ela lum inos iclacle c d os vapot·es 
brancos ele acido pho~ phorico formados de tempos a tempos, 
em um e u-:1 iomet L'O ele pltosphoro cheio ele gaz, não ex istia ele 
facto, e a isso se oppoem as experienc ias ele Ba rkma nn, pelas 
quaes ficou prov<tclo qne o m P.s mo phenomeno se dá igualmente 
com o azoto puro. F clivre, conh eDenclo a~ experienc ias de Bark
mann, acceitou as s uas conc lusões e te t·minou por dizer que 
(< ass itn penso, agora, que não existe ox. igenio nas aguas destas 
fo 11tes "· A temper:1Lura c!ns di ver sas fontes varia ele 36°,0 
cent. a 33•,5 c a 4io,o e não me foi possível vet'ificar qual
que •· r~ l ação entre essa s ·temperaturas, a quantidade ele agua 
forn ec ida por cada fonte e saa posição relativa, ao contrario. 
cll.l que pnwceu ao Dr. Faivre . Des ta: duas fonte~s (as u11Ícas 
actualmente aproveitadas), a qu 3 esta em pos1çao ma1s e le
vada marcou duran te 0 3 di as em qne lá me demorei, a tem 
peratura invariavel de 39",5 r esul tado ele observações feitas 
el e l res em tt·as bot·as, el as 7 da manhã á s 4 da tard e ; a 
ontl'a, infeL"ioL', t ·rn a tem peratu ra tambe-m invariavel ele 
4to,o, sendo, portanto, a difl'e rença ele g ráo e meio centes i 
mal. Além destas, notei weis tt· es outt·as, ttma na m a L"gem 
dil· - do corL"ego de Caldas, e m contado com a agua corrente 
e ele tempet·atul'a ele 4io,O; out ra no l eito do mesmo corrego, 
e que se •· e ve la pe la sensar;ão cl., forte ca lôt• na planta elos pés , 
como pessoalmente verifi quei e a ultima na margem. esq. e 
com a tempet·atul'a ele 36° ,0 , sendo que não é maiot• ele um 
m et l'o a don s a clia tancia que a se para do corrego . A r eacção 
sobre o papel ele t ournesol, a zul e vermelho, foi negativa, o 
que indica aus a ocia ele aciclo 011 alcalis ou procluctos acidos 
uu a lcali nos . A a g ua é lim~ida , incolol', ino.-Jol'a e in sipicla, 
ele 1.003 de dens idade (Dt·. 1< ai vre), e no fim ele a l r,; ttrn tempo 
ele repouso, após r es fl'iamento, n ão iót·ma de posito alg:1 m. Uma 
vez resfriada, é excellen te el e beber e cl:í. um appet1te vel'da
cleirarnente clevora cl or. A ncção do b·tnho, a mesma com a 
ll"'ua ele 39o,5 e 4io,O sa manifesta p a r um elevado gd.o ele 
d~ssecamento el a pelle, que chega a incommocial'. Ella pro
duz pelo attl'ito elas ves tes, sensação se melhante á de uma 
folha ele pel'g~. minho; o effeito geral no. organismo é a ele 
magnífico be rn - estat·, o co1·po p a r ece mats leve e o somno é 
ca l mo e pt'Dfuncl<> . O r esiàtlO ela evapo t•<Jção de um litl'o de 
agua dá, na média, ce rca ele 2!0 milligt·ammas; o que não 
constitne um a quanttclaclo fot"temente mu\el'al1sante em face 
do <>rande numet•o de e le mentos que o Dr. Faivre achou, e é 
me~~no alg um tant1 npproximaclo elas médi <tS ele mnit~s aguas 
potaveis, al g umas das qn a es Iam matot· peso de r estduo em 
igual quantidade. As ag ttas dJ Si i ves lt'e e da Cat·ioca, tomadas 
perto das nascentes c l'ónt do: ac~'ão pt·ej uclici al da E. el e F. 
do Col'CO\aclo, dão de r es itluo, a pt·imeil'a 56 mill. !:! a s e
gunda 38 . As m esmas _aguas tomada.~ nos encana mentos de 
distribuição el os resp~c t1vos t•e se rvatonos, no morro do Ioglez 
e no ele Santa 'l'het·eza, dão á quellas IO:l m!ll. e a estas 52 . 
A excellente agua potavel elo abastec imen_to de Narbonne 
(França), deixa r es icluo em um lt lr o 213 mtll. e a de Mont
pellier, reputada ele primeira qualidade 346. A aguado Se.nna, 
em Bet·cy, dá 25<! e a elo Rheno. em Strasbourg, 23!, e hnal
mente a de Arcueil, p1•aça Saint Michel, 543, lim1te extremo 
das aguas potaveis . A de l'Ourcq, ac ima ela ecl!lsa c!<;> canE'l 
de Saint Denis tem ,179 mi ll. e o Marne, antes rle sua ,1,uncçao 
com o Senna 180. As aguas thermaes de Aix, na ::>abo li"• 
t :wto as denominadas ele- alumen - como as de - enxofre 
- dão r espect ivam P. nte 3H e 290; as de Lou õche ~leixam 
H• . 989; a~ da ilh a de 'rhasos 7g• .600, em que predominam o 
sull'ato ele magnes io e o chlor tu e to ele soclw; as de Bourbonn e 
o~cillam entre 7g•. l56 e 8.00J por l1lt'O: Das a.guas potav~1s 
mineraes só consider ar emos a agua actdula- calcarea de Samt 
Galmier, com 1sr .Sf9 ele resicluo, em que pt·edominam os 
bicarbonatos de calcio e magnesio, e a agua aciclula-alcalina 
de Saultzmalt com 2gr ,09l em que avultam os bicarbonatos de 

soclio e cal ~io. Por es ta lige ira comparação se vê quê a.~ 
aguas therma_s goyanas s , appt·ox imam da agua potavel pela 
quantidacle _do J'asicluo e qualidade dos seus componentes, dlf
ferinclo apenas pelo elevado e ct~nstante gráo ele temperatura. 
l!.:mbora a elevação ela temperatura de uma agua augmente o 
se :1 pode1· de dissoluçt'lo, ·todavia nas lhermaes de Goyaz isto 
não se obsel'va mui pt·ovavelmente devido á natureza elas 
rochas f•mclame ndaes - micaschisto - que as aguas atl'aves
sam, e tanto mais verosimil parece isto se r quanto as aguas 
thennaes eu ropéas a cim a citadas , são todas mui carregadas 
ele saes cli,,e rsos, levados elos loga res por onde passam, sobre· 
sah inclo pela g r ande abutldancia os carbonatos, sulfatos e 
chloruretos de soclio, calcio ou magnesio, acido sil icico, oxyclo 
ele fen·o hydraLac!o, etc. Depositam·se logo á sahida sob a 
fól'ma de t.ufs calcareos, s ilicosos e outr os , o carbonato ele· 
calcio, a s ili ca e o oxyrlo ele ferro, etc . As fontes quentes 
ela Idanc!ia, J ava, Nova Zelanclia e Estados Unidos são sa tu
r adas , pode- se dizer, ele aciclo s ilic ico qu e , immecliatamenle 
d epositado, fórma gnwdes bacias de tuf silicoso e opala, ôt·
naclas de bellissimos esta lact ites . Assim acontece com e 
grande Geyse1· cl::t. planíci e de Bernafell, perto do vulcão 
Hekla, na Islanclia; com &.s fontes thel'macs ele Tokanu e do 
Tetarata, na Nova Zelanclia; e no Geyse1· Gigan te da Mon
tanha Branca, no valia ele Ga rdin, nos Estàdos Unidos. Mas, 
em Goyaz, nd:o ha absoltttamen te o m ais li gei ro vest ígio de 
d eposiLo silicoso, ou outl'O, o que está de acco rd'l com a pe· 
quen'l. quantidade de resíduo. E, pois, a meu ver, e em
quanto não procedo á analyse elo resicluo que trouxe ela lá, as 
aguas ele Caldas Novas ele 13-oya~ são pura1nente th ermaes, ou, 
quando muito, l i~?eiramente mine1·al isadas. Em todo o caso, 
é preciso ter dellas uma analyse completa e perfeita, e só 
ass im poclet·ão pr ~s ta r á human ida de os grandes beneficios até 
agoL'a quasi pe L"did os . ·c erca d e 10 kils . a NE . de Ca ldas 
Novas exis tem as Ca ldas ele Pirape tioga em completo aban
dono, quasi tão abundao tes e da mesma natul'eza flUe aquel
la s, a penas com a Len~ pe ratu l'a um pouco mais el evada (42• .O 
cent .) ern um tet•t•e no plan o e fronteiro a um :J. cadeia de mor
ros pouco e levados , na direcção do rio Col'umbá. Quando 
viajavamos entre os pousos dos Macacos e Chico Costa, mais 
pel'to des te, supponho ter bebido agua ligei ramente gazoaa em 
um brejal da ·mal'gem clir. elo rio Montes Clar os ou Desco
bel'lo . Não tendo na o ocasião meio a lgum ele vel'ificação ela 
eüs tencia ou não de alguma fonte gazo~a, d eixo aqui enun
ci ada a hypothese, qtte alg um dia talvez terá a sua solução>. 
(Relat . ela commi.- sii' explo1·aelont. do planalto cent?•ct.l elo 
Bmzit). 

CAMANDOCAIA. Rio . dos Estados ele Minas e S. Paulo. 
Accrescente-se n o fim: - O Sr. Carlos Lincigren diz: «De i
xando a bacia elo rio Itahy, atraz ele nós, encontramos o rio 
Camanclocaia (acima) assim denominado para distinguit• elle 
de outro aff. elo rio J aguary tambem a'l lado c! ir. o l'ÍO Ca
mandocaia (aba ixo), qtte passa n a c idade elo Amparo. O rio 
Cam·andocaia (>l cima) nasce perto ela pedra ele S . Domin
gos, passa pela ciclaclt~ de Jagnary, jú. como um rio impor
tant~ e faz afin a l umas cinco leguas mais para baixo e perto 
de Sa nta J't ita c!a'l~.~trema , bart'a com o rio J agua ry, tendo 
nes te lo<>ar uma. l a rgura ele uns 25 metros e um volum e ~le 
ag ua coJ~" iclera,·e l. Os Lributs._ del le são :. á di r .. os conegos do 
Pinhal, ela Cachoetl'a, Cubatao, Lava-pes , Esttva e Marno
n eiras; e á esq . os corregos Manso, Ponte Funda e Pouso 
Alegre~. 

CAMARAGIBE. Pov. das Alagôas. Linhas duas em Jogar 
de term o elo seu nome - le ia-se - desse nome-; e accrescen
-te-se no ftrn : - Foi elevada á categoria ele vi !la pela Lei o . 90 
ele 26 ele julho ele 1895. 

CAMARAGIBE. Rio elas Alagôas . Accrescente-se no fim: 
- R ece be mais o Do•ts Galhos, Enca-ntellaclo, Soledacle, Ca
maragib e-mi rim, i\Iestre, _R ia chão,, Mirim, Branco, S~ares 
prim eiro e segundo, Bastiao pr tmetro e segundo, Farlllha 
Velha e Cocal. 

CAMBORY. Corrego elo E . Santo. Accrescente-se no fim: 
- O Sr. Daemon o menciona como aff. do Jacar ahype. 

CAMELLO. Set•t•a do R. G . el o Norte. AcCl·escente-se no 
fun :- F'ica no mun. de Lniz Gomes. 

CAMISÃO. Vtlla da. Bahia. ·Accrescente-se no flm. Foi 
elevada á ç:lclade' em '1806, pela Lei u. 114 de 8 ele agosto. 
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CAMISAS. Arroio elo R . G. elo Sul. Acet·esccnte-se no 
ftm: - Do Estado nos escreve m (1895) . «O ·cami :<as n asce 
ig ualme nte na Serra , a E. elo 'l' â i n b :J.s el o qua l, em s uas ca
beceiras, dista o i~o l eg uas, corre ele SE . a N . e desag11a no 
T a inhas uma legua a ntes elo lançamento d es te no el as Antas , 
mai s ta r de T a q ua t·y. » O Eng . I!:Jeut . Camaq;o menc10 na 
um arroio Camisas , afl'. esq. elo 'l' a qua t·y. 

CAMPINA SECCA. P ov . cl:o Pará . Accrescente-se no f im: 
- Foi elevada á ca tego t'i:t cl ~ vill a com a cl enorilinação ele 
Ma tapy-qua r a pela Lei 11 . 3.24 ele 6 de julho d~ 1893. 

CAMPO DO BRITO. P arochia ele Sergipe. Accrescente-3e 
no fim : - Foi e levada á Yilla pel a Lei u. 6::l de 4 ele outubro 
ele 189-L 

CAMPO MAIOR. Cidade el o Piau hy . Linh a 72 depois ele 
agosbo el e 1872 accrescente- se :- Su pprimi cla mais ta rde co mo 
com . fo i rea ta ura cl a pela Le i n, ti5 de 12 ele J unho el e 1896: 
Na penttltima li nha d epois el e junho ele 1882 accrescen~e-se L ct 
n. 98 de 25de junho ele 1896 . 

CAMPOS. Cidade elo Rio de J ane iro. Pa g. '!15 . Linh as 
cinco - depois de bem ca lçadas - acc rescente- se - A ctclade 
e t·a illuminada s. n-az corre tHe desde 7 ele se te m bt·o d e 1872 ; 
h a segur amente 1~ annos que o é i luz e lec trica e ele 6 ele 
,Junho ele '1895 em elea n ~e empt·ega o sys tem a ~le la mpaclas de 
a r co, em substituição- do empr egado até en\a.o.- Ltnh as 19 
-depois - do mesmo san~o - accre>cente- se - se rve ac tua l
men l.e de r eeidenci a elo bi~po elo Rio ele J a neiro. - Linh a~ 48 
- em Jogar dt~ - a do I mperador- leia-se - a ela Republw~ , 
antigamen ·te do Imperador.- Linhas 49 (2"' column a ) em 
logar de - causas -leia- se - causas - Pa g . 4-16. L tnh as 18 
(ta columna) em Ioga r de - Van-e Lage -leia-se - Val're
Sah e . - Linhas 22 accrescente- se clegois ela pala I'!' <:L Cara ngola 
- a ele S . S. Sebas~ião, a de S . Fidelis a Ca mpos e a ele Cam
pos a S . J oã0 ela Barra. - L inhas 8 (2"' co lttmna) depo is de 
-linhas flu viaes - a ccresce nte- se - e n lt ima me .t te pot· linh as 
ferreas - P ag.t;l7. Linhas duas (2"'co lumn a) e m l oga t· ele- no 
Sacco - .. leia-se - elo Sacco- AcGresce n ~e - 'le no iim d o artigo : 
Possue uma bibli oth e.ca muni cipa l, es ta belecid a no Paçq ela 
Camara; um L yceu ele b uman idacles, uma J.<Jsc h ola No rma l e 
um L yceu de A r tes e Offlc ios. Pe lo rece n s ea m e n ~o effec t uad~ 
a 1 de agos to de 1890 a pop. de todo o mu n . ta l como e 
actualm ente (1895) co n s~i~uido, sem as a ntig a s l'reg-s. que 
fo ram desmembrada s par a a formaçã o de novos muns ., é de 
78.387 h a bs. Cons titniclo u1li mament! o bispa do ele Nyterõ i , 
a 6 ele junho elo :1895, fez o seu primeiro bispo cl iocesa •10 
D. Francisco do R ego Maia a SLla entrada solemne na. c t da~le 
d e Campos, declar ada séde episcopal, que tomou para r esHlenct a 
o g r ande e IJello ed ifi c io junto á egreja. de S . Fra ncisco, que 
passou á categoria de ca t-heclral. 

CAMPOS NOVOS . Villa ele Santa Cal.h a rina. Lin has duas 
em l ogar ele - na co m. ele Curi tybanos - leia-se na com. do seu 
nome - e accrescente-se no fim- E' co m. ele primeira ent r. 
creacla pelo Dec . n. HH el e 18 do julho el e 180 1. 

CAMPOS NOVOS. Parochi a ele S . ·Paul o. Accr esce n te -se 
n o fim :-Foi creacla dist . pela Lei n . 5 el e 8 de ma r ço de 
1872. Fica nas mar .,.e n s do ribei l' iio elo V idro; te m um a pop . 
ele 300 a lmas, duas r~tas, m al ri z regu lar, ce miterio e uoas casas 
ele negocio . Cultut·a de fumo, uvas e ce t·eaes . 

CAMPOS NOVOS DO PARANAPANEMA . Vill a cleSiio 
Pau lo. L inhas duas em logat• el e - com. el e Lençóes - leia- se 
:_com . elo seu nome. Acct·escen te-se n o Jim : - Foi creacla 
com. pela Lei n. 91 de 2S ele a bril ele 1893. 

CANAN.ÊA. Villa ele S. P a ulo. Linh as 'i e 2 em logar 
de - co m. ele Igua pe - I e ta-se - com. elo seu nom e . Accres
cente-se no fim ; - F oi creacla com . pela L ei n. 80 ele 25 ele 
agosto de 1892 . 

CANCELLAS. Ribeit·ão de Goyaz. Accrescente-se n o fim: 
- Desagu·a no rio S. Bar ~holomett. 

CANGUIRY. PoY. de Sant:J. Ca ~h al' ina . Linhas duM em 
logar de Laguna - leia-se - lmaruhy. 

CANNAVIEIRAS. Rio da Bahia, no mnn . ela J acobina . 
Accresceh te-se no fim ; - Desagua no lla pecurú. 

CANÓAS. H.io de Sa nta Catharina . Accl'escente- se no fim : 
depois de Ponte Alta, - Ponte Al tin ha , Indios, Agua P r eta e 
P omba . Nasce, segundo me i nfo rmam elo Estado, na serra d a 
;farofa, 

CANTAGALLO . Ribe it"ão ele Minas, n o rnun. ele Baepen el y. 
Accrescen te -se no flm - O ::>r . Augusto Cesar el e Vasconcel los 
e m seu Relat . , di z que o r ibe i l'iio el e Ca ntaga ll o va i cl es~n- 11 ,\ 1: 
na ma rgem esq. el o rio el o Pe ix e , emqu an t~ q•1e o C:t hy ~l es
agua pela m arge m direita . 

CANUTAMA. Villa elo Amazonas . Acc rescen te- se no fim: 
Fo i e levada á categoria ele com . jnla Lei n . 133 de 5 d e ou
tubro de '1 895. 

CAPANÁ. Lago do Amazonas. Accrescente-se no fim: á 
ma rgem esq. elo ri o i\Ia deira. 

CAPIÁ . Villa elas Alagôas. Accrescente-se n o fim: Em 
vir~ncl e da Lei n. 74 el e 1o de j unho ele 1895 vo ltou a sédP. elo 
mun . d'Agua Branca p a ra a Yi lla des te nome . 

CAPIÁ. Riacho elas Alagôas. Accrescente-se no fun: Des 
agua no rio dos Cabaços e es te n o S . F1·a ncisco . 

CAPIVARA. Log . do J1.:staclo das Alagôas, n o mun . de 
T ra ipú , Accrescente-se no fim - ó. ma r n-em esq . do r io Traipú 
e co m mais de 800 habs . 

0 

CAPIVARA. Rio d e l\Iin as, aff. do Pomba . Accresce nte-se 
no fim: - Nasce no Pontão ele Sa n to Antonio e clcsag u~~ um 
pouco a lém ele Cysnei ros . 

CAP I VARY. P a roc hi a de i\Iin as, n o m un . el e Pouso Alto . 
Accresce n te-se no fim :- E' J'ormacla ele um a ex te nsa t'tt a ~or
tuosa, estan do os preclios s i~ : tacl os se m ordem nJ gu ma . Banha-a 
o rio Capivary, h avendo ~obt•e elle um a ponte ele madeira . 
Posstte um a egrej a matriz, um ce mi :erio murado e a um ki l. 
ele distancia um a pequena capella d edicaüa á Sa nta Rita. E ' 
se!'\' ida pela estaçao ela Virgínia ela ill . ele F. ~li nas . e Rio 
distancio apenas cl ous kik d es ta povoação . ' 

CAPIVARY. Rio ele Minas, afl'. d o S :tpnca hy-mirim. Ac 
cr escante-se no fim: g ntre os aO';;. que t· ·~cebe not:uu -se os 

, col'!·egos An tonio Carlos, elas On ças, cl <t Lesma, da Vacca do~ 
Coqueiros (tod os á esq.) e elo Campa . ' 

CAPIVARY. Rio ele Minas, adl'. elo ri o Ve rt! e . Accresce n
t e- se no fim : - Nasce no B t·ej o ela Lapa, ponto elo pico el a 
P edra Fu rada, conto rna a set•t·a elo P icú, bauha o ba it·ro ela 
Capellinh a , S . José do Picú e SanL' ,\nn a el o Capiv.<\ry e ve :n 
rl esagnar na ma rgem clit•. el o rio Verde um pouco aba ixo el a 
estação ela Virgini a . Seu cut·so é talvez m;t iP ex tenso que o elo 
r io Verde, mas o vol um e d'agua é um pouco in fedot·. Os seus 
pt"inc ipaes tr tbs . siLo os cO t' l'egos Fundo e do J\oJ agara r a e os 
ribei rões Co nquista e Couro, todos d â margem clir . Proximo á. 
Sa nt'Ann a do Capiv a ry_ recebe pela margem esq . o car rego ela 
Ressaca . ( Eng . Ft·a nct sco Nogtleit·d Viotti . ) 

CARAHÁ. Ar roio elo Estado elo R . G . elo Snl , n o mun. 
ela Conce ição elo Arroio. Accrcsce n~e- se no fun : O Sr. José ele 
Almeicltt Lessa , Preside n te ela Camar a desse mun ., em ~tma in f. 
com q ue nos hon t•ou em outubro ele 1888, assim d escr eve esse 
1·io :- «Nasce este rio (Ca ra h á) no N . des ta Yilla nas ver
ten tes ele um a r amiLi ca çáo a m::t is sa li ente ela serra elo Ma t· 
ou Cox ilha Grande, e encam inha-se po t· il n tre outras n a di
r~cção ele O. pa r a o m u n . ele Santo Antonio da Patrulha, indo 
desaguar no rio dos S inos . Recebe como tribs . pe la margem 
esq . os at·rows Lagr :Hlo, Qai lombo, Indio P edt·o e Pe reira e 
pe. la marge m clir . o Mot-ro Agudo . A ti'<We>sa e m se u cu rso 
grande numel'O de l agea.dos. >> 

CARANDAHY. Rio ele Min as . Accresce n te - se no flm : 
Nasce a 1. .20:J m elt•os ele alti~ad e na s3r ra ela Trapiso nga e 
se dirige, entt•e capuei t•as e cam pos, pa.ra o N., per con enclo 
um ya ll e est re ito até C1.1ra ndahy . Ao chegar a este cli s t. , 
espraia-se em vasto a lagado, que circumda o a rra ia l, fot·mando 
an~es espaçosa lagôa, de CUJO se io surge m a r lJUs tos e Rr vores . 
A E. ele F . Cen t.ra l atravessa- o nos li mites el os schistos e 
"'nei >S . Seguindo a d irecção de urna f'alha corttt a fa i xa dos 
~chistos uormalmente, a pa rtit• ele uma caieit·a alli existente , 
,até encontra t· ele novo o gne iss perto das Palmeiras ; segue 
então a cl irecção da segunda falha, en ~ra ndo depoí·s em ple na 
r egião elos schis tos m i caceo~ , fo r mando l arga curv a , para ele 
n ovo seguir a segunda fa lha a~é sua emboca'lu ra no rio elas 
Mortes, que es tá n a a !ti tu ele de 885 m etros L. O curso elo 

1 Um f~c to se dá, em ge ral, com os cursos d'agua que atravessam 
uma reg-ião de f'al.has - o de se diyidirem em par tes, que tomnm di
recções em angulo recto. 
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rio com uma extensão de kils. é bastante sinuoso correndo 
sempre em vall~ estreito, por entre campos, for.mando ;tqtti e 
allt alguns breJOS em val"geclos ele peqttena extensão. Perto 
da Ponte Novn. a nove kils. de sua foz, as a.guas se preci- · 
p!Lam em bell<t cachoe ira sob t·e o gneiss. Ao chegar na 
Varzea elo Marçal, o rio traça um I ito muito sinuoso, trans
bot•danclo com as enchentes e formando a l<>ttns ala,.aclos no 
que é auxiliado pela lavagem e amonLoa~ento elo" casc~lho 
pelos a ntigos exploradores ele ouro . E' o mai s im11ortante 
aa·. da margem dír. elo l"io das Mortes. A' margem esq. re
cebe o ribeirão da Pl'nia. o do V ao, o corrego elo Vieira, o 
elo Capote reuntdo ~1.0 da Cachoett"a, o elos Galés, o do Tijuc , 
o ela Ponte, o do Gageiro, o ela Vat·zea, o Fundo c o elas 
Pedt·as; e á di r. o elo Lagarto, o do Barro Preto. o elas 
T a ipas, o das Palmeiras, o elo Paraiso, o Cataná ou Catná o 
ribei r ão ela Lagà<t Dourada, o con·ego Mendanha o do Capão 
Secco, o ela Figueira e o de Ignacio Caeta no . ' 

CARATINGA. Rio ele J\Iinas. Litihas duas depois ele -re 
cebe - accrescente-se : ribeirões ele S . Silvestre, Jatahy, Qnei-
rogn., J acuaral, Comprido, B<tnanal, rio Pl'eto, ribeirão ela· 
Lage. 

CARAUARY. Villa do Amazonas. Acct·escente-se no liU1 :-
0 De c. n. 125 cl~ H ele a~·osto de 1896 transferia a sede 
de s Le mun. para o logar S. Philippe, no rio Jnrua. 

CARDOSO. Rio ele Santa Ca tha riua . Accrescente-se no 
fi.m : - Uma informação l'ecebicla rlo Estarlo menciotla ease 
rio de~agu anclo na margem esq . elo Hapocú. 

CARIACÁ. Rio ela Bahia . Accl'escente-se no fim :- R ecebe 
mais pela margem cli.r. o Bom Fim. o Salgadinho reunido ao 
Mulune:ú e o Onça e pela esq. o Calcleit·ã'osinho Coité Tra-
pagé, ::;algado e o Bertholino . ' ' 

CARIACICA. Villa elo E . Snnto . A.ucrescent~-se no llm : 
-Desta villa r ecebomos em abril de 'l896 a se"'uinte infor
mação: - « O a spec·to pbisico ch villa é risonbo

0

e pitoresco, 
co llocacla em uma plan icie ele um kilomett·o ele extensão off'e
rece vantagem para o sett clesenvolvim en lo e prolongamento. 
Suas casa~ siio novas s i bem que mal alinhadas devido ser a 
vill<t muito r ecente, e só depois ela elevação da ft·eg. á cate
goria ele vil la é que tratou- se elo alinhamento do seu perí
metro. As construcções novas são bem al inhadas sob a lhcn
lisação elo governo municipal. A v illa está na melhor posição 
topog raphica. Tem o mun. um rio navegavel denominado 
Cariacica. Este rio 11asce na serra ele Taquara-Ussú, passa 
um kilometro distan te ela villa formando o porto de emba r
que na pov. do Porto de Cariacica. Exis tem mais a lguns 
ribeiros como: l bPapaba, Mulunclú, etc . , de pouca importan
cia. O rio Cal'iacica tem mais ou menos 20 kils. até sah ir á 
barra . A villa está dn parte ele E. de uma col'dilileira ou 
cadeia de monta nhas que fol'mam um sim i-circulo. Tem o 
mot•t•o Boa Vista que é collocaclo ela parte de O. ela villa. Na. 
ponta ela cot•clilheira l evanta-se o monte Mochoá. Tem es ta 
montanha pelo menod 500 metros de a ltura. E' todo ele pedra 
ciJm pouca vegeta.;ão; devido a sua collocação e altura sel've 
ele rumo aos na vegautes. E' rJitasi um prodígio ela natnreza. 
Tem o mun . quaLro portos de embarque Mndo : Porto ele 
Cariacica, .Porto de Itacibá, Pol'IO de ltaqual'y e Porto Velho. 
Os tres ulttmos rllstam duns leguas ela villa, ficam ero. frente 
a cidade ela Victoria. Tem nm:t la"'ôa. denominada Pires. 
Da vi lla á ca piial são duas legttas. Pocle"se viajar parn a 
capital por e1n barcação (canà 'l ) e por terra. Pequenas latl 
chas a vapol' sobem com faci lidade o rio ate o Porto ele Ca 
riacica. O clima do mun . é t empel'a do e sad io, devido 
a muita ventilação principalmente elo Norte. A lavoura prin
cipal do mun. é o cate; lia ainda canna, milho, arror., farí 
nba (mandioca), isto eLn pequena escala . Existem muitas 
estradas pat·ticulares de rodagem e uma publica que partindo 
do centro passa na sécle da villa e vai ao porto de emharque . 
O m un. é cortado em cet•lo ponto (Sul) pela estt·ada da ferro 
Sul Espíl'lto Santo. Divid e-se o mnn. ela capital pelo mar, 
(Leste) pelo Norte com o distrlcto ele Mangarahy pelo rio Toá . 
Pelo Oeste ainda com ;yJang-arahy, pel o Sul com a com, de 
Viauna pelo rio Hospital. Pelo lado do Sul divide-se tambem 
p elo rio Marinho ela villa elo Espírito Santo. São estes os 
pontos mais visíuhos . Dispõe o mun. ele um centro magní
fico, com bons tel'renos ugl'iculas, aproveitados por bel! as fa
zendas. Suas povs. são : Porto de Caríaríca, Itanguá. Ita
poca, Duas Boccas, Taquara-Ussú, Por·to elo Engenho, Porto 

elas Pedras, Cachoeira. Lo"'are jos : Bubú, Limão, Arythoá, 
il1ari_::al'á, Dest<tcamen.to, Rodn:'d'Agua, etc . Em todas as po
voaçoes ha escolas publicas. Ex iste um edifício publico, o do 
govemo mtuJICLpal. Possue o mun . um encanamento cl'agua 
pvtavd, le1to pel o mtuJ . Sendo a rept·eaa no ribeiro Duas 
Boccas e a pdast1·a na sétle ela vil/a dando-lhe bonito aspeeto. 
O encanam e nto lem um a e~tensão de 6.000 metros. E' n me
lb ot· obnt até. hoje do município . Diz a tradição que no tempo 
c~e se t· a pl'ovwcia elo E:spirito Sanl.o doada pot· D. Manoel a 
Fasco Fernandes Couttnbo er a Cal'lacica. matta vir"'em habi
tada p~ los indí genas Tupin a mbás . Só depois da it~troducção 
de col onos e urop~>~s fontm expulsos alguns e outt•os domados 
pelo corone l .Jul!ao. Com a presença dos j esuítas de que ainda 
hoJe ha vesttgws pelos enorn::es t l'abalhos execntaclos ainda 
que cl?stnuc1o~ pel.; tempo, foi dividido e m algumas sesmarias 

· q tw a1nda hoJe existem. São estes maia ou menos em lige iros 
braços, o clnclos deste município, inaugurado e~1 30 de de
zem bl'o ele 1890 pelo gove t·n o provisorio elo Estado " · 

CARIRY DA NOVA LAGE. No !0 Vol. Linhas duas . l~m 
logar ele mnn. cl'Arê;c leia- se mun. ele Aratuhype. 

CARLOS DO P I NHAL (S.). Ciclnde ele S . Paulo. Accl·es
cen Le-se n o lim: << Contl' i buic;ão ao estudo ela histol'ia e "'eo
gt"a]:l hia ela c i da c~e e municipio ele S. Carlos elo Pinhal~ O 
tert•Jtorw qne hop const.ttue o muu . ele S. Carlns elo Pinhal, 
faz PM!e cl;t vast": zona origina ri amente occupada pela con 
feclet·açao dos •ncl1os guayanazes (qoi i:t-ni:t, em tupy correcto), 
os qnaes, aquem ela Serra do Mar, senh orearam domínios in
dependentes desde época que pel'cle-se na obscuridade dos tem
pos . Valentes e a rrognntes, i ns ubmissos ao ca ptiveiro , ·tinham 
el~e~,· to da~ia, costum~' brandos e não eram antropophagos. 
IILu tun Atlonso , em -lo32, os enconLt•ou uos campos ele Pira
tininga. Tit~bam habitos seclentarios e pl'oviam aos mortos 
como que s t tosse m pant uma segunda viela 1. E' conftrmação 
desses assertos o fnc to de ter uma tribtl habitado, ao que pa
rece [JOr mmto tempo, as acljacenci<1S ela act11al estação da 
Colonta, da via: f rt·ea Rio Claro. Os primeiros visitadores 
O li povoadot"es ct vJi tsaclos desta re~ião alli encontraram ainda 
cemiterio clelle.s e ohj ectos ele seu ~1so. Attesta Southey • que 
e t'f\111 bons ol r 1.·os, fabl'lcanclo vasos reststenles ao fogo; a li
m ent_avam·se de caça ll ft•nctas silvestres, <<principalmente ele 
pmhoes, ele que f~7.tam g l' ancles elepositos, submettendo-os a 
um processo semel hante a esse com que para a cerveja se 
prepara ;t cevada. , De fe ito, naquelle loo-at• foram encon
tr~das mui1as l.a r angeiras, que allí haviam plantado a, e com 
CUJOS fructos tabncavam beberagens ferm entadas e refrige
rHntes. Nos campos, a margem clir . elo riacho que deslisa 
prox1mo daquel la estação, muitos vasos ele barro foram acha
elos, ben.1 acabadas urn as funerarias (sambagttés}, dentro das 
qnaes so hav1a t• esi stenLes a acção destruidora de tempo, os 
dentes dos sepu ltados . Do cultivo ele pinhões tarnbem a tribu 
expatriaela não se abstinha : - seguindo desta cidade á de Rio 
Claro, pela via -fet•t•ea, o observado•· curioso e attento verá á 
clit·eita, tt•es 011 quatro minutos depois ela estação da Colon'ia 
um pinheil'Hl veLusto, pl a ntado logo a.lém ele um cafezal, po~ 
entre o a rvoredo ela matta . Encontraram-no alli os primeiros 
conhecedores elo tel'reno. Delle vem a desig nação elo Pinhal, 
dada a. sesma •·1 a em que vegeta; e de~ ta passou mais tarde á 
ctclade ele S . Carl?s, por ter stclo funelaLla dentro elo perímetro 
ela mesma ses mar 1a . Até o começo elo seculo XVII[ era quasi 
nullo o clesenvolvtmento q11e h avia adquirido a então capi
tania geral de S._ Vicente . Raros eram os seus pequeuos 
nucleos de populaçao sltttaclos no JitLoral ou pouco distante 
des te. T oda a magniftca r egi ão ele Oesle, agora opulentamente 
e n tl'ecoriada. de linhas-fêr t•eas, ajardinada de cafe-zaes e enri
q.u ectcla ele Clclacles, ara á esse ·tempo completamente clesconhe
mcla :-as villas ele Junclia by e Ytú att·asaclas e insignificantes 
eram e ntão as mais afastadas povoações existentes nas ex: 
tensas e feracis~imas bacias elo R io P ardo, Tieté, Mogy e 
P11•actcaba. Afora essas, mal começava a nascer, á pequen11. 

1 Machado de Oli,·eira, Quadm HiMorico, pags. 16 e 17. 
• Jiistoria do Bra.~it, vol. G0 , pn.g. 511. 

a Natu~·almen.Le, por modo direcLo ou indirecto, obtiveram as se• 
mentes aos por~uguezes i pots, a laraogeira (citrm aurauttum) !ol 
unportada da As1a Or1eatal e da Afl'ica . ' 
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distan cia de Ytú, a modesta Ar aritaguaba 1 • Na primeü a 
metade daquelle seculo fundaram-se Mogymirim e Campinas 
(que se chamou S . Carlos); da segunda datam a.s pr ime iras 
vis itas que homens civilisados cli.,.nar am-se fazer as paragens 
ela comarca ele S. Carlos do Pinhal. A aelmi nistt·ação do Mar
quez ' de Pombal, como m in istro ele IJ. José I (1750- '1777), tão 
fe rLil em r esultados para Portugal , foi dos mais sa luta r es 
effeitos n as col onias . A cap itan ia ele S. Paulo pat•tJctpo tt 
tambem desses beneficios : - os se us gove r11aclores tiveram do 
extraor dinario ministro iustrucções po~ i tivas no se n L1do de 
a largar em p elo intet·no os dom ínios pol'tuguezes, promove ndo 
e favo recendo o povoamento e culti vo do so lo. Já sob essa 
feliz a dmis tração se elevára Mogim-miri m á ca~egoda de villa 
('1770). As de Ytti e Porto Fe liz . cujos capitães-m6 t·es .degra
davam para Piracicaba os setts clesallectos e os cl'immosos, 
mand11.ra m os primeiros h ab iün les ás actltae~ coma rcas ele R io 
Claro, S. Carlos e l!.l'araquat·a . Ordi nariamen te eram a s cles
·cobertas ele minas ele Olll'O e as expedições venatorias os moveis 
que impellia m pa ra s í tios ig norados os audazes pauli stas pro
' 'er bialmente apon·taclos como conqn ista1or es elos ,,el'tões . Ao 
segundo desses moLi vos, mais especialmen te (j á que o primeil·o 
éstava em ple no declínio). deve-se atlr ibuir as pl'imeiras sur
t1clas aos campos e serranias destas ba ndas. U ma vez asstm 
conhecidas , para ella vi nham estabelecer-se Oil primeiros pos· 
seiros, homens desprotegidos ela forl tllla, afl'ei tos ás rudes lides 
elo desbravamento de maltas virgens, que em d iminuta par te 
·t1· at1sfo t·mavam em at•t•ozaeq, fe ij oaes e mi lhar aes, c1uas i sem
pre proximos ele cam pos , onde apascentavam gado ele cvial' . 
Facultavam-lhes nessa época as Ordenações Philippinas elo 
Reino de Portugal a acqu is ição de terras do R ec•l Patrimonio, 
po t· mer a occupação. P ara maior segu rança ele sens direitos 
requel'iam os occttpan tes ao govern o a concessão ele eM· tas ele 
sesmaric•s 2 , pelas quaes melhor se assegurass3m da manuten 
ção ele sua posse e acquisição do se u domín io. f!;nl reta nto, con
cesaões g r aciosas e vantajosas como e sas, não eram tão faceis 
de se obter que um sertanejo qualqu er, clesampa1·aclo do fD vo
rit ismo adm inistrativo, as poclesse desem baraça me n te a lcan 
çap. Dahi porque não r aro o posseil·v alienava seus di re itos 
possessorios a ou trem qtte me lhol'es ele me ntos t ivesse pal'a 
obLer carta ele sesmei>·o . Bem av isados ela excelle ncia dos 
t errenos destas regiões , mu i tos c idadãos ele S. Paulo, Pa t·n a
hyba, Ytú e Porto Feli , , h ome ns ricos e ele pt·estig io perante 
o governo da capitania, ou adqu irindo posses fe itas , ou sem 
estas, obtiveram co ncessões de á reas immensas ele territor io 
inculto . O Dt· . J osé Ig nacio Ribeiro F erreira, secr etario cld 
govern ador i\l a rtim Lopes L opo ele ;:;aldanhá ' foi o primeiro 
que obteve sesmarias dest es lados ;- e, por isso que sna posi
ção ol:licial não lhe pe1•mittia ti ral-as par a s i propl'io , el b as 
eypeclia em nome ele outros, que lhe faz iam tl'an sfe rencia el a 

1 P ri mitivo nome da cidade de Porto Fe liz, que o pel'lleu qua nd o 
eleva:! a a villa, com esta ultima denominação, por portal'ia de 13 de 
outubro de 1797. Dabi par tiam e abi desembarca,,am os que vin.javam 
ent rA as Capitanias ele S. l aulo e Matto Gross~ . 

• Scsmarías era•,{ dadas de tel'l·as incultas a cidadãos ou a colonos 
que as beneficiassem . A origem c1i) voca hui o parece {diz f r. J. de 
Viterbo, no El11cidarzo) que ~ se deve procura r em sesma, hoje sesmo, 
que era a sexta par te de qualquer cousa. E como estas terras se 
C?sturnavam dar com fO ro e pensão de sexto, ou de seis um, daqui se 
Õ1Sse fa~ 1 lmente sasmana e sesmetro; e ta.mbem sesmo siUo termo ou 
lrmite em que se a.cho.m es tas terras a.ssi1i1 dadas de ~esma~·i a.t~o. Com
mummente cada sesmaria concedid::t. ·no lOterior deste Estado, tinha umn. 
!egua do testada sobre t1·es de fund os. Todav ia, essa medida não é 
inva.dave l. Pelo Alvará de 23 de novembro de '1700 dieigido ao goveL'
nador de S. Paulo, foi ordenttdo « que se desse a cada a ldea, tendo 
100 casn.es, uma leau a de terra em <juadro & separando-se tambem 
uma porção pat•a oS seus parochos. A curta régia de 12 de novembro 
de i 710 ordena que « a pt•opot•ção que se sepat·ar para os p:l.l' ochos , 
tira-ndo-a dos pa rticu lares vizinhos, não seja ~n ai s do qu e aquella qu,e 
baste pm·a pasto de t>·es ou qt<atro cavallos e elo m~tras tantas vaccas, que 
é o que basta para um parocho » . O que bastava, - inquit•e uu1 com ~ 
mentador ,- era o pasto o u os animaes 1 

3 A Capibnia de S. l>aulo sofl'reu a desatinada e ominosa aJminis
tração -deste malvind o homem desde 1715 até 1782 . Deve-se-lhe , além 
de muitos outros desastres, o assassinato governaLivo do Oaeta11-inho, 
e. o dislato de. • ordenar po. r bando, o só por mofa ao t1•ajar das pau
ltstas, que se r·t nm levadas a JH' isão as que anrlassem reb~t.Qadas com cha
peus sobre a.s baetas traz-enclo as caras cobareas, por ser semelhante MSO em 
desstwv~ço do De~u~ »; e sabend o que ú no ite a lg uem t1· an~gr·~dia a o_rdem 
detet•mmou que fosse preso, a • em caso de resisteocm fosse a ta·ado 
pelas pernas » l 
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cone ssão . Dessa maneira chegou a possuir no set•tão cerca 
ele treze leguas quadt·adas, concedidas pelo r efe rido Martim 
Lopes e pelJ successor des te, Cunha Menezes (1782 - 1786). 
P a ra uma de suas fazendas, (situada na t'reguezia de Haquery 
lim itando com a sesmar ia elo Pinhal); o Dr. José Ignaci~ 
mandou traze r gado vaccum, caYalial' e lanigero, · nos uHim os 
annos do secnlo passado e nos p l'imeil·os do actual. E lle p w prio 
veio ma is ele uma yez visita r essa faze ncla ,qne e a mais an tiga dos 
ar redores. Foi sob o nefa sto gover no de Martim Lopes, e n a mes
ma época em que o dr , José Ign acio faz ia pro visões de fa 
z~ndas, que Manoel llfartins dos Santos Rego, cirurgião-môr 
do R egim ento elo Voluntarios Reaes de S. Paulo, r equereu e 
foi- lhe concedida uma sesmaria nos sertões de Araraquam :
é a actu al sesmaria elo P inhal, A expPessão «se r tões ele Arara
quara» indicava toda a zona occupacla h oje pelos munic ípios 
ele Rio - Cla ro, Desca lvaclo, S . Carlos, Bl'otas, Araraqua t·a , etc. : 
a povoação de Araraquara só se fundou no secttlo seg- uinte. Por 
pare_cer -nos assa~ inte•·essante damos aqu i a integl'a dessa coa
cessao :- « Marttm L opes Lopo ele Saldan ha, Governadõ t· e 
Capitão Ge nera l eles ! a Capitania de S, Paulo, e tc .- Faço 
saber aos q 'te es ta minha car ta de sesmari tt virem que atten
dendo .~ me ,rep resentar Manoel Mart ins . elos San tos Rego, 
Ctrut·gmo- Mor do R eg •mento de Voluntarws desta cidade, que 
elle tinha noticiá que nos ser tões ele Ar a1·aquara se ach avam 
campos devolutas, elos quaes queria e lle tirar por sesmar ia 
Lt·es legu as ele ter r as para povoar, e que supposto j á var ios 
tinham tirado sesmarias, requeria se intei rar elas sob ras, que 
restarem, pelo que me pedia lh e mand asse pas~al' sesmaria elas 
ditas ter ras, na fôrma elo es tylo, e sendo visto o seu r equeri
me nto, em que ouvida a Ca.mara de Itú, a quem se não offer e
ceu duvida, noru ao Dou tor Pt·ocuraclor cLt Corôa. e Fazenda 
a quem se d eu vis ta : He i por bem dar ele sesmad ·a , em nom~ 
ele Sua Mageslacle Fideli ss i ma, em v irtude ele Sua Real 0l'clem 
ele 15 el e junho ele 1711, ao d i to cirurg ião- mor Manoel Marti ns 
elos Santos R ego , t.t·es leg1ws ele terras n os set·tóes ele A•·a r a
C[uar a , inteit·anclo -se deltas nas sobras das mais sesmarias que 
elos cl ito3 se r tões >e tem tirado os rumos e conf'rontações com 
que lb.e forem n cess::trios, sem pt'ejuiso de tercei ros, ou do 
d ire ito que a lguma pessoa tenha a e llas, com decla ração l'[lle 
as cultiva rá, e m anclal'á co nfirm a r esta ca>'ta ele sesma l'ia por 
Stta J\:bgestade dent ro em do is an nos, e n iio o faz endo se lhe 
denegará mais tempo. e an tes ele tomar posse della as fa rá 
meclit· e demarcar juclicial men 1 e se ndo para este efl'eito noti
ficadas as pessoas corri que m confr on ta r ; e será obr igado a 
fazer os cam i nhos ele SLtas ·testadas com pon tes, e Pstivas, onde 
necessano. fôt·, e descobrindo -se nellas a lgu ri o caudaloso , 
que necess1 te ele b:t l' ca p ar a se atravessar, ficará reservada ele 
h ua elas marge ns clelle meia l egua de terra em quadra para 
comrnod idade publica; e nesta da ta não poder á sttcceder em 
tempo al gü pessoas ecclesiasticas, ou religião, e succeclenelo 
se rá com encar go ele pagar cl.izimos, ou outro qualquer que Sua 
Mages tade lhe C[Uizer impor de novo, e não fazendo se podet·:i 
dar a quem o denunciar, como tnmhe m sen do o dito Senh or 
Ser vido mandar no districLo ctella alg um a Vi ll a o poderá fazel', 
fica21do l iv re e sem ~ncargo al gu m, ou pen são para o s esmeiro , 
c nao compreh endera esta datta veeiros, ou min as de qualquer 
genero de metal que n ellas se descobr il', r eservanclo·se tambem 
os Páos Reaes ; e fa l tando ;). qualc1uer elas dibas clausulas 
fi ca r á privado desta, por sere m conforme as Ordens de Su~ 
Mages lacle e ao que dispõe a Ley e o !!'oral das Sesmarias· 
pe lo que Mando ao m inistro e mais pessoas a quem o co nhe_: 
Ctmento des ta pertcncet· dêm posse ao dito cirurg ião-mõc Ma 
noel Mart ins elos Santos Rego das re feridas terras na fôrma 
qne pede . E por fi rmeza de tudo lhe mandei passar :::. presen te , 
por mim ass ignada, e sellacla com o sello ele m inh as At•mas , 
q1te se cumprirá inteiramen te com o n ell a se coutém, e s e r egis
trará no li vro da secr e taria deste Gove r no , e mais partes a 
quem toca r, e se passou por duas vias. Dada nesta cidade ele 
S . Paulo ; Francisco Pereira Ca rdoso Bastos a fez aos 6 ele 
julho de 178 l. O secr etar io do .governo José Jg nacio Ribeiro 
Fet·re lt'>L a fez escrever. - JV]a?"t?.m Lopes L opo ele Sa,lda,nha.» 
Dos proprios termos do r equerimen·to d'essa concessão se vê 
qne o requerente nem te1·e conhecimento do que pediu . 
Comt udo , enviou essa carta de sesrnal'ia para Lisboa , afi m de 
se r confirmada pelo R ei ; e antes que ella lhe viesse devol
vida, o concessionar io vend~u a sua sesmaria, ao capitão Carlos 
Bar lholomen el e Ar ruela, da villa de Ytti, pol' escl'iptura de 30 
cl~ mârço .de 178~'). O preço ela venda dessas tres l eguas em 
qu_aclra fm de trmta m1l e novecentos e sessen·ta r éis (30$9ô0) . 
Nao consta , e n tretan to, que essas terra~ t en ham sido habi-
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tnc!M, pe1o menos. a té o com eço des te seenlo. - No a nno de 
178.'! , o clt·. l•'ntnci sco José de Lace rda e Almeida, as tr onomo 
pol't ·>g uez , ftlr. um a viagem pelo :ntc riot· . l\o Dic•>'iu qve j JO r 
o•·dem do Il 'm . c F:xm. S1·. L u i :; el e illbuqucrque de M ell? 
Per·ci,·u, e Caoe •·es, Govunct~l ?r e Capitão Genen•l de• Capitanic• 
de Jllc<tto-Gros:o, c C'nyaM, f'ez ele< Villt~- !Jelle< 1 até c• cidctcle 
de S. Pa~do p~lc• o•·clinco·i.• de•·,·o!a d1.s 1·io .. , diz esse audaz 
ex pl orado t· , so b a data. de 24 ele Cle~embt·o de 17::!8, em viagem 
pelo T i eté acima ": "Com 3 hs . ele navegação passe i a ra
choe i l'illha do Banh a t·on, e pouco ac i ma um poço elo mes mo 
n ome. Um quarto el e leg 11a acim a des te poço , e el a parte cun
cava da enseada se avi sta ~l di s t:1 ncia ele ll'e3 leg ctas j)!Ha N~ 
uns mon tes que l hes chamam ele .'!ra,·aqua,·c•, q> te pe la tartl e 
qu a nd e lhe> bate o so l rcpt·ese nta u rna g t·a >Hle cidade » . Que 
exple ndi da pe t·specl i v>t qne dev ia se r e>õO. • . . Sttb l im es arcanos 
elo de>lino! DiL" - se-ia rJue esses h nmo :1s enxe1•ga va m, futul'O 
adiante, mai s ele 11111 sec tio . .. Qttem cli1·ia Cf>e uos deraneios 
de s :t a im agin ação e nce nclicla pel o so l trop ic~· l , vil'ifi cacla pelo 
tl'inat· elas av es ela ilo1·es ta, ar:alen t~cla pelo com11assa:lo r ttmo
t' •'j:tL" d os remos , v i:un e lles aqui l :o mesmo que os secul os 
s >.gu intes cont·e t' ~ ? riam e m imponente e gL"ancliosa r ea lidade , 
e ntht·oui:>ando pelas cu l min a nc i a~ dessas se n·a n1as, além ele 
uutt·as , a joven e poeli ca S. Ga dos! « l~' tr ad ição, p rosegne 
o exc nrs ioni sta , qne nestes mo n te .; ha mn i to OH L'O "· Vari as 
pesso.ts tem tentado cltega t· a e ll es , e o n iio tem cot1seguic\o 
pe los mui.t<'s panta.naes e uhst.acu los qne e nco'·lt r a m: mu s e 11 
me pe1·;;uado que esta t~ nta tiva tem s ido fe ita pot· home ns 
pus iltnimes e fmcos se rtan is tas ; pois não é crirel que em t1·es 
l eg tt as ele te t• t•e no p ossa haver obst:1culo que com tempo e 
tt•aba l ho se n ão vença,. » f<~XJ>l i c:tn clo em um a n ota o motivo d e 
chamat•em :t esses montes -de Arantqmua - cliz ainda: 
«Uma se nho:·a re lha ele Araritag>mba ", el e bom juizo , e 

_ instr>tid a na l inguados inclios, me cerun~ou que na sua mo
c idade s; chama v a- Ar·aqtw•·a, e não il••·a•·eMztta>"C~, como h oje, 
Si as8illl é, rru -> r clizet• UU L' LlCO d o dia, talvez porrrue nestes mais 
cl cp1·essa appareca o dia e ele longe os vêm os navegantes com 
os prim eir os_ r a ios elo. Amol'a . 11 se é o '!?me cl_e boje , que r 
cUzec· buraco ele at·ara , Nostes ca mpos que Ja se r ao pnoanclo 
com fazendas ele g-<t cl o, ha negeos ru g idos que exLml>em out·o, 
JlOI'<t't e se te m ac ha d o signaes cl isso : - o qtt e conll t·ma qu e os 
m o ntes sem duvi da te 1r, o mes mo meta l. » Comqnanto o Le mpo 
j [\ tenha de mun dtmclo q•>e o impe t· tel'l'ito viaj e1 nte tin h a razão 
descrendo ela impossibili dade ele com m u n tcações en tr~ es tas 
a ltueas eaque! l e ri o, todavia é verdade que não !'o i atravez da
'llte llas t res leg uas que prim e iro se est.tiJeleceu passage m pa t·a 
cumes que ele /on,ge oJ nc~vege<ntes 'VÚb<n com os p,·imeiros ,·aios 
de• .<i'!c'I''Orco. F oi em 1790 que tle Ytú esco.pott á Dcção ela jtts · 
tiça o c rimin os o Pedt·o J osé Netto; e na~ malt as oude está 
<t "O L'a S. Gados do Pinhal veio [l l' oc ~n·at• cotno e humi si o. 
P~rcorre ll-as em c1irecções div e rsas ; e sempre fug it i vo á j llst iça 
yt11ana, procu rando para ge·n s r emo tas , d escob l'iu todo o vasto 
·Lerl'it0rio que des te m11 n . va i a lé m de J a bot1caba l. O forag 1do 
n o interesse de faze •· foL"tuna que lhe f.tc ili tasse a reco nqu ista 
d a li bet•dade, fez di <e t•sas posses q LI e foram denominadas 
Crv.ces , Jllmas, Lc•gcaclo, R ccncho-·QacimMlo, Cwm buhy, Qu,·o , 
R omfi>n e 111oncc-Al~gt·~, lixando res idenc ia nes ta 11ILima. 
b;m -J79J o go vel'l1adot· Antonio ele i\iello mandou explorat· 
um caminhl) que, p::u·tinclo de Pi raci~a bn, fosse te r em dire i
tut·a. á mal'g . esq. elo Rio- G t· a ncle , atravessando os ca mpos 
el e Ara raqnaL"a, e isso p :H':t ev itar- se a di la tada 11avegação 
flul'ial para CLtyabá. i'\acla, porem, nos f'o i possível a vcL•,guar 
sobt·a :•. r ea li sação desse commetJ.im ento. H:m '1 80,!, ou 1<506, 
NeL to e sua mu l ltet· animaram-se a chega r até a en tã o 
n ascen ·te vi lla el e Campi nas , onde con s tit uíram procu r ador cpe 
p or elle solic itasse elo Gove1· no a legalisação de s uas posses. 
Netto n enbumn des ~ns hav ia le iGo no ·te r riLorio des te muni c . 
Comtuclo, toL"nou m elhot· conhecidas as terras que explorára ; 
e ele e ntão ern dea nte começaram a a!Ilu it• pal':.t estas r egiões 
explorador es e ad r[ll ir ente.>, muitos de lles pess·ms abonadas, a 
algumas das q uaes Ne tto tL·ans111iLLiu posses c1ne lizera, em 

' Hoje S. Lui ' ele OaciJ,·cs, Estndo de Malta-Grosso . 
' Viue Diw·io da 1r"agem elo <i>', Franc . J . de Lacerda c Almoilla, 

1l"l«s G«piloni-:~s elo Pará. , Rio Xe!}ro, Jllallo· Grosso o [)'. Pcwtlo, nos 
cmn'os ac 1780 e1 i790. pu,:; . óS (t~11): . 

B UUln dttS sasmnt•ias vi~ nhns clestc mun. chnmn-se .SesmÇiriÇI de 01fi'0 1 
- di?.-so- p ol' te•• si<lo nhi onço n ~ l'ad o esse me ~ ui, 

4 Vide lYota li tis . IV, 

troca de Jll'omessá.; ele o l i bel'ta r em de sua l' ? s p~ n~a bil i dacl ê 
Cl'iminal. Foi a oõs3 tempo qne fez o r e yet·endo Man oel Joa
quim do A m C~ra l Ülll'g"el 1 uma posse n os campos do lado 
el a Va 1·zea Grande e m:IL las a nn exas , co d a das pe las actuaes 
e~ tmcbs ele rodage m d esta cidade aos ba it•t·os ela Agua Vei'JUe
lh a e dos i\Ie ndes e pelo mma l i'e t•t•eo qne os se l'i' e . Essa posse 
cons titu i11 a Ses ma r ia do Q1 1ilombo, só postel'iOl'fnente (Hl.21) 
conceclicla pe lo noLave l govemaclor Oyeriháusen a ces~ionarios 
elo mesmo padre, e h çje occup:Hia pe las propl'ie cl a des " íl' ri co 
ln s el e Js raa l Qu t r i n<> t'i n to . tenente- co ronel Joaqu im Nlanoe l 
Alves, !t·mãos Lace l' cl a , co ronel Co t1·i m, he rdeiros de Carlos do 
Aar .d, etc . IC' trad ição que o.s p1·ox imiclacles ela esl<>ção ela Ba
by louia, s i ta ne.;sas teL"ras , ro ,·am antel'io l'lnen t?. hab itada; po t· 
esc t·a \'OS for :•g itlu >. Pa l'eue-nos isso vel'Clacle: 'L '' ) porqu e o D1·. 
Lacerd a , cl e' quem .iú tomam os SLtbs icl ios , re fe re -se á ex istencia 
nestes monte; de uegl'oS l'lt(l· ido> . 2") a denominação Qu ilombo, 
dada desde o começo elo secnlo úqne ltes sit ias , auto r isa a 
ct·ença n" ~x is~~ n c >a a ll i rle um agL"upamento de escravisados 
qne pt·ocuL" ava m lêt· sua a ll'orl'ia nas fo l has veL"des da flot·es t r~ 
ctosena . 3°) a denominação, coeva da antet·iot•, ele Ribeirão 
dos Neg ro ; d:tda ao rille it·o q ue corre claquelles l ados pàl'ece 
a inda r ubus :ecet• essas r efe renci as. Pouco d epois elo pacll'e 
Gurgel. M ig11el t\.1 b ~ rto el e Vasconcd los apossou -se das te n as 
ela ma is t<Hd e cltam t~cla Sesmaria do ?11 onjo ll in l10, dentro de 
c 11jo pa l'im ett·o esta s ituada a me.tacle s ep t.e ut!'iou al , mais oLt 
m enos , ela actua l c idn.cle de S .. Ca l'lo ~. Vasconcellos a r r an
chou- se <t IIII S c inco kilom elt'OS desta pL"aça, á marge m clit·e ila 
do Monj ollinl10, a N~. el o actua l cemi teJ•io novo . Esse Jogar 
continuou a S é l' a sétle d .t impona nte fuzeuda couh eciclrt 
s uccess ivam ente pe las clenominaç0es ele Fazenda do i\IOnJol
linho, Fne uda Velha , Fazenda de Dona Alexttnd l'i na, de 
qu e só res tam ma l apagados vest igios. Yasconcall os t t· an
s ferio seus di re itos posses<;o l'ios, em 18-10, ao sa1·ge nto- mÓt' 
Fe lippe el e Campos Bicudo e tene nLe J osé ele Campos Paes; 
e!' tes t•eq ue t·e nun a sesma l'ia, que 1 hes f o i concedido., pot• 
cac·ta ele 21 · ele novem IJ1·o ele tSLO, pelo govemaclor l~ •·auç:.t 
e Hol'ta 2

• J á entilo se impn n ha aos sesmei ros a obrigaçiiu 
creada. pe lo Av . de 18 de maio ele 180'1, de htvra t· com arado 
um pedaço el e te rL"eno ele se is bl' a~as el e fl'entP. e se is de fundo 
pa t·a cada legua qu:tll>·ada . Em '! de setembt·o do 1811, mt 
ca.3a ele morada (<.~. que allud imQS ) do sa t· A·e nto-mól' Fe l ipp ~ ele 
Campos Bic utlo dea-se prin cip io <L me.diçiio da sesm a ria do 
Monjoltinho; - o unico cou l'rontan te qu e ha-via era a N~. o 
pa dre Gurge l. 0 3- autos desse fe ito siio o doc1un e nto mais an
t igo que em ori ginal ex iste n os arch iros des ta comf1Jt'C<t " · O 
ca p iLão Anto nio da Si lva Leite, jlliz or diuario de Pot·Lo F eli z, 
foi quem pres idiu [ts di ligencias; Joac1uim José Barbosa foi o 
pi loto e I<'L"ancisco Pe ixoto de Souza Machado, escrivão . O 
ac tua l Ribeit·ão elo Monj<l l linho, c-ham a va-se nesse tempo Ri
IJe i rã ~ ela Onça. l•~m 18!2 (19 ele maio) o padre G ul'gd ven,de u 
sua faze nda com casas ele vivenda , curt•a l , monjo ll o e um 
cal'l'o, tudo ]lO L' 190. ·, ao cap itão De rnetl'io JosP. Xa.v ier, por 
cuja mot· le licou e ll<t }lel'te11cendo, em 18.21, ao seu fil ho Se v·e 
rin o J osé Xav ier. No mesmo a nno de 1812 ve [u ele Porto F el1z 
o juiz elas mediçôes, ajudante J osé Jo" quim ela Rocha , p a l' a 
p •·oce cle r á dema t·caçáo elas sesmarias. apossach s pot· Pedr o 
J ose NeLto , a que j á nos r efe rim os , e si~uaclas na actua l ·co
ma rca ele ci.t· a t·aqu a i'U.. . Nesse a nno e nos seguintes mediram-se 
a li ns sesm a l' ias das C1'ilzes, Ouro, Rancho Queimado, llion te
Aiegre, ~ageado , Cam.buhy, BonJfim, Camba illvoca, Lara, j al , 
B" guass u e Al mas. - J a em 1810 o povoado ele Pil'ac icaba ti nha 
sido elev<t.dO á cat.ego r ia de I'L"e g- nezi !t; desde os ullimos annos 
elo :~;nte rior e os pdm eit·vs do pr~se nte secl! lo, já er a na res 
pêcltva capella. que se iam riesubdga r os sertane jos dos art•e
cl ol'es. ~nlt·e tanto, pat·a os 11119 res id iam em todo o terr itorio a 

' Vigurio da en ~ão capella de Piracicaba . 
• Gove t·nn.d ot· da cnpitanin desde 1SOE n 1811 ; foi um a lgoz do povo; 

fez uma nd ninistraçüo despotica , des3.stt'osa e Sinis tra: - chanw.vam ... 
nl. « guve1·no dus lii ~Xe ricus . » 

3 A posse judicial do sesmB Íl'O fo i cuncerlida « publlcnndo o pol'teil' O 
em ui tu e int ~-J il egive l voz, diz end o P Jt' Ll'e s vcz~s ~uccessiv us 2JOSsc;, 
110ssa, po:.;~;w, q·uo mli,nda, o .Jwiz Q,·cli rw l'io 11' . .. r.lar ao sasnu:·iro F . . . tlas 
ttJ •"fQS clesta ses mcn'il~> fJ UB se acha,rn medtdas e derw:)J'cadas, tanto lavracliu.s 

1 

ela matl a.s.J tnaidl1lwr.;, cnmJJOS_,Iu~> qone.m _a ullaF so op11unlw 1 ,· e pot· niio 
havo•· qtlefll a ell as se o Pf'U"ece, depo ts de l'oitns tlS solemo idades dn 
lei nttrnno.l o o se~nwit• o tll nto , e onpoens e ten·ns que c:wnva pnl' ll, <> 
n1•; ouve o Portoit•o t\IO Aut~t· sesoou ipo p or em po ssado de sua sesmf\" 
I' ia,» 0 lll t> ppn ela C] Oill~I'CUQ <~O é tllll 'm0il11·1l1an/.Q ll.I' OlteolOf: iOO, 
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qu e temos a llucliclo, a clis~anc i n n ,·encet• et•a enorme e o t r nn
sporte difficil. Então, como a in da mnis ta.t·tle, po1· nm picad;to 
ma l aberto er a a comm11n icaç ão daqui a Pil'acicaba; e, p::.ra 
os qne res idi am n a. ve r tenle elo Mogy- guassú, era po r este, :m 
canôas, a c.letTota p:t1·a Mogy-mit'im. A essas dnas povoaçoes 
ta m os povos destas a lturas bnscar o pasto esp tr 1t1ml p :t r a as 
consc ien cias e o pasto so lin o pa r a os ct•rpo:; , .. dos fi c ts e elo 
seu gado. Essas dilnculclad es l emb raram a c reaçiio ele uma ca
p ella e povoado mais proximos: - foi S. Ben t, de Aramqna 1·a , 
fund ada pouco aRtes de 1818 n a s~s m ar i a do O;rro. O pl'imei1:o 
baptisado que ne ll a h OU\'e roi ele 11111 si\o-cad ens2, Be n to Lu 1 ~ 
ele F1·a nça . co nh ec id o por Be n to E.qta n is lau, mtscicl" na B'<L
ze nela d o Monjol li :thu. Mol i vos irle ntiros fo r a m r! el_: rmm a ndo 
a fu ndação ele PirMsun11ng1 ( l82.l), JUn Clat'ú (182t), Desca l
vado (18.l2), l :aq1 te 1·y ('1 83[;, e B t' otns (183\J) . D rrrtnl.e t0do esce 
t~ mpo o te rl'i to l'io qne cons titue es,e municipio- fn i te ndo sun. 
população a. ugment:lela. J(1 as posses ela~ Agnas 'l'u1•vns e B~a 
Vist:t estav:1m fe i tas 1 em r182i. gm 1SJl n e t·am dn. c nt.ao 
villa ela ConstiL tü ção • o j'li1, F1·anc isco José Ma~h ael o e es~ ~i 
vão Ped t·o Libe r a to de. Macedo pat'n. pt·ocPdet·- se a d e rnat·ca~ao 
da sas ma ri a elo P inb n, l a l' e"ue nm entn de Gad os José Botelho, 
qne a h enlou do c~pitfio Car los Bar th úlnmcu de Arruela. 
Nella se rviu ele p il oto J osé elos Sa n tos L i ano, acompa nlt anclo<t 
m ed ição Josi\ ele Campna Neg1·e i1·0'. s rhi elo e m cousas de agn·
m ensura pot· in s t. t· u cçõ~. s q ue r ecebem el o nntave l sen advr Ver
g-ue it·o . V e <J n b\o e m diante com eço u de M1na s ( <'S Jl 3~talmente 
el a comat·ca el e All'e nas) a lguma immi,;·1·ação pat·a cstc t e rl'l tO 
d o, a qual situou-se elos l :t cl ns do ;tctn:t l m un. elo Be lém : 
to da a famíli a dos Me neles. o fallec ido J ose Ror\ri g res elos Reis 
(o Roclrig-uin b o) , J o;\o ct,•s 'R eis, J oão Alves de Olivei r a e outroa 
são d essa ori gem . A fun te de r andas pant os povr:s rl a~111 et·a 
ne~sa época e ainclaco ntin uon a se l-o por muito te ll\po, a venda 
elo to ucin ho e elo g-ado s ·; ino e bovi no . Para S . Pau lo e San l o ~ 
partiam tt·opas ca rt· ~g::t.:.las ele toucin ho . que J:i. ~ t·a vendirlo 
quando o preço estam muitn :d tn. ~.o ito patacas a a t·t> obn : tle 
volta tt'az ia m as ·~ rJpas car regame nto de sa l . De pla n tação ele 
cafe - a m inuscula cc t· ej a dostin acht a a l ic"rce da gi~-;a n tescil. 
riqueza deste mnn. - ni nguem se occup::t.nt ;linda. T ::t.mbem n5.o 
h avia a marl tll'?c irlo n o espirito elos p:ntlist.ns ::t. convicção das 
vantagens ele se u cu lth·o . Até fin, do s ~c1tl o p,tssaclo , o café, 
(cotfccb al'Cb/Jica; Linn.), prove ni enLe cl rt l~thiop i a e tln. As ia, só 
se e ncontrava 11ns bot icas : o p nd 1·e ~Iano e l José. que muito o 
receitava como Jn eclica men t, o . f;tozia. propngancla d~ssa bebida 
ent1·e os sens amigos, aconselhando- a p ~t ra uso cl ial'io. O go
ver naclo t· A tltonio Ma noe l de Ivlello (1797-1802), o:t por cut·io
sidade o~ pam u so propria, trouxe a lg umas seme ntes .que o 
sar,.enlo-m6r Santos Pt·atlo , seu am1go, p la n tou em J un cltahy e 
elas" qtw.e;; vingo u um cafee iro , q1ie foi m uito con hecido como 
objecto· ele c ur iosidade. Del l e Ltve.\·am ort g em todos ot.t a 
m a io t· par te dos ca fesae;; do O. ele S . Paul rL Em Camp111as 
s e fez alguma p la ntaçiio ; mas foi depo is ele ·1835 que ,n e:>s; 
m :tn. Lo m 011 in cremen to essa cultur a , - e m 1812 e iti'l3 Ja 
fi ze r a m-se. colheitas snfl'dYeis. No actual m rtn. ele S. Carlos, 
fo i Carlos J osé )3ote lh o qnem pianlon o pt·imeit·o callesa l. No 
inventa ri o a que se p1·ocade :t por fall:ci~1cnto de sua m rtlh er, 
em 18H,, :j ó. e ncontra se entre as av:ll taç.oe' : •:Por ~.000 pés 
de cafe-sã l d a ndo fnte ta e o1.1t1'0S n o,•os , a 200 r e1s o pe, 600:;.. » 
Va" arosamentP- outr os 0 !'e ram i m i ~n nel o, a·é que essa larout·a 
S!!pp1ant.ou a ela. cn. nnn. rle D.ssnca1·, tamlt ~m nqui i ni ciada. 
Carlos Botelho n u tl'i a a idéa r\c fnnclur u ma cidade em suas 
t en as ; fa lleceu, porém, e m uovent iJl'O el e 1851, antes que 

1 E i:; nqui um d oc ume:lto interessn nte , pelo qnn l se fez nccot·do de 
à iv i a :-: dessns posses; estú se_m <hlrt, 11taS é a n t.el'iO I' a 1 ~2 1 , e vn i 
h a nscripto co nfo rm e o orig-i nul: «Dizemos nois 1~ bnxo heoçinado q• he 

.. ve rd ade q' l~'asernos div1s·t Dete ~·:1s ~l e_çendo t:ebeu·n.~u abaxo ate o _fim 
dacapuera fazendo cu:u·to adi re1t:1. SJg1do pelo o osp1ga.rJ 1 pr en ~ derclLu
ra a.the ganha oxnp:l.dam açim ~egue pa ator lado do d0 l'eben·ant _do 
fun do da ca poera. A rumo clirdto proC un.ndo }tun pao d e~nn.y uv11·~ 
Sn ind o n0caminho Sigirú. p.t· ele ndin nLe nLhe :-~xapadn no<;.:n r nn. _q~tei 
mn.du. po rem digo que divisamos com Snl' Ha!t'ael Pnüo lkgoclys ptdt e 
roO"uei ademetl'i o q'este fi?.ece p1· mim por uao Saber ler nem esquevet· 
So 0 me. çi no com o mHu smal <j't1e uma ·r {J

1 he si nal d o Oostu.mA A:nL o 
nio E s tevo de tores Mea.~mo a rogn daot~, ,·gan~r\nn~ J ~a9 n « . rle Jesus 
como testemunhn que es te ti z hev i a(' in n r Demetl·to A oo!":c Xamel Teste
munh a q' 1 este H o açina.r Ben to Bei.Hu· ,cto I.~eit acineçe com um a. +. 1> 

• Nome com que a po rtnria ele 31 do ouluh1'0 cle 1821 ele\'Ol\ Pit:a<:_i
cabn. ú categor ia. de villa, em n.L tenção e para per pe t.uar n. Consltt~ t.Çi.~O 
Poduguezn, pt·onw lgndn. nesse a pn o : seu termo ab ra nge o mumctpto 
l\ctualmente de S. Carlos . 

ti vesse principiado a exec ução ele sett pr ::>j c ' o. Dapo is d e 
sua morte seus . h et·clell'oS tl'al a ram ela r ea lL>ação desse 
p ensll:_m en to, a u x·il1 aclos por Jesu i no José Soa r"s ele A n u da. 
- Jo::t.o Bapt tsl.a de Ar t·uda fo i o incu :-nbido ele r ecol he r os 
c\çnaLivos- com q ae os po"o• elo log·ilr e esses herde i1' 0'i qni
~essem conco rrer para a ecl ifi c:lçào ele u ma cape!la, - o bio
plasmtt ela vida ot·ganica ele todas as gt·a nde~ cidades elo B t· az il: 

hon t·a ria que aos .modes tos . mas 1neLicos l'ecinJ,os ele ce ies 
ln·ação do cu l to Co lh o! i co, vão jít u su t·panrlo as profanas eslacõe
clas est t· aelas ele fen·o. O local pre f~t·i c\o ~1· a a b?.lla esp !an-nela 
el:l s a l tu rp.s elo actnai l a t• go el e S. Sei.Jast iiio. Sobrr>veio . po l' ém , 
11111 obs tacnlo q ;te nao po uc\ e se t· venc tclo . João Alves ele Oli
Ye irn, propdel>!l·io da ~esmar i a do Monjollin h o e t·a adverso á 
fundação d o pov aelo. Dizia « q ·:e já de i\lin as s :• t inh a reLi
r aelo po r clis>e nsões de al'ra ia l, cu jas prox imidades habilá.ra · 
q ue as povs. 'P!'Ox: im rts das rar.encl:;s ertl m nocivas aos jnt ere~~ 
~;s elo faze ~cl e i ros, rlistt·ahi::un d perverl.iam os esc r a vos •, etc. 
l odav 1a, nao se. oppunba,. afinal , a. que a cape ll a rosse e reg icJr, 
ao s ttl o nde esta lto.Je a ctdacl~, alem da nct na l Villa Jzabe!, 
no ulttmo p lanalto campestt-e que a linba - ferrea :ttl'avess.a an
tes d e ch egar. á es tação de S . Ca rl os. Ass im s e affastaria. 
mats do seu es l:abe lecim e nlo af!Tieo la (F<tzencla Ve lh a, a qu .e ja 
a ll nclunos), o nucleo ele p 1pu lação Jll'e meclitado. Os outros 
pe ~s is ti:un no i)dmitivo _ i ntento . A11 t >d ' ar io, volunta doso, 
J oao A lve;; JlO r sua vez n<to cede•_: n a p ~ t frl enc i a. Capt·i cho por 
capl'lcho , f,, . \'eso ln.la a creaçao d a capel la n8s te n ns ela 
sesma.l'ia do Pinh a l; mas n o ponto que mais S 3 <~pl'oximava 
elo local p1' 1111tt1 v:unente lembmdo. De E. · n ·o. e d ivid indo o 
lar go da Matriz em clous rectot no-n\os ntm\'essa a cich1ele o 
ramo que divide as s •. •smn ri as Pt~ll · a t ' e Monjollinh o . Junlo 
desse t•u mo, qne é [1 1'0x imamente a linha elas <Yo tteü as da ac
tnfll Matt'iz, fof marcado o Jogar para constl'~cç5.o do te mplo . 
'l'ocla <t ár e<t, el a actual ci dade e sens sttbul'iJios et•a campo e 
matLa. On l.l' or a, quando em 183 1 Carlos J. Botelh o medira a·s 
suns sesmari as, e ncontrú t· a h ab itnn elo á mnt·gem Llo riacho qne 
cort<> agor c< a ru a ele , Gados, um intruso d e nome Gre<Yorio 
ele ta l. Deste veiu p~1·a o 1•iac ho :t rlenominaçiio ele Agu~1. do 
G t· egorio, t5o descon hec ida hoje dos são·carle nses , mas lti o 
usada nos d ocumentos ant igos a el la rcfere11les : s na conset'\'a
çiio é 11m de ,·~ r ele ltomenage:11 á traclicçào h isto ri ca. Ao tempo 
em qne se cu tclava ela creac;ao el a capella (.1 856) só ex i s bia nqni 
o « l •; nac i nho », um ugg1·egaclo de Cal'los J . Botelho, arran 
chauo onde es tá o precl io n . 2'1 da t'lH1 elo Can·a lho p1·opr ie
clacle el e Emilio Leonat·clo ele Campos. A' porla ele su~ morada 
pnssava a es trada que, de R i0 Claro e Pit·ac icaba. ia te ~ a 
Ara rnqnara e d epois. sedào a fora at é San t' Anna c(o Pnl'a na
h ,Yba e Cuya h á 1. A ' he it•a cl'agu a e t·a o pouso orcli nat·i o dos 
\' t~ nr!antes dessa vJa doloros:t , cu.J as a reias c:1 lli das ta nto Sllp 
pltc tct\'f\111 os mnsculos elo mn ts vale n te bncepualo. Po t· pouso, 
<tqut, en tenda- se o agas<tlho qne, ao r e lento podiam fornecer 
aos pe regrmos as ma.ntas el a sellu : as tolclas d o can·o os lio·a 
r es d~. tt·ora, onde e lle s clesca n ça1:am d as fad igas da ~jornada, 
ao fulg tr elos pyl'llampos ela var zea, aclormentaelos pelo a bun
dante e monotono coaxar elos bat.racios elo brejo . J esuin o ele 
A. rt•nda tt· ouxe ele PH·acJ ca.ba o c ar;~ pina [j t!e l r.van tou a capei
la; J gn ac tnho forneceu-lh e as telh as . Fo i São Carlos 2 opa
clroell:o escc lhJ<l o pelo mu1to ele clevor;ão que lh e co n s~\grava a 
famtlt a Bo~ elho . val'los era o n ome elo pai, como já o havia 
st do clü avo , e k m passado a fi lhos elos actuaes ch efes cless<L 
l'am ili a ; estes me~mo8 o teem por sobre nome. A ima ge m ele 
S . Carlos fo1 d om do he t·cleil·o C<tr los ele Ar r uela Botdh o ' q11~ 
res icl i11 e fallec e11 em Pi1·acica ba. A este coube ell a em p;: rtilh a 
no in \'e n tar i n po r morte ele seu pai Cn!'l(•S José Botelho , e m 
1835, em q11e fo i avali ada por -100~ , Lendo-o j á s ido po t' i 50$, no 

t Em 1874 temos lemlH'anr;n. de ter \'isto possar pela vl Ji fl. tlmn. 
comitiva conduzindo um juiz de direito nome ~tdo pnt·a. l\la tto Grosso . 
Ao tempo da g ue t·ra cont r:t o P n.1·aguay foi mu:to ulilisnda essn via. de 
communicar.ão . Nos campos do .Monj ol!inho , um campeiro da Fazenda. 
Vclh_a ~enco n tr_ou os rest os de um:.t bcs ln., cargueÍl'tL de ballns e outrn.s 
nHWlÇOes bell!cas, naturalmenLe Jesgn.nada e perd id a da caravana em 
viagem para os cu,mpos de balalhn . 

• São Carlos Boeromeu, arcebispo de Alil liio. cononisaclo em 1.61 O 
Na CJ2idemin que no secuJo X. Yl cOm·erteu aqtiell:t cidad~ em vasta 
mansao dn. morte, Cn. l'l os Borl'OnJcu fo i a ligu ,·a ange lica da. Ca ril1n. de 
o . u~en~ngetro do Bem, que empregant todo o .sen len!po en1 milignr a~ 
a_ffitcç.oes do~ atacad~s. c.la peste. Seu corpo a m da ex1ste: v imo l- o. Yes
t~clo. rl.e habttos pontth0acs, embn,ls:unadc, num esquife de pra~á ern 
r Jq UI SSl lllO altat• sul~tel' l ~tneo~ na cathed r~ l de l\~i:ao. , 
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invenfario por morte de Candicla Maria do Rosario, sua mãi, 
fallecida em 184•1.- Em 8 de janeiro de 1857 a Gamara Mu
nicipal de Araraquara, sob a }H'esidencia e proposta elo enLão 
tenente-coronel Antonio Car 0 5 de A. Botelho. officiou ao 
pres idente da província, pedindo a creação de 'um clistricto 
de paz, e subdelegacia na cttpella de S. Carlos elo Pinhal.. Rei
terando esse pedido a 20 de abr1l, fo1 a·ttendJda em 6 de JUlho 
elo mesmo a uno, pot• acto elo ·então presidente F1·aocisco Diogo 
Pere ir<t ele Vasconcellos, que c t·eou o dts tn cto com estas clt 
visas: « começando na barra elo Ribeirão Gtutl'il'oba cvm o 
Rio Moay e subindo pelo Guariroba até sua cabeceira ; daqui 
pela estra'cla que vai a mor~cla de José Rocll'igues ele Lima, e 
dahi pela estrada que va1 a mol'acla ele Manoel J0aqmm da 
Silveit·a: e subindo pela agua ele sua morada até sua cabe
ceira · e· deste rumo até a cabec .. ira; e desta a rumo até a ca
becei;(l. da an·ua das Araras e por es ta aba ix o até a bat·ra e 
clahi pelo ca~inho que. segue ela fazenda ele Ignacio gJia s_para 
a elo fall ecido Esta n1shto José Antunes ; daht pelo R tbetrao do 
Xibarro abaixo, até a bal'l'a do ribeirão do Limoeiro; subin ~lo 
por ~Jste a té s ua cabeceira, clahi pelo caminho que seg•.t e da 
faze nda ele Antonio Ferrar. de Camn,rgo até a ·do Cot•riente ~ 
e desta pela estrada que segue para a freg . de B1·oLas a té 
as sttas divisas.» Na sessão ele 21 de abnl elo mesmo n.nno, a 
mesma Camara tomou conhecimento da provisão do diocesano 
autorisando a ct•eação da capella, e a benção de um cemitel'io ; 
ordenou ao a rruaclot• que tirasse« o arruamento ela primeira 
t•ua que passa por detrás da igl'eja e, seguindo de N. a S ., 
clepo is de passas clous qunt•L il'ões, com a Jargu t·n. das compe
te ntes ruas , e no terceit·o CJU.lrteil'ão alinhasse para o lado 
direi to, para alli ser feito um cerniterio » ; e oiliciou a .Manoel 
Rodrigues Falhares pedindo a este que « se IOcumbtsS"e de 
convocar os ha.bs . daquelle logar para limparem e cer carem 
o logal' designado pelo arruado,·, aliJTI elo parocho benzet·, e 
servir de cemiterio ». Esle logar é o actua l l a rgo ele S. Bene
dicto. A 7 de outubro do mesm o an no tomou posse o pl'im eiro 
juiz ele paz eleito-Paulino Carlos ele Arru ela Botelho. A 27 ele 
'dezembro celebrou- se no logar a pl'imei m missa, por occasião 
de benzer-se a capella pelo então vigario de flt•at·aql.J~ra, paclrl:l 
Joaquim Gypriano ele Camargo . Houve nessa occas1ao 12 l~ap
tisados. O pt·ogl'esso da peq uen::t pov. cam mho:' co_n~ raprclez 
tão notavel, q~e por le t de 9 de março ele '18~8 io1 dotada 
com uma cadeira de primeiras lettras para o sexo masculino ; 
e por lei ele 24 de abril de 1858, foi elevada à caLegoria ele 
ft~eg. Aos 8 de outubro elo t~esmo anuo, foi institniclo. o 
patrimonio de S . Car los, na forma elo documento que abatxo 
t ranscrevemos: " Nós aba ixo assignaclos, Jesuino José Soares 
ele Anucla e minha mulher Maria Gertrucles de Arrucln, 
declaramos que temos feito doação á. f reg . de S. Carlos elo 
Pinhal de 500 braças ele Let'l'eno , tendo principio no canto du 
cultivado de Antonio Carlos de Arruda Botelho, seguindo por 
um rumo posto ultimameHte por Joã o A~ves de Olivei ra a pl'e
encher as ditas 500 braças e depo1s fara quadra procurando o 
alinhamento ela pov. e depoi s medir-se-hão 300 braças e depois 
fa r á quadra; procurando o mesmo alinhamento ela dita pov. 
e depois medir-se-ha o que se achar até eucontrat· a fronteiJ·a 
do dito cultivado ele Antonio Carlos ele Arruda Botelho, e depois 
fa rá quadra, procurando o fecho onde teve princ_ipio, divisando 
esta ultima quadt·a pela beira do clllo cnltlVaclo, e bem 
assim a quadra procnrat· >t sua direcção precisa ao dito fecho. 
Este terreno será vendido em ela Las para os moradores .da freg. 
que se es tabelecerem ele ora em diante, pelas pessoas que 
a Camara para isso designa1·, e o producto ela venda será ap
plicaclo ás obras da egrej a matriz cl n mesma f reg. Em tempo 
nenhum, porém, poderei por causa desta concessão set• incom
modado com gado e aniruaes e pelos moradores da freg-. 
Avali amos este ter t·eno na quantia de 250$. E o tendo nós 
declarado em outt·o papel ele doação passado ha mais ele clous 
annos que ficará sem vigor ela pt·ese.nte data em diante. E P?L' 
verdade passamos a presente, assrgnando a rogo ele Mar1a 
Gertrudes de Arruda, João Soares de Arruda. Sitio, 8 ele ou
tubro ele 1858. J esuino José Soares de A n u da, João Soares ele 
Arruda · como testemunha que este fiz e vi assignar, Antonio 
Teixeüd Prado; Francisco Ferraz de Camargo.» Em 1859 o 
então bispo diocesano D. Antonio Joaquim de Mello, na exc ur
são que fez a Jaboticabal, visitou a freg., administrando na 
capella o chrisma. O primeiro parocho. nome11-do para a freg . 
foi o r evm . padre. bo.Je co nego, Joaquu:l?- Botell~o ela Fonseca , 
que até agom occupa esse logar, em CUJO exerc1c1o entrou em 
dezembro de 1860. E' portuguez de nasc1mento, natural da 
pt•ov. da Beira Alta, com. de Rezende, freg. ele S. Pedro, e 

brazilciro de aclopção, naturalisado espontaneamente a 7 de 
abril ele 1881, perante a' Gamara Municipal reunida em sessã~ . 
Porlei de 5 ele abril de 1862 foi creacla uma cadeira el e pt•r
meim l ett ras para o sexo feminino. O desenvolvimento ela freg, 
opero1.t-se a olhos vistos; a Assembléa Prov. de então bem o 
r econh eceu elevando -a á calego 1·i a · ele villa. pela lei de 1865. 
Pelas le is el e 28 ele março e 21 de abril do mesmo anno foram 
inco1·poraclas ao novo mun. ::1. fazenda Agua Branca, desligada 
do de Araraquar a, e as terras pertencentes a Carlos José Bo
telho. entre as cabeceiras elos ri beirões elas Cobras e Geraldo, 
eles! igadas elo de Rio Clat•o. Em consequencia ela lei ele 18 
de março ele 1865, pelil qual foi instituido o mun. de S. Carl~s 
elo Pinhal, no dia 14 de setembro ele 1865, na casa cl~ resJ
dencia J cl<J então tenente co ron el Antonio Carlos ele Arrttda 
Botelho (hoje conde elo Pinhal) tomou posse a primeira Camara 
Mtwicipal, solS jmat'llento que acs vereadores deferiu o Dr. Joa
quim ele Almeida Leite Moraes, então presidente ela Camara 

. Municipal de Araraqunra, e hoj e lente ela l•'aculdade de Direito 
de S. Paulo. No dia immediato celebrou a nossa edilidacle a 
sua primeira sessão, cuja authentica segue, co tt forme o ori
g inal: « Aos quinze dias elo mez. ele setembro de 1865. Nesta 
Villa ele S. Carlos do Pinhal em casa destinada para sessões 
da Camara 2 sendo ahi presente os Srs . vereadores Rodrigues 
Ft·eire, Camargo, Siquei ra, Eufrausino, Oliveira , Si~va. cle
clat•ou o presidente aberta a sessão e propoz que se deVLa levar 
ao conhecimento do governo participando de haver ·ter n. Ca
mara ·tomado posse e pedindo lt creação de termo neste mun . 
é i<Yualru eo te as de collector ia e apresentou um officio neste 
sentido, pondo em d iscussão foi approvaclo o parece r e assi
gnaram o offic io, pelo mesmo pt·esiclente propoz que se devia 
pedir o govet·n o approvação pt·ovisoriamente das posturas ela 
Cama r a ele Araraquara de que este mun. fazia. paria e as gra
tificações de seus empregados e apresentando um officio neste 
sentido pondo em discussão foi approvaclo e assignados ditos 
ollicios os quaes ftxam res istaclo no livro competente e pas
sando a fazer as nomeações ele seus empregados foram no
meados para secretal'io illmil io Leonardo elo Campos, para fisca l 
Jos e Ignacio ele Carval~o, para porteit•o Manoel G. Ramos fi
cando adiado a nomeaçao ele pt·ocurador a primeira sessão o 
St· . presiden \e declaro que estando presente José Ignacio de 
Carvalho e Manoel G . Ramos fossem convidn.clos para tomarem 
posse os quaes se ndo convi dados aceitarão e pt·es tarão jura
mento, n a fól'ma rla lei e assignarão ter mo no livro compe
tente pelo vel'eador Arruela foi participado qué não podia fazet· 
parte dos trabalhos ela Camara por se acba.r fazendo parte do 
couselbo de qualificação ela guarda nacional o que fico a Ca
mara entei r aela; · ficando mat·cado o dia 2 de outubro do cor
rente an no para sessões ordinaria e convidando-se para esse 
temp~ o vereador Sampaio para tomar posse não have ndo mais 
quem pedisse a palavl'a fecou- se a sessão a urna hol'a da tarde 
ele que pua constar lavrei a pres ente acta que assignam o pre
sidente e seus membros e eu Oli veira secretario interino que 
escrevi. O vereador que por ausente deixou de ass ignar , só 
f 1.1 nccionaudo em sessões posteriores, é J oão Baptista ele Arruda, 
subst ituiclo por Si meão Joaquim ele Sampaio . Em 12 de clezem
bt·o de 1866 houve sessão, em que se paz nomes ás ruas da nas
centev illa. Destes, nenhum escapou ao rnáo vez o das substitui
ções. Eil·os: Ru::t do Gommercio (boje, eleS. Carlos). Rua elo Santo 
Ja nacio (hoje, do Çc..·valho). Rua elo Itaqui (hoje, Jesuíno de 
)t,·ruâa). Rua Riacbuel o. (hoje, 13 de l'v'Iaio). Rua do Jata hy 
(hoje, D . Jllexancl1"i.na). Rua do Paysandú (hojo, Ganerc~l 
Oso•·io) 3 Pat·a se <tjllizar do que era a inda em 1866 a viJla 
que hoj e está tran s formada em uma das mais importantes, 
prosperas e adiantadns cidades elo Estado de S. Paulo, basta 
ponderar que, nessa mesmil. ses3ão a municipalidade deliberou 
« que a rua elo Commercio devia ser carpida ·toda ella ; a rua 
de Santo Ignacio devia ser cat•picla desde o principio elO< 
pa:teo até o Ribeirão; a t·ua do llaclllÍ devia sel' carpicla, 

1 Essa predio é o mesmo que estíL á rua de S. Carlos, esquina do largo 
!la Matl'iz, na parte inferior deste largo, á direita de quem desce . 

' Vide nota anteriot·. 
3 A raúio dessas denominações era:- quanto á primeira, ser essa 

rua a de mais movimento ; qunn to á segunda, uma reminiscencia do 
primeiro morador do logat·, o lgnacínho; quanto ás outras, a perpe· 
tuação das viotorias glot·iosas que no anuo anterior já as forcas bt·a
zileiras tinh:~.m conquisto.do, na guerra enlii:o empenhada. contra o 
Paragu:ty. 
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en tre as r uas do Comm ercio e San to Iguacio, e o restan te della 
se r r oNtdo ; a rua do R iachuel o de vi a s~r ca rpida toda ella ; 
a ru a do Ja ta by dev ia ser carpid :1. desd e o pa teo a té c begat· á 
do Pfl.ysomdú a o r es tante clella se t• ro.;a cl o ; a r ua elo 
P aysauclú devia ser cat·pida desde ~ ru a do Ja taby até chegar 
ao ribeirão, e o l'es ta nte della se r t•oçnclo.~ Até então as con
s trucções da vill a não podi a m estender - se para o l ado de ci ma 
d11. ig rej a ; como j á e ~q:mzemos , desse ponto pa ra o ~orLe era 
prop t·ie ta rio el a s tet'l'as João Alves de O!i ve ir·a, que nao as a li e· 
na va , nem consentia nellas cons trucções ou abertut·a ele r uas . 
T ão capr ichoso er a que r es id indo, com o ,iá dissemos , a cerca 
el e cinco kils . el a vi l la , n ão a visi tava abso l utam~nte ;- q uanrlo 
negocias o obr igava m a ir a alguma praça, ~egu i a para Ar_a
raq tta ra ou pam R io Clar , na ma is p lenn a bst l'acçau de Sao 
Cal'~os. Para ir á seg unda, tinha de seguir pela es tl'ada ord t
narta , que coct ava Psta ul tima. Nas poucas vezes em que por 
aqui caminh ava, em viage m, n.penas o de tinh a em sua ma l'cha 
o dever ele ca tholico fe t· voroso, q ue era, ao passa t· em face da 
egreja , á hora ria missa , clescavalgava ,- espo.ras , chicote, pa.Ja 
e r edeas confiados ao pa"'em,- e, a dous ou Ir es passos para 
clentr o da poda principa

0
l , ora va silenciosa me u te até fin dar o 

sacrifício ela missa . Ao cabo deste , ca valgava es trada além . 
Não desejava , d izia em viela , ser sepultado aqui : - sett corpo 
foi dado á tumba em. Araraqna ra . F all ece u em '1866 . Nesse 
mesmo a nuo foi ct•eado o termo ele S . Carlos, annexo ao ele 
Araraqua l' a, a mbos el a comarca de Hio Claro . Depois do fal
lecimen to de João Al ves ele Ol ivei l'a, a viuva, D. Alexandrina 
lVIelchiades Alk imim, instada por a migos elo fin ado e melh or 
m spir ada elo que ~~s te o fô r a, cleciú iu- se a fa vorecer o desen
vol vimento da vil!a par a o N.; - nesse peusa menlo, fez , por 
escriptura publica ele 27 ele j ulho de 1867, doação à Camara 
Municipa l ele « 500 br aça s de terreno com 300 ele l ar go, na 
sesma l'ia do Monj oli uho, sitas e i nclusa s n o pa trimonio desta 
villa , com eçando no rum o que passa do pa teo da igrej a ma tl'i r. , 
med indo-se as 500 braças ao lon go da rua do Commercio e 150 
braças de lado a laúo da mesma nut , não devendo em caso 
a lg um a la r gura de '150 IJt•aças prej ud icar a venda reita a J osé 
1'lieocloro de S ique ira, não fic ando pot· isso com a la rgura de 
150 br aças ao lado da r na do Cu mmel' cio, quando em sua me
d ida encontra r as refe l'i cl a s ter ras vend idas no mesmo Siqueira . 
Esta doação r ese t· va den tr o elo te rreno já di to i 4 da tas ele 
te t· reno com oito braças de fren te e 20 de fundo para nellas 
construirem casas os '14 bet·cleiros ela doa dora, nos lagares po t· 
elles escolhidos e que ainda estiverem clesoccupaclos , ass im mais 
r eser va de ntt•o do mesmo t erreno da doação urn a da ta co m 
oito braças ele fl' ente e 20 ele fundo, qne fica per tencendo ao 
commendador Luiz An tonio de Souza Barl'os , sendo esta data 
na esquin a do pa teo da igrej a ma t t· iz pa ra o lado direito. sa 
h inclo do pa teo · outra data com oito Lmças ele frente e 20 ele 
fu uclo que fica J;ert ence nclo ao Revel. padt·e Joaqu im Bo Lelho 
ela Fo nseca , cuja da ta é sit tmda em onlr a esqui na do pateo do 
lado esq . , sabinclo cl elle pela mesma rua do Comme t·cto; a 
c uj os doa dos o commendad ot· Luiz A . Souza Barros e padre 
.Joaquim Botelho da F onseca, fi ca marcad o dous annos ele 
prazo a conta r da presente data par a den tro del le ecl i fic.a rem 
casas na s respecti vas da tas, sendo es·tas casas f':1tas n o alinha 
mento da rua com a a ltura marcada pelo pacl t·ao da Camara ; 
e qua ndo não o faça m den tr o do r espect ivo prazo per clet·ão o 
d ireito aos te t• t•enos , fica ndo estes incorpor ados á doaçã~ qüe 
p or es ta faço á Camara Municipa l. g' cond ição desta doaçao de 
t erl'eno que a Ca ma ra man de med ir e clemat·ca r, ass im como 

,que cl ep~i s de . tiradas as r uas e. pra as publi cas sej am os 
qua1•teHoes dtVJ•h dos em datas de 01to braças de ftoente e 20 ele 
fundo, par a que nellas se cons tl'ua m c'l.sas, sendo o pr oducto 
dellas exc!L1sivamen te en tt·egue ao fabric1ueir o ela igreja matri z , 
par a serem em pregados n a igreja e no decoro, sem _que e m caso 
a lg um possa ter outra a ppl icação; valor da uoaçao 150$000." 
Com ~ doação fei ta por D. Alexandr i na nã o ficou reso lvida a 
questao do dese mvolvimento da vi lla para o Boreal. P ara un s 
a r a ia entre as sesma·r ias do Pinhal e iiionj ol linho er a pel o 
largo da Ma tr iz ; para outr os , que r ecen temente lta vi a m teaçado 
o rumo, eate vtn ha a pa.ssa t· qu asi pro,n mo, y ouco aba~xo , elo 
Rctual la rgo ele S . Sebastiã o. Fundada ou nao, emergira essa 
duvida . Ora , como ambas as doações feitas ao pa trimo nio ha
viam to.m aclo como ponto ele partida da medição elo lerl'eno 
doado a linha divisaria das duas sesmar i as , er a consequencta 
que sem o prévio tr açado au then tico dessa r ecta, a m unicipa
lidade não poderia a venturar-se a conceder datas, mecl1au·te 
arbitt•ar io. presupposto, que poderia a todo o . t empo l~val-a á 
euventuahdade de onerosa indemnisação ao propnetarw, 1·eco~ 

nhecido ~ final ,, ~o solo l itigioso . F azel-a t r açar em regu la t• 
clemarcaçao JUCh ctal era emp reza cl iffic ili ma ante a legis lação 
r eg ula dora, a esse t~ mpo , de ses processos . Esse obice foi r emo
v_i elo assim : «Aos 2 de maio ele 1868 o capi tão- mó t· João Bap
t ista de Arruda e sua mulher D. Cancl ida Maria P u,·eza ele 
Arr uda, cor onel Antou io Ca rlos ele Ar r uela Botelbo , p. sua mu
l he r D. An nn Car ol ina de Oli veit'a Botel ho, tenente- coron el 
Pauli no Cal'l os ele Arruda Botel ho e Stta mulh er D. Anna F lor n 
de Arruda Coel ho, J oão Car los ele /1rruda Botelho e sua mu
lhe t· D . Mari a Ama lia A l' l' uda Coelho e Ben to Ca rlos de Art·uda 
Bo tel ho ·dissera m nas notas elo e n tão Lauelli ão ill m ilio Leon a ,.clo 
ele Campos q tte tendo Jesuino J osé Soares e s ua mu lhe t• D . 
Maria Ger tr udes de Arr uda, em data de 8 de ou tubro ele i858 
doado um Len eno nas tel'l'as da se -maria elo Pi nhal com 300 
braças de la rg ura e deve ndo ser este teu en (J a n nexo aquelle 
doado por J esu ino José Soar es e sua mulher, porém versa ndo 
clu vidas e letigios sobre o Jogar em q ue está o actual rumo 
cl iviso t•io en·tre os terrenos ela primei ra e seg unda doação. os 
ou torgan tes pn ra previ nirem qualquet· d iscussão jucli ciar iá e 
para (l i,qa•·em? ) as d uas par tes de te rras cloacl~ s po r fi xação de 
li m ites e ntr e nma e· outl'a sesmal'i.a , pe la presente escriptura e 
na qual tclade de propr teta t• to 1n·o mdw~so na sp.,;ma ria do Pi 
nh al, fazem doação ele qualque t• p'orção ele ter reno que no caso 
figurado possa vir a pertencer á sesma.ri<t do Pinha l, á Cama r a 
:Munic ipa l desta vill a , na par te sómente que estiver com pre
hendida entt•e os clous te rrenos doados , podendo a Camara 
i\In nicipal desde j á. ou qua ndo se ver ifique a hypothese assi m 
dispor el os terr enos em da tas e com a mesma applicação con
tida n a doação passada por D. A:lexaud rin a Alkimin ; e qne esta 
doação faze m pelo val or de cen to e cin coen ta mi l l' éis . >l Resol
vida a ssi m a ques tão, ou pelo menos adi ada 1 sem pt~ej uizo a 
Municipa lidade em sessão de 7 el e j unho ele 186t> del iber ou co'n
' ' icla r o cidadão Aur elio Civatti. par a e la bor a r o pla no da CO!l

st l' ucção da egreja matriz ; decidi u li xar em dez mil ré is o pr eco 
de cada da ta ele tel'r eno concedido aos par ticula l'es. Essas datas 
pl'esenteme n le \' a lem, t<~l'mo médio ci nco co ntos de réis cacla 
um a (5 :000") vi s to como são ~o s da pa r:t• mais ceptral da cidade. 
O dia 9 ele agos to de 1868 fo1 de 1m me nso JUbllo na n ova 
villa : entre as noticias clft. guerl'a v inha a. d ::L t omada de Hu
maytá , a 25 ele jul ho an terior . A Cama ra cel ebr·ou sessão ex
l rao rcl inar ia cujo unico obj ecto foi « com memorar este g r ande 
e fe li z acontecimento, devido ao valor e denodo elas a r mas 
nacionaes, e q ue at tes ta rá ao m undo e {1,9 gel'ações a audacia 
e a bravura do exerci to e da esquadra br azilei ra ,, (pal avras da 
acta) e orclenott ao procurador que << illuminasse a casa da Ca
ma ra com a pompa que estiver ao alcençe da mesma Ca ma ra.:o 
Aos 7 ele j aneiro ele 1869 p res tou juramento da ver eação elo 
municipio . - Bem perto es tava , porém, de soffrer o pr ogresso ela 
villa um podet·oso g-o lpe : em dezembro el e 1874 man i festo u-se 
i•tn portaclo do R io Claro, um caso va riola , cuj o co ntagio con ta ~ 
minou a muitos ha bts . toma ndo eru 1875 o cat·acter ele assus
tador a epide mia., que afastou cl aq ui, pela morte · ou pel a 
transt'e renci a de domicil io, quasi Loda a pop ulação . Du ran te 
mezes, ficou a villa em quas i completo abandono, Só póde ·ter 
deste uma idéa qnem co nhece o pav or que ás populações do 
in terior causava, e a mui tos ain da causa, o apparecimento 
dessa molestia ~ Valeram muito aos épiclemicos, nessas emer~ 

l Poster iot•men te fo i dema rcada a sesma l'ia do P inhal (vi de autos, 
cn.rtorio 1o offic io desta comarca); desse pl' ocesso, julg ad o po r sen
tença, consta se1· o rumo ve t·darl eiro o que co rta o la t' g"t?_ da l\fa.t riz . 
Todav ia, essa demat·cação feit..a por accordo amigavel, na.o p reva lece 
em abso luto con tra a. Cam:.t t•.rt ( gue aliás tem o benelicio da restitui
ção i n integntm) , embora levianame nte seu procurador t enha assi
gnado ta1 acco rdo, ip;uo rando tal vez que re presenta v a c orp oração que 
não pod ia transigir. O interesse da CRmara, sem abstrahir da a ttenção 
qu e es ta deve pres tar a ve t·dade do rumo, está em que prevaleça o 
t 1·açado que appl'ox im~-se do lar~o de S. Sebast ião :- só assim lhe 
a proveitará a doação de 2 de maio de i858, feita pelos herdeiros Bo
telh o, a qual , prevalecendo a demarcação fe ita, pe rde sua existencia 
j uridica., por fal to. de objecLo a quo se t• e rlra . N ão ê , pois , caso de 
dar a Camara. a ques tão por defi m tiva.me nte resolvida . . 

2 E' imrnemoravel o horror dos paulistas a. esta enfermi dade . Já re
ferindo-se aos tem J? OS co loniaes, áizia. S outhey: « Quem ouvia declara r 
ta l a sua molcstia, hi)ava tão pt·ostado como se fosse a Sü a sentença de 
mo rte que houvessem pt·ofel'ido. Em mui tos casos co m effeito se t or
nava fata l a doença, contando-se ta nto como isto que muita gente nem 
queria tomar remedios, reputando o seu fim jU. certo. Havia uma anLiga 
postura da Camara (de S. Paulo), obrigando a sahir da cidade quem se 
sentisse acommettido de bexiga, com comminação de pesadas multas 
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B"_n ne ins , o aHnti smo dos cl inico.> Dt•.J. A . Ca j a.do e Car los 
l<leJ.>chmann. Qnant\o a p ~s te exti·•gn iu -se, era ge t• al o sen( it• 
de qne o rel rocesso a qne Lal Nvez Jevár~ S. Cadus f~t l· a · hi:J. 
uma p ov mor la por muiLos anoos. T a l nãv aoonLecetl. A 
viela l oca l dese nvo l,'e u·se como por en0a n to : - a r ,,p ulsão 
r eact.iva teva impulsos para mais, em con fl' onto com o'l im 
p e tas activos. C i nco a nnos rlepo is S. Carl os et·a cicln.cle .. . 
Pat·n. esse resultado c1nconiam dotH factores princ i pae~ : 
- ele nm lado, o clesenvolv iment.o d:t ln.voura ele café d o 
m nnic ipio , cujn expoda<,:üo •h sar,·a ele 187G e t·a cl'i tedosil 
m en te ca lcu lada em 2 . ·130 . 000 k i lngrammns (cerca de '140 . 000 
fl t·r obas);- cle o ut t·o lado, o dese n volv i mento da ,·iação fel'l'e:t 
pot· ·todo o OesLe ela pt·ov i nc ia . O anno el e 1875 f'o i J'ert. il, 
pa ra S. Paulo , em comm e tt imenlo> inliu s tt·ia~s dessa na tu· 
r e1.a : - a 10 ele j ulho in augl ll'OI.l· Se a Sorocaban:t; a 27 ele 
ag·osto, a i\Iogyana. e a Paul is l.a até <t e:tação ele San ~n. Bar 
but' a ; a 2 1 de ontn bl' o, o t•a m n l da ltu:u1 a a1é Cap iva ry; a 
15 de novembr o, o l'amal da J\Iog i:tna ao Ampa1·o . gm segu icl:t 
(2 de junh o de 1876), inau p·nt•açãú ela linh ;1. elo No r te. rle Si'i.o 
Paul o a Jaca1·e hy ; e da linha Pa.!l li sta, d e C<tmpi nas ao R io 
Cla r o (11 el e ag-os to) . Ainrl<t o r11i rlo so l.ut·no do roda !' el e 11111 
combo io não t in h a visi~aclo os p en:ltes ela be l! a Rio Cla r o, e j á 
a imag in:1.ção elos sã.o- carl e1He se de li ciava em espen .n ças ele 
que. po uco mais tard e, o e•l.t·i clentc s l iJ ilnt• da Jocomotin1. im · 
p al lit·ia a ca t·t·0 i l'as vel'li !ji11osas os vearlos e as e mas elo s 
campos elo Feijão. Faziam -se es tn rlos ele um l.t· :tçado qne, como 
prolongamento ela Compa n h ia Pau lista, Jignsse S . Pa11l o a 
Maijto·Grosso pot• Silnt'A11na. do Parn.na h yba, part.indo ele Rio 
Claro . A 5 ele março de -l 87ô. a Cama l' a r.Ie S. Ga d os [nncc io· 
n ;wa em sessão cx t•·aot·cl in;u,.ia pat·a r e prese ntn · a Sua Mages · 
t ncle Imper ial sobre a conveniencia elo prolongamento a ll tlcliclo 
toca ndo em S. Carlos e A t·at•:1Ctual'a . D ous t.raçaclos for:un 
lev!ln :ail os : nm p lo. sel'l·a elo C n,;cur.e i t·o, o utt·o pelo Mal'l'O Pe l
htdo. Por este nltirno o ptava a Compnnh ia Panlist<t para Lraze t• 
a b i tol a l:u·ga n esija cidacle; - en tt•etanto, o govet·no ela pt·o
v iu c ia teve Jl Ol' mellior n ega •· app r ovaçã.o n. ess:~ traçn. clo . D ize m 
uns que clete t·m i!Ht l'am c;sa dec isão empenhos elos c hefes poli· 
ticos Jocaes, que recc iavam, rtli {ts contr a as pt•omes3as ela Com
p a nhi a, vet• a l in li n panli ~l.a chegar a i\lol'l'O P ellaclo , e cl esle 
ponto SC!(ll i 1· pan1. Jabú , de ixa ndo fiO serv iço ele S . Ca1·los um 
r amal sem impot·tancia ; cl ize 1n Ot lt t·os q ue inspirat·am- se taes 
emponh o~ n o i ntere'l se ela passilg-e m ela l 1nh:t IJe]o val~ clu 
CorurnbaLahy , e m Ol' de m a valol' isar o so lo r ibe il'i nho, p ovoa do 
el e e>tabe lec ime ntos ag rícolas ela ramilia deosas influen r~ i as 
politicas . R ecusada pe lo govet• n o a appt'nvaçilo ao tt•a\'aclo pe lo 
M orro Pell ado, a Compa nhi a Pauli s ta clcsisiji 11 do projecto ele 
pt·0longa r seus tl'ilh os . A' Companh ia Rio Cl a ro conbe faze!- o, 
mas sem garan t ia el e ju l'OS ao capital que clispenclesse, e con
tando apenas co m 1·ecur sos mi ni s tmdos p ela in ic ia t.iva pa •·ti 
culat· t.eve necessidade, p0r eco11o mi a el e nnm entri o, ele aclopta r 
a bilol a estrei ln, Ass im se expli ca a r a7.ão ch1. inconveniec.~e 
el i vcl'slclacle el e bitola na commnni c~.c;iio de S. Cn rl os com a 
n ossa cap i ·a l , e com o n osso pl'incipal po l'LO m a l'itim o. A 2G 
el e n ove mbro i niciott- se aqui :1. p ttblicaçã.o elo primc it·o jornal, 
que o muni c ípio teve : A Trib una ele 8 . Cal'lo~ . sob n reclac('ão 
ele l~ rlleslo L't iz Gonç;1 ]ves . A1.é o in ici o ele 1877, nii:o co ns ta 
q ne tenha aln nido á viila t.n. nl. o povo, c :Jmo q tta nrlo, nos p t· i
m eit·os d ias d e ja 11 eit·o rle>se a n no, h ouve nes~e loga t• e m citas 
consecutivos uma sC l"ie de pt:edica-:; l'Cli g iosas. en1 que oravnn1 
dois mi ss iona t·i os ca lbolic.os ele Companhia ele Jes·ts, r evds. 
Mant ero e Servanzi. Dat c dessa ~pocn, (7 el e J ane it·o el e 
1877) a co llocaçiio pelos !lci s, .e m i mponenLe e n nmeros iRs irno 
conc;u· so, cln. cruz qu ~ se ve no een l:r .J do .L::irg·o el e S . Sebas
tião, pl antada e 'n me1o ele c am p1n a vcrdepn~·3 p~H:a . c_o mm e 
moração d esse L'aclo eln hi stn r iu puroclt1al. elo mun1ctp1a . Na 
mesma occas ião veio 'Lamb't' m o m inisLro Dagama far. er- se 
ouvit·, em d issertações e vange licas. pelo sen i ncipie n~e reb~t n ho 
presby ter iano . Naque ll e mesmo dia., ent l' ava em lunc~oes a 
n O\'é\ Camara Mun icipnl e lei ta para o novo qualne n.n• o. No 
a nno segu inte, organ isou-se no muuic ipi o o part ido r epublica no 

it. fa.milia do doente , se assim o não cumpL·i sse . Vigo rou esla. disposi
ção até o a nno de ·1752 , em que um pai de fam iliu. recuso u obdeceJ· , e 
o Senado reque1·eu ao ouvicl OL' que inte l'p or.esse a snn. auto ridade . Res
pond eu es te porem : De r·emerlios carecem os doentes tanto para o corpo 
conw 1Jar'a a alma, c cssos 1~Cl!h1H'C; lhes pódmn úio 1Jí'om_2Jl!M,.wnt,, ser mi
nistrados cn>no "" C'iclculc:- 21or melhor o tenho, 110is. ([H•I appat·ece ·i~do cts 
be.-.,.ioas, sejam n,s q110 ?ti'Q ltottvcre;n !ido M11cla Cl· Cltf'cwmi;taçlq qs c.(•.I·C se 
r c!n·cm ,• 

como ag-gt:e mi ação poli l ica clertnit.i va m e n le co n s tituída. E is o 
que elen opportuniLLLd•J :i c l'eação des ~e ,pa t·tido nessa é po ~ n. 
L ançado o man i l'esto de 3 de d e7.embi'D ele f876, no Rio de J a 
n ir o, seg u i u-se tt con~ t i t11 .i ção elo pari ido r epubl i•Jan o p :w l i~ta, 
dis eut. ida e cl eJ i,li cla n ·1 memorab illt ss im a assembléa tl e 18 el e 
abril de ·1873. de u m in ada Convenção ele Y t ú ' · g ntre as 
el e libel·ar;ões ne .,ta r e tnião tomadas • sa lie nta - se a el a m a nu· 
ien ç;lo ele u ma Comm is;ão Ce ntra l Pe rma ne nte el o pa r t ido e m 
S. Pau lo, e el e um Congress~ R ep ab lica no, composto ele repre
sent'•Jltes d·JS dive t·sos mun icipios d tl. pt·od nc ia e co nvocave l 
sempt•e q tle a q uel a co mrni ssào j ulgasse co nv ·, nie nle . A 5 de 
j a neiro ele t 87ti sttbin 110 poele t· o pa l'tielo liher a l , pe l :L o rga ni
s ,tção elo r•b in ete S inim bú, el e que fn ia par te o Dr. Laf<tyeo te 
Rodr ig ues Pe t· e ira. Ont, t.e nelo es t.e c id aelà.o ass ig na el o o ma ni· 
l'es:o el 18{0. p a nsavam UllS que o minis te ri o d e via tel' o npoio 
elos r ep tt blico.nos; o u L•·os n ega vam ndhes:io á s ituação nova . A 
Comm iss:io Ce ntnt l elo P <t r ticlo nii:o qui;-. pot· s i só assum ir a 
r esprmsabiJielarle ele aco nse lh at• a es te cl e termioaela concl ncta; 
e con vocott a 20 ele Jane i L' O el e 1878 um Con-;resso dos r~ pt' cl · 
senta ntes elos e lcltot·es m11nic ipaes pa r a cle.libe,·[u· a esse r es· 
p e i to . 1\. t' ~ lllli :'i:o elos r e p t'eS} Ittan~o .~ ~e l'i a Jogar. n:t Capital, 
n. 10 el e rn ::t. 1' ÇO el o m esmo a nn o. Hav ia j tt e m S. CJ.l'los muitos 
r ep 1bli ca n os, epte lomar a m o a lvi tt·e ele, re nrtidos, e lPge r em 
r apl'esenlanta n te;; ao Co n gt·esso co •nocaclo . D3 Cacto , a Jt5 de 
j an•! it•o el e ·l87S. t'ea1 ido1 49 el e iLOt•es i·e publicanos, eleger a m, 
pam S3ll r epl'ese rwwto n o n.ll ucl ido Con.cr t·ess ·J, o Dt· : J osé 
Rub im Cesa,., arlvogaclo , e ntii.o aq 1i t·es ide n te; e, r eso l vendo 
qu~ f·icasse defini tiv a 111 e a~e co n.>t it.uiclo o p : u·~iclo r .•p tb lica n o , 
e l ~ge t·am pa r <t o prim ~ i t·o di-.· e cto l'io loca l os c iclaclãos. Dt•. 

, Jose R nbim Cesar, 1Pm n ci s3o el e To ledo l' iza e A lm eilltt, A n· 
ton io Cn.do> G' e l'l'n7. de Sa!l e, , Pa11lino Ca rhs ele A.t•t• ncla Bo. 
·Lel ho e ,l o.lé Go nça lve5 el e A t·aujo 13 ne no. JTI ,se facto teve como 
co ns3quenc ia a c t·eaç5.o rlo prime iro j orn a l r e puhli can,o d o 
municíp io - ;1 p,·opcbrJa?~cl cb - publi cado l! O mesmo an no sob 
a r cdac.;ão elos 'Dt'.L Jose H:!ib i m Ces:tr () Aul'elia oo de So; tza 
e Oli veit·a . No an nn seg: tinte, ele 1879, nova ep lclen1i'a d eva
rí ola, fe li z men te m e nos in teasa do que a de Hl75, veio por 
mome ntos en t, rpece •· a m a1•c h fl pl' Og •• essi va el a vill a . Pass<:i.cla, 
poré m, a bol'ms ca, J'as ~~j o 1t e lla no <t nn ~ imm e:li n,to a conq nist.n. 
ela cat.egor i:t el e cidade (le i ele 2 1 ele abri l ele 1830). e ela 
c1·eação ela co marca (lei ele 27 ele abt•il d~ 183.)). A in sta llac:to 
d esta só te 1·e, <:~ n~r e tn.n lo, l ogat' n. 30 ele de~cmbro de '1 882, ass n· 
mi 11do a va l' a clP. j lti:t. ele d ire ito o s upple n le, e ntão fl lll e:-:e t·cicio 
no te 1·m o, Mnno ~ l illorat;o ele Ban·os . Ful o D,· . J oaquim 
Ig nac i•J ele Mot·aes o pl'imeiro j tüz el e direito n omettclo pa ra a 
conun·ca . No anno i mme :li ato annunciou-se urna vjagem de 
D . Peclt·o l[ ao inte l'i or ela pro vinci a ele S . P a ulo. O ch e fe ela· 
Nacão n ão quiz d ei xar d e conh eee r S . Carl os: ael' IÍ es te ve n os 
pl'imeit·os dias de novembt•o de l88j . F oi r ecebido na es tacão, 
pe la m a io t· pn.l'l.e ela população c\;~ c idade, n ess es dias m•tito 
ane:menbcla pel a afllue n cia rl e cu riosos qne viet·a m de todus os 
po n to.s elo município, e muitos ele fó t· n d~ ll e. Acom panhat•a m 
ao impcra:lo t· a impe•·a tt•i;-. e os co nselhe iros Anton io Prado e 
Ro rlrigo ~ ilv a, membi'OR elo m ini ~t~ l'Í O, o v isco nde de Pt:l' ll a
l• y ln, pr es irl e utc cl:t pl' ov inc ia, v i ~co ncle d e Paranagná e ou\ros. 
A cidade orn a.n1 e nt.o u~se sumptuosau1e n le JKtt· a recebel- os; as 
casas p a l'i cul a r es i llum ina •·am ·s~ á n oi te. O monal'clta fo i 
hos pedado poio co r onel Fmncisc1 da Cunha B u eno, n o pre.lio 
e n tiio pe d e nce n te a es~e, s i to {L t'll n. el a Matta . eoquinn oa r ua 
d a Pa l ma . 'l is ilou a igl·ejn. n1 :ttl'ir., onde :tssis ti 1t ã urna mi ssa. , 
as esc ho las publi cas , onde e:-:aminott um ou outro a liunn o, o 
Clu b Conco t· r'lia, e m Cltj o a llmm ele v i s i~anles d e i xou o s.e :1 nome, 
a ca;;a da Camara, ele . Neste n l limo eclif icio lembt·ou [t consa
ni encia ele. se corlát· a communi ca~'ão en~re as pri .;õcs ·P. ve 
clepen clenc tn.s rio pred io , n as q n aes fttnccinnavam as aucl ie n c ias 
el os JUir. es . ~t· i bana. l elo jury e ns l'epnti,;ões pu bli cas munici 
paes. Logo cl ~po i s foi cons tl.'ll:rh pam esse fi m a por t a gt•anrle 
CJ •te está á fl'eu L ~ ele quem sobe a c t. ua lm e ute. a escacltt cla.s 
pr i.,ões, ent rando pela p orta que cl á pora a rua ele S. Carlos. Só 
r ece nteme nt9 é que se es t a belecea a sa bida qae dá pa t·a o largo . 
A nota sa li d n~e, e calo t·osnmonte commenLaela, ela v is i ta q11e 
enLão fa zia o impe t·ado t· ás m~de i as publi cas, era o fac to ele 

1 Belln. e C l11'i os~ co in cicl encia h:stfJricn.: a legenclar iA- ·nú gnlar
cl onda pe la monat·r:hin, po l' doc l'eto de Perl 1·o I, com o titulo de Fi:lc~ 
l i~.ssima, por te t• dall i pat·tid o a idén. da ind epcndencin, do impel'i o, é a 
mesmn a quem o povo galal'Cloou ngorn com a couclecor~ç:.\o d~.,.... 
B~ t'ÇQ d,o ~>artid9 ~ ~·pub\JCn 1\0 Pn,ulist~ . · · 
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ot•cle na t· a 1•e lnx a~.ão el e p risão n.os cn jlL ivospreaos pot• nlol.l vo ele 
fu ga da casa elo senh or, Ca.usa va e5sa co nducltt exL ~· a. nll ~7.a ge t·~d 
a todos aquell es e m CIIJ OS contçôe.< as i cléa~ ., bo lt C!Ott !Slas nao 
tinh a m ~ind a pnrLi carn e n te nc lra tlo gual'i_:la : e esses , _POr _essa 
é poca ,co ns t i tu i;~ m a mil ior p:1rte ela popu laçao des te Jil n niC[j)!O 

1 
• 

1~' prec iso , toda vi a , n fl.o esq nece t• q tte ho:~ve aq Lti ll lll apo;;to lo da 
lt be t·cl ad e , q11e d esd e m tti tos a nnos an tes a l't'os ta va corn l o~los o.> 
obstacnl os , pa ra prestar se u~ s~r ri ços á causa da r edempçao elos 
ca pti vos : foi o a clv ogH do Dt· . A 111' e li a no el e Souza e Oltve u·a ~ · 
N o fim el o a nuo de '1 387 e com eço de 1888 hou ve ltbel'taçao 
em massa d a escnt val'i a d o m t>l1. d e modo que quan d o !'o i 
promulgada a !ei el e 13 el e ma io d~ 1888 r a l'i ssim os fun tm clr>s 
se :ts 3.726 esct·a vo;; , aque ll es qne cl~ ve !'am su a li be rdade a esse 
hum a nilil ri o dec t·elo, r ece bi do com :cppla usos pela pop ulação 
sàu-c:1t·le :1s . Ao e n vez clu que al llllres aco ntecen, e~~a N i'Ot' 111 "
n ào produzia no ntun. r\ eso r o-a ni saçào do Lt' <t ba lh o ~ g l'icola 
com a in te ns ida de q ue á t imi clez de a lgn ns esp ir i <cs pa t·ecer a 
in J'allive l. J à a pt· oviclenc i<t el os nossos ag :'i c ult·H'~ S os Lin ha 
indu~ i do {t colo nisaclio el e boa p1 l'te de se us p1·ed io;; l'u s ti cos , 
r.l e m od o qne a > agt:n,·as da cri se _pel'cle m m e leme n to~ de v io
le nc ia e clura bilicl a cl e . As es Lati s tr ca.s j á tn ai s a ccusara m cle
e r esci mento d a pt· oduccão o ao r ehui vamente fraco aba lo eco
n omi co o p'! l'ad o, s :Jccecl':lu, so b o influxo el o _ t t· ~ b a \ ho l ivt~e, o 
tlot·esc im e n to el a an- rt cuhut· a , co mm er c to e Incl us tn a . A o de 
a bl'il de i SSS fico rt '' co nc lui do o la7.nre to de va ri olosos, co tt 
str uido pelo e rnpt·e i te it•o At til io P icc!t i, ú.s expe nsas da tm mi
cip:tlicla cl e , podel'Osa mente a uxi li ad a p·) r dona tivos pn r 1 i cula r~s. 
Pou co a le m desse e~ta belec imento , es t[t o m al >Cio ut·o pn blrco 
c .rj:t eons tmcção J'oi inc nmb irla ao ea.pr e iteil'o Gui lhe r me R ich i 
e foi te rmin acl rc em cler.e ll'lbt·o el e 1::J86 . No mesm o an no, de 
1888 , f:J i pel> pr imei r a ve< - e, a to o pt·esente, p ela un ica 
execntarl a n e> Le 11111n. a le i ele L y 11 c h : o objecto elas it·as el os 
popu lares e x<:c ntor es foi ll lll preto , ex -escravo, cuj o cle li ct.o 
J'óc·a \1111 vi olen to aLlent: tclo, re ves tido ele c i rc Jll ts ta nc i:ts r evol
t antes co ntr a o puclo l' de um a cl rs titt r:ltt se nho m e nco n tl'ada 
só e i;t e r·m e , e rn tu na chaca t·a po11 co dis~anle des ta c idade . 
Aos 23 cl ·~ nra t'<{O ele 188\J J oaquim Al ves el e Suuz n Net·y e Sit:J. 
n~ ul ! 1 er D. Ge noveva Can did<L cl So uza fi zet·am cloaci'i.o :i C:l.
lll itt'a Munic ipa l elo ·te t•r e no com prelte nclido n esses. lim ites : 
« Princ ipi a e m um va llinh o ve.ll to q 11e att·a vessa a estmcht que 
s egue p:1ra a Bahy loni a , e m fre n le ú . casa de ltas doadores: 
a nue se d . a fi ncad o um m at·co, n~ be tr a el o Ya llo, e des~e a 
rumo cl ire ilo ao canto .cl.o ce m i te r ia, elo l ado ela cbacam ele 
José El ia s, cujo rumo p:l. l'!ir á el o tlito ca nto elo ccm i'Le t·i o em 
direcçà o ao c•w t:> el a casa elo l a do ele cim a elos doado res, e 
sel' á afincado o m a rco ; vo lta nclo á esq ne r ela a té a es tnt ·la da 
Baby lon ia , ·po r es ta a ba ixo até e nco ntt·a r o L' tt mo ela sesm a t•i a 
el o Pinh a l, e por este até e ncon tra r o ter r en o elo pa trim q rüo . » 
De ntro da á rea doad a r eset·va r a m par a SI os d oad ores q ua
r enta bt·aças C[uaclra cl tlS no l ogar que esco lhessem . Fo i tam· 
be m feit a ~' Cama ra um a outra d oação ele ten e nos n a ses
m a t·ía do Monj ollinlro . F oram d oado l'es J ose Em ilio da Sil va 
Braga e sua mui bel'; n ão nos foi, poré m, poss i vel enco iüc·<t t· 
o titulo el a doação . ]<; m 1889 es tabe lece u- se u ma cr clacle e m un. 
r ed e el e linh as Leleph on icas, sob a c\i l' ec:çtio de ~lan oe l C~'lbntl 
elos Sa ntos , cum que m a Cttmant co nlntc tou a ci.\ nalrsaçao d a 
a g ua c\ :1. lJ·iq uinlw pcu· a a purte m el'ldiona l da c.tdade , m e
lb omm ento es te .ina u" ut·a cl o nm a nno depu ts. - l~s \ttv a a c t· 
cl acle e m absohta qui~tação quando a 15 de novemb t'O ele '1 88\:J, 
ás 5 h or as el a ]·ar rl ê, c h cg-o Lt á t•edacção cl 'O MovilllenLO , jot· na l 
que a q nj er a pnblicado, a noti cia te leg1·opb ica ela pr oc la mação 
.ela R ep:tblica no Ri o de J ane iro. ]!, ,· a el e t<tes propo r ções a 
snrp l'eza CJLLe boa p <uLe ela população d ct ciclacle não uct·ecli tou 
abs oluta mente na n o~ i c i a : os p t•oprios pa r t ida l' ios t·epu bl i
canos dLtvicl a t·am d a sua verac id a de . T od a via, a povul ação 
atvorotou· se vi s ive lmen te, anc iosa. por no vas que a tirassen1 
el a in ce r te :.:a. A' noite outros despachos te legr a phi cos co n fil' -
111f1.Ye m o importa n ti ss i mo successo ;_ e sem cle mMa ao srm1 çla 
111 co·selheza, pe t•cot·rett a s rtutS ela Cidade , no mc1 0 ele m cli s -

1 Havia entã'l no munic ir- io 3 .726 esc l·a.vas, 
i 'l'omnnd o posse do cat'lN de promotor publico destn. comat·cn 

(0 de J ulh o de ·t886) dec\nl'llilH>S logo ~110 r equercl' rnmos, ordem aa 
habeas- oor·pt., , ex- otftc io, a ra vo t· do quulqocr e~c ravo qne fosse pl'eso 
poL' moLivo de fuga du. casu el e !'leu se nh ol'. Assim p1·ocedendo , &Nt.mos 
cohol'e nto com ns id<las a bollcionistaa v ~~<! ienes , quo nlJ<'aQ~ r D.tllOS UIOda 
n o~ h :!.MO~ da. Aoadami!'l de Dil'eilo , 

ct·i ptivel en thusias '~1o, nn me rvs a m ul J.icl ã o ele pessGas elo po-vo 
levan bnclo vivas a R~p uhl t ca c aos vnltos m a is sa li eute3 d ~ 
pa l'ttclo r epub h cano . No li >a tmmeclt ato , el e r epet icla5 ma nil'es
tações de s :ttis i'aç:'ío popul a t• ro i tbeat ro esta cid ad e - novo 
p t·es tJ to cl es ftl on ['e las t•uas , ao som de hy runos pa tl'i o ti cos ao 
espipocar ele log.tetaria c•>nstante, ao esbottraL' fl' equen te' de 
bombas ret n mb<tntes , por entre acclamações as m a is en lbu
sias Licas á nova fóm ra ele govet·no da l\ação. Ao passa t· o 
p rest1to em f re n te á Camara Mu n ic ipa l , a sentin ella el a cacle i<e 
fez con tinenc ia á ba ncleit·n r epubli can a , a pt'€Senta nclo as a t·mas 
No d ia 17 , e m meio de !'es tas q ue pc rdtu·ava m, nume ros i ss im~ 
co nqurso de povo, on cle e<.ta vam r ep l'esenta cl as teclas as classes 
soc iaes el o m uni cip io, cl ir ig io -se <t casa el a Cam a l'a Municipal. 
Do occo t' t'iclo dá con ta a acta que se se,.ne : « A eLa ele t·eco
n beci men to e p t·oclarnnção ela i{epublica
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d ias elo _m e z ele n?vembro ele 'l Silv, reu nida g r a nde pa r te el a 
populaçao Lle S. Carlos el o Pi nhal no paço da Camara Mu n i
c ipal, sendo a bi, e pe las d uas horas da tarde, o c iclacl<'to Vi
cente Cab t·a l, pt·es icle:1 le da di ta Ca mara, le .1 um tele<>·r a mm a 
CJ,tte offic ialmen te lhe fura cl i l'igi cl o pelo gove m o pl'O Yi~orio elo 
:Estad o ele ~ - Paulo, em_ CUJO te legr amma se l h e co mn1llnicava 
a ws ta llaçao ela H.epu bl1ca B l'a~Il e tt'a , acl heri n clo a esta fórm a 
ele govern o o mesmo presi clenie . Ac to co n tinuo a esta com nm
n icação o Dt•. F l'an ci sco ele Paula Novaes, fe li ci tando- se e a 
todos os presen tes , propoz que se t r atasse ele co ns ti tui t• u m 
go Yern o pt·o viso l'io - co 11 cl ição necess<I l'i a e in cl ispe nsa rd a 
tod os os pO\'OS ci vi! is:tclos, i nd icando pal'il compot'tlm esse .,.;_ 
ve t• no os Cidadãos P<_t ttli no ~al'los ele ,\.r r uc\a B Jte li ro, Dt·. Xn
tom o Rocl t'I gues CaJilclO, I! t·anctsco Je ro uymo ele B itLencu ur t 
Coelho , l'eclt·o No vaes ele Ag uia r , Bento Carlos ele An·u cla 
~ote ~lw , A n to n iO Cat·,l9s li'~r r a~. ele Salles e Dl'o. Ro cl olp ho 
Gasta? Fern a ndes ele Sa e Eugento ele A nd r acla Eg-as ; e palo 
D_r. N.ovaes f01 e xposto CJLL3 l.oclos q ue a ppt·o v assem es ta i ncl ica
çao - ;apresentada peht commissão executiva elo so cl ist ric 10 ·, 

a qttal o n~ esmo clottl o l' r epl'e;;enla,•a ll i\ occasiào - r·es~ 
ponclesscm s1m! e mu llas vozes cl tsseram sim, e aq11e lles elos 
pt' e8e n tes q ue nao approvasse n1 dissessem não, e n ing:ie m d isse 
não ; e por es te_ mo tio e. consenso unan ~ m e de to elos tis p l'e
s~n tes , CIIJH nl atO t' Ja a.~stg~1a esta a ela , ltco tt tns lallado e o1·o-a
nr saclo o g'Ov e t~n o pt•ovtso rt o ele S. Cil l'i os el o Pinh al , compo~Lo 
elos ot to ctdadaos supm menciOn a tlos e que assionarn es ta ac'· t 
E e u, _L~ r a n cisco J c l'onymo Bitte nco ur·t Coelho, ~~ r vi n clo ele 5'; ~ 
c ret~ t· 1o, a escre vt e ass JgtHJ . )) _A lem cl ~ s tes, ou tr os m uitos ci
daclaos, en tt·e os q uaes as au ton daües co ns t i t u it.las , a dheri mm 
ao no vo re~·11nen , por mew el e o fftc ios d irigidos ao govel'no J!lt·o
VlSOL'LO acclamado . No dia 20 elo mesmo mez ho u ve sessão da 
Cama r a Mu n icipa l , :i qua l co mpa recer am os yereac\o res V icente 
C_~bra l , C~rlos Botellt o, Aure.l io, Ci v<ttt i, Arru ela Campos , F r a n
ct.co Pe cll o el e Oltve tr a , Jose l!Jlms elo Am a ra l e J osé I o· nacio 
ele Camargo Pen teado , os q uaes decl a r a r a m r ecouh ece r "o Go
vemo P t· ~visor io elo Es laelo de S. Paulo 2, e pil t• fr ancam~nte 
á cl.Ispos icao _elo m esmo _g-ovet·no toclo5 os seus est'o_t·ços . A ' sessão , 
po r ausente• elo m un tc tp!O, c\e tx aram de ass tsta· os ve r eadores 
qa t•m o F' r óes e Theo clolinclo ele A lm eida. O go vérno prov iso ri o elo 
Es tado d isso lveu logo as camaras mu nici paes e nomeou I ntcn
clenow.s q ue as subst i tu issem . A de ::S . Ca n os el o Pinh a l fo i 
~m pos~ada a _18 el e Jane H· o de 1800 . So b a a dmi n istr ação des sa 
Jn t en clenc ta foram ev tdamente o t:gan isaclas as rep:u t ições mu
nLC•p:tes (secr ela t'llt e p t·ocut·ado n a ela C" mar·a, zelaclo t· ia elo 
cem t Le t' IO e CH'LOt' tO do r eS"tSL L'O c i vi l), passa ndo todas a fuoc · 
ctona t· n o ed ; ncio da m uo tc tpaltclacle; e foi L'el il'aclo el e j u nto 
ela CHlade o s erv tco d e enlel'ram e ntos, co l\oc:~ndo -se o cem i
te l' iO a dis tan cia r espeHavel, ao no l'le en tt·e o r iacho T ijuoo 
l'•·cto c o ri beirão 1\ionjol inho " · For am contr atados os 'se t·~ 

1 Pela lei ele;to ral vigente ao tem po em que fo i pt·oc iamadu a Re· 
P. ublic::t e1·n. a provincia l! e S . Panlo dividilla. em no re dis Lri c tos elei 
Lot· n.es, ao 8° dos quaes per· tencia o mun'c ipio de S . Ca rl os. De caúa um 
dos mun i·~ip i os que colllp unha u·n d:skic~ü enviava o p :'l. r ti du republi
cano l oc~ l lllll mandatnrw a. um ~ong 1·esso c n !l s ~tuid •J p 1 ~· se_us l'epre
se nt. H nte~ . Este cong L·cs~o elegia mna. comnnssn.o executiVa mcul'nbida 
da du·ecção get•al dos negocias pol iticog do di::;Ll'icbu. A ts t.a co.mm issio 
ó que se 1·efere a neta . 

2 Cns~ituido pelos cirl adãos coronel Mursa , dt·, Hange l Pe:;tnna e 
do . Pt·udonte de .•to t•ues. 

s Pa ra esse fi.n n Jntendencia con~ prou a José i\Iarla CO I'l'Ôil Gomes 
e sua mu lhot· , e a ~a l va d ol' de Oiti'PJt'a Lima 9 """' mulhet·, po t• escl' i· 
pturn.s publtcaB de o de m11.rço d,e 1890 1 UIUII. !H'ea de Oill'Ol\ ôe qut\tt•n 
al'!l\9\l'es de C(l;mpo no logr,w refa!'ldo, 
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viços de illuminação urba na, publica e particul a r, a luz el e
c tnca, el e le vantam ento ela planta topogr aph ica, planim et rica e 
altim e trica el a cidade e ele abas·tecim en Lo de agua po lavel e 
coll o ca~ão el e rMe de éSgoLos : t.oclos es tes tra balhos con
tratados com os e ngenh eiros Malfat ti e Hngg ins . P or com
panhi a, qne in corpor a r a m, l'oi l evada a effe i LO a execução elo 
pl'i meil"o destes serviços ; pot· si JH'oprios executar am o se
gundo. Do cotr trac to r el a·tivo ao ultim o, fi zera m ·transfe
r enci a a terce it· o. qu e não l ogrou clese .. ,pe·nb al-o, deixando-o 
i ncorrer na pena de ca-ducidade . A 2 ele j u nho de 1890 r ece
bemm os catholi cos ele S . Cm:los a vi siLa pasto ra l el e D. Li no 
Deoda to . Demor ou- se o prelado entre nós H di as . Nesse 
espaço ele tempo a cl ministrou o chri sma a 6.441 pessoas . 
P ouco de pois visüou tamLem a cidade o illus tre Ministro el a 
Agricultura elo gove rno pro visol'io da R epubli ca - cid adão 
Fra ncisco Gli cerio. Não lhe fa l ta ram fest ivas ovações, espon
tan ea mente tr i butadas pela s in fl uencias poli ticas ) ocaes , i nclu
sive as elo r egimen decahiclo . No a n no segu in te (ab t·il el e 
1891) [o i el evado o nu mero ele inlen clen L6S a n ove por decr eto 
elo go vern ador provi sor io elo Es tado . A 4 ele novem bro a n·te
rior ti nh a o mar ec ha l Deodoro ela Fo nseca fe rido o golpe ele 
estado, pel o qual cl is soh eu o Congr eEso Nacj onal , e a ssu miu 
a clicta clura n o pa iz . Soliclario com el le, ma n tinh a-se uo go
vern o elo J~s ta clo o Dr . Americo Br az iliense ele Almejcla Mello ; 
Contra ambos f0r mou-se uma poder osa corl·en te el a opinião , que 
não teve pa r a pu nil-os senão o t"ecu rso cl<t revolução . No E s
tado el e S. P a ulo , a uma jtt nta t•evoluciona ri a. com pos ta ele 
Ca mpos Salles , Berna rd ino ele Campos e Jitlio de M~sc1u ita foi 
confta clo o enca rgo da clirecção elo movimen to revo luci ona ria. 
Inic iado es te no R io de J a neiro, pel a ~· ev olta da esc1uad t·a 
nacional a· 23 ele no ve mbro, ftcou nesse mesmo cli a con s tt mma cl o 
pela im media t a resig nação elo poder , por parte ele Deodoro , 
n as mãos de F l ori an o P eixo to, Vice-P res iden te da Republica . 
Ao in glorio c\ic'taclor paulist a n ão par eceu ele bom av iso , em 
taes entrementes , pau tar a stta pel a patrio~ ica con du cta do 
}'residen te ela l~ep ublica . Optou pela: s ua manutenção no 
p oder. Decid iu a j unta l'evol ucj onu l'ia alij a l•o elo governo por 
movimen to que a u n1 ternpo se genernlisasse por todo o l!; s
t ado . Nesso em penho cl isserninott pelo ter r itor i o esl a cloal ced o 
numer o de co rreli g ion ar i os que; por delegação ela jun ta. , promo
vessem nos munic1pios , mes mo por me io das a rmas, em di a 
prévi a men ue asse nt a do, a deposi ção elo pt•es iden te el o l<~s Lado e 
das i nt enclenc ias m unicipaes com elle Súlida l'ias . No desem
penho dessa missão, cou be ao auto t· cles·te tra bal ho v ir ele São 
P aulo, onde havia estado no exercício el o se u manda to ele de
putado á Const ituinte P aul ista , p a r a S . Carlos e outros m tt
ni cipio ~ vis inhos . Os acontecim e n·tos precip i tar a m-se ; e an tes 
do dia aprazado para o ro mpi men ~o elas h os t il idades (15 ele 
dezembro) a junta t eleg l'a phou aos amigos nos mu nicíp ios, 
determinando acção im medi a ta. De que foi obedecida , e ela 
t oma da da casa da In tend e ncia. sem r esistencia, dá co n ta a 
acta abaixo, ·transcdpta elo livro elas actas da Cama r a Muni
cipa l: « Aos tr eze d ias el o mez de deze mbt·o ele 189-1 , 3° da 
R epub lica, nes ta casa el a Inuendencia Mu nicipal , des le mnni
c ipio el e S. Carlos do Pinhal, ás se te horas da noi te, r eHoiclo 
no paço ela mesma Intendencia o povo São-Car len se, ahi lhe 
foi expos ta pelo Dr. Cw cina to Braga a necess id ade ela depo
sição do Dr . Americo Br az iliense ele Al meida Me ll o, elo car g·o 
de presidente do Es tado ele S . P a ul o, em v irtude el e haver elle 
acce ito o papel ele clictaclor . O povo acc lam o11 subst itu to l egal 
elo De . A merico Bnt zll iense a o Dr. J osé Al ves de Cerque ira 
Cesar, vice-presidente elo Es tado ; e como a Jntenelencia é repre
sen ta n te elo go ver no depos to, declar ou pel o seu p residente que 
consiclé ra va-se ·tambem de posta ; com a depos ição el o pres·icle nte 
do Estado, foi acclam a rla uma junta go ve t·na th' a munici pal 
compos ta elos <J iclaclãos F r a ncisco ela Cu nh a Bueno Junior , Dr. 
Antoni o Roclt·i g ues Caja do e A. ntonio Carlos Fet·raz el e Sa lles . 
E send o noticia do ao pov o pelo Dr . Euge nio Egas que fôea 
cl e m i ~ticlo o j niz el e d ir e ito da co mar ca Dr. Br ito Bastos . o 
povo crue vê nesse m agistr ado um a garantia ela or dem, accla · 
m a u-o seu j uiz cl.e clit-eito . Em !ieguicla la vrou-se de tudo es ba 
acta, faze ndo-a por desig nação ela j unta a lln cl icla , o Dt·. Ci n
cina to Beaga, e va i assig nacla pelo mesmo , mem bros da j nnta 
e popul a res q ue quize r em . Dat a su pra . Lida em voz alta e 
a pprovada se m ne nh uma recbmação . A 22 ele deze mbro, no
meados por indicação da jnn la governa ti va munic ipa l , que 
fôr a accla ma cl a, t omat·a m posse do ca rgo ele in tendenteo; os 
cidadãos An tonio Diniz da Cos ta Guimarães , J oaqui m Al ves 
el a Cos ta Cardoso , Marco lino Lopes Barr eto, J osé Novaes ele 
Agu1ar Junior , Carlos Aurelio Fern andes ele Sá, Dr . Al fredo 

Po rchat e F r ancisco ele Arruela Campos . Subs ti tuindo poste
riot•mente membros clem issionarios, e~erceram o ca1•go ele i n
t endentes : Augusto ele Souza I<' r <~ nco , Dr . illugen io l!;gas, Dr. 
P h ili jDpe L . ele l~a r i a , Dr. Sera fim Vie ira de Al meida e Adão 
Cabra l. A 2 ele jn lho ele 189.2 foi ina ug urado o 'l'heako São 
Ca rlos (c ujo primit ivo nome fo i T heat ro Ypira nga ), me lhora
mento devido exclu siva men te á in ic iLiva p a t·ti cu lar. A fes ta 
ela ina ug uração consis tiu em um espectaculo clr amatico orga
nisaclo por a madores resi de n tes nes ta ci dade ; e o proclttcto 
elas esportulas r ece bidas elos assiste ntes foi destinado á co
ad juvar a const rucção de uma casa ele caridade l ocal. A 30 de 
se tembro ele 1892 começou a funccio na r a primeira Cam ara 
iVI Hnic ipal eleita sob o J:egime n r epublicano . Com poem- na os 
ciel acl ã os J oaquim José Gonça lves Bt·aga, Adão F er reira ela 
S ilva Ca bra l., Dr . E uge ni o ele Andrada E gas, J oaquim V az do . 
A ma ra l Ca rva lho, Augus to ele Souz<t Fra nco, Elias el e Ca
ma rgo P en tP.acl o e Dr . J oaquim Ro cl r ignes ele Siqueira : Fora m 
e leitos co njuntamente os j uizes de pa z que funcci onam no 
a ctua l t ri enn i o : ciclaclãos cnp itão An tonio Leite ele Ca mar go, 
t enente - coronel José R od ri g ues ele Sa mpa io e ca pitão Leandr o 
Al ves el e Olivei ra Dar ia . P onco tem po dep oi s visitou a cidade 
o 01" . Bern a rd ino ele Ca m pos, presidente el o Es tado ele São 
P a ulo . A 31. de jane iro ele 1893, n a es ta ção elo Visconde elo 
Pi nhal , e por i nicia ti v a dos cidadãos J oão Evan gelis ta de T o
lecl o, Ca nclido Trippeuo e José de Ca mpos Por to foi da d r , 
en t l'e festas, o prime iro passo par a a fundação ele u ma povoa
ção , que se denom in a S . . João Bap uista ela Lagôa. F undotcla 
ha ·tão po uco t empo, sot·prencle a qualq ue r o numero ele bons 
predios q 11 e já conta . Dura n <.e o a nno q ne está v restes a fi n
dar- se foi r ea li zada a con s tru cção do templo Ev a ngel i co e 
in augurada a i llumi nação urbana por meio ela electricicla.de. 
J);s t.á f'ei lo o con tract<> v a r a a cons trucção el e uma casa ele 
caridade; pa r a esse fi m tem j á a ge ner osidade particula r 
co ncot•t•ido com vinte e ta ntos cotüos ele réis . Exe rcita 
presente mente o caego el e 'pr omo tor pnblico ela com a rca o 
Dr . Gemi niano CosLa . Antes des te, e desde a in sta llação ela 
comnrca, ·te1n · exe t·c ido ~n·ec ti ~~ament~ es3e ca l'g o os c ida 
dãos , Dr . F 1•anc isco Antonio <.l a Lnz (-1882), Ciu cinato Bt·aga 
( 1886 ); Dr. Ju vennl A . A. el e Car valh o (rl 888) ; Dr . Euge n io 
ele A . Egas ( 1890 ); Dr. Affe nso E ugeni o Joly ( 1890 ) . 
I~ ' ac tual mente juiz el e d irei to o D t· . Mignel J osé de Búto 
Bastos . F ot·a m- no a ntes de lle os Dr.> . J oaquim Ig na cio ele 
Mor aes (1882); Raymtrnclo el a MotLa ele Azevedo Co rrêa (1887) 
e Manoel Dias de Aqnino e Ca s tro ( 1890 ) . Foram j u izes 
mun icipaes, e mquanto S . Ca l'los .fo i ter mo, os cidadãos Dr . 
Dom ingos T h eocToeo el e Me ndonça ( ~873 ) , Dr . .João Coel bo 
Mon·te iro da F ra nca ( •1877 ), Dr. J osé Belisa r io P eixoto de 
Mello (1878),Dt·.Deoclato Cisino V ille la elos Sant os ('1.880),Dr. J osé 
P eclt·o ele A lme ida P ern a mb uco (1.883) , Dr. Leopolclino Ma r tins 
Meira ele Andrade {-18:35), Dr. Joaquim A ugus to Gom ide (1889) 
e Dr . J. M. Azevedo Marq ues (1892) . São actualmente a ucto
ridades policiaes : Dr. F r a ncisco de P wula Novaes, delegado ; 
seus s upplentes - capi tão Joã o A veli oo ele Sou za Ba t•re to e 
capitão F1·ancisce Gon çalves ele Araujo Btteno. Majo t• Manoel 
A n ton io ela Cunha , s ubdelegado ; seue supplentes - t enente 
:\nton io de Alm eida Souza, ·tenente- cor one l An tonio Carlos 
F e•-raz ele Salles e Dr . An·tonio Rod rig ues Cajado. Pu t· varias 
vezes ·teem municipes são- carl e nses tomado assen to nas as
sem bléa s legislot t ivas elo paiz . Assim , so b o im perio, fora m 
el epntarlos ú Assembléa P rovici I : J oaquim José de Abreu 
Sa mpa io Francisco da Cunha Bueno e Conde elo P i nhal. 
So b a Rej') 1blica , tee m sid o de putados ao Congresso do g s
ta clo : Ctnctn a to Braga, Dr . .J. B. O. P en teado, Dt·. :Roclolpbo 
Ga$ tão F . ele Sá. Se naclot· ao me8 mo Congresso - Conàe elo 
P tn bal. Deputados a o Co ngr esso Federa l : Corone l Paulino 
Carlos ele Anucla Botelho e Cincinato B ea ga . Não concl ui
r emos esta par te do nosso estudo se m enunc ia r mos mr. con 
cei to el e todo o ponto verclaclei t·o :-em todos os r a mos do seu 
in cessa nte prog resso , c uj a bis·to r ia é a pt·opria h is tol'ia de 
sua exis ten c ia , o mun . ele S . Carlos elo Pinh al só tem contado 
com t· ecut·sos locaes . Ou sej a á c us ta dos cofees ruunicipaes, 
ou seja ás ex pensas dos pa rt icular es , a seus p t• opri os esforços 
qu asi exclus ivamente, el eve este d ig no to rrão elo E spada ele 
S . Pa ulo a s co nq ui s tas que ha r egis tmdo na luta pel a ex isten
cia com o co llec tiviclacle . - J á é ·tempo ele passa rm os a consi 
clent r o mnn. sob o ponto de vis ta ela sua geogra ph ia , pb ys ic:t 
e polit icn. Limites. - Confi na o m uu ao N . com os ele 
Arar aqu ar a , Be lém elo Descal va clo e S . Simão (elo qua l é sepa
r ado pelas aguas elo 1ltfogy-G~oassú); a ill . com o de Pi rassu
nunga. ; ao S . , com o de R io-Claro; a SO., com o ele Brotas ; 
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~ 0., com o d e R ibe irão-Bonito i . Aspecto Gel'al.- O ten·i
torio do mun. e accidentaclo . Possue campos e maLtas. Es tas 
estendem- se geralme nte pela regi ão sel'rana e teem sido n a 
maior extensão, de t•ribadas pelos agri cultores, q ue as t ee m 
substituído por verdejantes cafesaes. Nessa parte o só lo é em 
regra, u bel'l'imo. Con tu.m-so Yast iss i mas glebas consttttudaF 
pela uxidação e desaggregação da rocba ele or igem ignea - o 
dio1•ito - (co:1hecida por peclnb de fc r·I'O), que cl~sse J?lOdo se ha 
transformado na a [amacla ter 1·c• rc5.va, de urna le ractcl~tde quas1 
in exgotavel. A parte campestre é, el e orclin ari o, leveme nte on
dulada , e abu ndan temente arenosa ; e, sobre tudo a sudoeste 
elos lados ela estação de Campo Alegre, ê or na·da de bellas 
super ilci,.es varzinas, apr esen tanclo agntda vel aspecto, que re
co t·cla os campos de \Va ter!oo quando ves ti dos das vegetações 
da primavet·a . Serras .- E' att·avessaclo pel a serra que separa 
os a ff.s. elo 1\l[ogy- Guassú. elos elo 1'i ~ t ci, a qual con·e n? .mu '! · 
na diL· ecção elo sucloesL<J pat·a not·oesle la nçan do r a mtftcaçao 
para a mbos os h1.clos com denominações clivet•sas: se1'1'c' ela 
F01·talezcb, da Agna' Vennelha, ela Batylonia, etc. Pel'len
cem ao syst<Jma ind epe ndente ele elevações CJLLe se ex tende m 
pelo interior do illstaclo sob a d enominação de 11I01"r'O ele 
.1raraquara, cujo ponto cu lm inante cremos es t" r no mun. 
na divisa e nu·e as fazendas I•we?'IWcla e Cabece~1'Cb das Aguc~s 
Ttt?"'VC~s onde at tingem a i.OOO ac im a do ni vel elo mar •. 
R ios.- O te rritot·i o e regado pelos ribei rões F eijão, Lobo, On ça 
Pi nh al , Quebra- Canella, Mello, Monjoll inho, Cb i hat•t•o, Mi
n eirinho, Corl'ente e Jacaré, que vão da r no Tietê; e pel os 
r ibeirões das Aguas Turvas, el os Negr os, Qtlil om bo, ela Agua 
Ve t•melb a , elas At·aras e elas Calwcei r as, atnuentes do i'I'Iogy
Guassü. que tambem lnw h a o mun. Superfi cie. - Calculamos 
em 10 .200.000 metros quad rados . Salubriclahe.-0 clima do 
mun. é ameno e sauclavel. Não ha mudanças bt·uscas e fre
quen tes ele tem peratura . Ha sempre viração qtte mitiga o 
cal or peculiar á zona e m que se acha ; as noi~es são cvstn
maclamente frescas. As molest ias mais ft·equentes , sem que 
com tnd o appar eçam nas estat íst icas de modo inqui etador, são 
as br onchites, pleuris :as e pne ·tm on ias. Junto ás margens 
do rio Mogy-guassú reinam fe bres pa lttstres nos mezes ele 
dezembro a Abril. Curiosirlades natur aes , - No ribei t·ão Mo:~
j ollinho ex is tem varias sa ltos , e ntre os quaes um r1ue mede 
gt•ande altu~a . No ribeit· ão do L obo h a um a imponente ca
choeira . I-Ia a ind a outros sa ltos e cachoeiras ele meno r im
portancia . Situação.-A cidade de S. Carlos elo Pi nha l está 
s i tu ada a 22• ,8' de Lat. Sul; e a 4°,<!0' ele L ong-. Oes té elo me
ridiano elo Rio de Jane iro. 'ropog- ra phia- A cidade es tfc cal
l ocada a noroes te ela capi tal do Estado, sobre collinas, a mais 
a lta d~s quaes suppol'ta a maior pa rle elas ed ifi cações ut•ba 
n as · e offet·ece ao v1s ttante, que della se apj)l'O" tma pel a face 
aus tral, uma perspecti va a legre e gl''l!lcliosa . Suas largas ruas, 
traçadas nas clirecções de su l a nor te e leste a oeste, Ct'll
zam-se em anga los 1·ectos formando quarteil'Ões ig uaes. E' 
illuminacla a luz electt•ica, e, e m parte , se t•vtcla pot• enca na
mento d'ag ua potavel. Conta muitas construcções elegantes; 
e como ecl i fic ios de mo co llectivo, possue a igreja matt•iz, a 
c~sa el a Camar a e cadeia , o precl io elo ClLtb Concorclia Fami
li a r, laza t•eto ele Yariolosos, hospi tal italiano ele soccorro mn
t uo, m a tadouro, t~ mplo presbytel'iano, ·tbeat ro S. Carlos e as 
capcll as de Santa Cruz e S . Sebas·tião . A altitude ela cidade, 
elo ponto mais baixo no ma is alto, Yaria ent re 793"',538 e 
863m,890 , !!,Cima do n ível do mat•. Di ~ tancias - Dista a c i
d ade : ela capi ta l do Estado 271 kil s . , elo porto ele Sa ntos 350 
lfils., ela cidade ele Ar at•aquat·a 39 kils .. ela cidade da B~ lém 
do Descalvado 34 kils ., ela c idade elo Rió Cla ro 66 kil s . • da 
villa ele Bt•otas 46 kils .. da vi ll a de Ribe irão-Boni to 40 ki.l s . 
Viação. - Além da v ia-fet· t·ea que liga S. Carl os a S . Paulo: 
h a ain da o rama l d' Agua Vermellm <\ lin ha ele Arar<~qnal'á. 
e J a boticaba l; e a elo R ibei rão-Bonito, p restes a in,oug• n·ar
se. Sobre o ri o l\1o!fy-Guassü, faz se rvico r egul ar um 1. lin•l:ia 
de navegação . Torlas perten cem tL Com pa nhi a P au lista ele 
Vias Ferreas e Flttviaes , e teem ao se r viço elo mnn. i5 es tações . 
Popu lação.- Cal cuia mos com bons dados a cb todo o rnun ici-

1 Vide leis provinciaes de 23 de março e 12 de ab ril • de 1815, 16 de 
março ele i S6G, 5 e 28 de març o de ·1870, 21 de ma•·ço e 2 de abrtl de 
1871, 3 de abr il de 1873, 16 de a.bl'il de 1871 e S de abt·il de i SSO. 

2 Em um traba lho el e med ição a" t'aria qno judicialmente promovemos, 
encont rámos alli a altitude de 0

976 metro3 em ponto que n1i.o é o 
culminante. 
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pi_~ em ilO.OOO a lmll.S: a urbana, em 8.000 habitantes . Reli4 
gwo .- Manteem c•tlto publiCo externo as igrejas cathol ica
romana e presby teriana; á primeira clell a s per tence a "'ene ra
lielade elos babs . elo mun . Divisão EcclesiasLiccL~ Ha ~penas 
u ma parocllia , sob a invocação ele S . Ca rl os. Divisão Policial. 
- Consta de um a delegacia e uma subdelegac ia , com um 
esct·ivão; e es tá repartido em 26 quarteirões . Divi,ão Eleitorc~l . 
- Acha- se dividido em 4 secções , com 6.21 elei tores. Divisão 
hulioial . - O terl'itorio do muu . cons titue uma com . com nm 
juiz de clireito, um promotor publico, um curador ele orphãos 
um olncla l _ do registro by_potheca ri_o e dos pt•otestos ele l etr as: 
um escL' IYao do .]Ut'y, do1s ·tabellia se escrivães elo civel u m 
escrivão ele orphàos e a use ntes, di stri bu idot• , contador e ' do is 
pa rtidores . Constitue 11m só districto ele paz com um escl· i
vão, que é o mesmo orricia l do r egistro c i,·il. 'Milíoicb Ci!Jioa. 
- Consta de qua tro batal hões : um ele cavallal'ia e do is ele 
infan 'te l'ia , ela act iva e um de in fanter ia ela r~s3rva . I nstruo
ção Publ·iaa . - O mun. pel'tc nce ao 2Qo clistricto escol a r do 
Estado . Conta 3 escolas publicas pr im ar ias para o sexo mascu
lino e 3 para o fe meni no . Além dessas, fnncc iooam diver sos 
exter natos e aulas pMticulat'es de ens itlO elemen~at· e secun
daria e um intern ato para men inas . Publicam-se na locali
dade as gazetas O Popt~lar e O?"clem e P1·og1"esso. I-Ia na cidade 
socteda eles r ecrealt v as e .benefic_tentes . Or·,qanisação 11iunic-ipal . 
- · O pocle t· mumc tpa l. e exet'Cldo por u ma camara eleita por 
t r es a nn os, pot· sufl ragLO ch recto e mawl'la ele votoa · seus 
membros t eem a denom inação de Ve,·ecbclOI"es, cuj o 'man
dato pócle se r re vogado e cuj as del iber ações póclem ser a nnul 
laclas, po r proposta de um terço e arp,.ovação d P- dois te rços 
dos eleitores mun~c i pae3 . O numero ele vereadores ê pt·opor
c tonal a u.m p0r do is mtl h abtta n~es do mu nicípio, elo min imo 
ele se1s. ate o n:ax Lino ele clezo t·o . remponwiamente, emquanto 
o muntctpto nao proced e ~o r ec_<>o ncmmento ela sua população, 
o numel'o elos ve rea dores e de o t t • Cabe- lhes cle"er d'en tre s i 
seu pt·esiclente e vice - pr es idente , ass im como suas" qêtatro com
missões perma•1entes - ele j tLSi iça e redacção , ob t·as publicas , 
fazenda e sande pnblic; a - caGla q ua l composta de doi~ m em
bros no mini mo, com ma nda to por um anno. Além elas ex tt·a 
or clinarias qote fot• t> m reclamadas pelo interesse publico a 
Cam a ra Mt;.nicipa l celebt·a seis s essões orcl inarias por a tl no, 'cte 
dots em clo ts mezes , nos pt·tm e tros ·tres . ou m ais dias ut.eis 
dos mezes de fe ver ei r o. ab ril , junho, agosto outubro e dezem
bt·o . A e"ecnção el as cl'Clibal'a çes ela cama t:a compete ao v~re
aclo r que pela mesma fót• annua lmert te eltlito, o qual tem a 
denominação de Intendente . 'lgric'Ltltu,•a. - Constitue a base 
ela riqueza municipal. il Resen te-se ele preponderante exclusi
vismo no cultivo elo cafeeit·o ; - n ão qne o dete mlin e i mpr o
pt•teclacle das terras para .ontras p roduções. mas s im rnelbor re
mun er ação aos capi taes em pe nhados na lavou t·a. I-Ia contndo 
r ega lar proclucção de cer eaes e canoa de assucar : 'proclucto~ 
pecna.rios fi gu r am em peque na escal a. Até o o presente· a cul
tUL'::t. extens iva dos te~renos t~m s id o a pr eoccupação ci c•s ag-l'i
cultol'es . A va loL'I Saçao elo sol o tem march a_clo em progressão 
asce ndente, que snrp rebencle as m a ts a rroJadas esper ta ti v as . 
Toma ndo como typo,. e para exemplo. a Ses mari a elo Corrente, 
onde apparece m as clt versas qua lidad es rle terras do municí 
pio, ter-se-h a uma icléa elesst\ val ori sação : - as te t·ras dessa 
faze 11cl~ foram avaliadas ern -1847, por 6:400$; e m 1865, por 
58:610-~873; em '1893, por 1. 726:-194$70'1. A commum estimação 
assi m apr ec ia as te rras do muni cípio: De pri me ira qua lidade 
(roxas, altas,} a i:OOO " pot• 'dque it·e (2,42 hec.tares); ele segnnda 
(altas,po uco a r enosas) a 750$; de terce it•a (roxas baixas) a 400-''; ele 
q uarta (ponco arenosas, baixns) a 250," ; de quinta (cert· aclos 
a l to ) a 100:"; de sexla (campos e ce1Taclos baixos) a 20$. A 
proclucção de ce t•eaes, fumo, Uj5'lla l'cl e nte e ass ucat· é consumida 
no mun.: a exportação el o cafe ot·ça por uma média a nnual el e 
18. 000.000 kilos, o>I 1.200.000 a rrobas, que se vendem em 
Santos -ter mo médio - a 12." po t• 15 kilos. Colonisação. O 
sys tema get·almente usado é o ele uma pat•ceri a suige?WI"es : o 
proprietario el o so lo fornece g t·atuilame nte ao co lono casa ele 
mol'adia e paga-lh a : pat•a tt·a.zer o ca fezal mondado - de 6ü$ 
a 80." annuaes por cada mil cafee i t·os ; para co lhet· as cet·ejas 
- termo médio - 500 r éis por medid a de 50 lttt·os . O calcino 
(que tem eco nomia propria), tit•a para si exclusi vnmentd a pt·o
ducção elos ge net·os a limen tíc ios qn e cultivoL, e mantém nas 
pastagens, qt.t e l he fot'Il ece g t·a tuita mente o se nhor el o 'p1·eclio 
numero r estrrcto ele an i maes ele u;;o domest ico. O tr a balh~ 
agrícol a pot· paga jornaleira é exel'ciclo em escala r ela tiva
mente lB quena ; e o sa lario varia segundo o merecimento elo 
se rviço elo operaria , as urgencias ela lavo l\l·a em certas estações 
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do anuo, e a desvalor isação do meio circulante pela depressão 
cambial. A média no corrente anno ·tem sido ele 2:\i500 diarios, 
agasal ho e alimentação ás expensas elo amo . Preponder<t no 
pessoa l do trabalho agrícola o e;emento italiano; segue- se- lh e 
u a llemão, o p0rtuguez, o ex- escravo, o cabocl0, o h espanhol, 
e o polaco. Com??te?"cio e indu.stria. Existem no mun. : estabe 
lecime ntos comrnerciaes de fazendas, fen agens , arma l'inho, 
calçado, seccos e molhados, 2'1õ ; botequins e casas de pasto, 41; 
officinas ele sapateiro , 35; officina de carpinte1 r o, 19 ; mas
ca tes, 19; açougues, 17; officinas ele alfaiate, 16 ; de serra
lheiro. 15 ; proprietarios ele cat·roH de praça , 13 (24 vehiculos) : 
barbei.ros, 13; cleposi\os ele matet·iaes ele construcção, 12 ; em.: 
prei teiros e mestres ele obras, 15; carrocr; iros ele praça, 160; 
compradores de café, 10; pad a rias , 10 ; fabricn.s de cerveja e 
aguas gazosa;;, 8; latoeiros, 8;. ola ri as , 6; offici':las de sel
leiro, 6; pastos de a luguel, 6; fabriCa~ de macarrao, 5 ; casas 
de joias e officinas de rel 0j"Pi 1·n, 4; agentes ele companhias, 4: 
pbarma.cias, 4; hoteis , 3 ; casa~ ele. viclr·os e papeis pin tados, 3; 
co lchoeH'os, 3; cleposttos ele madeH·a, 3 ; clt·ogartas, 2; arm a~ 
dores, 2 ; marmorarias, 2 ; ferradores ele animaes, 2; fabricas 
de sabão, 2; bil hares, 3: ser rarias a va por, '2; casas ele com
missões, ; 2; bancos de descontos (capita l cinco mi l e qui
nhentos contos, 5 .500:000$), 2; pb o~ographi a, 1 ; fundição, 1 ; 
tornoaria, 1 ; tinturaria, 1; conteitar·ia, 1; casa de costuras , 1; 
usina de electricidacle , 1; cent\'0 telepbonico, 1; machinas a 
vapor para beneficiar café na cidade, 2; no mun. , cerca 
ele 150.-Afigura-se-nos que, na chronica que deixamos escripta , 
havemos assignalado os e l~men tos essenciaes com que os pos
teros possam aJuizar elo qtte tem s ido e elo que é presentemente, 
o mun. de S. Carios do Pinhal. Assim essa missão, a que 
nos impuzemos, não seja pelos capazes r epellida por in fru
ctuosa . Até o ma t· co que por ventura nos tenha s ido dado 
attingit• no caminho do seu desempe nho, esforçamo-nos pela 
obediencia á conceituosa li çii:q ele Ta c i to ; eam esse histo>"ce 
legem, ne q~tid falsi dicere aucleat, 11e quid veri non Mldeat . 
S . Cal'los elo Pinhal, dezembro de 1893. CrNClNATO BRAGA. 

CARRANCA. Cor rego el e Minas, no mun . ele Gua nh ães . 
Accrescenle-se no fim: Vai para o Corrente de Canôas. 

CARRAPATO . Parochia da Bahia . Liuhas duas. Em laga r 
d e Minas do R io de Contas leia -se Bom Jesus elo Rio ele Contas . 

CARRAPATINHO. Riacho da Bahia. L in has duas - em 
Jogar elo rio des te nome - leia-se; rio ltapicurú. 

CARRASEDO. Pov. elo Pará. Accrescente- se no fim; 
Foi elevada á categoria de pov. pela Lei n . 324 ele 6 ele ju lho 
de 1895. 

CARVALHOS . Pov. de Minas Geraes, no mun. de Ayu
ruoca . Accresceu te- se no fim : -Está situada a 2.2 kils . up 
proxitnaclamente de Ayuruoca, á ma1·gem dir. elo ri lle i\·ão 
.l:<, r a ncez. Tem uma matdz co l!ocada num alto, poucas e novas 
casas circurnclaudo - a. 'rem um aspecto agr adavel e é de mui Lo 
f uturo pois haverá a hi um a es taçã o elo t r ec ho ela Compauhia 
Viação Ferrea do Sapucahy, que vai elo Livramento pat·a 
Ayuruoc<~. . Sua a ltitude é de 1.050 metros. 

CASCA. Rio ele Minas . Accrescente-se no fim : Info t·mam-nos 
nascer este rio ela ser ra dos Campeiros. Linh a ·tres - depois 
de Jequir y accrescente- se Ara pon ga, S . Miguel do Anta e 
Herval e os pov. de S . Francisco das Chagas ( c;areço) e 
S. Vicenlo elo Gr amma . Linh as c inco depo1s de Jatiboca 
acc ·escente-se Monjolinho, !Vluqueca, Sant'An na , . 'l'urvão, 
S . Domingos, Cocaes, Capi vara de Baixo, S. M•gue l. e 
Gramrna, Linhas seis depoiii ela Sapucaia accrescente-se 
e o do Ba rro Branco. 

CASTELLO. Villa do Piauhy. Accrescente -se no li1u :
Foi supprimida a com . pela Lei n. 85 de 12 ele junho ele 1896, 
que incorporou o dist. á com. ele Valença . 

CATONIO. Log . elo Districto Federnl. Accre~cente·se no 
fim :- Ha quem escreva Gatonh~. 

CAVEIRAS. R io de Minas. Linhas duas, e rn loglll' ele Sa
pucahy -leia·se Sapucahy- mirim. e accrescen te-se no fim ; -
Desagua pela ma •·gem esq . T em um cut·so ele cerca ele 31:i kiJs. 
e n asce no sitio das T apuet•itvas, na faz enda elo Jose Vieir:t. 

CAVIANA. Ilha do P a ra. Accrescente-se no fim - « E' a 
mais preciosa e a mais importan te de todas as ilhas elo gra nde 
Estunrio e a 2a. em extensão . Atravessada na foz do Ama
zollas , como um antepar o entre esle rio e o oeeano e cortacl.. 

pelo Equador, oomo as snas vizinhas Jurupary e Mexiana, a 
Cav iana tem á E. esta ultima ilba, ao S. à ele Marajó, á SO . 
a de Jurupary ·e á NO . a Guy<tna. Com umn ex tensão ele 48 a 
50 milhas, a C'1viana dom1na a entrada elo Amazonas divi
dindo a sua bat·ra em dous grandes ramos : o do N. que va i 
ac0mp;tnbanclo o continente , e o ele E . que pMsa entre ella e 
Marajó . Formada por depos itas a l!uviaes, a ilha é uma g rande 
planície cujo sólo é em parte a lto e inalogavel e em geral 
baixo, á.> vezes pantanoso e com mui pequenos lagos; contem 
muitas campin as para criação ele gado, maltas em q ue ha 
muitos seringaes, abundancia ele an im <ees silveotres, fartura de 
peixes, t r r as ra vara v eis á cultura e vi.> tosas praias de areia. 
Ha diversas, m as pequenas fazendas ele criação ele gado bo
v ino, e gt·ancle numero ele moradores que se dito a esta in
d ns tl'ia, á .pesca e á cultura das terras; em escala diminuta se 
cultiva a mandioca, o m ilho, canna e cacúo, e em ponto maior 
pacovas, l a r an jas, mela ncias e outras fructas que se vende0:: 
a os fazenclei ros ela contra-costa ele í\iarajó e a v <trios DI ora
dores de Chaves . As pacovas pass,,das, ou de conserva , vindas 
da Caviana são r eputadas as melhores que se preparam na 
Prov. Para a cap.ital exporta-se g·aclo em pé, peixe püarucú 
bort•acba, e cat·ne secca e ele couros de boi, ele veados etc : 
A Santa Casa ele Caridade teve a1é o anuo ele 1861 mn'a fa
zenda de criação ele gado na Caviana, a qual passou então 
por venda a mãos particulares . Ain da hoj e se co nllece com o 
nome de Ponta d"' Cwridade o lagar em que existia a casa de 
r esiclencta elo Aclministmdot· dessa fazenda. Ha cerca de 30 
annos, a Caviana foi separada em duas ilhas por um largo 
canal rasgado atmvez clel!a pela porol'Oca que nos plenilu nios e 
norilu nios aço itn a costa maritimo:t el a ilha. Pela rupLura que 
ella fez ele um te rreno alto que guardava esta costa já antes 
muito corroída, a pororoca alcanço u as cabeceiras ou baixas 
elo igarapé Guajtll'ú, cujo leito el!a a prufnnclou e alar gou, e por 
es te meio conseguia penetrar, ass im, dentro elo Amazonas em 
cujas aguas até então nunca fôt' <t vista. 1\a extremidade Nl!J . 
da Cav1ana ha algumas pa lhoças, restos da pov. que em 1760 
teve a categor1a, ele Logcw com o nome de Rcbo?·delos tinha 
sido até então Aldéa de P eyhe, a ntiga habitação elos iruans, 
ela qua l hoJe nem vest1g10s restam sinão nas uruas soterradas . 
em al guns pontos que, só por acaso, se pode descobrir, como 
succecle tambem nos campos el e Maraj6, que elles OLttr''ora habi• 
tavam . A alelea do Peyhê foi missionacla pelos padres Ca
puchos de Santo Antonio, que com tan ·La abnegação e sacri ficios 
prestaram os mais assignal ados serdços ao paiz, catecbisando 
e pacilicao do aquellas tl'i bus guerrell'as, cuja amizade e cujos 
bro:tços armados tão procut·aclus er am pelus estrange iros que 
pretenderam disputar aos portuguezes a posso elo Amazonas . 
Os Aruans, que escriptot·es bem poLtco escrupulosos calum
niar a lli q~ali licanclo- os ele antropophagos, foram gt'aças aos 
san tos esforços clnquelles Capuchos, os mP.lb ores e os mais uteis 
a uxiliares que t~1·e Portugal pat·a conserl'ar e consolidar a sua 
colon ia e seu dom i ui o no grande Est nMi o . A. lguns presta ram 
tão g randes serviços ao u;sLaclo, que E l-Rei os ennobrecen e 
clous clelles traziam o J:-!ab ilo de Chrislo ao peito pelo~ s~us 
grandes merecimentos. , (Ferreira Penna .) 

CEDRO . Pov. ele Sergipe, no mun . clePropriá . Linhas duas 
depo ;s ele Salomé acct·esceu le-se .- Foi elevado a villa pela Lei 
n . 83 de 26 de outub t·o ele 1894. 

CERVO. Rio ele Minas, aff. elo rio Grande . Accrescente-se 
no fim : - Nasce em S. Th omé elas Lett1•as e tem 11111 percm·so 
ele 90 kils. Hecebe se u nome na fazeucla do Campo Formoso. 
Ha c1nco pop.tes lançaclas.sobr e ell e nos segu intes pun tos : Barra, 
Baubo, Jose l::lyppohto, Jazencla da Barra e fazenda do Lucia. 
R ecebe a ind:1. pela macgem dir . os ribet r ões Pirapetioga e da 
Bocat na, e pela esq . o Ghamusca, o Coelho e o Co uro elo Cer vo. 
Da f" zenda ela. Barra para baixo é encachoei.raclo, ·tendo por 
principal queda a cachoeira cbamacla Banho, com clous me·tros 
ele a) lu1·a . 

CESAR . r\rroio do H .. G. do ,SLÜ .. Accrescen·te-se no fim : 
- Um informante elo Estado faz-nos menção de um arroio 
desse nome a Jl'. da margem esq . do rio J acuhy . 

CHAPÉ O. Rio ele S. Paulo, entr e os lllltns . ele S . Luiz e 
UbatlfiJa . Accrescente- se no fim ; - N;1sce na serra do sett 
nome e lançá- se no Par.tbytinga, ·t t·es k ils . aba ixo da cidade ele 
S. Luiz depois ele 30 kil . de curso . 

CHIQUE-CHIQUE. Pov. ela Bahia . Linhas duas. Em 
lagar de S. João do Paraguassti, Leia-ee Anclarahy. 
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CEUY-ÁS. Indios de Ma·tto Grosso. Accrescente- se no fim: 
- Teem as me~ mas armas que os elas ottlras tri bus. São mais 
altos. Os homens d~~fignram-se compl tame n te : fazem dilatar
se a ·parte inferi <Jr el o pa vil hão ela ot·elha, isto é, o lobulo, de 6 
aS oen·timetros e ab,.~m ahi um gt·ancb l'asgó onde in t t•ocluzem 
uma roda de pa lh a , ela palme. ira bacava, em cuja parte infet"iOL' 
adbet·e aquel le rasgo qu~ toma a fórm:; ela r oda. No la bio in
ferior t em ·tambem um g'l'an de rasgo em que co lloea m um pe
daço ele m adeira muito le1•e ele fót·nHI mais ou menos. ellip tica 
e preparada com todo o esm~ro com uma g-o la anele se ajusta o 
rasgo . ffiste pedaço de madeit'a co llocado no la bi o conserva.- se 
na posição hori zonta l e parece um pires de páo que está pl'eso 
aos cantos da bocca. Quando ·ti1·an • a madeúa, ficam com a 
bocca ho•·rive l, por causa da fórma üregular d.o be iço que se 
fra nze ·todo. A parte interior elo pa vil hão da o1·elh a conse ,. va-se 
dilattda uma rod a , p ~ l o c1ue e l!es a descançam sobre a superinr . 
Estes i ndios cortam o cabe !lo r ente ri a par·te média da cabeça 
]Jat•a dia n·te e d<t parte méd 1a pa ra a tt'az clei ,am· no crescet• a-té 
quas i a cintura . As mulh eres fazem nas orelh as o mesmo que os 
homens, mas não furam os'lab ios. Andam ·todos com pl e·tamenLe 
nús . São aviclos pnt· bo·tões, co n·tas, f(m·os e l'OUp l . MniLo natu
ralmente vão procut'a ndo esconder ns ol uectos c1ue encontram 
fó ra elas vis·tas dos donos . As mulhet·es Cuy ás são ·trata ve is, 
müs coraj osas que os h omens e usa m o cabell o até aos hombt·os. 
Os Cuyás planta m m a ndioca brava, baLabt doce, m ilho , fumo , 
fava, mandubi e abobol'a . Sendo os inrlios os mais feios de todos 
os que se encontra m, são em compensação os mais perfei-tos em 
seus trabalhos. São exce ll en·tes oleil•os: ·te em vasos de. barro 
fei-tos com syme·tl'ia e formos ura . São ·tambem cl enominados 
S"yás. 

CINZEIRO. llio do illstado da Bah ia . Acc t· esce •üe-se no 
fim - e desagua no Parag ttas ú. 

CIPARENAUA. Igat·ape do Amazonas . Passe-se es~e vo
cabulo para a pag . 5<!7 antes da pa la Vl'a Cipó . 

CIPÓ. Rio ele Minas, a fl' . do Parauna . Accrescen te-,;e no 
fim: - Nasce na se t·•· a das A.t•a t·as. mun . el e Sa nta Luzi a , e 
r~ cebe a lém dos affs. :•.cim a clt ·• clos mais o Cachoeira de 
Cima, o Cachoeira de Ba ixo. P edra Bl'a nca, pela mat·gem 
dit·. ; o Extrema, P irapetinga de f:ima. Lages, T:.tm and u<\ , 
Guaribas, Quilombo, Capim-puba, Batn lh a . Pi,.apetinga de 
Baixo , Breginhos, Monjolo, Picaria e Cafuncl ó pela esq ue rda . 

CIPÓ. Sen·a de Minas Geraes . Acct'escente- se no fim:-
0 Dr . Gatão Gomes J at·dim (Rev . Ind nst1·ial de Min as Ge
r aes, anno IH , n . 16) diz: « A serra do Cipó, que, destacan
do- se da sel'l'a do l~s pinhaço em pl ana lt , s . é cort<tcla pol' 
gl'an de numel'o de tribs . dos rios Cipõ e P a raúna, e tet·mina 
pouco acima da confiuencta (tres ktls . ) desses r•os, na cacho· 
eira grande do P~;traún a, separa essa se l'l'a as a guas do Cip6 das 
do Paraúna, notando-se ca lcar eos nas Te eten tes para o Cipó e 
gl'és nas suas vertentes pa ra o Paraú.na . Prolonga-se ainda essa 
sel'l':>. , inteiramente calcat'ea, pe la margem dir. do Paraúna 
até á sua juncção com o rio das Veihas ; contimi.a pelo v a lie 
e á dir . é atr avessada pelo rio Pardo, Gr e1 nele H Pequen o, 
antes ele unirem-se ; e atl'itstando -s , do va lle elo rio elas Velh as , 
segue o do Ctu·i matahy, onde liga-se com a serra do Cabral ». 
T em a altitucle méd ia ele 1. 277 metros. 

CLARA. (Sa nta) Rio de S. Paulo. afl'. elo rio Pardo. 
Accresce nte- se no fim:- Do mun. ele Sanla Ba r bara do Rio 
Pardo nos fazem menção desse rio desaguando no rio 
Turvo. 

COARY. R io do Amazonas . Accrescent e-se no flm :- 0 Sr: 
B. de Marajó (Obr. ait. ) diz: « IJ:' um dos rios reputados 
m ais abundantes elo A. l to Amazonas, sua foz é situada aos 
4o 3' de lat . S . e na l ong . ele 314° 18' ; CO L'l'e de S . ao N. · 
além da fo z, cuj a posição indiquei, tem uma outra um pouc~· 
mais acima e de menos Ia rg nra. Logo nas prox imi d:.des da 
boca é bas tante la rgo , pois lhe dão perto de duas leguas ; 
estreita, porem, r a pidamen te; é nave!l'avel em ca nôas por mais 
ele um mez. E' neste rio , e m um a planura ehvada da sua 
margem dil'., quatro Ieguas acima da foz, .CJU? est~ si
tuacl'o o pov. de AI vel!os ; ju nto a este. Jogar o r tO (Ól'ma uma 
bella bah,ia na qual desagnarn tres r1os. Destes, o ma•s or•
ental, é a contin uação elo Coary, o segu ndo é o prucuparaná 
e o terceiro é o Urauá ou A.r auá ou Cuamé , po1s. pel os tt·es 
nomes é conhecido . Suas terras abundam em sals<t, oleo de 
copahyba, suas aguas são piscosas e suas pntias são mais 
abundantes em tartarugas. Outr'ora foi habitado pelos indios 

Catauix.is e Ium as, l~o. i e, porém , ?S índios C{Ue m ais abundam 
são os Muras e os Mtl' an has ; mmtos dos ulttmos se em pt·e"'am 
em ,e,.v •ços cbvel'sos. A sua extensão a i11da não é bem co~be
c•cla , nem as su1ts nascent s ; tem a lguns regatõe caminhadn 
em ca nôas por 40 cl •as e cn lcul a m a extensão pet·col'ri da até 
a~uell e ponto, ao qlla l podem ch egar igarités , el!) cerc<t ele 
90 leg uas . . Ate o pontn a que tem cheg..tcl o é livt'e de cacho
emls , e chzem os incli os que em suas cabeceiras ha be ll as 
campinas na ma •·g-em d1r . ; pat'ece prova vel qu e es tas cam
pinas sejam aquei'Ias que os exp loradores elo Pur ús noti
ci a m existi r muit') no in ter iol' a 63 leguas mais ou meno~ 
el a foz . » 

CODAJA~. Lago do Amazonns. Acct·esceote-se no fim:-
0 S~ . Ar au.1.o Amazo nas di?. :. « Lago da Guyana entre o -8o
lt nloe~ e o r10 Negro,co mmu •ncand o co m o An iamá e Anamá. 
~espe.1 a na ma ,.gem esq. elo Solimões por dttas fauces e n-Lre á 
Ilha Gu1Jat'a(uba e o ribeiro Tinin ga, em fl'ente a prim P.ira 
da segunda e te•·ceil'a bocas elo Put·ús. fl a seg unda da ter
cen·a e qn a r ta bocas do mesmo r io, 46 l eguas acim a da cou
flu enc •a do l' lO Neg t·o e 124 ela foz elo J amunclá . O seu d ~s
aguaelon ro foi loido por muito tem po pela pr im eira e mais ori
ental elas nove boca~ qud suppunham ao r io J apurá. H a 
g r <t ncl afll.uencw. nes t~ lago por occasião da vasante pa t·a 
pesca do pircwueú e manip1.lação da manteio-a ele tartant<>a 
e,do pe ixe-boi. E' mu i apta a situação pa ,.a

0
uma pov . , n'iio 

so porq u~ intMpondo-se entre Manács e Coary quebra r á a 
rr: o n o~on1a que encontra o viajante em lão grande e pe no~a 
rl! stancta, como pelas propor ções Ci Lte ofl'erece a fertilid ade 
de suas margens, que j:í. conta m alguns estabelecimentos 
ruraes .» 

COITE . Viil~ da Bah ia , Accrescente- se no fim: Situada 
sobre um monte a renoso de peq ttena elevação. a sete lego: as 
da c id arle da Serrinh a . a oito do arratal ele Sa nta Luzia 
cinco do arraial do Valen te. 15 da f reg . do Gavião, ~e is d~ 
Riacbão do J acnipe, 10 da f t·eg. do T anquinho, 16 ela cidade 
da J1' ira de Sant' An na, seis elo al'l'aial elo Cancleal, tl'es da 
estação ela Sa lgMia no P t•olongamen to e 10 da vil! a do Razo· 
compoRta ele cas as terreas ca iadas, fo t•mando seis r uas c um; 
praça, em que se ach a a matriz de N . S. da Conceição. Nessa 
pt•aça te m Jogar as fe it·a~ s~manaes . Ha ma is um cemiter io em 
distanc ia de qu inhentos metros ela villa. em boa pos ição, com 
u ma capelli nh a . Os h abs . elo mun. cria m gado ,·accum ca
Yallar, suino, lan ige ro. capl'ino e muar e cuftivam fu mo,' a l
godão, mandioca. batatas, etc . Su<t pl'inc ipa l inclnstria é a 
fabricação ele r ed ps, pannos el e algodão, fumo de rolo e des
cat·oçamen to de a lgodão com cujos produ c tos com,;ercia a 
vi ll a com a capit~.J. Alagoinhas, Fe~ra de Sant'Anna Ser .. 
ri nha, Bom Fim, Jacob ina , Monte Alegre etc. Dista 50J~guas 
da capital, com a qual se communica pelas estradas de fet·ro 
do pt·olongamento e da Bah ia ao S. F rancisco. Dentre as 
sert·as que atravessam o mun. notam-se a do Mucacmbo, a 
du~ s leguas ela vi lia , a do Pintado a seis, a dos P óços a c inco, 
a Bt·anca, além de outras ; e entre os morros o do L opes e o 
F undo. Com pl'ehencle os arraiaes do Va lente, com uma ca 
pella. e ela Salgada . 

COLONIA. Vi lla do Piauby. L inhas oi to depo is de junho 
elt,! 1890 accrescente- se e Lei n. 93 ele '18 de junho de 1896 . 

COLUMY. Urna das cachoeiras formadoras do rio ela Ca 
choeira . Accrescente-se no fim: Na Planta Geml do abaste
cime nto cl'agua, a nn exa ao R elat . ela agricullurlt (1895) vem 
mencionada essa cachoeil' a desaguando no rio Utum . 

COMATIÁ . Rio do Amazonas . Accrescente- se no fim :
Pequeno rio não explorado habi tado po<' indios Colinos. !]; ' 
gabada sua situação pelo co ntraste qne ofl'e recem suas margens, 
uma a lta e ouit'a ba ixa. Para ella fo i mudada a pov. de OH
vença com o nome ele Alclêa de S. Pecl,.o . Só e ncontrei este 
rio me ncionado na Carta de Spix e Martius, com um curso 
bastattte g rande e desembocando acima da pov. de Castro de 
A.l\' araes (Ave!ans , segundo a lgun s) que no l'vfappa. ele Mr. de 
La Condarn ine é apontado com o nome de l!Jv i r a tiba. e por 
outros co m o mes mo nome na ma l'gem sep·tenlrional do· Ama
zonas, pois qne. es t.a pov , por a lgum tempo al i persistiu, c 
depoiS nos outros Jogares: u m pro~imo ao riacho Aruti e 
out r o entre os l'iachos Matur á e Ma tut'acnpá, depois junto ao 
Tonantins ou Caianá na marge m N., e finalmente onde ho je 
está seis leguas acima ela hocca elo Iça, sendo em 1833 elevada 
á f reg ., com o nome dé Maturá . 
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CONCEIÇÃO. Villa elo Amazonas. LinhM duas em logar 
de - com. de Parintins - leia-se - com. de seu nome - e 
acct•escen te- se no li m: - Foi creada co m. pelu Lei n . 13'l ~e 
5 ele outubro de 1895 e elevada á cidade com o nome ele Maues 
pela L e i n. 137 de 4 de ro a io de i89G . 

CONGONHAS. Rio ele Santa Catharinu, das3gu!' nu lagôa 
do Caroacho . Acct'ascente- se no fim: - Do Estado ass un des
crevem esse L"io: "Rio que nasce pe t·Lo do elo Tubarão e d es 
aglla ua ma rgem occ ielental ela lagôu do Ar mazern, clepo ts ele 
a lt·a vessur a ele J agua rttna .» 

CONQUISTA. Pequeno rio de Minas Geraes aff. elo rio 
das Monas. Accrescente-se no fim :·- Suas agnas descem ela 
Ma ntiqueira, pel'lo elos Tei xeiras , a 1. 200 me Lrosd<> ~lti lud e .; . 
é fo~mado pela ;jtincção de pequenos corregos . A ci H·ecçao geral 
é ele SN. Sett va lle é bas ta nte estreito e si nuoso, ·tendo a bacm 
u ma laroo, ra max ima de 10 kil s. Depois de desenvolver a pprox t· 
maelame

0

nle um pereu t·so ele 30 kils, entt·a no rio elas Morles,c in co 
ki ls . acim a ela estação ele Ilhéos e a 1.005 metl'Os ele a ltitude. 
Recebe pe la margem cl ir . os co rregos do 'l'ot~res , _ elos Rosas? 
do Severi no , elo Gtulherme, do Fa t•ço la e da \i a rgta ha e J?e~ a 
esq. o do Araujo, da Cbacara, elas 'l'res Pontes e elo Cap!lao 
Jacintbo. 

CONTAS. Rio ela Bahia . Ac:Cl·escente- se no fim: - O 
Sr. Dr. Francisco Vicente V ia nna dá-nos na sua 11!1 em o·t·ia 
sob1•e o E stculo de~ Bahia a segn in te descripção desse ri o : « O 
Rio de Contas nasce duas leguas 110 S . da villa elo Bom Jesus 
elo Rio ele Contas no alto ela Serra ela Tromba. A principio 
corre para o N. , e: con tornando a cl i·ta vi li a eJl_l um bello semi-
circulo, volta- se para o Na sua origem lorma a serra um 
alto penedo que lhe clett 1ome, de onde sabem duas ser ras 
pat·a o NO . , as C[ttaes se abrindo em fónna ela ·tnangu lo, 
tendo no meio uma camp chamada F azenda elos Geraes, 
cujas aguas correm pa r . de Conlas como todas as que 
dessas serras tomam a ár e S. e L , indo para o Para -
guassu, as q tte tomam a de [ , e pat· a o S. Francisco ns que 
procuram a ele O. Ao lado ela serra ela 'l'r omba nascem, mais 
ela pa t··te de Bom Jesus, o rio Cttrralinho, o Ca·tolés e o Pal
meil'a s, qu e un indo-se abai :~:o da. Tro mba , toma~n o nome _ele 
R ibeit·ào ele Ca toléo, que ainda e formado por mats otrt ros l'! OS 

ori undos da se!'l'a elo Gtta rcla-rnó t•. Unicl"s assim o Cur m linho 
e o Palmeiras sub o nome el e IU heirão de Catolés, CO!'l'e este por 
extensão de uma legoa e ], nça-se no Ag11a Suj rt, ori undo elo 
pico ele I-tab ira ela mesma sernt. do Gtta rda-mó t·, que seLe legoas 
a Sill . ela villa ele R •lll Jesus se la nça no Rio ele Con·tas depois 
ele u1n cu rso de clvze legoas . Reforçado assim pot· todos es tes 
rios. segue o Rio ele Con·tas se tt cur.so para Sill . e rece ue a SL~ . 
ela éidacle ele Minas do R io ele •Con tas o Brttmado, filho elo mor ro 
das Almas e que meia legua abai xo da cidade fórma um a vi s
·tosa cachoeira . Mais acleante r ecebe o grande rio Santo An·to
n io engrossado pelo Tapera e seis le~ua~ aba ixo o Gavião, 
oriundo ela serra elas AlmaB e engl'Ossacto a dtrelta pelos rJos 
Condeüba Sant 'A nna, Cantla hrava, Barra ele Sa nt"Anna e Res
saca, e a~sc1. pelo Poções, Gentios e. Duas Pa~.sage ~s. Ainda 
mais abaixo 1·ecebe o r10 de Co ntas a esq . o St ncora que vem 
ela serra ele seu nome, o P reto, ·das P edras, Managerú, H.ibeir ão 
de Areia P ir es Agua Bra nca, Oricog uass ú. e ou tt•os que u tt·a 
vessam grande~ mat tas, e pela clir. o Gron gogy, engrossado pelo 
Salin a . Abaixo cle$ta ultnu a conflue nc1a esta o sJt 1o e Salto 
dos Funis. Liv re des te ol;slaculo, segue o r io (le Contas se tt 
curso pat·n L . ·tê vir formar baua na vi lla ela Bat"I'a tlo Rio 
de Contas, onde apresenta um bom an•:oradouro, ele quatro 
braças ele fundo em la ma. 

CONTENDAS. D.ist. elo mun. d·l Bae pencly, em Minas. 
Accresc nte- se no fim :- E' a trave; sado pelo co l'l'ego Co nten
das, que nasc3 no mono Ita una. T em famosas agu~ s tm neraes . 
Cu ltura de ft1mo a cereaes . Industr1a pas·tonl . Dtsta ela Con 
ceição elo l{lo Verde seis hls., ele Cachambú i5 e ela c i dacl~ ele 
Baepe ncly 27. E ' servida pela E . ele F . Minas e Rio, que a lu 
tem uma es·tução . 

CONTENDAS. "C" ma das es tações ela E, de F. elo !tio Verde. 
Accrescente -se no fi m : -E' ligada a CacJ, a;mbú. pot· um rama l 
fe rreo . 

COPACABANA. SnbUl'bio elo Di stl'ic lo Fecle t• a l. Accres
cente-se no· fim: - Na pra ia deste nome, ao S . ela barra., 
mandou o vice-rei Marquez de Lavradio levan·tar varias fortifi 
cações com o ftm de impedir o desembarque ele forças, que , desse 
ponto facilmente penetrarillm na cidade; re rorça c~as com otrtras 

em i 8.22, ficaram guarnecidos os se_gnintes pon tos : o clesftl;~.dei r? 
elo Leme , o for te a baixo desse cles fl lacle tro, a .pon la da Vt';'ta,t 
do Annel e mais para clen·t t· o no logat· da P mssaha, o fo1.Le c e 
S. Clenie t;te, para gua t·clar a estmda el a L>~gôa P!lra Botalo~o; 
os quaes fo ram lodos desarmados e cl esg_uarnec tclos en~ 183~. 
Em 1863 foram projed aclas e ·tive t·am pnnc1pto de execuçao duas 
obt•as de defeza aos lados ela po n·ta elo Annel, a prnneHa como 
nome ele Gua nabara l'rotrtei ra á ilha ela Cotnncluba, onde ha,•1a 
ves tígios ele trincheiras, cles·ti nacla a cruzar os fogos com os de 
Santa Crur., fó ra ela barra; a s~guncl a, no loga1· d~ anttga Vtgta 
ou ill spia, para varrer com arhlh an a a exte nsa pra1a. Suspe ns~s 
depois ess:ts ob t·as, hoje ·tra·ta - se ape n~ s de co n serva;~· a porç~o 
coustruicla, cuja co trLinuação e co~clusao nuuto co nvem, a v~s ta. 
da impor·tancia do sLt to, em relaçao murto ltrtnna com_ a defeza 
ela barra e porto, e na proxiuudacle de um baHl"O mtuto consi
dera vel cl a -cicl ad·e. 

CORÓA GRANDE. Log. do Rio ele Ja nei ro, no mun. _de 
Ha o·ttahy . Accrescen·te- se no lim : - Nes·t~ Ioga r, no unt~o 
ca~ i nho que, pela costa do sul, desde Mangara'tilJa, seguu t. 
pat·a a vi lla ele Itagua hy, co n:;·tmw- se um fol'te composto ele 
uma ·tena lh a e duas ba·terias u cavalleiro della, mont<mdo 
·tudo seis canhões, qne ba·tia m completamente a estrada~ a 
pr a. ia e o ma r visiuho . Na foz d? rio constr uw -s e, em i 818, 
uma trincheira. com qua tro canhoes e ~o 1n,ter10r da v~la 
duas obras sem e! han·tes, o que ·tudo, por i::t l La de couservaçao, 
é provavel que tenha desapparecido . 

CORRENTINA. Vill a da Bahia. Acc1·escente-se no fim, 
Situada ú maro·em d ir. do rio das Eguas, a11". elo Con ·ente e 
inn ave,.avel po~· obst ruirem-no diversos rochedos, 12 legu<tS 
acima ~lo Po1·to ela San·ta uiaria ela Vic to ria e 40 de Carinha~ 
nh a ; composta ele casas tet·rcas, fei t a .~ ele madeü-a, adobe e 
barro form ando '12 ruas e uma praça , a praça Grande, onde 
acha-~e a matri z de N . S . cl <t Gloria, com ft·e nte para o rio. 
Nesta mesma pt·aça ha ma,is un~a an tiga cape ll a , a casa do 
Concelho fr onle it•a á ma triz, bem constl"llida, e um ban·acão 
onde tem' logat• as fei ras semauaes . Seu comm er cio é activo e 
·tem transacções com a vi !la do Porto ele Sa nta Ma ria, para onde 
exporta os ptoduclos de sua lavoura , como assucar, rapadut•as , 
cach aça , feij ão , at"L"oz, fa l'i nha, milho, bort•acha, couros e 
madeira, bam como com dtversas povs. goy!\Jnas . Os ha bs . 
deste rico mun . siio na mór parte lavradores e cr iadores , e em 
peqqe oa part3 mineiros ele ou ro, de que ha g run cle abunda ncia 
n e~te mun. e que, segundo o cor.:>ne l Dttrva l, deu causa a ex· 
plot·ação do Ri o elas Egttas em 1791 pelo padre Anacleto Pere ira 
·elos San t,os. Conform e a opinião do mesmo a utor, o ouro é 
encon trado alli em toda a pa1·te, ta nto no rio, como na ·r ua e 
a té no ch ão elas casas não a terrad as, onde no proprio cisco se 
acha m faúlhas , que, accumuladas pe las mulheres. tem forniado 
pequ enas pot•ções par a vender. Dista a villa iGO leguas da 
ca pital. A L'llcl1mentar e aLr azada lavoura ele can na produz 
~.ssucat• em in numeras e pequenas enge nhocas mov1clas por forç a 
de bois. O mun. é abundante em aguas o que ·tem ·tor nado o 
refugio elas popul ações do~ muns. elo Riacho ele Saot'Anna, 
Macahubas e outros c1uanclo acossadas pelas seccas . A origem 
ela villa vem da época elo descobrimento elo ~ut·o no rio elas 
En-tms então chamado n o Rtco por essa r azao, e depots elas 
Eguas ' pelus coL·rel'ias que faziam os vaqueiros montados em 
eguas brav ias. 

CORRENTI NHO. Rio de Minas . Em logar ele - aff. elo 
Canôas - lêa- se - a ll'. do Corrente ele Ganõas - e accrescente
se no fim : Recebe o carrego ela Lavrinha. 

CORUMBATAHY. Rio ele S .. Paulo. Linhas •! suppl'ima-se 
- Nasce para os lados ele Arara,qttara . 

CRIMI NOSO. Con ego de Minas, aff. do rio Gra nde . Linhas 
dttas depoi s de - desagua - acct·escente- se- na n1argem dir. elo. 

CRUBIXAES. Rio do Rio de Janeiro. Em Jogar de a tr. do 
Mncahé - lea-se - aff. do S . Pedro, que o é do Macahé . 

CURAÇÁ. Com. ela Bah ia . Accrescente-se no fim: Com
prehende os clis Ls . de Capim Grosso, Cho ~·och ó, Varzea da 
Cuia, Pa·ta moté e Ba rro Vermelho. 

CURIMATAÚ. Rio do R. G. do Norte e P arahyba . Ac
crescente- se no fim:- Além dos tribs . acima r eferidos recebe 
mais o Ul'iuna, riacho das Pedrrts e o Car valho . 

CURITYBANOS. Villa ele San ta Catha rin a. Accrescen te-se 
no fi m : - O mun . é regado pelos rios Marombas , das Pedras, 
Correntes, 'l'aquarus!lú, Lageaclo Raso, P ecegueü·o, Btrtiá, Es~ 
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ta ncia Velho, Ca deia . Can ôas, Cachorros, Pon te Alta, Ponte 
AHin ha, Agua Preta,· Caveiras , P om bas , Am_?la Faca e diver
sos outros . Cultura de fum o e cereaes. Crwçao de gado . D1 s La 
'72 kil s . de Campos Novos e de Lages. Comprehende a !'reg. de 
Santa Cecilia e os povs . Lageadinho, D'axio::ll das Agua s, Passa 
Dous, Perdi zinh as, 'l'aqua r ussú, Corren tes , Ca baçáes (ele ba ixo 
ele c im a e do meio) , Lageaclo Ru so, iV!a rombinhas , P on te AHa 
elo Rio elas Pedras e Poli Le AHa de Ca1Jôas . 

CU RNICHAU Á . R io elo R . G . elo Norte . Em logat· de 
Curnichaui - l eia -se - CL!l'!Ü nchauá, e accrcsce n te- se no fim : 
Rece iJe o~- Santo, Raposa , Timbaúba e Ipoeiras . 

CU RRAES NOVOS. Vi ll a elo R . G. elo Nor te . Accrescen
te -se uo fim : - Recebemos elo Sr. 'l'elem aco ele Aratljo Galvão , 
em '1 0 éle fevereil'o ele 1895, a segui nte infonn açii.o : «A vi lla 
ele Curraes ~ovos, que es tá na bifurc<lção dos r 10s Curraes 
Novos e 'l'otoró. fo rm a ndo uma pitto 1·esca vill a el e apras 1vel 
aspecto, era ém iSOB, (segundo a tracli cção) uma s imples fazenda 
de crrar. clenom i nada faze nda dos Curraes Novos e ele pt'opn
eda cle do capitão - mór Cypria no Lopes Galvão . O mes mo capi
Mo- mór constibui o um pov . e a .2<1 de fevereü o de '1 808 L".eque L·eu 
ao enLào bispo de Pet'n amb ltCO D. J osé Mat' la de AL'UU.JO, IJL'O
visão para eri o- ir uma cape i la dedicada a San t' Anna. na sm~ 
f8zenda, no c1 u~ sendo a·~tencliclo o Revel . bispo commetteu por 
sua vez pa ra benzer a pl'i me ira ped ra e la nçai-a no logar compe
tente ao R evel. parocho da f reg . ele an t'.\nna do Seri eló. a q1Le 
então pel't~ n ci,a a dita fazenda e l'oi tal o seu in creme11to qu e 
no anno de 1890 foi elevada ''t categor ia de vi lht e inaug ura do 
o mnn. a 6 de fevet· eiro de 1891. Agi tando-se em 1888 por todo 
o Est'lClo (en·tão prov .) a questão «Abo li ção» ~ « Libertadora 
Norte- R ioo-ra nden se, nomeiou uma comnnssao compos·ta do 
co ronel La

0
uren tino Bezerrn ele Mede iros Galvão . pres icle1Yte ; 

·tenen·te- cor onel Joven ti no ela Si! v eira Borges , tenente-corone l 
Cypria. no Lopes el e Vasconcellos Ga lvão, capi tão José Gomes 
de Mel lo e capitão João Jeronymo de Souza, par a tra·tar em ela 
ema ncipação total elo mun. e devido aos esforços dessa mesma 
commi>s5.o, fo i o mesm o m un . emancipado da nodoa. da escr·a
viclão no di a ·19 Lle ma rço ele 1888 . A edilicação ela vil l a é 
muilo r egular e em gera l de gos to modern o. W form ada por 
c1uatro ru as bem ali nbaclas com 80 casas t erreas, na maior 
pa1··te de simp les mais elega nte n. rchitectul'a. O mLtiL é l imi 
·tado ao N. pelos de SanL'An na do Ma tLos e An o- icos, ao nas 
cente pe1o de Sa nLa Cruz, ao S . pelos de Picub y (Es tado do 
Parabyba) e Acary e a.o poente pelo de F lores . O aspec to 
pbys ico é em gera l cl~s igual e pecl 1· egoso, sendo o clima tempe
r ado. doce e saudavel. Do recensea mento íe1 to no c!Ia 31 ele 
dezem bro ele 1890, consta o numero de 4 .7.26 a lm as, se ndo 
2. 298 homens e 2 .428 mulheres . Entram-se m ui tas minas no 
mun., notando- se entre ou tras a ele enxo fre que ex.iste uo sitio 
'l' rangola. O principal rio do mu11. é o Curraes Novos , ouLr 'ora 
Maxinoré, qu e nasce na serra denominada Doutor FJ depois de 
um cm·so el e 48 kils . atravessa a vtlla e entra no mun . do 
Acary, sei:; kils. abaixo da mes ma vi !la, recebendo como t ribs . 
os ri os Totoró, Ar eia , Cipó e Mulungú . Exts·tem n o mun. du as 
cadeias de montanh Rs q ::e sáo Sa nL'Auna serra agrico la ao N . 
da vill a e 11}mbnl'anas on Piracinunga ao 8., e os monLes 
isolados Pico do 'l'otoL·o , i\.faxinoré ou Chapéo, Areia, C:tscavü 
e ~ena Ve rme lh a . O mun. tem 419 eleitores e '122 jnrac!os. 
Possue o mun, o cemi te t·i o publico e capell a , fund ados pelo 
povo em 1856 e a c<tsa do mercado publico, co ns truida por inicia
·tiva particula r no a nn o de IS66 , se ndo pequena e sem comm o
clidaeles. Está em con strLlcção a casa onde tem ele i'Ltncciona r " 
rlntendencia Municipal. O ensino prim ari a da vi.lla co nst<t de 
du~s caueims de i ns t. uma de cada sexo ttmbas manü ela .; pelo 
co fTe estacloa l. Ex 1st<:. na ' '-"la uma agncta ele co rre io que 
rene!~ an nua lm ent 30;;:; . A mdusLna ag ·tcola, um a elas prin
c ipaes fontes ele riqueza do mun., consiste não só na cult Ltr:l. 
ele legumes e ou tros vegeLaes que ser vem ele _alimentação ge t·a l 
do povo , como na ele gene r os de exportaçao como a lgodão, 
carne secca, queijos elo Se l'idó , co nrmhos e borracha de mani
çoba. A borracha de maniçob:., que se eslá colhendo a uns 
quatro annos e m diversos pontos el o mun., é u ma indu s tria qae 
prom e Lte um f1tturo ele prospet·iclades para o comm eL·cio . A 
cl'iação de gado vaccum, cava !lar, etc . . en tL·egue embo ra ás 
f01·ças ex pon ta nens ela nn tu reza, não deixa ele form aL· um dos 
principaes ramos ela inclu st l'i a j á para consumo , Ja pa ra expor
tação. O comm ercio que va i e~granele desenvolvimento e é ele 
um fuLnro muito liso ngei t·o aLten Lo a gran de cultura de a)goc~ão 
n as r~rte is margens dos rios e riachos do num. e o fa brw o 
ainda que t•ttdimenta r elo queijo elo Sericló, que tambem é um 

dos l a t•gos ramos da indnstria ele: nossa zona, além da feira 
semanal qu e ·teem aos sabbaclos, é f·etto em 20 es ta.belecim en ~os . 
lp ' um dos muns ._mais agricola~ do Est:tdo . Além elo solo 
fe rtt l!SS illlO do ~e r tao onde se J?lanta a lgodão, milho, e tc . , 1em 
a corel!lhe tra da sena ele ~ant Anna CJ'~e expor ta for inba p a ra 
quas t todas as fe.ll'as hmrtrophes . A freg . ele San·t' Anna de 
Gurraes Novos era uma peq uena capella fili al da de Sant'A nn a 
do Seri elú, pas>a ndo com ~ c reação ela fre" . de N . S . ela Guia 
do Aca ry em '15 de abr il el e '1 885 a pe1·~en~e r a esta ultima da · 
q ua l fo i clesmem bra da e e levada a egreja parochial pela Lei 
Prov . n . 893 de 20 ele ferere iro de 1884 , sendo a ins tituição 
canonica da 1'1-eg . a 26 de j unho de 1885 pe lo padre Manoel 
J oaquim ela Silva Chacon, seu pl'imeit·o paroc ho. No dia H 
el e e•atubro da '1 889 princip iou-se a r eJo ust r ui r a egreja matriz 
q LLe é regular e ed Lá. em conclusão, a qua l é feita so bre as mo
ele t· nas regeas c!' arte e vem da r um rea lce geande á villa . , 

CURRAES NOVOS. Rio do R. G . do Norte. Accrescente-se 
n o flm : - Desagua no rio p,, t engy . 

CURRALINHO. Vill a do Pa rá . Accrescente-'e no fLm : 
F oi elevada á c idade pela Lei n. 324 de 6 ele i ulho de 1895 e 
in stallacla a 15 de novembro do mesmo a nno . Linh as duas ~m 
l ogar de com. de Breves leia-se com. de MLtanà e acc rescente-se 
no fim : Comprehende as ilhas Santa Cn1z, In aja tuba CJ.b y 
Mucura , Pharol Velho, Maria no, a lem ele outras : e o 'fu eo d~ 
Pot'tilho. · 

CURRALINHO. Yi lla da Ba hia. Accrescente-se. no fim : 
F o1 elevada á cidade em junho ele '189õ . 

CURRALINHO. Bait· •·o de Santo An tonio da Cacho~üa uo 
~stado· de 1:l. Paulo. Accr scen te-se no fim: - Orago S . J~sé . 
F oi elevado á mun. pelR Lei n. 318 de 17 de agosto de 189õ . 

CURUÁ . Lago elo Pará . - Accrescente- se no Hm : - Es te 
lago d ivide-se em differen 1es partes , que tem recebidQ. difl'e
r en tes nomes como o de lago elo Cardoso, do T ostão , dos Bôtos. 
a dd iccio nand o-lhe ainda a lg uns os l agos Mucura , ·(Macura, se
gu ndo algun s) e ,Tavary. Dm·ante o tempo ela euc hente todos 
elles foernam um só lago, li gando-se ent re si poL' canaes oue na 
vasa o te ficam seccos, const i tuin clo o. lagos parciaes en un1~rados . 
A extensa o total do l ago é ele 20 a 22 milhas . Lirra-se á 
maege m esq. do rio Curuá . 

0 

CURUÇÁ . Villa elo Pará , Accrescen te- se no fim : - Foi 
elevada à cidade pela Lei n . 236 de 1,1 de maio de 1895; instal
l ada a 4 da ou'tubro él:o mes mo anno . 

D 

DELFINO. L agôa de Santa Catharina. Li nh as duas, em 
logar do Jaguarema lêa-se J aguaruna . 

DESTERRO. Log . no mun . do Cunha, em S . Panlo. 
Accrescente-se no llm: - Nesse logar acha-se um a impor tante 
cascata elo r io J acuhy. 

DESTERRO . J~s lação da E. de F. Oes te de Minas . Accres 
cente- se no fim : na liuha do S . Fra nscisco, no kil. 322. Foi 
ina ugm ada a 18 ele sete mbro de 189J . 

DIAMANTINA. Cidadce el e Minas G~raes. Accresce n1.e-se 
n o fim: - 0 Dt•. Catão Ge mes .J a,:el im , publicou n a R e1i1:slcb 
In cl-L•stdcbl ele i\I inas Geraes (15 de maio de 'lSOG . A n1lO Ilf. 
IV 17) a seguiule not icia a r espeito dease 111llli. : « A á rea elo 
num. ele Diaman ti n tt tem 7 . 800 ki ls , in clus ive as pa l'tes eles
habi tadas , nos platcawv elo Al'l'eneg-arlo e Ca bra l ; llmita- se 
co m a do mnns . elo Curvello, ao IV ., co m. as do JerJui
Lahy e Bocay 11va, com a de S . João BapLista a N~. e g _ ; 
com a el o 8et•ro a. E.; e com a d a Conceição a S tl: . As l inhas 
limi trophes entre os muns . da c irctunscl'ipção não se ach am 
a inda descl'im i nadas e por esta t·azão não é rigo rosa a da 
per ipb eria, da 5." circumscripção , max imé depend~ nclo de 
accôt·do o t1·açado dos limites deste com o Estado elo Espirito 
SanLO . Contém o !l11ll . t res zonas distinctas : i' Serta neja 
comprehende ndo os va lles do baixo Páraúna, das pa r tes in~ 
fe ri o re~ dos l'ios P a rdos, g l'a nde e pequeno, o do rio vury
mato.hy; o elas Ve lhas , toclo3 estes em terren os calcareos · 
o elo J equiünbonha; o elo rio Manso; o do rio Pre t~ 
e o do Arassuahy ; , es tes ult imos em te rre ~ os de quar
tzito, os clous pr1men·os e os ult1moe gneis~ICos. A t em
pera tm·a , nessa zona attin ge á maxima média de 32• , e a 
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altitudo n ão se eleva o mais de 800m a cima do IJivel elo mar . 
O capim bengo fr nct ifica. n essa zon a, bem como a mang ue ira ; 
os ft·uchos elos ca feei ros amadurecem em um só tempo; a can na 
de assucar , cu lüvada em gra nrle escala , é rica el e p!'illcip ios 
saccharin os : o algodoAit•o proclLtz fi bras fo r tes , finas e lon
gas ; ma rav ilhosame nte, p t·ocl uzem os ter t• enos, quer ca lcareos, 
q uer não, toda a sorte de cereaes e a uva . A porcentagem , 
do plantio par a colhe ita em a nnos regu lar es reguh : m tlho 
de 1 para 250 , no ta ndo-se nos ter t·enos calca reos colh eitas em 
annos chu vosos de 1.500; o fe ij ão de 1. 35 , o da_ secca ; ar ~·oz 
1.150 ; da mamoneira perde -se gra nde par te ~os lt·uc tos, tal e a 
abndancia deltas . 2a. A alpina ou di a mant1na , ca t·M tel'lsada 
pelas campina s, serras ~e grés, pelos terrenos vari_aveis , pre
dom ina ndo sempre o sehcoso, e pala sua a hundancta de fon 
tanaes das principaes bacias, com prehende os vastos pla nal tos 
di a mantinos e os vall es su pe riores dos atJ's. aos r ios J equi ti
nhonha, Velhas, Doce e Jequitahy . Nes ta zona do m tln., o 
clima é ameno; as suas al tit udes conta m-59 rle 850m a 1.8'l6 
me~ros ; a max ima temperatura não vai a lém de 28° e a mí
nima desce a 5o, em a lguns pon tos; é abu nda ntiss ima ele 
ao- uadas, com quéclas e levaclns, se ndo o li qu ido ct· ystalli no, 
a~ej aào e de superior q uali dade . Além ela mi neração el o ouro 
e d ia mantes, occupam -.se os !t a ba . na cu l tura. da vt nh a , da 
cevada, elo trigo, cente io, mandioca o elos comm uns cereaes, 
onde existem fachas de mattas . O ca fé, pr oveniento desta 
zona, é a romatico, saboroso e an eclondaclo, como o ca l'é i)'loka: 
a maturação dos ft· uctos do ca!'ee it·o rea lisa- se por camadas ; 
e eleve -se nota r que os fru ctos ma dtu·os seccam- se nas galhas 
e r aro' são os que cahem. E~se conjuncto de circumsta ncias é 
favora ve l á pequena lavo ura q ue lra La elo culti vo ela uva e 
dos cereaes, podendo occupa r-se tambem do rem unera ti v o elo 
cafeeiro . 3.o A ca l'rasquenta ou a zona el os chapadões, com 
prehende ·terrenos em nivei .i :tltos ele 800 a 1. 300m ele alt i
tudes e de clima tempet•aclo . Nesta zona , tambe m doctada 
com bôas aguadas, a cultura é a mesma da preced- nte: man 
d ioca, ca fé (ainda em pequena escala); mil ho fei jão, cano a, 
a rroz e bata tas Em todo o mun. , t ra ta- se de cri ação d9 gado 
cavalla r, suín o e vacc um ; do lanigero e el o cabr ~un, u m ou 
oti tro h ab. tem peq 11ena cr iação, visto não se ullltsa t·em ela 
ca r 11e de ca l'lle iro nem ela ele r,abra , e nem mesmo apro ve itam 
a lã d>t ovelh3 . Na zona serta neja, é onde mais desenvolvid a 
se acha a cri ação, vaccum e cavallat· : nella se encon tram ns 
utilíssimos barreiros ni tr o ,os, os campos do capim ve t·melho 
(assú) e os de d ous verdes . como os denom in am , porque es tes , 
si tuados na~ v ··redas dos bu ri~yzaes, q ueimaclos em feverei ro 
offerecem excel lentPs e verdes pástage ns no l'igor da secca . 
No mun ., já se acha m in troclnz idas , para crnzamento com _ a 
existente, di ve rsas r aças de g-ado vaccum . Na Gottvêa e Capao 
Gr osso, faze ndas da companhia Nor te ele Minas ; na fazenda 
dos Cafundós , propriedade el o Dr . Ped ro Matta; na fazend a 
de Sa nta Barbar a , propriedado do consel hei t• o Matta ; e na das 
Melancias, p t·opriedade elo coronel J oão Fe l icio doa San tos, 
vão prosperando os cruzamentos com Tonr inos, J agua nezes , 
Burh an, J ersey e Zebús. Para o mel horamen to d <t t·ttça cavallar, 
possue u m legi timo pttr-san a fa zenda ele San·ta Barbar a , e 
um cava llo norm a ndo . Ani mados como se ach am oR faze n
deiros, exploradas as m inas aur iferas e diama ntinas por co m
pau h ias extrangeiras ott por associações nac ion aes, como é ele 
esperar-se; s i não estacionarem a viticul bura : que tão rem u
ner a tiva e, as indus tl'i as fabris e ou ~ras e xi s ten t~ s n o mun ., 
em não remo to futur 0, se tor nará elle um dos ma is i mpor
tan tes do Estado maxi me s i contar com bõas vias de com
municação e li gação, para a expor tação de seus va r iados pro
duetos e a r te fac tos. P ara provat• o a dtan ta.men to elo mu n . de 
Diamant ina, bas ta citar q tte conta no seu ·te rt·i tol' iO as fabl'i
cas de tecidos de Santa Bar bara. Gou vêa, Perpetua , Ber ibery, 
do R io Manso, em const;- ucção e ele I nha by, em proJec to; 
mui tas r odas pa ra l apidação de diaman tes ; dous grandes cor
Lumes : varias engenhos para moer cann a, com me lhoramentos 
m odernos , turbinas e aper feiçoados ala mbiq ues, como nos en 
o-enhos das faze ndas elas Melancias, Ca runclós e Rio P re to, de 
propriedade esta da companhia Nacional Rio-Preta na ; g t·a nrl ~ 
<tugmento no plantio dá. videira, co ntando- se, só ·na cidade 
da Dia manti na e sub urb ios, per to de 60 . 000 cepas ; q ue a 
la voura vai adopLanclo melhoramentos , r ac ionaes ; e que, par a 
a mineração do ouro e di a ma n·tes , ·tem-se empregado mach J
nis mos modernos e u t ilisado a luz elrctri ca, pat•a os t r·aualhos 
noctu rnos . Apesar ela cons ta n te emigração da classe opera ri a, 
conta ainda o mun. 65 .000 habs ., em seus 19 d istric tos, dos 
quaes doze são essencialmente agrícolas . Só na cidade de 
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Dir.mantina eleva- se á 12.500 almas a sua populaçiio . A Dia 
mantina acha- se situada a 18.•, ·14' 3" latitude S. segundo 
Eschwege, ou 18.o ·lU', conf.., rme Milliet , e 46' de longitude 
occidenta l do merid ia no elo Rio ele J aneit·o. Achít· se coll oca cl a 
a c idade na encos ta E . do espi gão, d iviso!' das antas do 
Aj 11 n ta- Ajun ta e Beribet·y : em diversas loca li dades , not 'l m-se 
M alt itttrl es seguintes : 1.200w, ma tr iz ; 1. 24 tm. Semin a rio ; 
i.252m, de Ve nda Nova, ponto ma.is a lto h abitado ; 1 . i 23m , 
Rto Grande , e 1.109m, R a nc.ho da Pal ha, no snbnrb io d a 
cidade. Con ta 1.500 casas, todas habi tadas : poss•.te : Escob 
Normal ; Gymnasio. Lyceu cbt Un iã o Opera ri a , Semimwio 
Ep iscopa l, o co ll egio elas Irmãs ele Car idade, pa ra pens ionis
tas e orpbãs, nove [i;scola s esladoaes é 11m a munici pa l, uma es 
cola noctur na pa t'R adultos e ou tl'a pa ra adu ltas , In spector ia 
el os TerrenQs d iam ant inos, co llec tori us, estadoa l e fe de ral , 
Sub- adm inistL• ação el os correios, Hospita l de Caridade, Hospicio 
pa ra al ienaelos, Asylo pnra in vali dos; Cadêa e casa pa t· a 
JLtry, 10 Ig t·ejas e cinco Capellas , e é sécle elo Bispa cl n ele Di a
ma nt ina. do 4.o Corpo mili ta r de Polic ia ela com . do m11 n. e 
do distr ir.to helegra phico . Dentro e nos nr t·a balde < el a c idade, 
fLm cciona m di versas fa bricas de lapi claçfio, de cor tllme. ele 
vinho ele u.va , de ca lçados, ele joias . de polvnra , flores a t··tifi 
c iaes , de mei as , di vers ts ouri vesa r ias , a i fa ia tar ias e fa bt·icas 
ele fogos de al't i fici o. O sen impot· lante comm ercio. com todos 
os m11 ns. el o no rte rle Mi nas e com a p t• aça do R io ele .Ja11e iro, 
acha - se representado por va l'i as impol'tan tr s loja.s ele fa zend as, 
fer ragens, de lou ça , ele generos da te1Ta, d iLos de i mpor ta ão, 
seccos e molh ados; por um a compa nhia anonym a Nacional e 
por varias a ssocinções par~icula res . O movim ent o commel•cia l 
de D ia mant ina de,·e Plevar- se n. ma is el e 4 000 :000$ ; pois, 
calculo que o com mer cio ele viveres, consum idos pela pop, 
urbana , eleva- se. a nnua lm ente, á 2.208 :250:". ·tomando pO l' 
base a etapa minim a de 500 r é is por indi viduo. A c ida de , bem 
abastecida de exce llente agtl a potavel. captada no <t lto pl a 
nalto elo Guinda , pos sue, a lém desqa, yar ios ma na nciaes e 
m inas den tro do se tt cil'Ctti to. Os se us ecl i fi cios deixa m mu ito 
a desejat· , pela má construcção e a rcb itoclnra: o sys tem a dP 
exgotto é o peior possi vel , a in da o her dado dos nossos ante
passados De~ s e gran de melhoramen to a inda nã<'l tratou a 
munici palidade ele Dia man tin a; aguas estagna das nas pes
si.mas calçadas das ruas, tor nar i:1 m insa l uure esta cidade, si 
não fossem as boas cond ições cli ma tologicas que ell a possu e .» 

DIONEL . Pov. elas Alagôas . Em logat· ele em 'r r a ipú -
leia-se - no mu n. de Bello Monte . e accrascente-se no fim: 
A Le i n. '140 ele '1 5 el e jnnho ele 1896 creou ahi umn. escbol a . 

DI ONISIO. P arnchia de Minas . Accre~ cen te - se no iim : 
- Con fi na com os cl istl's . ele Sa nt'A n na do Alfl é, Var gem Ale
gre e S. Dom ingos elo P r <1 ta e ter ri to ri o do muu . r! e Cara
Jin ga . O ar ra ial es tá edifi cado em uma bel la espla nada. A 
pov . começou em '1858 ; tem t t•es ruas e u mas cem casas . Colos
saes :tlot•estas e phntações exis tem em elert•edor do pov . A 
agua, boa em geral no d ist., é pesada e ind igesta 1:o arraial. 
O clim a é quen te e secco no ar ra ial , que é sadw, embora 
s ujeito ás man ifestações pal ustres. A '18 kil s, porém _do a.rra ia l , 
nas maro-e ns despovoadas do rio Doce. cor re, ser10 r tsco de 
ap1nhar
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a celebre malei ta, quem for all i c.1çar duran te o 
verão . A pop . é de 2200 a lmas . Comprehen cle os pequenos 
povs . Bastos e Arêas . 

DOMINGOS DO PRATA (S.) . Cidade ele i\I inas . ,\ ccr es
cente-se no fim : O mun . occupa um te t·t· i tol'io calcu lado a p
pl'ox imada mente ele N. a S. , isto é , ele uma rect a tirada do 
P it·ac icaba a o S . Bartholomeu, .e m 108 kils .; de E. a 0 . , isto 
é, ela barr a do Sacramento :í. ca bece ira do Cobras , em H 2 kils . 
Limita- se a E. com o mu n. do Cat·at i nga pelo rio Doce; ao 
S . e a SE . com o da P onta Nova pelo mes mo rio ; ao S. e SO. 
co m o ele Alvim nopoll s pelas ver tenteq do S . Bar tho lom eu in
clusi ve, e Prata ; a O. com o de Sa n ta Bar bara ; a NO. com 
o ele Itabit•a t; e ao N . com Ita bira e F er t·os . - O aspecto do 
mu n. é, em geral , monta nhoso, porque s6 é pla na a marge m 
esq. elo rio Doce, que lhe per~ence . Ha a lguns vall es e vast as 
planicies á margem do r io Doce, onde se eacontra m g tgan 
tescas flo r estas primit ivas (mattas virgens) e fo rmosíssimas 

1 O limUe natural com o wun . de Habira é o rio Piracicaba . Entre 
esta rio e o limite actual do Prata hn. uma lingua de terra que não 
chega a seis k i!s. de largura, a qual pertence áquelle municipio. 



DUA -743 ENC 

lagôas, muito fu ndas, que se prestam á naveg · ção .- Entre as 
serras elo mun . nota m-se as de Jacr oá, Salvador Gomes, Boa 
Vis ta. mon·o da Sella e a serra de Mombaça. que att·avessa a 
pa r te .SE . elo mun. e toma os n omes de S. Bát-tholomeu,Barro 
Pt·eto, Sacramento c Posse. - En~re os numerosos n os que 
atravessam o mu n. notam- se o Piracicaba, Pr~ ta , Alfié, Onça 
G•·ande e Pequeno, A legre, S . Bar Lho lomeu, Santa Rita ·, Barra 
Al egr e, Sact•amcnto. Mombaça, Be lém, Bel la Fama, Macuco e 
mu i tos outros . - Ha algumas il h<JS no r io Doce, c?mo a do 
Sact·amento, Pellacla e Lucre da ; e di ve rsas lagôas a margem 
esq. do mesmo rio Doce, ta es como : a Nova, da Bal'l'a, Verde, 
Marobá, De!fino e G l'ande .- A pop. presum ive! .do mun. é de 
20 a 22.000 hahs . e da cidade de 6 .000 .- Dis ta do CaraLinga 
22 a 24 le2Uas de Ferros i6 da Santa Barba t·a 10, ele Itabira 
9, de Potfte Nova i4 e ele JÚvimnopolis7 .--Ha fe rro nos d ists. 
do Al llé e dos Il héos; ou ro nos d" cidade , Va t•gem Alegre, Al
fié e Ilhéo ; ped r a ele eabão, muito uü l á montage m. ele f?r na
lhas pa r a eng-enb o. em todo o mu n . ; no d tst. do Dwnysw ha 
muiLu fe r ro , amianto pedt·a ele c t·ysLa l e um metal que parece 
ser es1anho · no da ciclaele ha muito amianto e na margem do 
rio Doce um'a substanc ia que parece ·se t· ca r vão ~!e ped ra. Estas 
riquezas nunca foram exploradas , excepto o mtneno ele ouro, 
q ue o foi em i854 por pessoa desse mu n . Ha uma grande rl
queza ele fibras vege1aes qn e, exploradas, fo rneciam matet•i a a 
mu itas i:tdus tr ias.-S6lo uberrimo, es te mun. produz em abun
danc ia canna, milho, batatas, fe ij ão, anoz e mandioca . D~ 
café e elo fumo contém p lantações em meno t· escala, mas Ja 
promi,soras ele g rande fuLuro - As principaes especies de cria
ção são ; gado \vaccum . cava llar, muar e su ino. - Fabrica-se 
vinagre , aguardente, queijos, nu~ nte;ga, estei t·as, ch apéos de 
palha, sel li ns, arre ios el e so la d a n ta, chJco.tes, colcboes, etc. 
Fabrica-se tambem doce el e goiaba e ele laranJa e a lgu m vin ho, 
mas para o consumo locai. - A cidade fica rt.:as i toda á mar
gem esq. elo r io ela Prata, J.om 14 rua~, uma pi·aça no centr o ela 
c idade e umas 300 casM. 'l' em duas eg rejas, a matriz e a ele 
N . S. elo Rosario, sob re um morro. dominando a c idade : um 
hosp i tal ele ca l'i elade e casa ela ca mar:.t. - Sobre a or igeu1 ela 
çidacle conta-se que ba cerca de i20 annos Domingos Marq ues, 
explora ndo as terras deste cl ist . , então em mattas virgens, 
perdera-se e fizera a S. Dom in gos a promessa de edifica r-lhe 
uma capell a, s i podesse o rienta r- se; pt•omessa que cumpriu, 
ed ifica ndo no Joga r em que hoje é a matr iz u ma capellinba 
sob a i nvocação de S . DoJP in gos, com licença do Revm . J oão 
Gomes , a quem perte ncia m enLão as terras dessa localiclacle . 
- Comprehencle os d ists . da Vargem A legre, elos l lb éos, elo 
Dionysto, elo Alfié e do Sacramento, e os povs . Co nceição, 

- Espe rança, Dan·o Preto, Zé Perei ra, Barbosa, Coei h os, Car 
n ei ri nbos, P oço cl 'Anta, Te ixe iras, :Santa H.ita , Bastos, Arêas . 
Gramma, Baby lonia, Flor ia n na, Can tagallo e Mor ro da Sella . 

DONA. Rio ela Bahia . Accresce nte - se no fim: - Nasce na 
serr a ela Gi bo ia (freg. de Sant'Anna), marca o li mile e ntre as 
f regs. de S . Miguel e Santo Antonio de Jesus, recebe o rio 
Preto, t<Jmbem fi lh o ·claque lla sen·a, passa e m d ista nc ia de 
ttma legua ela cidade ele Santo Anton io ele J esus, enka na 
fr eg. ele Ar atuhyp , anele recebe os r ios )iacacos e Mol~ques, 
banha o engenho S . Ber nardo, abaixo elo qual serve de li mite 
en tre as fregs . da Estiva e J aguar ipe , rece bendo á esq . oBa
ptista e á clit•. o Cmucuçaba . No logar denominado Minguito 
recebe á clit·. o r io ela Est iva, com seus affs . Oiti nga e Jacirú, 
e seg ue clah i em diante com o nome ele Cahipe (em 1·azii.o 
de um pNJUe no ].JOV . eles le nome) ou Es t iva engrossado a inda 

-pelos pequenos, r tos da Len ha , _Sambue e out ros pela clir . e o 
Tap t c~lacoara. a esq : Sua d treoça'! clalli em diante é gera lmente 
a de N. e 1:na ts a ba1xo vem-l he aJn da pe.la d i r. o Potum ungú . 
P ouco abat:.o cl est~ ban ha pe la esq . a v il la ele J<~guar í pe pe lo 
lado meridional e lança-se então no Jaguaripe no logat· cha
mado Pon lalete. 

DOUS CORR EGOS. V illa de S . Paulo. Lin has duas ém 
l ogar ele. com. elo J ah ü -leia- se: - com . elo seu nom e. 
Li nhas 19, 20 e 21 su ppr ima- se - desde que vai desagua r 
até Jacaré-pepira, e accrescente-se n o fim : - Foi cren do com . 
peJa Lei n . 80 ele 25 de agosto de 1892 . Compreb encle o d ist. 
dos 1\Jineiros. A vi ll a é assim denomi nada por ser banhada 
por dous carr egas, affs. el o r io elo Peüe, t r ib . rio Jah ú . La
voura de caf~, canoa e fumo . Comp rebeu cle os clis ts . elos 
Mineiros e da F igueira e os barros Ventania, Figueira, Lopes , 
Mira, e Paredão. 

DUAS BAR RAS . Parocbia ela Bahia . L inhas duas . Rm 
l ogor ele mu n . de Cae teté -leia-õe - mun . de Umburanas . 
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E GREJA N OVA . Pov . do R . G. do Norte . Linhas duaH 
em lagar ele mun . ele ll'l acah yba - leia- se - m un. ele São 
Gonça lo. 

ELEUTERIO. R ibeir ão . Linh a u ma e m lagar de Itabyt·a 
- le i a-s·~ lLapy ra . 

ELVAS. Rio de Minas . Accrrescen te- se n o fi m : - O Dr. 
Augusto ele Abreu Lacerda (Beletim n . 3 ela Commissão Geo
grapbica e Geologica do Estad o de Minas) assim desc reve esse 
rio :."- Nasce na se r nL da Ma n tiqueira e é fo rmad o por do us 
rt be1roes, ambos com um per cur so de 16 ki ls. appr oximada
mente . Um delles nasce na serr inha. de l bi\ipoca, a i. 300 me
lros de a l ttlucle, com o nome de José P edro e va i ba nha r o a r
:a!al ele Santa lUta passando depo is perto. do. ~orro Alt~, junto 
a tazenda Pere tra da Cu n l•a; o ou t ro , n be1rao do J ose l'' i nt o 
vem dos mor ros elo Patr íc io fra !clea nclo a serrinha de José 
P i nto e cota a .estrada ele João Ayres a Santa R ita per to da 
fazenda do Balua, ambos se r eu nem na fazenda da Cachoeil'a 
antes de, rece berem o con ego do Engenho, fo rmando en tão ~ 
t' t O de Elvas, que, cor rendo pa l'a o N . , vai ba nha r o g ra 
cioso al'l'a ia l de l ber tioga , a travessando extensa var gem . Desce 

. depo1s, sempre s tn noso , em E<stl-et to valle, a té o pov . de Mon
tevJclJO . passando, depois de desenvolver -se em mu ltiplas cur
vas, Jnnto do a rt•a ial de Ilhéos . Um pouco abaixo, as a<> u as 
cavam fu ndo leito e passam em um sumidouro de 15 ~ 20 
me tros de extensão , surgi ndo Jogo adiante . Nes te logar os 
caçador eR passam , q uas i sempre ao encalço dos veados se ndo 
bom ponto de espera . Até per tu da po11te do F ra nco c~n tin ua 
sem pre o valle estr e ito e extrema men te cheio de meand 1·os . 
Da. pont~ até á embocadura no rio das Mortes, o valle se 
a la rga, a r isonhas vargens ma is ou menos a lagadH s appar e
cem, pr i ncipalmente abaixo da ·po nte elo .l!;]vas. ~ua foz do us 
ki ls . abaixo da esL<tção de T iraden tes , tem u ma altiL~de ele 
90ú met1·os , de modo que o r io clesuive la- se, depois de um curso 
approx imaclamen te de 90 ki ls., ele 300 mett•os. A' mar o-em · 
cli r. , aba ixo da fazenda ela Cachoei r a, r ecebe o carrega
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do 
l!l ngenh o e o elos Mor e iras a ntes de passa r p or Ibertioga ·ma is 
ad ia n te o ribei rão ]) uudo, o elo Candonga , o cor rego de' J osé 
Rod ri gues, que desce ela Ch apada dos (;reoulos , o conego da 
Cachoei ra, que ve m ela mesma localidade, e a lmixo d e Ilhéos 
o ribeirão deste non1e , q ue e o mais volumoso dos aft's. c!~ 
margem esq. !Jab i em dian te descem elo Morcego va rios ribei
r os sempre encach oei l'ados , sendo ma is importan te o que faz 
barra perto da f"zenda ele A . Cer queira . J unto a fazenda do 
ValeJio entra o corrego do Capão Redon do, ,e , ant':.s ~a po n t~ 
do Elvas, o car rego elo Manoel D1as . Até a foz sao msig ni
lican tes os mananci aes que demandam o ri o. Os carregas á 
margem esq . são os mais vol umosos , e descem da serr in ha do 
Wenceslao e da. lombada que a liga á de l bit ipoca . · Perto de 
l her tioga entra o ri bei rão elos Lemes, e , ma is abah:o r ,· cebe 
as aguas de u m co rrego q ue vem do Alto das Qua tro P or teira s 
O r ibe i rão ela Agua Limpa, que desce dos Garcias avolumado 
pe las ag uas dos corr~gos ela Lage e elo ll omes. qu e correm 
di rectamen te ua se rri nha do Wences láo, faz barra pe rto d a 
fazen da do Pottso Alegre. Antes ele passar o E l vas em ~Io nte
v id i~ , r ecebe o ca rrego do Váo, que vem dos m esmos a ltos 
~onunuando a afl:l•nr uma ser ie de pequen os correo-os até á 
fazenda de Francisco ·Franco , em fren 1e da q nat e·ntr a o 
ma 1or elos aff's . do Eh as, o ri beirão c1a Onça . Antes de che
gar ao arraial da 0 11 ça recebe o cor t·ego do E ngenho, e , a 
margem di r .. o r ibeirão dos Ma Lo las e o cor rr ego Gra nde . Os 
pr inci pa es afl's. , depo is de receber es te ribeirão, são; o corrego 
do Inbamuú e o elos Ca ldeirei ros" · 

EMB IRA . R io tri b. do P a1·a naoá . Accrescen te•se no fi m : 
- 0 Sr. B. ele Marajá, l l'atanclo do rio J uru á, faz o rio E mbira 
e o J atuarana-para nà afls. elo T J r auacá . 

ENCHA DAS . Ilha elo Distric to F ed er a l. Acc rescente-se n o 
·fim : « A ilha das Enc h adas uiio t inha nome co nhecido e 
llcou com a deno min açã9 de ilh a elas Enchaclas, porque , e~
'trando na barra elo Rto de J ane tro um navio carregado de 
i nstrumen tos 11gr i colas, pa ra o R io da P rata , e soffrendo a va
r~as, fo i descar regat• nessa ilha, e an nuncia nclo q ue vendia as 
encbadas , machados e fo11Ces, o povo a de n ominou ilha das 
Encha~as, .porque . a e!J a co ncorr ia p ar a a compra das encha
d as. Es&a t!ba fo1 dada em 1618, pe lo governador Ruy Vaz 
Pmto, aos frades elo Ca r mo, par a tira rem pedras para a con-

;• 
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St t• ucção da egw;ia e co n ve n to do Carm o, como cons ta do pri ~ 
mitivo li vro elo T ombo, que m e ofl'erece u o pacl t·e mest t· e fl'e t 
Alfeedo, e que olferec i a Bibli otheca Publica elo R io ele ,Ja nci t·o, 
cuja doa ção os fr ades não copia\'i'll1 n o novo l ivro el o T ombo; 
mas desejando saber .o modo porque passo u a i lhtt das Encli a clas 
a mãos parliculat·es, per col'r i o livro novo elo T ombo e nad a en
co ntre i a es te respei to e nem o conve nto actua l sabe Lel' si do a 
me nc ionHla ilh a de stta propt·i eclacle . I nvest.iganclo nos car ta 
rios desta capita l novos ésc la l'ecimentos , ache i o inve n ta ri o do 
capitão Phi l ippe Anton io Bat·boza , n o cutol'i o elo escr ivão Alves 
P enna , e a f! . 26, co nta qu e a il ha elas E nchaclas e t· a ele sua 
}J l'OJll'ieclacle com casa ele so bt·a do, capella , a r mazem, caes el e 
embarctue e 'clese mlnupue, .e todo t~neu o d:t i lha, ava li ado com 
tudo exist e nte ne ll a, no clt:t <I ele leve re tt'O ele 1826, pot· doze 
co n tos de t• éis ('l2:000$) ; cuj a il ha, es ta ndo nrrendada por seis 
centos mil r eis an nurtes (600''), desde o di a 1° ele nove mb t·o el e 
1825 a 3 l ele cle r.embr o de 1832 , a Antonio Mar tin s Lnge, como 
consta das decla rações elo inventa t·ia n te , fo i a d i ta ilh a elas 
Encha clas como se acha va , vendida a o mesmo An t.o11 io ii'I iJ. rl: ins 
Lan-c pela qua n tia ele ·t t· in ta contos de r éis (30 : 0QO·~) : eem187 1, 
o 1u i~iste ri o el a fazenda a co mproLt a o pt·opl'i e tar.i.o Lage, pot· 
m il e quatr ocentos contos ele reis , (Do Arch i vo elo Dist l'icto 
F ederal n. 10) . 

E NGEN H O.Rio elo E . ta clo el o Espil' ito Sa nto . Acc l'e~cente - se . 
n o fim: - O S t· . Daemon co ns iLler a como clous ri os clitle t·co tes o 
Engenho e o Fazenda . 

ENTRE R I OS . Vi lla elo P araná . Acet·escente-se n o fim: 
Esta vi !la, ecli [icacla por inicia tiva elo cidacl iio J acin tho Go mes 
de Oliveira , es tá s i tu a cl a nos Ca mpos Get·aes , so iH·e um a, co l
li na entre os rios Tibagy pel o lado ele E., Sa nLa R ita p~ Jo 
N. ~ Gtm ral!llna pelo O. O mun. é a travessa do pelos ri os 
Gua rahuna, das A lm as e por di vel·sos ribeit·ões . A la voma é 
de h er va matte, mi lho e fe ijão ; a i nclust l'i a p as tor il. c\.tra 
vessa o clis t .. com uma es tação nessa villa , l\ ill . de 11' . em 
constl'llcção,ilue l iga oPa ran iL a S . P aulo e ao 11 . G. el o Snl. 
'l' em mais uma es tra cl n el e t•oclagem que par te ele Pon ta Gt·ossa 

· e out r a que pa rte ele Palmeil·a. Dist !l. 30 ki ls. ele P o n La Geosga 
e 36 da Palmeira . Com pee bencle os povs . Fax rn a ls rnho , Bar 
r eiros Ma ng neirinha e Colonia elo Gua rahnna . T em cer ca el e 
iOO b~bitantes. 

ENTRE-RIOS. Cid a de ele Min as Geeaes . Acceescente- se n o 
fim: - Do S L' . Arthu t· Alves d 'Alcantaea Campos recebemos 
em ma eço ele 'l895 a segu inte in fo rm açã o : << A ciclacle de E nlt•e 
Rios (Estado de Min as Geraes). A cida de de E n ~re -Rios, em 
outro tempo dist . denom in ado - Beumaclo de Suassuhy, 
fo i como S . Braz ele Suassuhy , Desterr o de E ntre-11ios e Rio 
elo Peixe, um cl!l·a to pet·tence nte . á !'reg . de Cougonhas c! ~ Ca m
po , q ue Antão fazia pa r te elo a n11g? mtm . ele S . .José cl l1l-Re t. 
com . elo R10 ela s Mortes . Elev>tclo a f reg . pela R es . el a Assem
bléa Ger nl L egisla tiva ele ·14 de j ulho de 1832 e á Villa pe la 
Lei P t·ov incial n . 2. 109 ele 7 de j a neit•o ele iS75 eom a mes ma 
de nom inação de - Bl'llma cl o ele Snas suh y - fo i pela Le i 
n . 2.474 ele 23 ele outubro ele i 878 mudado o seu nome pal'a V1ll<t 
ele E nt r e- R ios , cuj a posse leve Jogar no d ia 28 elo mes mo me~ ; 
sendo elev acln. á ca tegor itt ele cid ade pela Lei n. 2.579 de 3 eleJa
neiro el e 1830 . Es tá s ituada e m uma col lina cur va . CJLlas i em 
fó r ma ele a rnphi thea tro ; s tta a l ti tu ele é de 1000 met:ros <teima 
elo n ível elo ma r . A cidade abra nge uma á l'ea ele cinco ki ls . el e 
circ um l'el·e ncia. e s 11 a fundaçã~ t~,, ~ a mesma ori~~n1 que f~ s 
ou tras povs . do mun . No pnnc1p_10 elo seculo X v ril os pt•t
meiros colonisa clor es que o btrver a m sesma etas , pela g t•ancle 
d ista ncia em que se achavam el a siicle ela !'reg ._, procum va m 
mame\' ás suas expensas um cura que celehmsse ·os actos r e
l i,.ic sos · e pa ra eclifLCa rem suas capellas buscava m sempre um 
l o"o-a t· m:1is pittoresco e elevado, e all i construi a m a lg umas 
ca~as, elas quaes só me n·te u t.i lisa vam q ua ndo ia m com suas fa
m ilia s assistit· a cle l.e rm in açla~ fes tas , q'tte ce leb1·ava m no a nn o. 
Dessa man eira os pr ime iros coloni saclol'es der am orige m a d i
versas po vs .. sacrifica n do aos ftlturos habs . á p l'ivação ela 
ao-na que a obtem longe ou á cus ta de claspencl iosos e ncana
~en tos . O cl ist . ela cid<tde d ivide- se a SIJ;. com a se t·r a elo 
Camap 11 a m; a E . co m S . Bt•az de Suassuh y; a? N . com P iedade 
el os Ger aes; a O. co m Des tert·o rle Eutre -R10 s ; a SO . co m 
La"'e · e ao S . com La ,.,.oa Doura da . Segundo o r ecensea men to 
ele 

0

1.871 a pop. de todo" o dist . foi ele 8'1<13 ha bs . Não obsta nte 
a pop . haver crescido , o rece nseamento ele 31 ele deze mbrc de 
1890. c! á ao cl is t. se is 111 i! e lan tos babs . , ·ta l é a sua cle fi ce ncia . 
Achàm· se quali ficados 523 e leiLores . R~uJJs e eilificios p ublicas . 
A cidade ele En~re-Rios divide- se em seis r uas bem r egu,la res. 

sendo a ma iot• a que va i elo P aço l\1rrn ic ipal ao cemiLe l'io e que 
e desde aque ll e eclifi cio a. te o la r g- o el a i\Ia tr·i :< , ca lçaria. Con s tlt. 
a cidade ele 208 casas,- se ndo -10 sobr ados , notrt n cl o-se entre 
ellas al g um as be m con fol' taveis . i~ m g-e r c~ l os ecl in c ios são bons . 
P ee soa tl cled ig na e bastante con hecedor a clas cousas des ta terra, 
o Sr . F r an cisco ele P a ul a el e Oli ve it·a Souza , a quem na s ua 
ma iot· pa r te , é de vido es te se r viço, r e ler i11 -me q ue sett pai 
m uitas vezes lh ' o eli ss~ que qua ndo o sogro clelle, o St· . Joaquim 
P ach eco el a S1l v a Leao em 1800, mud a ra-se elo territ ol'i o ele 
S . Bl'az el e Suassuhy pa ra esta local idade, cons tava ell a n1~e n as 
ele 20 casas . I.<; s tas casas n a s ua quas i total idade só se n briam 
nos domingos, di as san tos ou el e JJna lq ne t· festej o, qu a ndo os 
seus propri etil rios, lfUe era m f'a.zc 11deit·os . aq u i vi n ha m com su as 
fa míli as. Os eclificios publicos são: A a n tig-a casa dá ca ma ra, 
es ta ndo a c:l'cl êa uo pa dm cnto infe rir- r e fnn ccionanclo no su 
peri o t· a jus tiça p ublica; o P aço Mtmiç ipal, q ue é nm bo m 
p t'eclio com a s a ccomocl ações necessan as para ns r epa r Lições 
mn ni cipaes , tendo no ce ntt·o um r e)l' ul ador publico : e um pe
queno Lhea tro. Eccles iat ica rn en te, a freg. ela En !ee-Rios, cujo 
orago é N . S . el as Brolas , cons tn cl tt ma tr iz e el as ca pellas 
lil iaes de N . S. elas Dores da L ago inha, ecl iü ca cl a por licença 
elo cl ioces<tno. a 17 cl e ou Lu bt·o el e 1887 , el e N. S . ela Lapa dos 
Olhos d'Ag uas. ed ific ada , ma is 0 Ll me nos, n a segunda meta d e 
el o secu1 o XVJli e ele N . S . el a s Dores da Sel'l' :.t elo Ca mapua m, 
eclifica·Ja pot· li r.e nça cla mesma a u to l'iel a cle , eru 26 deJt!lbo de 
'l890 , es tas duas no di st . des te nom e. Da eg reja desta cida de, 
que até a smt elev;I .ão a categol'i.a de f .. eg . fo i com a ele Santa 
Cruz elo Sal"to, N . S . das Dor es ela Piedade dos Geraes, Con
qu ista . Bom fi m, S. Gonçalo el a P onte, Rio do Pe ixe e oull'Us , 
fili a l ela l'l'eg . de N . S. el a Co nce ição ele '~o ngo nb as do Campo, 
não se sa be a da ta da edificação ; pol'q ue os pr im itivo s l ivros , 
que podia m dar a lgum a l rtz sobt·e o assnmpto pt·P ~ um o _q,te se 
achem e m Congo nhas elo Campo ou S . .J0sé el 'J1; 1-Rei , hoje 'l' i
r aelentes , e que foi sé cl e ela co m . do Ri o clns Mor tes . Verifiqu ei, 
porem , <[ ue e m 8 el e maio ele 17,1-0, j á er a ins ti tu ída na canell a 
de N . S . cla.s br ot.ns , pelo Miss ionariq apostoli co i talia no F re i 
Luiz Mar ia ele 11' ulgo a i r ma ndade de N. S . elo Rosu io t. 
T endo-se em consideração '[ ll e o costu me dos bande ira n tes , 
por tuguezes e , em fi m, ha bs . da então capit ania das Minas 
Geraes ao esta be lecet·em-se em um l oga r era o pr ime iro cuidado 
er ig ir uma cape lla e dotal- a de um cape ll ão afim ele soccorre· 
rem-nos co m os rec nrsos espil'itu a.es , confor me r eferem provectos 
h istol'i ador es e escriptor es palt·ios • temos que naq uell a época j á 
·t inha-se dado começo á fnudação desta localidade . A ca pella é 
ele ped t' ft e bastante solida , e es tá ed ilicacl a numa bonita. e m i
nen cia no la 1~go da cidade . E s tá necessita ndo ele a lguns re
pa ros a ser a ng men·tada . pois é por demais peque na pa t·a com
portar o povo. N . S. ela• Bl'otasteve por c 1pellães os pad res : 
An tonio Fern andes ele Ol iveira (1824 - 1826) F t·a ncisco de 
P aula Pinto (1 ~26 - 1R27) An ton io R ocl ri Q'ne'l Pa iva e R ios 
(t828 - 1832) . Dei xo ele. fne ncio na t· o· ca pel lães a nter iot•es po t· 
faltarem os dados. !J: Ieva da a ft·eg . em · 1'J el e .i nlh o el e ·1832 
tem tido es ta l oca li dn.rle os seguin tes v igal'ios : ~o . José Ca rlos 
Machado (t832 - 1837) '1' t·istão Rocl l' ig tleS daCunh a. coaclju tor 
('l836 -1838); 2o , Antonio Fe r na ndes elos Santos ('1837- 1877); 
3• , .João P erei r a P imentel (•1878 - 1882). 4°, Anton io cl <t S i lv::~. 

1 N u. primei ra fo lha. de um d os livt·os da egrejn. lê· se o que , iz)sis uerbis 
vn i a<Jtli transc ri pto : <~ In no mine do mini.- P o r qunnto a Benigni 
dade dos Smnmos P ontdi ces concederão ao~ P , P. l\Iissiona1·ios ~pos
ta l ices Ita lianos o pode 1·e m e1·igi1· co nfl'a rias do S:S mo Rosa d o de 
i\1aria ::;sm:1 afim q' os fieis pod e~sem Lucrar o 'i'ltarc mam·unn das 
Indu tgas . P ortanto afi m q' todos se po~s[o a pr o\•ei tnL' de tão gL:ancl13 
theso ni·o pel o. mesm o. :~ u to t·icl n. d e A pica tnstituo nesta Copella de N a Sa 
das B t·o tas no Bramado a dtl I rma nd ade ri o H osari o SSIIO de 1\Ií:tl'ia . 
E porque pa se lucrarem as Indulgas ha de mister assen ta t·em os nomes 
no Liv ro de l l'mancl o pot· is>o hé q' ]Jreparey es te Jl ·" l odos se asserl
t ~u·em nell e tant o B L" ancos c omo P a,rll os e P t·e tos de um e ou Ll· o se xo . 
Advertind o q1 pn. e nb·nr n'est-\. Confra. t· ia . ~e n ão_ p ossa pagar ca usa 
nl rr t'w. nem co mp t·omissos nem annuaes, al1as se nao Lu c t• a o as Tndul
cre~1c i as . sim so mente !:le pnde l'lL faze r a fes ta de es mo las; e se r O·"'"a 
~ R .do Ca pell ão que enfe i·vnre sua~ ove.lhas a set·em to•1 os ir mãos Cie 
tão . anta C rm f l'a t•i a , obt•i(!ando- os 1}-ns dtas ~antf)s a cantnt·em o Sa nto 
Te l'ço na Ig t•eja :tntes da 1\Iissa do dt a e nos D!J ll·os da Re:mana em suas 
Casas c o m s ua fa rnll ia e l~og· t em a. O.s p or mun por Ca rtdade , 

Na Capella do B•·onmdo hoje S de Mayo 174 ~ 
F 1• • Lui:: ]!:[n elo Fulg D Missionado Aplco Oaplm I taliano 

2 Mons . Pi1.nrro, Me ros . . hists . das capitanias do Brnzil e Dr. José 
Vieira Couto i\Iem. da capttaum de Mmas . 
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Leão, cr1e de 1882 á i8S l occupou es~a ft·ag . Pco-p:u·och o, se n (lo 
a '10 ele rle r.e mbt·o el e ISS ! nom eado viga 1· io, cjue com hont·a 
pal' a '' fl'cg . e se ·t s ublim e ministe l'io, e~ lebe nemerito Oll10d 
~nnnaclo el e Suas.:;nh y exe t·ce . Haure tambem a .c.apell a de 
Santa Ct•u z elo Sa l to que teve a lg uns capellães e fut uma el as 
m ats opnlentas e fl'eq ue ntaclas cle>l.es ar l'eclol'eS , S u1ca t·amen tc 
é mui Lo pa,·a last ima t·- se que nm o bj ec to q tte La nLo cuidado e 
r espeito mer ece u ele nossos antepassâdos , fosse nba nclonach a~é 
se l' destru ido . Esta r.ape l!o. fo i ed ificada pdo sat·gan to-lllOl' 
P edro ela S ih•a Teixe il'a qne obLere po t· pt'ovisão ele ·JS de Jfl 
n ci l' o d a -1727 para nella se cdebt•a t• missa s , r e ;pe itad os os 
rlit· e i tos el a mat t·i z C]'l•~ el'a a ele Villa R ica, confo t'm e se vê a 
fo lh as 1 e2 elo l ivro elos tilnlos da cape lla d e San l>l. Cruz do 
Salto qne se ach a nm pode_l' tlo rignrio desta fl'eg . 1 O clist . da 
c id ade pos~ue se iG esch s . d e i n st. pt•im. - se ndo tees n u séde 
e as outeas l'ó ca - elo sexr> ma>culin o c in co e do femin i no uma. 
N ão ha fac to a-lg um i mp ',t'tante d ig- no d e r eg is teo histo eico . 
s~ i ape nas qu e fo i nn. faz e nda elos Olhos cLI.gua, el e p t·op l'ieclacl e 
elo paclt·e Go nça lo F e l' t'oúea da F o nseca, pee tt< ncente no cl!st . 
d esta c idade. em qtte o conego José An ta tliO Ma l'inh oesceevet t 
a Sllfl. Histà,·icG ela u~·volução i1line-i>'CG, o S l' . J on qmm Manoe l 
de Macedo , n a s tta boa obl'a ;]nn~ fliogr-aphibo Bi'CG<:i l&iro, 
e nga nou-se clir. enclo que o conego i\la rinho e.:;ceeve ea a s ua ht s- · 
tot·i a - na faze nda de S . Ga tl r,alo, mnn . ele Qneluz . Como 
acába d e vê t·-se, ell e r e l'ug io tt-.> e. d epo is d •t clen·ota cl ê Santa 
Lur. i:t - ntt faze nda elos Olhos cl' Agua, deste cl ist., re~ i clenc 1 a 
ele uma ela s inllne ncias li beraes e. tli1i esct·e veu a sn a histo t'l a . 
- A c iclede é abastecicht cl' ag!la p n• m eio d e duas m uc hi nas 
h ycln\ll li cas , com t res reservalot·ios e cl istt·ibn icla e m se is cha 
fo.l'izes e m divet·sos pontos .- O ser viço elo abastecimento 
cl':oguu, que custou ao mnn. 3'1:000 . .' . e a in clu não estti. concluiclo, 
é mu ito il'l'egulat·, acontecend o fr eque nte mente não havet· 
agna nos ch a fu t·i zes . - Ha um l'lSple t1cl i rlo cemite t·i o dependente 
el a Mat l'i z . Ac ha-s~ collocad o numa elas ru as principaes e ele 
um modo que impede o pt'a l ong~ m en.to cht r ua de um lado . E 
é mim-pa t'Q 'teé j ustamente neste bo nito Joga r por onde a c i
dade m a i~ Ltc ilmente poclel' ia pt·olon g al' -se . Aspscto ph:;.;ico. 
O sol o deste clist. é uaslan·te onduhc\o e m ai s ele vuclo uo S. 
onde tem sua~ nasce n tes dous peque nos ri o'< - o B l'n maclo ú O . 
e o Ca map ·tam á 1]; . CO t'l'e n clo es t3 pat•<J. NO . - e aq•tell e para 
NE.; - depois ele tlll\ c ut·so ele ce t· ca ele 30 ldl s. , amuos con 

1 Eis conforme a t•edacção o th eo r da petição : - Tllmo R."'o S t· 
Diz o:· rgto i\Iót· p,e da Sylva Teyx ra M 0 ' ' na Parabupeb t Distl'icto 
de Va Rica q' com ~a de V. JI :mn, ct.lificuu n cs L~ Paragem hu ~ capell :t. 
pa nell a. Se dizer :i\ftssa pa selebranremse os nu t tS Sacrnmos asun a sua. 
fama como vesinh os; e pot·q' es L:i. com e1t'ey to a.ca.bacla. e a tem o 
Suppto do Lado com o principal de cem mil l'éis e os jUt·os da ley de deiz 
e qn:u·to por can to pa n. fh.Uri c:t delln. como co ns ta da escl'itura jtwta. 
e mais documLOS nos qnnes termos q' o Supple fa.culdade de v. rum \. 
p·' que sej<L a ditn capolla benta e ac handoss~ capar. 

pot·t<tnto 
P. :1. V .. !li ma se faça 
me c m da 1• se lhe passe 
p L'O\' izão pn que possa 
ser v is ta. e benta a d ta 

. capell~ n omeyand u~~e 
,., pura ISSO o R evr0 Parocho d:ts Co ngonh~ s d ·J nde estú. edificn.dn. ou dC 
~ua Licu. a out ro S11 ce rdnte , pois l\d 0 VIg'l d a vm·a do Districto não 
pode vi r ata.! pa ragem pelo incult o e fl·ngoso do muno 

E . R . M. 

A fnlha 2 do mesmo li v ro acha-se a. pt·evisfio do th eo r e fór!lla 
seguinte : 

- Dom F r Antonio Gniade lupo P" .'~ me o de .D use da Santa Sé A pos
toltca Btspo da cidade de ·• Se bas~mo rlo R to de Jan ' e sua Diocese 
do con selh o de f"lut I\Iecresdo q' Deas g . etc - Aos que es ta. i\"ossa 
provi são vi re m saude e c-paz e m o Se.ll' q' de tndos hl! o verdadeiro 
r emed io e salvação. Fazemns sahe l' que atendendo Nos q' nos env iou 
a dize r po1· sua petição o Stu·gLO 1\! Ut• Eed rn da S ilva Teixa na Pera
bupeba destl'icLo de Va Ric a, Havemos po r hem de_ :o n cede~· ·(a c omo 
pela presenL :J nossa prov rsão a concedemos pn.l·a edJ!lca.r :t dlta cn pe/la 
n ão prejudicn.ndo os direitos Pal·ochiaes e Se1·á visitad:t pelo Rd J Vig l·O 
da Matriz e achando-\ decentemtc pa t'amentada a podet'iL ben~e t · e dar 
i•~ p~ra se clize l' miss:.t ne lla e se t·i recr is trada a. esc ri ptur·a. do do Le na 
carun. L·a ecclesias tica de V. Rica . Da~l l. n os Cama 1·gos sob o nosso 
signal e se il o aos de t,o ito dias do m·az de j aneil'o de mil setecentos e 
vinte e sete <~.n . s E, eu Pe Christovão de n!!lgalhães Peixoto, que 
s.ubscrevy.- Bispo . 
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fundem su:ts ::tg <tas a qu::t~t·o ldl-;. ao N . da c id ade , fechando~a 
em um n~sto tt' 1a n9" lo ; ce eca ele 10 k il s :.. ab1 i xo o Camapuani 
c,om set t . Ll'l iJ . (o . Bt•.t maclo ) f aze m .J ilncçao .com o Paraupeba . 
l• tcn , pots . a ctdacle ent re rios - donde l 11e veio o da r e m ., 
denominação rpte Ol'a tem . Se·l'1"C&S. A caclea ele monlan h a.s mais 
n otave l é aqui co nh ecida pe lo n ome el e - Ser r a das Ve rtentes 
- CUJ<tS agua~ , ao lado rio S . escoam J):t r ::t o t· io el a s Mortes 

.pet·te uce tl i;e a bucia elo Pt·atu e ao lado elo N. COl'l'em pat·a o~ 
·t t'l b~ . elo S . Ft•::tncisco . A ~· e f~ riclacaclêa, tendo se u pr inc i pio 
ao S. entt·e os cl 1s t.:; . ela Lagoa Dourada e L age, toma a cli recção 
ele O. Interpondo-se e nlt•e os elists . do Des te t'ro e ele TiJnt t·e 
E ios, s egu in do depois ao N . sepat·a, com n d enominação ele 
G il , os ,dists . ch ·- Piedade d os Ge raes e Entre - R ios , conti
nua ndo [l ~ ra E . em monta nh as destacadas, faz um se mi- cir
cn lo com as sot·ras elo Oumb_á e Santa Cntz d o Sal Lo, e nl't·e n
tando es&a corn a sel'l·a cl ;t BJa Mot·Le--c ·tj a sepal'::tção é uma 
gat·ga nta pot· ond e se tl ' spen h a o rio Pa l' aope b::t. As serra~ elo 
Gambá e Sanl<~. Ct·u7. estão dentt·o deste clist. e a ela Roa i\1o t' te 
é um •los imite~ elo ele Congonhas do C:unpo. No rio P a ra 
op'ba, cet·ca el e tt'es kils. ;1ua ixo de sua passagem pela citarlu 
garg:t. nta, es tá a no t•tve l - Ca choe tl' a elo Salto - que pot' su a 
a l lu t·a priva aos grandes pe ixes, como ma n dy.:; , s ttrubys, dou
rados, etc ., subi t•e m ans tt· ibs. desse r io . A o S. ha a serr .t do 
Camap 'lil lll qn~ é contitno.ção cl ::t se t'ro. d e San to Am a ro . A.g>·i
cultun~ e oommz,·c!O As te n·a> d v cli st . e m geral siio uberd mas 
pt·i ncipa lmente as que estiio ás margens dos ri os, proclnzincl~ 
pa ra o consLtmo elo l ogar e u lg um a. e xportação pa t·a a es tução 
ele Lat'ayetLe, na es tr. el e fe t'. Centl'al do Bmzil . Muitos habs . 
deste clt st . d edicam -se ú inclust l'ia pastot·il , l ev:t ndo ::tl guns 
cl'laclores sett zelo ao apet•fe tç o:tmento ela r aça bovin a co m 
a cq nisi ção cr te fizer am elo gudo ta l' i no, zebtt e hollanclez, ob
tendo os me lhal'es resul tados com o Ct' nzame nno elas r a<>as · 
fuzem exvortação ele que ij os e d e a lg uma mante iga sen '!Q ~ 
d este ultun o pt·oclucto, pt·ese 11te men te , em peq ue na esca la . 
Cri am- se ~m_ m uito pequenu quantidade cabras e ovelhas, apro
ve-Itando a l a destas p:tra o t'abl'ico el e tec idos á imibaçii.o ele 
casemiras, se ndo este trubn.lho feito por mu lhel'es e quasi que 
exclusiva mente pam l'oupas da fam ili a . A viLicultut·a es t.á e m 
se u. pri~cip i os , sen do a uva amedcc1na, a l zabela, ela. especie 
v ites ostwal1s, :1 d e que ha m a ior abunclan c i u, faze ndo um el e 
setts c nlLi nlclores cet·ca ele qn al ro pipas el e vinho . Vão tomando 
intel'esse Já pel:t u picttll unt .. qtte aqui pt•ospét·a muito bem, 
pa rece-me que d ev1cl9 ao N n rltm e nto c1ue e lla va i da ndo. Eatt·e
R io>, quando a c:_stt·acla D. Peclt·o li, hoje Cea :r al, perma neceu 
sempt·e cl<t. estacao ele Carand a h y para ba ixo te1·e um commercio, 
p:u·a c id a de cl.o i nt~ t·io t·, ele prime im or dem, r eul me nte dig no 
cl ~ In·; e.Ja . H oJe .e.s ta mui to r ecluz icl o : quas i , póde- se clize t•, 
n uo ha c?mmercw . A cidade, cemtudo , co n ta c tnco negoct
antes de fazendas e -l4 ele molh a dos e gener os elo paiz e duas 
pha r mactas. D:J num et·o dos negoc ia ntes d e faze nel as os 
m a is impot·ta ntes r agu l ::t m ter , a nllltalmente, um movime n to 
ele 140 :1 1.80 contos ele r é is. lnclustl'i a não ha ; ape nas n::t 
pov . da L agoinb a fabl'i ca m fucas bew boa.; , e!l'naes á s d eno 
mi nad as elo - T a mand uá - pelo facto de se rem fubricad~.s 
nu cidad e que teve este nome. - Cli ma. O clim a d o dis t . é 
salu bet·t· i mo, am e no e tempe r ado . Não ha moles li as enclemi_cas . 
O l' t· io in tenso te m i elo a cinco gr áos e o cal or (á sombr a) ::t 
37 g r áos . - Estt·;tdas . A lé m elas est radas mnnic i paes e vici
naes, hu u mu est r ada de t·ocl age m pat':l a estação ele La fayett~ , 
ll: . ele F . Centrn.l elo Br'lzi l , na exte n siio de 40 a 42 k il s. 
Po vs . vizinhas . A~ po vs . vizinhas são : à l!l . S ttassnh y com a 
distancia ele 15 kils.; a Nll:. C•>ngonhas elo C .. mpo, 36 ki.Is. ; >1.o 
N. P iedade elo G~ t·::tes, 3fi ki ls .; ao O. Rio do Pe i x_e , 5 ~ 
k ils . ; ao SO Da<t ~ t · t·o ele J ~ n tre l{.ios 3o e L age co ,, 42 kil s.; 
ao S. Lagô<~. Dotu·ada com 31) kils. , e a SE . Sen·a do C<'m:t
puan com 14 kil~ . - t>ovua chs depende n tes el a cidade . O povs. 
cl epe nclentes d a cdacle .são : ao N l~ . Sape no ve kil s .; ao N . 
L agoinha '18 kils . ; a ' O . Cayoa ba se is kils . ; ao SO. B om 
J a t·cti m nove k il s . ; ao S. Ceasto nove kils.: Camapua m nove 
k• ls . , e ao Nf~ . Gambá .- Agttas min 3t'ae.:;. Na sel'l'a do 
Gambií. exist2 uma da$ m elh or s agnas fen·eas, cuj a nascente é 
em r ocha viva ; m .1i to cl i tt'el'entes elas que lem s:ta or i o-e m nos 
bl'ejos, u que o ·povo , e m ger a l, ela esse qualifi cat ivo .. .::_ Mun . 
e com. d e E nlt·e Rios. O m ttn. ele !1;ntt'e R ios foi ct'e a do pel<t 
Le i Pro v. n. 2 . '109 ele 7 ele j aneit·o d~ 1875 com a de nom inação 
(ie - 13rnma cl o - e pe l;t L e i n . 2 . <74 ele 23 ele o ·tt lliJro ele 
18 78 fo i esse no:n e mudado p:tt·a o cle - Mun . ele Entre R ios
CUJ a posse teve loga.t· n o dia 28 ele outnl.n·o de 1878 . O mnn . 
compo~-se c~os segtn ,ntes clts ts . , que s:i:o e n umerados segu ndo 
suu ;; cltstanc1as da sede do mun. Da cidade, séde elo mun., da 
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Serra do Camapuan 1, ele Suassub y, elo Desterro ele En'. re Rios 
e Rw elo P eixe. O .pt'imitivo termo do Brumaclo, compunh a -se 
das seguintes fregs.: N. S. da~ Brotas do Brumacio, s~ nto 
Amaro, S . Braz elo Suassuhy e N . S. ela Penh a de Fra nça ela 
Lage. An tes, porém, ele su a posse for am clesmembmclas as 
f regs. ele N . S. cla L age e Santo Amare•. Pela Le i n. 2.474 ele 
23 ele outubt•o ele 1878, fo r a m desmembrados do mun. ele 
Bomüm e annexados a este a parochia de N. S . elas Necessi-· 
clacles do Rio do Peixe e o dist. cl::i Capell a Nova do N. S . do 
Desterro que "ficou per te ncendo á parochi a ele N. S . elas 
Brotas de En tr e Rios. Esse dist . foi pela Lei n . 2.979 ele 10 clr. 
outubro ele 1882 elevado a catego ri a de freg . com a denominação 
de N. S. do Des terro ele Enlre R ios. Desde a sua ct·eação 
"ficou este mun. dependente da com. elo Bom fim , que pouco 
tempo depois tomou o nome ele com. el e Entre R ios. e c11ja 
insta llacão, á Camara Municipal ele B,om fim , em se.ssão de 
20 ele abri l el e 1877, t'ez e participou a daqui. No dia 19 el e 
. ]ll~llio de 1879, chegou a esta cidade e assumiu a jurisclicção el e 
JUIZ de direito o Exm . Sr . Dr. Carlos Honori o Bened icto 
Ottoni, r emovido el a com . elo I tap irassaba e c0m licença e 
prov_isoriamenle r esid iu sempre aqui , não obsLante ser Bom fi~, 
a ~ecle da com . Por a c to elo presidente ela pt·ov. foi no pt•J 
meiro semes tt·e ele 1882, tra nsferida para aqtli a séde ela com. 
de Entt•e Rios, até que ela qua l, pel a L ei n . 11 ele '13 ele no
vembro d~ 1891, que estabeleceu, segundo o t·egimen r epubl i
cano a chvisão juclic iar ia e aclmin isti·at iva elo Estado, foi o 
Bom fim desmembrado, constituindo , por si s·ó, com .- Di visão. 
Entre Rios divide-se com os segui ntes muns.: a E. e SJ:i.:. co m 
o de Queluz ; a NE. co m o de Ouro Preto; ao N . com o ds 
Bomfim; a O. com o ele Olive ira: a SO. com o ele Tit·a elentes 
e ao S. com Prados. As distancias ela séele cle<t a com. el a dae 
coms . acima mencionadas é ele : Que!u z 42 kils. ; Ouro 
Preto 95; Bom fim 54 ; Oliveira 102; P rados 54; Tiradentes 
60 . . Entre R ios clis·ta da capi·tal elo Estado, isto é . elo Be l lo 
Hor.rzon te, onde está sendo edifi cada a cidade ele Minas, 105 
kils. (i7 i /2 l eguas).- Aspecto pl1ysico . Es te mn n. é ge r a l
ment9 montuoso, h a ve ndo peq uenas pl anuras ás margens elos 
r:os. - Serras . As ser r as que fo rma m a parte montanhosa 
sao: a elas Vedentes, elo Gambà, ele Santa Cru z elo Salto e elo 
Camapuam .- Os rios des te mun. são: o Br umaclo e Camapuam, 
que nascem no dist . da Lag·ôa Dourada, o Pará, que nasce 
no dist. do Desterro ele Entre Rios e o Paraopeb:\ . qu e n asce 
e n~ Christ iano Otton i e separa este mun . elo ele Que luz. 
Clima - O mun. em geral é salubt·e , sendo o seu clima B?uito 
ame no e t emperado . Não ha molest ias enclem ica,s. Agl'lc ul
tur a - Os ten enos do nnm. constam ele mattas e campos. As 
terras em ger a l são uberri mas . Cultiva-se · o milho , feij ão , 
al't'oz, canna ele assucar, mandioca, fumo, a lgodão e , n os 
lagar es n ão suj ei·tos ás seadas, o ca fé . Cri ação - A g t·a ncle 
criação n es te muu. consis l,e em gado vacum e cavallar e em 
menor escala o suino; sendo mu ito diminuta a do cabrum e 
l agine r o. A cri_ação, em todo o municipio, es tá se apurando 
muito. Comme rcio - A e:<portação li mita-se ao toucinho, mi
lho, fe ijão , queijos e gado vaccum . A irr.portação consiste em 
:ferragens, vidros, louça, farinha ele ·t rigo, pannos e out l'os ar 
tefactos nacionaes e estrangei ros , arroz , sal, etc . Estradas
lia uma es tl'ada ele rodagem para a estação ele Lafayet te. com 
a extensão de 42 kils. Ha ainda as seau intes : A ele Entl'e
R ios á Piedade dos Geraes, Bomfi m, Pará e Saba rá. A ele 
Entt·e- Rios á Suassuhy, Redondo, Congo1Ü1as elo Cami)o e a 
estação elo mesmo nome na E F. C. B. A de Entre-R ios á 
Camapuam, Se t·ra d n Ca mapu am, S . Amar o' e estações ele 
Christiano OtLOni e Carandahy , na E. F . C. B. A ele Entre 
Rios ao Cras to, Lagôa Dourada e Prados. A ele En ·tre-R1_9s 
ao CurralinliO e L age . A de Entre-Ri o> a Pedra Branca, Sao 
J oi\0 Baptista e Oliveira. A ele Entre-Rios ao Destel'l'O. A 
de Entre-Rios ao Rio elo Peixe. A da Lagoinb a á S. Gon
çalo el a P onte. População - O imperfeitissimo recenseamento 
de· 31 de dezembro de 1890 dá a este mun. 17.000 e tan tos 
habs . , quando ce rt~mente excederá ele 20.000 . Bibliotheca
P ela in.iciati va do Sr . Antonio Marti niano Gla Si l va Bemfica, 

'Este distric.to. cujo terl'itorio fo i todo desmembrado do des ta cidade , 
fo1 c•·eado pelo Dec. n . 287, de i 3 de dezembro de 1890. A. eleição de 
seus juizes de paz, éonselheiros districtaes e vereado r teve Jogar no 
dta 6 de maio e a installação , pela posse dos mesmos no dia 9 de 
Junho de i894. 

en Lão escrivao ele orphãos, e com auxi lias, füi fundada aqui 
uma biblioth oca e ela q11al fez doação a camara mnnicipal . 
Com efi'a ito e m sessão ria cam ar a mu nic ipal de 2 clé deze mbt·n 
de 1882 foi lido, com data de 26 ele n ovembr o elo mesmo a n no, 
um officio daquelle benenw rito cidadão paio q ua l otTet·eci a á 
camara a bi hli otheca por elle creacla e clenom i nada - B i bl io
tbeca d!t Im pel'at l'iz D. Tbet•eza - acompan hando o m es mo 
olficio um cata logo elos livros constantes a,. me~ma com o 
numer o ele 1<179 vol um es . A cama ra resolve i!, eubão, que se 
r et:e besse a referida bi blioth.eca, que em tempo competente e 
depo is ele inspeccionaclos os vol umes co nsta ntes elo refe rido 
ca ta logo fosse r eco lbi cla á 11m elos salões elo_ ed ificio em que a 
c ama r a celebra suas sessões; e que se dir ig isse um voto ele 
agqtclec imento ao Sr . Bemfica, como fundador ela mesma. 
Hoje <t bibl Íoth ~ca acha- se mu it0 es tr agada e r eduzid a com a 
fa lta de muitos vo lu mes , a li ás elos mais preciosos . Povoação 
']e hontem E ntre-Ri os conta j á fi l hos ill ·1stres e clistioct• 'S . 
Aq tli tem seu berço Fmncisco Ba pti st a ele Olive ira e Ran c!o l
pho Augusto ele Olive ira Fabl'ino . Francisco Bap tis ta ele Oli
ve ira nasceu na fazenda de S. Cr n« do Salto, de propriedade 
ele seu avô materno, o Sr. Fr::tnc isco R ibe it•o ela Silva, no dia 
11 el e jul ho ele '1857, se ndo seus projen itores o Sr . Jo fi.o Baptista 
ele Oli ve ira a a J:i.:xma . Sra. D. Maria ela Nact iviclade de Oli
ve ira. i?er. com Lt•ilho o seu curso ele lnunanidaclea no col
leg io ele Congon bas elo Campo . De sua i niciativa sem pre fe
cunda de benefic ios pa.ra o Estado surg it·al\1 dons es tia be leci
mentos bancarias: o Banco 'l'er ritori.al e ll1el'Cao li l de Minas 
e Cred ito Rea l ele Min as . Foi tambern um elos funclaclores elo 
Dicwio de Mi?~as, jor na l que en~ 1 ele julho ele 18·88 11ppar eceu , 
em J uJZ ele F om, sob a r eclacçao elo prJVecto ,I Drna li sta Dr . 
Joã0 R ibeü·o el e Oliveira e Souza, igualm ente fil ho des ta ci
dade . A fundação ela ncaclem ia . elo commercin, el~ J uiz ele 
Fó t· a, p1·im eit·o e nnico es tabelec im en·to des'La natu 1·eza em ·toda 
a Republica - é d <• viclo ao ingente esfot·ço e á i niciativa ex
cl usiva ele F ra ncisco Baptista ele Olive ira . Tambem no começo 
elo anuo ele 1858 trasce11 nesta cidade Ranclolpho F ab l"in o, um 
clus poe·tas e prosadores m 1neu·os mais apreciados e que ele 
cer to 1empo para ca nada te m produz ido . Na fazenda el e S . 
Cr uz elo Salto nasceu em 1809 o cor onel F"anci•co Ribeiro da 
Silva, a quem Entre-Rios eleve innu meros bend lcioR ; e na el o 
Tanque, o Exm . Sr. Barão ele S. Helena, nome t ão sympath i
ca men te conh ecido e r espeitado em ·todo o Estado. Neste mun. 
nascer a m os Srs . Dr. Ra nclo lph o August.o ela Oliveil·a. Pen na 
medico na Pat·a hyba elo Sul, Visco nde ele Cal'anclahy. Barã~ 
elas Duas Barras, além de mui·tos outr os . A não ser a Jldeli
cl ucle elos clael.os es ta·tis ti cos ass im como o mais qu e consta 
dest as notas nenhum meri to tem es te t raba lh o. fi.: ' apenas 
um r ascun ho qne entrego á tantos fi lhos ele Entre- Rius c1ue 
com ].'lroficiencia poder ão fazer um tmbal ho que se possa lel' e 
ass tm, ·tambem, te rão occasião ele pl'estar mais um relevante 
set·vico á histol'ia l oca l elo Estado. Cidade ele Entre- Rios 
25 ele ma,·ço ele 1895 . - Ar thur Alves ele Alcantara Campos : 

ESMERIL. Rio ele Minas , clesagua no r i o do Peixe. Ac
cresce nte-so no 1im : - Um OlÜ J' O infor mante di z-nos qtte esse 
rio desagua no Rosa Gomes, es te no rio do Peixe 'e este no 
Parahy buna. 

E SPIRITO SANTO. Villa elo E. Santo . Accrescen te- se no 
fim:- Foi elevada á ca tegor ia ele c idade pnr Dec. municipal 
ele 23 ele ma io ele 1896. O r epreseuta n te elo ./ ornal do Com
me•·cio ass im se expressa a respeito cless<~ cidade . (V1de Jor
na.l elo Comme':ozo ele 5 ele junh o ele 1SG6) : «No emtan to ela 
V~lla Velha pod e surgit· uma bella cidade com ex<.:e llente e 
ab rigado porto - tendo .iá muitos eclil'icios bons e podendo ser 
convemen temente at·ruacla . O seu commercio é muito limitado 
e na sua população ha mui tas pessoas que são empregadas ou 
negociantes na Capital. E' em Villa Velh a que está o celebre 
Cü nven to ela Penha para o qu al se sobe por um a ladeira mais 
ou menos íngrem e, ele t t·esenws a quatrocentos metros de ex
·tensão div ididos em sete 1 ances, tendo de subir-se. além dis to 
uma escada de 68 clegráos, a lém ele algu ns no convento e na 
egreja . E' cleslumbt·an·te o espec taculo que se desdobra no 
alto elo penh asco em que esLa s ituado o convento; a vis ta 
perde- se na vas tidão elo mar e na ex ten;;ão da 'terra ele ·todos 
os lados . Sente- se um en c~"nto. indisivel naquelle ponto e en
thusiasmo pol' aquel!es que t tveram a ar rojada icléa de all i 
levanta r aqttelle mon umento, En t re o qua r to e o quinto lance 
veem-se as ruínas c!~ u rn a ca~Jel!a e m que hav ia uma image m 
elo Se nho1· Bom Jesus. P r o:nmo ao fim elo sex to lance está 
tambem em ruinas a casa chamada elo Jogo; onde outr'01·a ele'-
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moravam-se por mui ~os dias os ro meit·os, pri ncipal.men te vindos 
ele Ça mpos . Ao pé do conven to está tam bem em l'U inas a g l'ancle 
casa chamada el o banquete , em que hav ia d ias seg uidos me~ft 
posta pol' occasiào ela t·oruaria. O co nven to e n egr eJa es1ao 
a sseiaclos, ten do r ecebido ulti mamente d iversos mel horamentos . 
E' g rande o n ume t·o de pr um essas que , em cêra, quadros e 
o·tt t·os obj ec tos se veem nas pa rede.> ele u m cor redor pot· m i
l agres el a Santa, havendo tambem ahi os retratos de M.on t,e
Alverne e fr ei Antonio do Coração de Mal'ia . Qua ndo ta ll a
mos na nossa visita á Penh a, repet ia- nos u ma senhor a . da 
Cap i ta l um m ilagt•e da Santa, de que os jo r naes deram n otic ia 
a n teriormente e, como tal vez -esteja esqueeido , o repet u·emos. 
D isse- nos ella , qne uma joven a leij ada, m orador a no Ca
choeir o, tanto instára com os pais para tr azê l-a á ~enha, po1s 
tinh a cer teza ele citr ar-se, que ell e> fi zer a m-lhe a vo n tade . 
Chega ndo á V iclor ia , for a m a Villa -Velha; a JOVetl .st!blO ao 
penhasco suste n·tacla por pessoas da família e, depo1s de ter 
fei to ora~ão, de ixou cahit· as mole tas com que a nua va e vol 
t ou pelos seus pes, lendo a lli de ixado as mo le tas : No me1o 
elas p r omessas pr ocnr ei ver as mo le~as e ellas a ll 1 estavam. 
Ai nda mais n a Vi !la fa li ando sobre ta l fac Lo d isse- nos um 
mor ador: .'E u fui testemunha ]Jresencia l, vim com essa j oven 
el o Cachoeira, a compa nh ai-a até o conve nto e vi o seLt ';es ta
belecimen to , . 0\\tros milagr es nos referiram e o cer to e qlle 
h a a maior devoção pela S<tn ta e ainda mais, pouco abaixo 
do conve n10, na r ocb n ha uma fo nte, cuja agua dizem ser 
m ilagrosa e são sem conta as garrafas que de ll a se ti ram par a 
uso elos que a vão buscar ou para satisfaze I' a pedidos. Quan t~ 
a na uf'ragios e ou 1ros acciden tes m~r iLimos, a pa.r eele_ esta 
che ia de quadros commem or a.ndo os Jactas da 1nte r vençao ela 
Santa . Na ent r acla da ladeira que leva ao con vento ba u m 
portão e no fr on tespicio a data ele 1774. Ao lado vê-se uma 
g r uta , onde a t radição d iz qne vive\\ por a lgu ns annos f1·e i 
Palac ios que está en ler cado no con vento de S . Francisco da 
Vteto ria . Na lapi de commemoeativa ddssa gruta le-se a data 
de 15i5 . Ha no con ·er das salas el o io a nda r elo conve n to uma 
capella na qua l está um q •racl l'V com a imagem da Sall ta e que, 
segll ndo li OS i n formou ll lll amavd companheiro ele excursao, foi 
o pr imei ro collocaclo na igr ej a. Qaanto a alfa ias, te m o con
ven to as mais ricas e entre as ca pas mos tra ra m- nos u ma que 
tem m.tis ele cem a nnos , m uito bem conser vada na faze nda e 
nos bnrcl aetos . A i mpt·essào que se rece be na Yisila ao con
ven to da Penha, fica iuclel evel. Vê·se, sente-se, mas não se 
descreve . Na V ill n Velha vis iLámos a fa brica de · tec idos do 
Dr. Bua rque ele Macedo, n o lagar denom inado T inhoá,. en t re
o·ue á direc~ão elo sym patb ico e intelligente enge nh e1ro Dr. 
~dLiardo ela S ilva Po r to, q ue nos recebeu com a ma ior geu ti
l eza e fez executar dive t·sos trabalh os em nessa presença, dando 
as necessarias ex:p licaçõe;; . A fa brica poss ue e legant.e e.di fic io 
ele pedr a, é mui to bem a1·ej ada e tem a necessaria luz . T em 
46 cabeças de tea res p:tra os seus diversos p r oelnctos ele tec i
elos de meia ; 40 m ach inas pa r8 os d i ve r sos trabal h os, seudo 
a força do mo tor de 10 cavallos. A lém des tas d i versas m a
chi nas possue outras, co mo prensas, facão par a cot·tar meias 
e mangas pa r a cam isas, e uma ele vassou ra para l impar as 
agulhas ele tecer. A sua pr ocl ucçào pó de ser ava liacl a e m 80 
cl uzias de cam i ~as e 200 de p .r es de meias por dia . O pessoal 
é de 20 pessoas e ntre homens e menin as, podendo ser elevado 
a fi l! na fo rça da p t·od ncçào . Fia poucos dt as está o Dr. Por to 
na d irecção e con ta elle, o que é de espe rar pela s ua compe
te ncia, dar-l he mu ito m a ior dese11vol vi m" nto. V imos camisas 
e meias ele a lgodão, b ra ncas e el e cô res, muito· bem acabadas .» 

ESPIRITO SANTO. Vill a ele S. P au lo. Accrescen le-se no 
fim ; - Fo i e levada á categori a de cidad e com o nome ele .Vu
lJJra.n.c;a. pela Lei m unicipal n . 20 ele 1 ele outub ro ele i 895; 
cr eada com. pela Le i n. 80 de 25 ele agosto de 1892 e clist . pe la 
ele n. 50 ele 14 de a bril ele i ' 73 . Comprelle nde os d ists. el e S . 
José elo Morro Agucln e San t'Anna elos Olhos d'Agua . 

ESTEVÃO (Santo). R ibeirão ele Mi nas. Accresc~nle-se no 
fim : - D~sagna na ma rgem d1 r. elo rto Doce, q uas t defronte 
ria foz do Suassuhy Pe'}ueno . 

ESTIVA. Rio da Bahia . Lin has 3 em logar ele Jau rtt 
le i a-~e Jac irú. 

ESTIVA. Ri bei rão ele Minas. no .mun. elo Pomba. Accres
cen te-se no fi m; - Desagua no Í·io destl nome . 

ESTRELLA. Sel'l'a do R. G . do Nor te. Accrescente- se no 
fim : - Fica no mun. d<;! Luiz Gomes ; é uma rami fi cação el a 

se l' l'a deste nome, m uito fertil, por ém inculta ; rica de m adeiras 
ele construcção, possui ndo extensas e fro nd osas mat tas . 

ESTRELL.A. Peq ue no r iu do R . G. do Nor te , a ff. do rio 
Catú . Accr escen te- se no fim : -O Dr . Alberto Mar a nhã o no 
sett Rela.t . de j unho de 1894, pag. 55, menc iona u m rio com esse 
nome aff . do C ur imataú. 

E X TREMA . P arochia ele Minas . Accrescente- se n o fim: -
E' sil.1ada á margam esq . do ri o J aguar y , perto ela ba rra q.ue 
es te faz com o rio Camandocaia (ac ima) e dis ta ela cida de el e 
J aguary ci nco leguas . E' um laga r florescente, sobre um con
t L·aforte da serra do Lopo . Nos a rredo res ha cul tura ele café, 
canna, cereaes , fu mo e a lgodão . · 

F 

F A LCÃO . Car rego ele Goyaz . Accrescente•se no fi m : - Um 
outr o informa nte menciona esse CO!'L'ego como a fl'. da m ar gem 
esq . do rio Pa lm ita l. 

FARO. Vill a do P a rá . Accrescente-se no fim: - Foi ele
vada á cid ade pela Lei n . 324 ele 6 de julho de 1895 e insta lla da 
a 15 ele agosto do m es mo a nno. 

FARTURA . R ibeirão ele S . Paul o, atf. do rio Verde . 
Accrescen te -se no fim : -Out r os o m encionam co mo aff. do 
r io Itar aré . Haver á nesse mun. clous rios com o nome ele 
Fa r tura ? 

FAXINALSINHO. Log . elo P a raná . Linha s d uas . Em lo
gar ele mun . ele P on ta Grossa ·- le ia- se - mun . de Entre 
R ios . 

FAZENDA . R io do E . Santo. Accr escente- se no fim .: -
Vai pa ra o rio Guar apary , segundo o S1·. Dae mon . Outros o 
mencionam como afl' . elo J a boty . 

FEI TORIA. Arroio elo R . G . elo Sul , no mun . de S. Leo
po ldo. Accr escen te-se no flm : - Desagua na m ar gem esq. do 
r io Cahy . . 

FERREIRA. Arroio elo R. G . do S ul. Linh as 2 e 3 . E m 
Jogar ele rio ·elos S in os, lei a- se rio J acuh y. 

FERREI RA . Car rego de Min as Ger aes . Accrescente-se n o 
fl.m : - Conego que nasce pt·oxim o á fazenda ela Boa Vista , 
na extrem idade N . da serra el o Bom Successo e clesag ua no rio 
Pirapetinga. t t· i b. elo r io elas MorLes . » Esta ultim a descripção 
ve io- nos el o Es tado. Ser á o mes mo rio ou ser ã o dous ? 

F E RREI RO. Arraia l ele Goyaz. Accrescente -se no fim : -
Al encastro , em seu Dicc . cit . , diz ; «A' uma legua d a cid ade 
de Goyaz, na margem esq . do rio Verm elho, h a um pequeno 
e clecaden te po·t . co m es Le nome, e cuja ex is·tencia da ta dos 
pri mei ros tempos ela descoberta ele Goyaz . Ha mesmo tradição 
ele qu e fo i este o pri meiro Jogar ~m que Ba rt holomeu Bueno 
da S ilva se esta belecera em 1727, ria vo lta do Ar aguaya, e ncon
tra ndo -se ahi com as t ri bns ela nação Goyá . Resa ta mbem a 
t r adição que, resol vido a f unrl a r o anaia l de &ant' Ann a alli 
deixa ra uns ferre iros d a s ua expecli~ão , elos quaes ve io o nome 
que conserva o logar. A capella que alli .exis te de S . João, 
Ji lial ele Goyaz , fo i construi da em 1761. pelo tenen te José 
Gomes . Ainda em '1 820 t inha este a rra ia l 107 casas , que em 
grande parte desabaram . » 

FERROMECO . Arroio elo R. G. elo Sul , a fL clo rio Cah y . 
Accrescente-8e no fi m : - Rece be pela mar gem esq . o a rroio 
do Tigr e e pel a d ir . o San·ta L uzi" r eunido a o Sa nta Cla ra, o 
Santa H.Ha e o 8. Benedicto . 

FLÔR DA BOA VIST A. (No s up plemento), Log. do P a :t;á . 
Accrescente-se. n o Jim; - pe la Lei n . 422 de 16 de maio 
ele 1896 . Fo i ins tall ada em 16 ele novem br o ele 1896 . 

FONTINHA. Log . elo Dist l'iclo F ede ral, na f t·eg. de Irajá . 
Accrescen te-se no fim ; - Fica entt·e a es trada de Santa Cruz 
e o Rio das Pedr as, forman do u ma encruzi lh ada co m o largo 
do Cam pi nhn e o Cato nlt o . O n om e F on ti nha vem el o seguinte; 
Con tam que, quando D . Pedt·o I .fe~ um longo passeio do cura to 
de Santa Cruz . chegou ao Campmho depoi s ele qua tro h oras de 
viagem ela então côt·te . Alli pa r ou, descansan do por espa.ço de 
duas horas . Depois seguiu vi agem com a su a comiti va, e pouco 
ad iante elo marco Qua tro, en tre :J. Vendinha e os Affonsos 
D, Pedro I teve sede . Approximanclo-se a uma çabaná, pedi~ 
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ag ua e bebeu. Os mor adores da ca ba na, ao Ler em Lão g t•ande 
hO Jll'a, trata r am el e li mpar u pequen o ca rrego, f<tzenelo em 
segni cht u ma font inb a . Co m o cotTet• dos tempos aquelle pov . 
Ve !ll ta mbem cha m a, r -se Fonti nh a. O Jogo r é pit toresco , t em 
ma g nifl cas se n as e m uilas l a vourr.s impoda n t~s , a lém ele 
alg um as esta nc ias ele lenh a e cnmpos el e cr iação . 

FORQUILHA . Rio ele S . Paulo, no mun . ele S. J oão Ba
pti sta elo Ri o V el'cle . Accresceu te- f.e no Om : - Desag tta n o 
r io des te nome . 

FORT A L EZA. V ill (t el e S . Pa ul o . Acct·escentc-se no li. m: 
O m un . passou a de ·t omi nal' - se Baurú, mudando- sé_ a s •ta 
sécle pa ra esta uHima pov ., pda Ld n. 42.3 ele i ele ago5 Lo 
ele 18\!6 . 

FRADI QU E . R ibeirão el e Minas . Linhas 2 - E m Joga r de
desllgua no - leia- se - desagua na mar g2 111 clir . do- . 

FRANÇA . Log . das AlagOas, L inh:J s2 .- em Jogar de mun. 
de Cu nu·1pe - leia-se - m ·1n . elo Pox i m ; e ac~rescen te-se no 
fim :- ]~' ta m bem deno mi nado Be i1·acla . 

F RANCISCO . ~S . ) R io . Accrescen le-se no fi m: - O r io 
S. Franci,co ~em pot· nascença um Ul'Pjo 110 vas to pl a na1o ela 
Se!'J' <t ela Canhst t·a, situado entre 20° e 21° de lat . S. Dal! i 
despenha- se com um a quécla ele ma is ele 200 me tros ele alLn ra , 
a q ne ch ama m cachoei ra el a Casa cl ' A ntil.. O seu cu t·so ela 
n a-scen ça ate a foz el o se u a Jil. o Abae té, é ma is ou me nos pa t·a 
o N . ,e el ahi a té á barm ch t· io dils Ve lhas a Stta cl ü ecção 
gcnd é appl'ox im acla men te N . 26• E', segu in do po t· e ntr e a 
ser ra elo lts pi nh aço, q ue dei xa a L . e a da Canast ra ou ela 
Matta da Corda a O. De sua nasce nça a té receber pela tna r 
ge m esq. o ri o J3a mbnhy, cu jo cn t·so é el e ·130 kils. , elle é to l'
tn oso e obs n·uiclo, Já te ndo receb ido lam bem pe la s ua ma rgem 
esq . o rio S.o m bnr á com um cnrso el e 53 k il9. e i nvad iavel Me 
20 kils . ac ima ela foz. A foz elo Bam lmhy li ca 512 kib. a ba ixo 
el !\ n<tsce nça do S . Fra ncisco . A naveg<tção desse ponto a té 
Andorinh as só pôde se r fe it1 po r ba r caças q ue calem p ouca 
ag ua 011 pot· ca nôas , tendo o rio neste ulti mo pont.o , qu e fi ca 
107 td ls . aba ixo ela fóz rio B11. mbu!ty, a la rg m·a de \)0"', profu n
cl iclacle ele 5"' ,5 e vo lum'tl 59 111 ,3 por segundo, se ndo nã o obs ta n te 
n ecessa t• io pa r a a n ave gação efl'ec tual'-se a lgun s t rabal !J os el e 
ca na li sação e ntre esses dous pont os. Da h i o ri o e navegavel 
n a dis tanci a ele pouco mais d<' 15 kil s . , r ecebe ndo a 13 k il s . 
abaixo ele Andorinhas o r io Pará , que é navegavel a pe nas por 
pequenas can ôas e que cl á váo a peq ue na d is ta ncia el a fóz, 
sendo o se tt curso el e 277 k ils ., pelo qne a ug ment a e lle cons i
de t·a velmente o vol ume elas agua s elo S. Fra ncisco. De 1600 
m elr os aba i xo el a fóz elo P a rá em di a nte o 1::). Fra nci sco flca 
completa men te obs i,rui do por 16 cachoeiras , compt·e hendi clas 
entre a cJ.choei t•a do Paé A gos tin ho e a c~ ch oo> ira elo Bu gio e 
que o obstruem em um a extensfto el e 50 k il s . , se ndo essas ca
ch oei r as seguidas pou co de-pois pel a ilh a el os Passar inh os, 
perto el a qua l es tá o rio completa meut.e obs Lt·uido pelo P a r edão , 
ba nco el e r och edos que o a \ t: a v essa com p le·ta men te . Es La r egião 
n ão pócl e se t' percorrida nem po1· canôas ca t'l'egadas . Al gtt
mas ca nôas de Pi la nguy, npezat' d isso, desce m com g- ran de 
pe r igo pot· ab i , V(l zi as ou co rn prm ca cat'g·a , co mplet.an clo a em 
Paraope ba . Do Pa redão em cl ean te é qu e começ a a pa l'te elo 
S . Fr aD cisco que deve me t·ece r ma iot' a t tcnção, pois q ue el la 
es tá no caso de cl a t· na veg-açã o a vapor, se J'ô r s ujeita a r epa
r os, qne , confot· me o orçam en to el o Sr . E. Liaes, dev em ·im 
porta t• e m 8. 700:000$000 . A -16 , 6[10 metros a ba ixo do P a redão 
rece be o S . Fra nci sco na sua m;ngem di1·e ita o ri o P a raopeba , 
cu ja foz fi ca 78 ki ls. a ba ixo ele Andori nhas . O r io Par aopeba 
tern ele vo lum e 88 1113 pot· seg und o, lem el e extensão 448 me
tros ; n a embocad ur a a sua l a rg ura é ele 103m e sua prol'uncl i
da cle ele 2m, tendo 12"' ele l ar gu r a 2 k i ls. a cima da lo ~ com 
ve lociclacle 0, 111 71 pOt' seg undo, pelo que cl{t navegação a g t· a nclea 
can ôas a lê 66 ldls. a cim a ela fóz . A sua ba r t•a dista 263 ki ls . 
da con.fiue ncia elo r io el as Velb :;t s . O rio S . Fmncisco ac ima 
elo Paraopeb.t tem 140111 ele la rgura é 3m,25 ele ·p t,ofuncl icl a cl e e 
11 111 volu me ele 130111,3 passa nd o logo depo is que recebe o Pa
raopeha a ter l a rg ura el e 225m com profundidade medi a el e 2111 

ele velocidade ele om, 37 por seg undo . D pois rlo Pa t· aopeha o 
S. Fr;tn c isco é na vegave l n a ex te nsão el e 45 kils . até o porto 
das Mela nci as , onde a lnrgu t•a el o ri o é el e 183 ,m com profundi 
dade 2,25 . Do pod o das Melancias em cl c< an te a na vegação 
enconlm i mpecil ios , na i lha elos Casad os, na cach oe ira elas 
Mat·ias, onde a agua co rr e com 2,50 ele vel oc idade . na ca
choe, it·a Comprida , por onde a naveg·ação só é poss ível par a 
canoas , n a cachoeim ela Rapacltna, abaixo el ~. c!ual r ece be o 

S, Fra ncisco pela mat•gem esq. o Bol'l'acbncl o, que não é na· 
vega veL Jl.ba i:-;o el a bar ra el o B0t·t·ach ucl o en con ~ ra -se a ca · 
ch oe ira das P ec!t·as , e llna lmento, 63 kil >< . a baixo ele Mela n
cias, fi cam os bancos ule ped ra da Cac l!oei t·a - Grancle, que 
obst t• uem a ma1·ge m esq . elo r io e m um a exte nsão ele 2 .800 
metros, co meçando a obstrncção na ba rt·n elo carrego tla Ca
ch oe ir a at.é a ba rra do cor rego da Luc i nela, pa recendo o meio 

· elo rio des impedido pot' te t' pl'Ofundicl a cle ele 2"' so Lre pecl t·as 
submer g idas, qne fica m aLai xo ele unu t peqaena casca ta e de 
a lg ttmas cach oe ir as. Ah i só pódem passa t· ajô.J OS cl escan e
~ad os . Aba ixo clt!s sa cac boci t•a ·temos a cachoeira elos Cal cl ei· 
r ões , que obstrue o r io na e:~:te nsão el e um k il. Aba ixo, ond e 
o 8. F ra nc isco tem a larg tu'!' de 286m e 4 de profLtn d icl acle , 
r ece be elle pela s ua ma1·g-e m esq. o A baeté , el e 237 ldls . 
de e xt.ensào, · qu e tem na fóz 1·16m ele larg ura e 2.25 de pro
funelicla ele , 58111 ,3 el e vo l ume, a prese ntando na sua fóz a ca
choe im el os P assar i ll i\OS e de pois a C<uch oeil·a do Abae té Ve
lho , e. dá vao 4 ki ls . acima d ;J fàz . Aba ixo do A bae té ac ha-se 
a ilh a el a Me renda , ond e, peb ma r ge m eli r, el o ri o, que é 
che io de pedr as , não pode m passa t• ne m ca nôas , q ue seg uem 
pe la ma t·ge m esq . , toca ndo nas pedras . Ma is a ba ixo passa-se 
pe la ba n a el o R io de Janei ro , que tem 33m ele l::t t•g u ra , sendo 
esoe r io um elos ma iores dessa reg ião do S . F r a nc isco . De
po is encou tt·a.- se a i ll1::t elo Bom- Successo , ond.e um ba ixio ele 
pedra a tt· a vessa o rio ele lad o a lado , passa ndo as ag c~as pelo 
meio elo ba ixio co m uma ve locidade el e mais ele 2 me tros e 
muitas v e~es ficam ab i ca nôas che ias el e agua. Da h i em ele 
a nte tem o rio S . F ran c isco se mpre larg ura el e 200 111 a 300m 
e pr o fu nclidade de 3m a 6 111

, sendo co mmum a ve locidade :1 m 
por segu ndo a te á cac hoeil'a elas Bar1·ocas, onde e r aso n a 
es ti agem e depois el a i lha do Ca lmon encontt-a - se um ba nco 
el e pedra on de a pr •) fun d ida cle é a penas el e 0"'70. Acim (t elo 
r io L1'o l'moso , q ue o S . F r rnc isco t·ecebe pe la ma rgem esq . , 
um ba nco de pedra apenas deixa u m pequeno ca na l par a pas-
8agem ele canôas . Ai.Jalxo desse ba nco o ri o S . Ft•a nci sco tem 
a l a t·g ura ele 358'" e profun didade ele 3m a 5111 • Depois elo r io 
F orm oso encontt·a - se n bem conhec ida cachoeira ele P ira pora, 
c1 ue se para os 1.36) ki ls. franca men te n a ven·aveis do rio 
f:>. F t·ancisco da pa rte encachoe iraelv. desse rio. o A cachoei r (t 
el e Pi t·a pot·a é uma ve t·da cl eit•a casca ta, a i nd a q ue ele pouc(t 
elevação e diviclicla em clttas pa t·tes, que são sepa radas por 
nm r ema nso el e 600 meteos . A diJJe eença elo nive l acima e 
aba ixo da cachoei ra é de 6 metr ós, sen do a ca scata G! lle fi ca 
ma is a ba ixo ele 2 metros ele a ltu,·a . No meio elo leito as aguas 
dei xa m -se cah ir, porém pelo lado direito desl isa m-se po r um 
plano incl inado de 300 me tros ele comp1·i mento, po r onde so
bem e descem canôas na occasi·ão das ch eias , q uando a velw
ciela el e é de 2'n a 2m,50 , passa uclo na es tiagem as can àas des
careegacl us por entre aa pedr as , por ficar secco o pla no in cli
nado . Abaixo o "th a l veg» elo rio é profttn clo e do lado esq. até 
co nfundi!' s uas a g- uas co m as el o r io elas Velh as , cuja l ó ~ fica 
27 1/2 ki ls . abaixo ela cach oeira de Pirapora . A extensão el o 
rio S . F t·anc isco <1Cima ela fõ1. elo ri o elas Vel has ê ca lculf.tda 
cm ma is el e 800 ki ls . O vo lum e ele agu a do S . F r a ncisco a ntes 
ele rece bee o r io elas Vel has é el e 233m3 na es tiagem , e elo rio 
ll as Vel has e el e 97 mett"os culJicos , sendo ah i a la rgura elo 
S . L1' r aucisco ele 359 me·tros e a do ri o elas Ve lh as ele 171 
me tros . O t•io clahi a té a cidade ele Joazeiro p ócle -se consi 
de ra r fr ancam ente ua,•egavel , pois q ue os p oucos im pecilios 
q ue se encontt·a m sã~ fac il men te r emov idos e outr os pôclem 
se r co mpletu. mente evJia clos , te ndo-se nm ha bil ]l l'Oeiro . A 55 
k ils . da ca ch oeira elo Pi ra pora es ta s it uada a fó,, elo rio Je
quit.a hy, c1t1e tem 250 k ils . ele extensão, 59 metr os de l a r •>ura 
e cujo volum e é el e '18 me tr os cnbicos por se n-unclu . Nas a~uas 
ordinari as o J equitahy é n11.vegavel a té ·16 k il~ . acima da u7t r ra 
e no tempo das cheias até 154 kils . , onde a n <JJ vega.ção li ca in 
·tel'l'omp icla por cachoeiras . A 1 ~6 ki ls . a ba ixo el e Pirapora 
e ncon tra- se a fóz do r io Paraca tü , que tem 627 ki l. ele exten 
são na ba n·a , a l a rgut·a ele 3 'O met1·os, sendo su•t l a eo·u t·a el e 
1GO kils . aci ma ainda ele H 6 kils. A navegacão nes~e r io é 
mu i to a nim a da , apezat· el as innum e1· as cachoe iras entre o 
por tlJ rl e Bu r ily e a barra , qu e , apeza t• ele oil'e t•ecerem naveg-a
ção perigosa, são comtudo venc ida s em vir tude do l ucro que 
deixam os ge neros concl nzidos pot· essa vi a. Ali o pot· to elo 
Burity, q ue nca 35.2 kils . acima ela barra, sobem ma iores ca
nôas, e ela h i em cl ia n Le sobe m pequenas can ôas mais 66 kils . 
até a bar m elo r io illscueo Grande, q ue fica a 50 kils . da cidade 
de Paraca tú . O vo l ume ele agua elo d o Pa racatú, qua ndo en
t r a no S. F ea ncisco , é ele 6:13 metr os cub icos por segun do. 
Dizem ser navegados os t res a fll s . el o P a r acatú, senclo o rio 
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da Prata 1:10 k ils , acim o. da sua bal'l·a, o rio P re Lo 55 kils . e 
o ri o do Sommo tambem 55 kils . A 196 kils . a baixo de Pira
pora r ecebe o S. Francisco pel a sua ma•·ge m esq. o rio Ur 11 cuia 
de 50'1 kils. de ex ten são que ent ra com 157 mekos c ub1 cos por 
segundo de ae-ua tão clara e pura que se pódem ver as ped ras 
e a a r eia n o 1undo, se ndo a. larn-ura. desse ri o ahi de iOU me 
·tros . Esse rio é navega. vel po1~ barcas e ajôJOS a té 1'10 ki ls . 
acima de s ua barra, passando muitas cachoe iras : porém, 
apezar clella s, ainda Eeg uem as canóas até Mutúca, que fica 
1\JO ki ls . ac im a da embocadura A 250 kil s . de P irapora en tra o 
ri o-Pardo peJa ma l'gem esq. do S. F ra ncisco com. um volume 
de 53 metros cu bicos por segundo e largura ele 31 m et l'Oe>. O 
se u curso é d i[ticilmente navegavel na extensão de GO kil s . O 
rio Vel'cle- Gra ncle ele 792 ki ls . ele ex tensão, div isa elo Estado 
de J\.lin as Geraes com a da Bah ia , ent ra no r io S. Fmncisco 
4·16 kils. abaixo do P irapont. O se u volume é de 12 metros Cll
bi cos pot· seg-undo de agua Yerde e salubra que é navegarei ape
n as por canôas :~tê 16lJ ki ls . acima ela fóz, sendo a sua largn ra 
na embocadura ele 48 metros. A 478 ki ls. abaixo ele Pirapora 
r ecebe o S. F t·anc isco na sua marg-~m esq. o ri o Cariuha nha , 
ele 462 kils. elo ex te nsão, que pelo lado occiclenlal divide o Es
t ado ele Min as el o ela Bahia, e é navegavel na extensão ele 1.2-! 
kils. A sua barra tem 90 metros de larg11 r a , e elte despeJa 78 
m etros cubicos por segun do. A 634 kils. aiJaixo ele Pirapora 
recebe o S . Francisco pela sua margem esq . o rio Corrente, 
co m o volume ele 305m3 por segundo, é n:wega vel até o ki l. 
158, a não apresenta oi.Jslaculo a lgum até o porto ele :Santa 
Maria a 133 kils. da sua b.u ·•·a. Dos sens a fll s . , o Formoso é 
navegavel por barcas na ex tensão de 33 kils., e o Ar•·o.1aelo na 
extensão de 2d kils. O rio Grande elitl'a na ma.l'gem esq . elo 
ri o S. Francisco 930 kils. aba ixo ele Püapot·a . Este rio, a 245· 
kils. ac im a ele sua fõz, em Campo Largo, Lem mais de 100 me
t.·os ele la•·g ura e despeja 176 mel r os cubicos por seg·unclq, 
sendo até ah i navega 1· e!, sem qu e nenhum oi.Jstacnlo embarace 
a navegação . Dahi ainda, póele-se SLlbir mais 110 ki ls . a ,é o 
Lim oeiro, po1·ém j á co m cl ifli cultosa navegação, e cl:.thi em 
deante é tão oust rui do ele pedras r1ue ne m canôas podem sub.it'. 
Dos seus aflls. o l'io P reto .dá navegação um po uco t rabalhosa 
aM Fot·moEa , 176 kils . acim a ele Sll<t barra . o rio Branco ate 
J aca ré . M kils. acima de sua fóz, e o ri o elas Ondas até 10 ki ls . 
Dabi ein cleante não t·ecebe oS , Fraqcisco l'io algnm de impor
tancia e que se preste á na vegação e er a ele novo imped ido por 
pedras ele 1.328 k ils . abai xo de Pirapora, · onde se e1lcont•·a a 
cachoe ira elo Sobrad inho, h oje canali sada. Nessa cachoei ra , a 
linha do canal, peJa qua l as embar cações clesuiam ,passa1·a por 
entre clous penedos de gr a ni to, que 1em o nome ele Caixão, e 
era tão estre ita que nas g L·a neles seccas as embar caçóes de mais 
tonelagem quasi ras tejavam as f:tce s elos ro~hedos por enlre as 
guaes as agu as precipitavam-se com a Yel oclClacle el e clous me-

. tros por seo-unclo. Do Caixão co n tinuava o cana l pot· entr e 
g r a ndes ro~h edos com a Yelociclacle de 1"',50, passa ndo pela 
cachoeira Cdm in osa, qne consis tia e m g t• ,tncle numero ele 
pedras submerg idas que, li zeram sossobnu· dive rsas ernba rca
cões . Es~as cachoeiras estão h oje paral ysadas e por ah i súbem 
g randes va po1·es que seguem depo is pelo canal navegarei ela 
ma,·ooem esq., onde enconL•·avalll -se a lgumas pedras, h oJe que
bracl'is , ele fúrma C]Ue ja~iam E>ntão no rio muitas pedras de 
granito, e seguia e11e t endo no seu Jeito, mais ou menos, pe 
dras de g t· an ito, a té passar pela cidade elo J oazei t·o , que Jica 
47 kils. abaix<;- da cachoe ira do Sobradinho ; apev.ar desses 
obstaculos , o r1 o era considerado cles irnpediclo ou apenas . n e
cessit<llldO ele pequenos melh o ramento~ , até á 0achoeira elas 
Conchas , que Jica 69 t<ils. abaixo ela elo Sobradinho. onde o 
rio tem a ve locidade de 1"11 ,6 po~ segu ndo, e que fo i' ca nal i
sada pal'a dar passagem a vapores ; depois é ncontl'am-se di 
versos escolh os no logar denominado cachoe it·<; do Genipapo, 
que tem um cana l p •·of'unclo. elo lado ela Bah 1a. Ma1s aiJah:o. 
vêm ns cachoe iras elo Ataque, do Fuz il e dos Cora ibas, onde 
o canal é tortut·ooo e que J1recisa. ele aJg um as. oiJras para pas
s:•gem ele vapores, tendo ah i o l'JO uma voloc1dacle ele 2"' pot· 
seg·Lmclo ou 10 kils. pot• hora, depois vem a cacboen·a elo Dou 
r ado onde o rio tem a veloc irlade de ma1s de 2 mett·os por se
gnnclo , rtclea n te encun Lra-se a cachoeira ela Velh a e eli ve:·sas 
outras cachoeiras en\re ilh as, 11 DS r1 uaes a vel oc1dacle e ele 
mais ou de menos ele 2"'2 por se,.ullclo e com mu1úos rochedos; 
qne seri a necessa •·io remover p~1·a rrue na estia~em possam 
subir mesmo canôas e barcas, conti nua l1clO o l'I O tao obslnudo 
de rochedos, que 1.600 kils . abaixo de Pirapora encontram-se 

-seis diversas cachoeiras na extensão ela 5 kils., tendo quasi 
sempre o rio velocidade supet·iol· a 2 melros por segundo . Do 

kil. 1.6-12 a 1.653 abai;:o de Pirapora encontt·nm-sc oito ca
choeiras e o ri o nessa distancia desce 7 metros, sendo a clecli
,.icla cle na. parte infe~ior elo braço que margeia a bah ia de 2 
me~ros por kil. Segue m-se depois diversas cachoei ras, sendo a 
u!Lim<t a ntes ele Ja tobá a cachoeira ela Vargem- Recluncla, que 
rica '1. 666 ki ls . abaixo de Pi r apora, onde o ri o tem a co r ren 
teza ele 2111 ,2 pot· seg1mdo ; d:.thi alé J atobá n navegaç;1o é 
franca . O Sr. Burton, fatiando das cachoeiras que ficam 
auaixo do liil. i .fi53 elo P irapora, assim se exprime: «Tem 
9 cachoeiras, dous reclomoinhos e clous l aga res r azos qne apr e
sentam no es paço ele 5 leguas obstr uções tão serias como as 
ele todo o curso elo rio elas Velhas .» I 011cu abaixo do Ja to bá. 
encont1·a- se a cachoeir a de Hapal'ica, cuja maior cataclupa &em 
7 metros de altura, sendo a altura ele todas ns cat:.td upas 
desta cachoeJL'a ele 'l6 metros, clespen hando-se quasi que em 
angulo •·ec to, coutintlando o rio em um a se rie de cachoeiras e 
a corret· c<!lm ex traorclin 1. ria :·a pidez, até que nc ki l. 1.800 ele 
P irapora dividem-se as aguas entre as ilhas ela Ban·a, do 
Bode e ela 'l'apera de Paulo Afl'onso, e l ogo vem a cachoei r a 
ele Paulo A ll'o n ~o, cup quécla total das principaes catadupas 
é ele 80 melros na distancia ele cerca de um kil., sendo a ma iot• 
pa1·te des ta quéda nas duas principaes catad11pas da extremi 
dade infe•·ior . Nos senimos ria segninte clescripçiio dessa 0U.
cboeira elo Sr. B 1rton: «Aqui o S . li'l'ancisco cor rendo ligeiro, 
elo Noroeste, escapa -se do labyrinto de Hhas e ilbolas, p edt·as 
e banco de areia> , mass iços de pedr a e mul'alhas que o aper 
tam, e recebe pal a e;q: um braço menor separa tio elo braço 
principal pot• um as colli nas oppostas . Os dous, pulando e 
correndo por uma inclin ação mocle•·acla do leito queb•·aclo, 
aneben Lam- se em lençóes dil11iclos e bolouçantes ele ondas 
de cristas espumantes , e atira-se a p1·imeira oa queda ele 
cima , que é ele ma is ou men os 32 pés de altura. illsta 
especie ele c:.tscata ele cortina é conhecida como Vae-vem de 
cima . As aguas são compt·i miclas no canal central pelas 
mass as ele pedra q"e lev :.t nta m-se ele :30 a 50 pés acima dellas 
e sii:o atiradas em nm:.t pzqtwna cavidade elo braço esq . A 
embocatlul'a ele um br ,tço nas e nchentes agora é a bocca ele 
pei"J.aenu ballla da mais fina a rêa. margeada auteriorn1eute 
pot· lust•·osas muralllas, e aqu i as pequenas ondas se en
l'Oscam e cot•t•em, e voltam - se, com todo o movimento ele uma 
maré ele enchente em miniatura. Observe i o espaço de tempo e 
o pulso de Jluxo e r efltu~o, pore m não pude achat• r eg·ulariclade 
na circu lação . O Jogar tenta a um banho, porém os est ran
geiros de vem lembrar- se que é trallidor, e que o gado ahi be
bendo -tem sido enr oscado nas ag uas, elas quaes nem o pt•cprio 
Jupiter poderi a salvar-se As agtws , rmtão, atirando - se contra o 
pila t• ela margem esc1 . ou Sltclesle são r echassacla.s para o su
doeste em uma vasta serpe ntina de efl'el'vescente espuma, e mos 
tL·am , a al gu ns passos abai~o, espectaculo egual chamado pelo 
nosso guia- M<3io Vae- vem. Aqu i pedras. e ilhas iso ladas , 
g•·ande; e pequenas, dispostas em compridas linhas ou em 
tvrres redondas, pr&tas , cheias ele dentes , esburacadas e muito 
mais selvagens do r1ue as Tres Irmãs ou as ilh as elo B<tn lJO e 
Lunar, elo Niaga r a, espalham o ligeit·o e ba.louçante curso 
de agua em cinco ca naes cli;;tinctos ele branca onda, cobrindo a 
tu 1• va e amar ella inundação . Os quat1·o cht d ir . atira m- se im 
mecliaLamente em um grande caldeirão. O quinto deslisa-se pela 
ma t·gem esq . em colossal rego ou cana l, leva:ntaclo muito ma is 
alto qye os outros, enco•rtranclo -se uma proj ecção ela rocha ao S . ; 
elle e .Jogado para o O. quas i r1ue em angnlo recto. Aqui as 
a guas ]nu·tidas saltam por cima elas SLtas divisas e convergem 
para a fornalha que as r eune para a grande queda . Quando o 
sol e a lua est;i:o em um angulo favorave l, 35°, produzem a rcos 
aclmiraveis e sem i - circulos de arco-it'is em ~odus os seus pris
maLicos coloridos de branco e vet·melho . E s tes nttr ahem os 
ol bos por estarem em um estreito arco de l11z so bre o enorme 
caminho elas aguas fe r ventes que cor rem ; guias pa ra as cata
rat;. s, comtudo, d izem cousas de mais sobre a bel la vis ta. A 
ter ce ira estação é a lcançada por um a má desc ida cheia de es 
pinhos, que poderia ser e1elho •· ada, e leva par a beit·<t da agua, 
onde macleint queimada mos tra ter em via.janles ultimamente 
ah i dormi do. Vollanclo-se para o N . vemos uma furio sa ca
choeira CÔl' de café, descendo com form as exquisibas pOr uma 
inclinação de 49 pés em meia duz ia ele cliil'eretltes clegráos ; a 
enchente pa r ece quer er vart·et·-nos . No fundo, junto elo logat· 
onde estamos, volta-se para o O., pat·a um mom ento elo la ll io 
inferior da caldeira, orlada de ondas que levao tam-se com branco 
ele ne"e tle agua que cl_esce côt• de pa lha, e então o ronco, pro
fundo barulho ele trovao, abalando a te rra e stti generis como 
ruiclos ele ten·emoto ou o r esomnan·te grito elo vulcão, revelam a 
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posição da g ra nde catarata. A inclinação é para o S . e a altura 
é calculada e m '192 pés . As ag uas re vo lvem-se no princi pio da 
mão direita da garganta, leva ntam-se e m ondas, cabem par a 
trás, •mviam uma permanente neb li na p a ra o ar e , se melhante 
u. esquadrões de cavallos bra ncos , cot•t·em rinch a ndo e com 
in[inita luta e confusão por baixo ela Mãi ela Cacho ira para 
o sudoesle. O uHimo é o mais magestoso ponto cl vista q ue obser
vá mos da pedra pla na que pendia sobre a ft·actLu·a.» Da ca
choeira de P aulo Affonso até Pit·anhas são as aguas elo ri o 
apertadas, corre nrlo e ncach oei radas entre i ngremes t•ochedos 
de 8q a 180 metros ele a ltura , e em a lguns pontos o rio é mui to 
estretto, como n a cach oeira do Garganta, onde mede ele l a r
g ura apenas 19 me tros , correndo entre vet·t icaes pa redões de 
rocha de 80 metros de altura . Do pol'to ele Jatobá a Piranhas 
a distancia pe lo ri o é de 128 kilometros; portanto o pol'to da 
Piranhas fica 1882 kilome lros aba ixo de Pirapot·a. Do pm·to de 
Ph·anhas para baixo o rio é ainda muito e mpedrado, porém 
os ca. naes entre os rochedos teem la rg ltra pa r a, não emba
raçando <l. navegação, to rnai-a pE> r igosa, desde qne o pi loto 
descuide-se ou desconheça algnm elos obstaculos que a hi en
contt-e. A velocidade maxima elo rio ahi é ele 1m20 pol' se 
g undo. A lug ura. do rio logo a ba ix o de Piranhas é ele 200 a 
400 metros. De Piranhas ao oceano tem 233 kils .. e a l'eneclo 
189 kils . A respeito ela ba l'ra elo rio S. F ran ciséo nos limi
taremos a tl'anscrever um tr ech o ele um art i.2-o publi cado no 
Jornal do Comrnercio ele 8 ele junho el e 1880, pelo primeiro en 
genheü·o em chefe da es trada de ferro de Pau lo A1I'onso, 
Reynaldo von Krüger, no qual elle compar a os tl'ahalhos ela 
estrada ele Baturité com os da es trada ele Paulo Alfonso, pela 
seguinte fór ma: « Feita comparação absoluta destes trabalhos 
com os. das estradas congeneres no Ceará , parecerá que os 
deRta.s foram mais felizes ; mas em conRcie ncia e sem q11erer 
dimi nuir o merito de r eseoa a lgum a, sobt·etuclo'de quem tanto 
o tem, só uma pessoa de má fé ou ignorao te poderá assi m 
julgar, po1s que todos os r ecursos a bundavam no Ceará, mui to 
pl'incipa lmente para a estrada ele Ba turité, ao passo qn e pa ra 
a ele Paulo Afl'onso tudo faltava, e as cliffic11ldad es começavam 
ua etHrada ela barra, onde os nav ios tee m ás vezes ele dem o
rar-se mezes e afina l perclet··se, como acontece u a um carre
gado de materiaes . cuj <t falta faz-se por clemHis se ntir. Ac
cresce que mesmo depois de v ~ ncida a barra., os generos te em 
de descarregar em Penedo e clabi seg uir em can(hs a té Pi
ranhas, que dista 31 leguas de Penedo e 38 cl<t bat• t·a, ao pa~so 
que no Ceará os dous portos são francos . Nas ch eias a dec li
vidade do S . Fra ncisco ele Piranhas a Penedo é 0,18 po t• ki l. e 
na es tiagem pa rece pela descripção supr a não ter agua se não 
para canôas . Da cachoeira elo Sol)l·ad inho a Piranhas a decli
vidade méd ia do rio é ele Om,255 por kil., subilHio essa decli
vidade a om,90 por kil. De Pira pora á cachoeit·a do Sobra
d-inho a decli vidade é de om,16 por kil. , subindo essa dec livi
dade a om,2.:l por kti. ». Os clous maiol'es diamantes e nco nLntdos 
no Braz i! foram achados na prov . el e Minas, send o um clel les 
o «Es tt·ella do Sul», achado em -1853 por um a negra perte n
cente a Casim ira Jo sé ele Me llo, e m Bagagr> m, agu 15 do Rio 
da Prata, pesa ndo bruto 2541/2 quilates e depoi s el e cor tado 
125 quilates; o ontro cli,,mante o «H.~geute» pesanclfl 'il 4 qu i
l ates foi achado por Antonio de Souza, Thom az ele Souza e 
Joõé F elix Gomes, em 1791, qua ndo pr ocuravam ouro no rio 
Abaeté, a tf. do r io S. F t·a ncisco . A r espeito elo S. F1·ancisco 
o St•, Burt011 exprimin- se ela seg,inte maneil'a: «Este r io não 
é •tm rio santo, qw»re qttÍtt, vate sacro, porem o se u fu turo 
se rá mais honroso elo q ue o passado do G • nges ou do I ndú. 
O valle e o a lto Geraes secco, que o limi ta.m por ambos os 
lados , contém todos os elementos de prospe!'iclacle r equeri dos 
por um imperio. A pop. é actualmen·te calculacl<1. ele t. 500.000 
a 2 .000.000, provavelmen te ma is pro~im a elo ultimo a lgarismo 
do que elo primeir·o, e al i i pó de a lim qnta r vinte milhões ele almas. 
Como clisset·am do AI to Amazo nas, aqui a canna e o abacaxi 
podem ser vis tos p or um espectador e m um campo ele cevada 
ê em um batata !». Os terrenos elevados pod em s ttsl.e ntar , em 
qualqaer quantidade, gado, cavallos, mulas, carneiros, pol'COs 
e cabras, ao passo que não ha ve t·á dLffi culclades em a lime n
ta r-se o camello . A re~peito ele riqueza minar a l, a lé m ele dia· 
mantes e opalas, aga~b as, ouro e feuo, vim os mencion ado por 
M . ffi, Lama rtiniêre e outros, platina , ga lena argen t tfe t• a , 
m~rcurio, cobre (perto de Se te Lagôas), an tt tUOlllO, at'se•üco, 
manganez, cobalto e varias pyl'ites . Sal, sa litl'e, e nxofl'e e 
pedra hume teem s ido achados em gra ndes der-os itos . Sob re 
materiaes de cons~rucção observámos marmore, pedra com
mum e a >:<dosia, cal ge ralmente espalhada e cimento; silicio, 

pedra ele a molar e barro ele louça são tam bem almndantes. 
O tet•t•eno é adm iravelmente ap t'opl'i a.do pal'a o bicho ela seda e 
pal'a. o cultivo do algodão , que a lgum dia ri vali sanio com suas 
im me nsas pescarias. Uma das feições q ue ca r acte 1·isam o rio 
S . Francisco é qw~ na sua pal'te SllJ)et•iol' es tá cheio ele im
mansos e innttm et·os a[l's ., Cjlle, nun ca seccttnclo, lurn am o ter
re no se mpt•e procluctivo, ao passo que a parte i 11 let·ior, pl'iuci
palmen te a que fica. abaixo do R io Gra nde, ape nas possue 
cmtos e in s ign ifica ntes tributa ri as nos meze~ chuvosos, e que 
secca•1clo t•eduzem o gado e a pop. a quasi pel'ecet· de sede» . 
O a lto S . F ra ncisco é milito rico e m mine \'aes, encontrando-se 
o ouro g t•almen te nos veios ele quartzo e ele pyrites , em cas
c.übo, a reias supedi.ci aes e ca mad as ele qua. rtztto fe rrug in oso 
(itab irito); a pra ta acha-se na galena argentíi'el'a ele Abaeté, 
o chumbo· nas vizinhanças el-e Diarnan tina e em Abae té, o ferro 
em q uasi ·to ··ia a região meta mot·phica, pol'ém só na pa r te 
superior é que se acha combus·tivel, porque na pat•te mais 
baixa do Estado ela Bai1Ü1 em eleante apenas se en contra a 
vege tação r>~chi t i ca das catingas. Cnrvão na fót·ma de Jinbi
tico já foi enco ntntcl o na 1n a rg·em elo ri o Paracatú, o salitre 
em toda pol' ção acima de Urubú, e no sett aff. , o rio Salitt·e , o 
sa l na secçào do ri o X iquex iqu e a Pan lo Affon so , pedras cal
ca reas encontram-se a m quas i todo o va lle, e a lg umas em 
fôrma ele exce lle ·te m tt·m ore, assim como ou tms pedras de 
co nstrncção de di ver> as qua lid ades . Q 1an to á p t·oclucção agri
cola, a zona elo S . Fra ncisco é fe rltliss im a e apl'opriacla á 
cnlt 11 r a de todos os pl'oductos Lropicaes , porém a pa de s uperior 
elo va lle é mniti ss imo mais le rtil. o que póde fac ilm ente set• 
ver1ficaclo pela clifl'erença ela vegetação , sendo get·al mente baixa 
a matta além do Ul'llbú, ele onde ella vae melhorando a té Pit·a
pora, accr escendo a inda que da. parte inferior o S. Ft•ll ncisco 
não ·te ndo alfs., Oll aliás com po ndo- se estes de p "q ue uos re
gatos que seccam, só p6de esse g rande l'io se r cu ltivado nas 
proximidades de suas mat•ge ns, ao passo que a zona s uperi ot• 
elo S. F l' a nci sco é corta ri a por immensos rios e ribeiros da agua 
peren ne e de fertiliss im as marge ns .» (EJ:"t.) 

FREDERICO . Ribeirão ele Sa nta Cathari na . Accrescente-se 
no fi m : Segundo uma in f. r ece bida do J!Jstado, clesagua no l'io 
elo Alferes . 

FUNDO. R ibeit·ão ele Minas, atr. do rio das Mortes, Acct·es
cente- se no fim: Nasce na Mantiqueira a 1.150 me!.ros de al
titude e é formado por dous peq nenos cot· regos. Sua direcção 
gel'al é ele S. pa ra N .; antes d ·• chegar ao L! Ut·ral Novo, sé ele 
cl isLricta l, i beit'a da es tmda ele rodage m que liga a es tação de 
,João A.yt·es á Santa Rita. do lbiLipoca, r ecebe um peq 11eno cor
r ego á m argem cl it•. Se lt vall e, nesse percurso, é um tanto largo 
e os morros tapetados ele bellos campos . As mat·gens são um 
tan1o a lagacl i\'as , provenie nte isso do porejamento elas aguas que 
procuram natu ral me n te o al veo do r ibeirão . Aba ixo do Curral 
Novo o va lle se estreit<J., e, avolumando -a~ com pequenos cor
regos, q ·w affiuem ele ambas as mal'ge os, vae o ribe1rão forma r 
em fr e nte á faz ·nela ela Cachoe im umtt be ll a queda de 60 me
tros, mais ou menos, . oLt·e o gneiss, que ah i at!o ra e de que é 
fc.l'macla toda a sua baci a . Ca he nl as aguas revoltas em fundo 
des penhadeit·o. e sem pre em vali a estreito e s i11uoso passa 
depois r.a f'aze.ucla el os Moinhos, entra ndo no rio elas Mortes ua 
Varzea da Ponte Nov:t. per bo elo kil. 12 ela E . ele J?. Oeste. a 
i. O !O me tl'Os de a ltHucl e. · 

FURADOS. Po v. da Bahi a . Linha pri meira . Em l egar ele 
termo de Gne teté -le1a-se - mnn. ele ümburanas . 

FURNAS . Rio de Minas Geraes, atl'. do rio Baepe ncly . 
Acc1·escente- se 110 fim: E' margeaclo em gmncle percurso pela 
linh a ela Companhia Viação Ferrea do Sapucah y, que se dirige 
ele Baepencly para Ay uruoca. Cerca el e tres quartos de l egua 
da cidade ele Baependy t em uma queda magnilica . Dizem-me 
elo Estado que esse rio vai clesagua1· no Gama1'l·a, um elos 
f'orm aclo t·es elo Baepencly. . 

FUNDO . Ribeit·ão ele Goya?., a fl". do rio S. Ba,.tholomeu. 
Accr esce nte-se no Jim: l!! m uma ca t• ta ann exa ao traba lho do 
SI'. C1·ul s, in tit t~ lad o Commi•são ele Estudos ela N ova Ca1Jital 
ela União, vem figurado es te l' i~beüão C •• IU O a fJ. do rio Gama, 
qtte o é do Parana uá e es te do S. Ba rtholome u. 

G 

GAMA. Co rrego ele Gnyaz . Accrescen te-se no fim: Em um 
mappa annexo ao tra balho do Sl'. Cruls, intitulado Commissão 
ele Est~tclos ela Nova Capt-ta l ela União vem mencionado este 
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carrego com a denomin ação ele rio , desa, uando no r io Pa r a 
na ua e r ecebendo pela ma rgem d ll· . os rl be i ~ões Ro nca~l or _ e 
Cabeça de Veado e pela esq . o Fun do, o Ged t·o e o Ca pao 
Secco. 

GAMELL A .. Ba l'l'a de P ernambuco . Accr escente-se no 
fi m ; - A po11 ta fi ca s t tu aela a mei a mi lha ao N . elo r io 
F ormoso e a ·l,r es milh as ao S . c\tl dba ele Sanha Aleixo . F ICa 
se~;undo Vital ele Oliveira. aos 8" 38' '17" el e lat . S. e · 35° 3' 22'' 
de long . O. Fôr ma a costa N . da emboca dura do r io Form oso , 
Um rec ife, pa r t indo ela pon ta S . ela em bocadura deste rio. diri
ge -se para o N . parall e la rn eote a cos ta e clet rn-se um pouco ao 
N . da pov . da Game lla , onde faz um a pequena aber tura ao 
l on go ela pra ia . Este passu tem um a ce ntena el e me tros ele ex
tensão e seis a o ito metros el e a !l'u:t : é a u nica en t.r ada do r io 
F o nnoso . « E' a ba n •a elo Ga mell a, d iz V1 tal el e Ol ivoir a , a 
pr in cipal e ma is fnt nca pa r a o ri o Foi·moso cl i s t~ ndo n1P ia 
l e!).·ll a . T em est ' 40 a 50 bnwa s de la ruu t·a com 4:\ P" lm0s cl" 
fn'ndo - la ma . I los picões p ;~ t• a rl e n i t'O va i o f indo· aLé 3 _pa lm os 
p rox imo da pra ia . se nrlo o a nco i·ad onr o c] ,, Gamel\a m nito aca 
nhad o pOl' es ta r o recife m 11Itn pe i' ~O rla costa . O picão do N. 
ela bal'l'a não descobre , mas com intervallo Sll i' Q'e secco, o qne 
não aco n-tece com o elo S .. qne é descober to cle~cl P. o picão. Fór a 
elos picões o fun do cre~cé s uccess ivame n Le de 50 p·1lmos par a 
m ais --la ma e are irt fin a , - devendo quem rl ema nclat• est~ bar ra 
·Ler a ttenção com a t•es t in ga ela bal' roc>t . Ou tr ' or a foi fi·eq ·,en 
t a cla esl.a ba r tet por gra'l cles hi a tes e su macas, que ca_rr e.!!avam 
den tro do 1·io F crmoso, mas de pr>is que se tem obs tru ido ot p~s
sa,.em do Ga meJla par a a foz do l'io, es ta navegação fi nalisou . 
N; po n'a elo Ga mell a , a lém el a pov . <Í be ir>t- ma t•, obS'-' t• va- se no 
comor o da p t·a ia"' e m s ··nti clo ver liica l ·m as ped ras denegri las, 
que cum o a reia! cla t·o por cim a muito se percebe ele f ) ra » . 

GARAMBE U . P ov . el e Min as . Acc res<'o nt - ~e no fim :
F ica na m •r!l'em clit• . do rio Gra nde, a 1. 1S6m,35 ele altitnde . 

GAR AR Ú . Vil la ele Sergipe . Accr escen te- <e no fi m·. 
F oi tr ans fP. r icla a sécle rla c:o m . pal'a P or·to ela F ollut pela Lei 
n : 82 ele 13 de ou tubi·o ele 1894. 

GAROPABA . Vi ll a ele San ta Catha ri nn . Accrescê nte- se no 
fi m : - O nome Ga ropa ba é cort'u pção rle Igaropaba q ue signi
fic a por to ou l oga1· das ca uôas . 

GA V E A . P a rochi >t do Distr ic to Federal. Accrescente- se no 
fim ; - E' um ar r·1 balde g ra nde e p ,. sua ex·ten"ão paPece 
pa nca povofldo . Começa ela t•n a ela Bôa Vista, no J a rd im Bota
nico, e es ten clP.- se a té á SPrr;t que Sllsten ta a fct mosa Pedra da 
Gavea . A rua da Bôa Vista é nrna estrada de r odage m la t' !l':J. e 
magní fi ca em toda a sqa ex tensão . i<;s ta es ~t· acla é i.tma ladeira 
suave, form a ndo gra ndes zig- zags . L ogo no se 11 começo encon
t ra - se, áesq . uma fonte ele agu a ferrea, pass ada. ~ qua l c9111e~a 
a es trada a ofler ecer be. ll os pa noramas . Descortt mt-se a pn
meit'a v ista o Corcova do , o P ão de Ass!lca r, a l agôa Rocl r igo 
de F t· o.i tas , a bab ia, a capell a ela Bôa Viagem , etc. No segundo 
panorama, que fica pr oxim o ao pr~mei ro, clescob t·e-se grande 
parte do a r t•abalde elo J a r di m Botan ico . Ao ciiegar-se ao Alto 
da Bôa Vis tn , por on de cor·ta a est rada, de modo poe·tico, e nt~·e 
d 'las altns pa r edes ela mon tanha, co nfir ma-se o nome que tao 
jusr arnente lbe cl Pra m. Olbanr!o- se pa ra baixo vê-se enorme 
var ze·1, q up é te rminada pela exten sa e en cantacl rH·a pra ta ela 
GavPa ; á d i r . . subre elevaria sel'l·a, av ista -se pr ox imo a famosa 
P ed t•a da Ga vea . e no mar ns ilhas F itn il e Alfavaca ; á esq . 
eí·gue->e uma per! t·::t ele g t·a nrl eza e a ii. It ·a collossa es : é uma 
das l'aces elos Dons Irmãos , c•) mpa nhe it·os inseparavei s do 
vi aj an·te que perc0rre os ar rabaldes elo J ,wdim Bo la nico e da 
Gavea, tom <t nclo fórm as exqnisi tas e tão d iver sas que ás vezes 
não par ecem os nos,os conhecidos . A ped ra. aqui é ing t•eme, 
quasi desde a sua base , q ue nasce na va r~ea , e. núa a sua 
p a r ede , mas cor oada de inter essante vegetaçao . E um ,.olpe 
de vista p~oclig io s o o que se clescorbiua deste Alto da Bôa Vista . 
A té ah r sobe- se , mas o r esto da estr ada q ue se segue é em 
suave declive e de pois torna-se pla na, quando se ca he na va,r zea . 
Na descida da es tra da va rias cachoeiras e nascentes c\ ag·ta 
apparecem, chamando com os :;eus mur rn ul'ios a a·ttençào elo 
viaja nte , e se vai a dm ira ndo como é aq uell e sól o reg.' d? de 
t a nta a bun dan cia ele agua , Cabi ndo- se na va r zea, contw ua a 
estrada, cumo j á se d isse : ahi, depoiR ele an ela r- se basta nLe, 
vê-~e á clir . um por·tão sustentado po t• duas pilas tras ele a i ve
na l'la e ao f undo uma casii.ba de telh as ; ma ts adra nte e na 
mesma dir~cção appa rece outro por tão ~com pilastras ele pedra 
e cal, leva nt ando-se na base da montanha um1.1. gr ande e v1stosa 

casa, que er a a da r esidenc ia do sena dor José P edr o Dias ele Car
va lho , a quem se eleve a im pressão do conhecido poem a Villa 
Rica ele Cla udio Ma noel da C"sta, de9ve n t ur ado poe ta ele M i na s 
a~ ntes . Pouco antes ele cbegai'-Se a es la casa passa-se po r uma 
peque na e sr, !Ida pon te . Um pouco ma is adia nte vê-se uma casa 
regul a r no c i mo de pequerta mo nta nha , t endo na fre nte qua tro 
palmei ras a inda twvas : é o lagar conhecido por JJ'azenclinha 
ela Ga.vea. , q ne foi propl'i edacle ele F ra ncisco Antonio M~ rtins, 
ex- hibli othe.cari o ela Bibli otheca Fluminense e cl ist incto bi
bliophilo. Pa rte ela base des ta mon tanha , em que se ach a a 
t•afed da casa, é ba nhada pot· um r io q ue cone entre pedras 
fo r ma ndo pequenas cachoeiras e ind o corta r a es trada ger a l. 
11 m po uco adeant2 da entrada ela r efer ida Fazendinha onde 
se vê !lm a out1·a po nte, morre no ma r, q ne est á pr oximo, 
toma ndo d iversa cl irecção . Do a lto da Fa,zendinha gosa- se 
um<t vista circnl a r agradab il íss ima ; olhã ndo-se para o la ro-o 
mar que se ab i·e e m ft·e n te , veem- se , á cl ir. as ilhas Pri meit:'o, 
Funil e Alfavaca . e á esq. , a Redonda, a R aza , a Caga t·ra e 
otttras, d is ti nguindo- se em uma de~tas o pha ro l que se r ve de 
g nin aos nav~ gan tes que dema ndam a noite a en trada da 
ba t·ra elo R io ele Ja neiro . Logo aeleante ela nlluclid c ponte 
a bt·e-se um p8queno l ar go e ah i ex is te uma ven da . Da h i pro
seg tte <t es trada que a presenta u ma bifurcação um pouco 
pro:dma; a el a di r. cou tinúa a per tencet· ao a rr a ba lcle ; é ex
tensa e m uito povoada de casas, sendo a lgum as be m con
t i·ui das . P or esta paragem existem a lgLtnS e n~tenho s de 

l apida r pedr as prec iosas movidos por agua . ·A estrada ela esq . 
a i nda coouin i:ta a pel' teucer á Gavea e dá cam inho para a barra 
da Tijuca e J aca repaguá . Am bas fica m na s i m mediações ~ á 
clir. da b •se ela serra q •e s us t~ tHa a P edra, da, Ga,vea . Da es
tr arla na va t·zea desco brem- se algtrns caminhos que vão t er á 
praia, que é e :-: ~e n s 1. e enca ntaclot· a . O mar ah i bate á s vezes 
agi tando e le vadas Ondas e fÓl'ffi a ta m bem as \' ezes gpandes 
t'eman>os . No fi na ! ela pr a ia, á esq . de quem olha pa ra o 
mar . h a uma espec ie de fuma no come co da base dos Dou s 
I rmãos , ba nh ada pe las aguas elo gra nde At la ntico . Chamam-n'a 
p eqttena,, porque pa ra cleante existe ou tra cha ma da f 'Ut"na 
g. ·a,n rle ; mas esta acha-se em lagar m uito diffici l de set• vis i
ta da, por qu e é neeessario ca minha r-se com d i fficuld a de por 
c ima da roch a quasl m greme . Ne~ta f u,.na, gra,ncle h a muito 
pe t:<e e a lguns de gran des dtmen soes . Na cos ta da Ga vea não 
se enco ntram embarc<tções ele es pecie fllg nm a, nem mesmo 
sim ples ca ·1ôas de pesca, por ca usa ela as pereza do ma r . 
A's vezos , poré m, a ppa t·ece rn pescado res de out l'as l ocalidades , 
l anç ~ m g ra ndes t•edes de arras tão e apa nh am muito ]Jeixe . 
Os pescador es que ah i vivem u sam ou da tarrafa , que at ir a m 
nos r o mansos formados pelo mar , onda li nha de que se se t•vem 
elo a lto das pedr as nos dois extremos ela praia . A lguns cos
t 11 mam pesca r na r~lll"na, g>"a?ule , onde quas i sempt•e a colh eita 
ele peixe é a bundante e va ntaj osa , a inda que cllfficilima . Na 
Pecl r·a clct Gcwea vê- se t•eprese ntada uma cara perfe it a de 
homem . E' causa singul a r tal apparição. Disti nguem-se per
feita mente os olhos ela carranca cavados n a rocha, o nar iz 
achatado , a bocca, a l onga ba!' ba , a ma~ã elo r osto, emfim 
uma car a e cabeça com pleta ele velho, tr azendo um capacete 
com peq:tena cr ista . No a lto el o capacete occor r e uma inscr i
P\'ão. Outra car a se descobr e na face superior ele ·toda a 
gr a nde ped r a , com um nariz basta nte aquilino , Na refel'icl a 
P eclru, da, Ga,vea, , isto é, no a lto elo capacete qua appa rece cÇJ l- . 
l ocado na ca beça do velho, Pxis tem gravados ca racter e.s que 
passavam com o uma i nscri pção ele pov os cl escoub ~ciclo o . Na da 
ao cer to se co nhec ia a ta l r es peito; m as em 1839 o Instihrto 
Bisto!'ico e Geogr a pb ico do Brazil en car regou a urn a com
missão com posta ele Manoel de Ara ujo P orto Alegre e J a nuario 
ela Cunha Bar bosa de examin <1 r a re ferida inscripção. Ao ne
xaclo ao rel ato t•i o, que corre impres•o no tomo I da R evista, 
trimensal do Ins ti tuto , vl-se o desenho da Inscr ipção, a q ual 
no aclo de ser a presentada, diz a commissão : « uma cóp ia fiel 
da pt·elend ida inscripção, desse monumento que perte nce á 
classe claquelles, que Mr. Cour~ de Gibelin colloca no seu 
lvlundo Primitivo, e que tem ch egado ás recentes ger ações 
envol vidas no myste rio elos ·tempos com os jeroglofi.cos, os ca
racte!'es cune ifor mes, e as cons trucções cyclopean as . » A com
missão diz a este 1·espei to o seg uinte no seu pa recer, sem 
comti tclo deciclit· s i taes caracteres são escu lp idos pel a mão 
do homem ou pe la natu r eza : «. Assim co mo a natureza es
culp iu so bre a rocha ele Bas ti a a fórma ele um leão em repou so · 
na gru t<t uas Ser ei as , em Tivoli, um dragão em a 1• ameaçador ? 
e na mesma gavia a fórma de um mascarrã o tragico ; ass in{ 
como ella eleva pontes na tur aes, constróe fortificações e 



GAV 752 GLO 

ba luartes, que ao pr imeiro lampej o cb vis ta f:t7. em ct•ct· ao 
vra~ J Ot' mor!.um e ntus cl:l mão elo hom em, ass im clht poclifl. 
gt•ava r na r och :1 viva acjnelles cn,racteres, q ne podem ma is 
ou m enos p or suas fórm õtS <•Ppt·oximar -se a a l g um ,ts d<\S 
Jettras dos alpliabetos das nacoes antigas c oricnta0s . A co m
missão com se ns proprios olhoo c ncontt·ou em cli vc l'.>as J!C cl!·a~ 
am r oda d a Gcovea, sulcos pl'Oi'llnclos enLt·e dons ,·eios el e g r·.t
niho, qne ma is on n1enos represeo tavan1 ca racte L~es hebra icos , 
e alguns alé ron1a nos, e ele uma manei t·a assás ev idente e ca
pl'ichosa ... Argumentos n o ta veis se a pl'esc nta m ele uma e ele 
outl'a p:l.l'Le para q tte a mbas as conjec~uras Lenb atll s e u l'nn
clamento, e sttas [Jl'incipaes pt·opos ições vos vi'io sct· apl' ese n
tacl ns : 1." Que os dive rs os v iaj a ntes teem d es co bet· Lo insct· i
pções e m cliil'er enl.es r ochedos elo B l'az il , e que a da sel'l'a ele 
Anabcostabia, a onde se cl'ê vr.r a de.>C l'ipção ele nm a batalha , 
ass im como a da mat·gem elo Yct ptwct e out.ras mais que se 
s e veem na f<tmosa collecção elas palm e i r::ts elo Spik e Martius, 
dão uma p t•ova ela ex istencia desta sort ele monnm en tos no 
IIOSSO solo ; ucc r escentanclo mais a tracliçi.i:o ela s lcUr·cbs elo 
diabo no rochedo em Cr.;,bo b'·,·io. 2 ." Qtte zss im com •J 
Pedro Alvares Ca.bral e Afl'onso Sanc bes, empttrt·a dos pelos 
v entos , descobriram o continente ela Am el'i ca, trtn tbem a lgum 
desses povos a nti gos, que a ambição elo commercio fo t·çava a 
snlca r os m a r es , poclerta pot· i g-uaes motivos aport~t t' ús noss a s 
pl'aias, e escrever soht•e um:t pedra um nome, ou a qne lle acon
tecimento, pa ra que a, ·todo o tempo a s g-e r :J ções vi nclonras 
lhes resti tui sse m a g loria ele tão g r a nde clP. scobet·ta . 3.a Qne 
a in scripção el a Ga·vecb se acha co llocacla el e um a maneira 
vantajosa a es tas conjecturas; voltada para o m a r , e m uma face
ela roch a cubica, pouco escab ros~t, com car ac te res co lossaes, el e 
se le a oito pa lmos, ao rumo LS~., p'Íde ser vista a olho nú 
ele todas as pessoas que pot· alli passarem : e noLave l é que os 
l1abs . claq lle lles Jogar-es toclos co nhecem ás lettt·as ela peclt·a . 
.A inscl'ipção nss im co llocada está exposta à. ft~t·ia das tem
·pestaclcs e elos 'entos do mo3io - dia , e pot· conseqnencia eleve 
estat· mui estrag-ada, tanto mais que o g l'ani to ela pedra, em 
que está g ravncl a , ê de 11111a consistencüt met1os forte , po1· 
con ter muito talco e mica, e na s ua base PXistirem ITes con
cavidades esboroaclas q ue form a m o aspecto elo m ascarrão . 
Um dos duelos :llr ch eo1og icos, pa ra f'ol'tifi car 'ltta lqll e t· con
Jec tura na avel'iguação ele taes monumentos , é o ela possibi
lid ade ele pocle t·-se ou não g L"avaJ:" n a q •tella altura immensa 
uma inscripção tão co lossa l, e o caracLet· geolog ico elo m esm o 
l agar. O terreno qtte ctt·cumela as r aizes elo morro ela Gavea, 
é ·todo púmitivo, á excepção ele uma perllJell::t e nseada, que 
está nn base el a cdlina da r,tze nela ela Gavea, que é de tert'e no ' 
ele a llu vião, pouco acima elo ni vel elo m ar. e qtie n ada influe 
sobre os pontos principaes , qae se denotam elos Dous ]?"mãos 
á rrijuca, e desta á Gavea, que são 1nassas e normes ele g l'anito, 
cober tas ele uma crosta ele te l'l'a vegetal. nssás elelgacla , e 
tendo aqn i e a li i g lobos !le carbonn ·to de fe l'ro, on sn.ibt·o nYi
coso ; o mar está mui proximo, nenhuma l'e volução, gt•a ncl e, si 
exceptuarmos alg uns ca lb áos destacados el os morros, se denota 
naqueJJ e r ecinto , O homem, _que levado áqtt~!les Jogares qui
zP-sse clcixa t· uma m emo l'ia ele sua pass~.gem, faci lme nte seria 
sedttziclo pe la m ageslacle e gmncleza elo mOl'l'O clr, Gavea, e 
pel<t disposição claqnella p eclr·a com uma face quasi plana, e 
fron te ira ao mar; em qua nto ao accesso elo cnm e tia Ga vea 
ell e é incontesta vel, pot;gue dias antes ela nossa exploração 
alguns oO'ici aes ela marinha Ingl eza a subiram e col.J ocaram 
umas bandeirinhas, a ind a que com muito custo . O Jogar 
onde es tá a inscripção pôde se t• que em tem pos r emolos fosse 
mais atet•t·aclo, e que .com os secul os tenha sido excalvaclo 
p e la s con tinuas hum icla cles , chuvas e venlos elo sul. Poré•n, 
aléti1 destas cons iderações e Olttt·a;; mais climinntas , que con 
clttzem O n OSSO e;;pirito 1Í. Cre np, outl'aS se l e vantam p·Ha en• 
con tral-as e nos obrigam a oscil lar en t re a alftrmat iva e a 
negativa . Lu « Qtte os pret endidos caraderes que ap t·esenta o 
r ochedo ela Gc•vecb não sa asse melh a m a os elos povos elo ve lh o 
continente que emp1·ebeneleram as primeiras navegações , e 
mui to menos nos elos mo.d ernos. 2.a Que estes ca ra.cter2s, 
comparados com os a lph abetos e inset·ipções que i\I r . Coun 
ele Gihelin dá n a Slta obra el o Mv.nclo P?"Í??vití·vo . não opr~
senta m semelh ança a lg uma el e uma inscripção phenicia, ca
nan éa , C<lt'thag ineza ou grega : e que mai s lH l'ecem snkos 
gt•avaclos p e lo ·tempo e ntt·e dois ve- ios ele g L"anito, pois com 
jguaes appat·encias se encontl'am não só n o l ado oppos to elo 
ela inscripção ela mes ma Gavea, como em outl'as pedras eles 
tacada~. e principalmente Ut:Qa grande, que se encontra ~. 
esq,_., da base c1o morro~ q u.anclo sE) sol) e para a ca~a clÇ> 

Sr. João Luiz da Silva. 3 . " Que a pode da r ocha onde co
meça a pt·e tenclicla insc l'lpçi:io , a lém el e perpendicula r e ele 
u n1 accesso q-uasl impos~i ve l, é a n1 e n os conservada ou a JTICl is 
apagada ; sen do aquella que está m enos ex posta ú. fm·ia elas 
es taçõe' : a lg uns tt·açus pe t·pencli cnl <t re>, out t·os m .1is on m e
nos obliquos , mai s ou me nos cu t·vos, li gados por hastes intfll'l'Olll
piclas, qne muito e m ·1ito se a sse m e ll1a m a ve ios, fa zem o 
todo ela in sc t·ipçi\o, e uma gl'ancle it·reg·u l:tl'icla cle ele pro
fundidade se obse rva na g ravtll'::t, ass im como no largo Yeio ela 
base , que se poderia con.J eCLu rar com o um Ll'aço para melhor 
se clescob l'il'em a s l e ttt·tts, o qual .i i nte l't·ompit.!.o visivel
mente , e dá fót·mas não e111ivoc tS ele 11111 ve io mai~ prafunclo. 
]~ , te arg um ento c fo r~ificaLlo pala lll'Ofunrlid:ttle el os ca t·ac te rcs 
el a pat'le eS'!·, q tl<l estão mais expost.,s do que os ela d it•., pot· 
ent,r a rem . na cul'va que se d irige pa ra o not•te. Os plienicios 
esc t·eviam el a clil'. pal'ft R esq ., e tt·a ba lbanclo clest'arte clev iam 
clal' a m sm ae pt·ol'nnelitlacle às lett t•as para que ellas fossem 
igualmente vlsivei S, J> 

GAVIÃO. Rio ela R tllia. Acc rescente-se no fim:- O Sr. 
Tran q nilino T ol'!'es, em um tt llfemorü& elescript iva do mun. 
ele Co nd e uua (Rev. r.lo I nst' . Geogr . c Ifi;t . ela Bahia . Jttnho 
de -1895 . Anno li. Vol. Ir, n. '1) diz: « O G~.v i i.i:o, cuja clenomi· 
naç.ão ig nora- se cloncla p t·ove io, não sendo cdve l que llt e 
clésse o nome uma fttze ncla assim chamacla, abaixo ela sécle 
ela ciclade, mtt i tas l egttas úquem elas suas cauece ims, nem 
o peque no at•t·aial onde elle faz barra com o rio ele Conta8, 
h oje mai s ge ralmente co nh ec ido p1t' Ba?T<., do Gcwião . Nasce 
na sen·a elas A lm;ts , no morro elo Chapéo, mun. ele N . S. ela 
Boa Vi •tge m e Almas, deste Estado , uma legua acima dessa 
r illa, n a distancia ele 10 leguas ela s ede elo mun., at ravessa- o 
pe lo lado elo O. ba. nh a nclo a ciclacle quasi ao ·m eio, clivicle esée 
num. cl'o ela Vic lot·ia e despeja 8aas a g uas no rio ele Con·tas, 
no a rrai a l elo Gav ião; depois ele um c .It'SO mais ou m enos de 
5:> leguas. E:' navegavel ele cer~a clisbaocia por deant~, talvez 
elas Lages ú. sua bar ra, isto m esmo, m <'cliante processo ele exca
vação e reso lvid a a naveg<t iJiliclacle elo rio ele Contas, ao toclo 
29 leg ua s , devido a clt!fts gt·ancles cacüoeit·as ex istentes no seu 
le ito nos loga t·es Gctntinho, 13 leguas aba ixo ela cidade, e 
Ccbchoei? ·~, a ba ixo quatro legtta s elo. pr im e it·a, áq ttem elo 
P on tal e arraial el e S . Philippe . Por causa destas cacl1oeiras 
ficam os h a bitan tes ela zona ela cidade e cabece iras pt•i vados 
elos fn.mosos pitús elo rio de Contas, que não sobem o rio. 
As e nchente ;; extraorclinarias que extravasam os seus bar
r:tncos ott m arge ns, a ignorancia comple ta elos ribe il'inhos, 
que cada vez mais os vão escavando , tem- no tornado ele pouca 
pt·ofund:dacle para a navegação . Nos invernos ele jane tro ele 
1877 e outubro ele 1882 ·tev e elle g randes innnnclações, al'l' ni
n a nclo muitas casas dentro ela cidade . » 

GENTIO. Parochia ela Bahia. Linha pL"imeira. Em l oga t• 
de mun. ele Cae teté - leia-se -mun . de Umburanas . 

GIBOIA. Pov. ela Bahia. Accrescente - se no fim: Compre·
hencle os clists . do Caj•teü-o, Perlra Branca, João Amaro e 
V eados . 

GLORIA. Rio ele Minas. afl'. elo rio Mnl'iahé. Accrescen
te- se no fun: Depois ele S.' Joi\o, o Alves, Alegre, Ibicuhyba, 
S . Jorge, S. F r ancisco, Santa Ct• nz. Pai Ignacio, Tres Ban·as, 
Santo A.ntonio, Lnciano, Prata e Gt•a mma . Diz o Sr. Luiz 
[i'elippe ele Sall es (Relat . do inspector ele T en·as e Colonisaçiio, 
1896) nasce esse ri o em um contt·aforte cl<~. serra do Gavião 
(se t'l' >t de Santo Anto nio elo Gloria). B:tnha a pov. de N. S. da 
G lol'ia e desagua pela ma rgem esquerda. 

GLORIA. Rio de Min as, -:di'. elo t•io do Mosquito . Accrea 
cen te- se no fun: O Dr. Augu~to ele Abreu Lace t·Ll <t (Obr . cit.) 
di z : « B.ibeir·éio ela Gloria. Nasce com o nome ele Santo An-
1onio, em l~, ,.ga baci a , e tüt·e a se na de Santa H. i ta e a sel'l'a 
da Galga . A ntes ele at ra vessar a es trada que liga os a rra iaes 
ela L age e Santa H. i ta do Rio Abaixo, recebe cursos de agua ele 
pouc<t .impot·tancia. i\lais abaixo rece be pela m<tt•gem clir. o 
corrego elo Carioca , Lci.mbem .ch a mado ela Se l'l'a, donde desce 
muiLo corl'entoso ; ela h i em elean te até sua foz, um pouco acima 
ela cacboe it•:t elo Pombal. é mais conhecido pelo nom e ele ri
bei rão da. Glol'ia . A' mal'gem esq . avol uma- o bastante o 
ribeil'ão elo Mosquito, que nelle ent.ra a clotts kils. da emboca
dura . E' l'ormaclo pe los cm· t·eg Js Jacaré e Campos Gemes, que 
descem ela serra elas Vertentes e recebem em amb:ts as margens 
muitos afl's. A bacia do_ ribei rão ela Gloria é em geral coberta 
ele capoeiras e capoetroes, e o terreno gnesissico e bastante 
fel'til é 1:1111 elos me!hores çle tod~ a bacia elo rio çl,as Morte~· '\ 
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GOLANDY. Rio elo R . G. do Norte. Accr escente-se no fim: 
O Dr. Al berto Maranhão, no seu Relat cit., o me nciona á 
pag . 55 como a il' . elo Cul'im a tabu e a pHg . 64 dá noticia ele 
um rio cio mesmo nom e . que se r aune ao rio do Sacco e 
juntos vão desaguar na fa gôa elo Fonseca. Sel'iio dous rios 
cli ffe reotes ~ 

GONÇALO (S.). Antiga vil la do H. . G. do Nor te . Linhas 
14 depois ele margem dir. - leia-se (esq. segun do out r os) e 
accrescente-se no fim : O m!ln . li mita ao N . com o do Cea rá
mirim ; a E . com o elo Natal ; a S . com o tle ilhca by ba , e a 
O. com os de Santa Ct·uz e J ardi m ele Ang icos . Tem 10 000 
habs. O rnun. te n1 •Js seg uin tes ri os : Potengy, Camar ag ibe , 
Guagirú, Red inha e cli\'er sos out t•os. Tem a Jagôa 'l'apa ,·á e 
comprehenele os seguintes povs .: Santo Antoni o, Goa ncl uba , 
ULin!!a, illgTeja Nova, Poço Limpo, Ped ra Branmt. Boa Vist.~ e 
Potengy P equeno , em fall aL' em divet·sos alclemmento,, CUJOS 
pr incipaes sã0: Aldeia Velha e Rocll'igo Moleit·o. Tem os 
pot·tos de Carnahnbiuha, no rio Jundiahy e d• s Bal'l'eiros . no 
l'io PotenQ'y Cultura de cereaes, a lgodão e cauna de assucar. 
Criação de garlo . 

GONÇALVES . Bnirro do mun. ele S . J osé do Paraizo• 
em Mtnas . Accrescente- se no iim : Fica na marg·em esq . elo 
rio Capivary . 8:' pov . pequena, contendo qu ando muito 200 ha
bitan tes . 

GONÇALVES FERREIRA. Estação ela!!:. de 1~ . Oes te el e 
Minas . Acc1·escente- se no ftrn: n a linha do 8 . F rnncisco, no 
kil. 313 . Foi in augtll'ada a. '1 ele jul ho ele '1890. 

GOUVÊA. Ribeirão ele S . P au lo, no mun. elo Ctm ha . 
Accrescente-se n o fim: Nasce nas rel'Lentes elo mor ro Vira
Saia, passando a 480 met t·ns ela ciclnde do Cunha, a quem 
abastece, pelo hain·o Facãv de Baixo e vai desagua r no Ja
cuhy com um per cur so ele nove kilometros. 

GOVERNADOR . Ilha ua bahia rle Guanabal'a. Accrescente
se n o fim : O O Paiz da Capital Federa l pn blicou em 1895 n 
seguinte n ot icia a r espeito dessa ilh a :« A ilh a q'lé tambem já 
foi chamada dos Sete Engenhos, tem o nome elo Govern ador 
por havet· sido propriedade de Salv ador Correia de Sá, o velho 
que , segundo a tt·ad ição , co ropt'Oil -a por 200.' a D. Barbat•a 
Cou·tinho. Em uma excellente memoria elo major Fausto do 
Souza sobre a bah ia do Rio ele J aneiro, a ilha e dada como 
tendo 13 kils. ele comprimento; cinco a se is ele maior la rgura, 
e mai.' de 40 de circumfel'eocia. Não peq>:ena é a sua historia. 
Foi o ultim o reclucto dos ft· a ocezes a lli aclos aos T amoyn , e 
ve11cidos pelos pol'tug nezes em 20 ele jan eiro de 1567 . Depois 
elo a- rande combate de Uruçú-miriru , todos os nacionaes lem
bra~ o ataque l e"ado pOL' E~ tacio de Sá ás trincheiJ·as de 
P at·a napncú ou P a r>tnapu cuh y . E ·sa~ trincheit•as não são 
outras s inão as que fo rti ficavam a ilh a de q ue hoJe tratamos, 
occupada então por forças dos invasOl'es. Ahi r ecebeu l1Jstacio 
o mortal ferimento qtLe o levou ao tu mulo, a inda hoje conser
vado na egreja de S. Sebastião do Cas tollo . Pouco depois da 
fundação da ciclaele elo Rio ele J anei 1·o fo i i naugttr ada na ilha 
·o primeiro engenho de assucar, e de tal modo corre pondi a a 
fe rtilidade de seu sól o ao culLivo da canna que che ~·ou a contar 
sete desses esta belecim entns r ud imenta res da nossa histot·ia 
fabril. No prim eiro quartel deste seculo j á não hav ia r azões 
pat•a ma nter o n ome que por muito tempo tel'e ele ilha elos 
Sete illn g, nhos : o u l t imo das 1ppa 1'Pcera. Como parochia, a 
il~a do. Gover nador é. consagrada a N . S . da Aj tela . A malt•iz 
heJe enstente n a prata d~nom1 na cla cln f reg . , v oi tada pa r a o 
O . . teve a sua vi.rQ'em n 'l rna et·m,cla partícu la !' que em 1710 
o b1spo D. Franci-co ele S. J eronyrno tomou a si . A sua con
strucção actual data de '1871, a nno em q11e se in cendiou a 
capella de 1811. Considerando-se a ilh>t d ivi dida segnndo a 
linha N . S . em duas ~L'andes pa r tes li ge irame nte elesignaes 
a maior que fica para u., pertence aos fncles de S. Bento, 
por doação ele Manoel Fern a ndes Frn uco, em escriptut·a de 
4 de ma1o de 1605 ; a outra parte es tá dividida por l5 pt·oprie
·tarios dive rsos ; a Ponta do l\1a.ttoso . ao S. per tence ao Mi 
nisterio da Marinha. Os terrenos da Ponta do i\I attoso far.iam 
parte ela a ntiga fazenda S. Sebnstião; o Govern o adquiri u-os 
por 4'):000$, em t 87i , pa ra asylo ele in va lidos da Marinha. 
convertendo-o depois em escola ele aprend izes marinheiros . 
qne a revol ta esph acelou, e não mais se reconsti tu iu; h~j e é 
um deposito de art igos nauticos. O aspecto gera l ela ilha é 
montanbosu, mas ele pequenas elevações . Não fallando nas 
prai as , que são naturalmente a renosas, todo o sólo é aravel. 
O iuatto virgem e o paul occupam ainda uma grande parte 
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de sua superfi c ie . Nem um fi le te tle agua potavel corre por 
suas le t• ras .. Com um .luxo ele nomencb.t.rn•a que in nocaute
men te lhes IllLtcle a Yatdade, os bahs. ela ilha cha mam rio a 
um bt·aço de mar que penetra pela p t•a ia do Ztun bi até os 
cam pos elo J uquiá; mas a triste r e<dida de é que bebem ruim 
agua ela poços . O « rio J uquiá» é uma ficção . Entretnuto 0 
gove t•no da ~epublica bem podia accuclir-lhes com agua do rio 
elo Ouro, fac il mente encanavel da f reg. el e Irajá pela pon ta 
elo Engen ho el a Pedra e tlha elo Fundão, quasi em linba recta 
pHr a a ponta S . da tlha elo Governadot·. A principa l belle r.a 
da Ilha est<l nas suns pra1as, q ue a circumdam em numero de 
35 . As mais importa ntes são a da Freguez ia, a do Zumbi e 
do Galeão ; as m~is ~Ol'm osas são : as ela ''rapet·a e dn Ribeira . 
A p•·aJa .do Galeao e extensa , acompanha o campo chamado 
elos Mut·ttllhos sob t•e o q na l, em 18LO uma commissão de 
offici ·•es d marjnha mediu uma rect~ de 2.200 metros que 
set•v tu el e base a planta ~ycll'ographica elo nosso porto. Duas 
notas cm·tosas ba a respeito des ta praia . Uma é te l' o seu 
no me origem no facto ele haver alli se lançado ao mar um 
gal~ão . a rte fncto ele rgulhar as preteri tas gerações mari ti mas, 
Mano~ I. ele Araujo Porto Alegre notando o successo em suas 
Brc~z~lta?ws, escreveu : 

Qual um t ronco adornado de folha~>eru 
Baias parece a g randiosa ilh a 
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Que do Governado r conserva o nome; 
O rnachrtdo ct·uel ceifou seus bosques 
Que o u~r 1 o ra um galeão no mar lançara. 

A outnt curiosidade t•e ide na c ircumslancia ele bor dar a praia 
lo'la a extensa e real tafada en treg- ue pelos benecl ictin os aos 
fo lgLJedos ven.a torios ele D. J oão VI. Jun to ao convento que 
fica sobrance1ro a esta prnia , na s11a parte mais ot·ienta l 
manrlara o abhacle D. frei João ela Maclee de Deus constrni;. 
em I808 accflmmodações p tr a hospedar a fa rnilin real, che
gada ele Lisbôa; e o vasto ca mpo que clahi vai a té a ponta do 
Galeão foi batido por D. João e s ua numerosa comi tiva, i nte
r essada nos prazer es ela caça . Ainda são de Porto Alegre os 
seguintes versos r efel'entes á praia do Galeão : · 

Alveja-Ih no centro o grão mosteit·o 
Dos filh os de S. Bento hospital eiros; 
De seus . c laustt·os na te rra americana 
l\Iofra llluso ria o rei João fazia . 

Che&'ou mes.mo a hayer ali i tu;n viveiro de animae~ rat·os, que 
a pt•JrueJrn 1mperatr1z do Braz!l tra tava com espec1al carinho . 
D. João fez t am bem junto ao parque de Nemrocl , que era os 
seus e nca ntos , u m bailo ensaio de cultura de chá. Mas ela 
contada ele el-rei, elo jardim zoologico e do semiuario de thea 
viridis não ha hoje outro vestigio crue o das cbronicas do 
tem~o. Onde era pe;seguirla a co rça , ~resce h~je o matto, onde 
a pr1oceza. Leopold mo affagava exot1cos a Ulm aes, passeiam 
alienados , o nde o r e i portuguez cultivava exoticas plantas 
os parao icos de S . Ben to a manham a t erra productora d~ 
batatas . .~ pt·aia da R ibeit·a é de uma be lleza que não pócle 
passar sem menção . Grac iosamente pittoresca nos seus con
to mos, e lla é ponto de onde se descor tina toda a a extensão 
el a no~sa bahia até fó ra da barra numa recta que passa a 
poucns deze nas ele metr os da Arm ação e de Santa Cruz: E' 
adoravel a belleza elo oceano por essa estrada inftnita . O homem 
sente a sua pequenez cleante ela e normidade do espaço. 
A serra elos Ot·~ãos franja de verde-negt·o o bast idor immenso 
desse pa lco movediço das ondas. e m cuja <Jontemplação se nos 
povôa o e<p irito das mais inter essantes historias , dos mais 
engenhosos roma nces , dos mais commoventes dt•amas <' d as 
m a is prodtgios1s le11das . E a inda a lembt•a r- nos quão des
gl'a~acla fol essa l uta fratricida que ennegrece u na His toria o 
dia 6 de setembro de 1893, esta no alto de um comoro, a caval
leiro da pra ia, a ermida a rruinada de N. S . do Carmo. Urn a 
bala elo e x- .·tqt~idaban. lançou por terra a pat>ede da frente e 
as que fol'mavam o a !Lar ao ftmdo. Onde era recinto sagrado 
é agora pasto livre de muares, onde se prosternavam os crentes, 
rola hoJe o esterco, onde h av ia uma imagem ele ex pressão 
divina, cresce a h er va selvagem por entre os escombros soli
tal'ios . Um projectil barbaro fez a so!idão e o abandono naquelle 
Jogar poetteamente açoitado pel a venLania - r eco lhimento 
domingueir o de üeis catbolicos . O murmurio doce das vagas 
acompanhou com seu t•ythrno o praze L' da demolição, e é ainda 
hoJe o unico hymno que alli embala a n a tut•eza adormecida . 
A iudustt•ia na ilhn é muito limitada . Ape nas encont ramos 
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duas fab t· icas ele tij olos : a do Dntt·n. , na pra ia elas P i Langne iras, 
cont ig- na á da. Tapera, e a Santa Cl'u z, n n. pt·a ia da B ica, 
vol tada pam o S. As ca ieiras são em n ume ro de se is . '1\ \lver. 
es t<ts duas in cl us Lt•ias não deen' e mpreg-o a duzentos h omens . 
Pa da r ias ha q ua tro ; um a t·nu u·Inho, duas pharmac ias c vin te 
e duas vendas. Qt ta nto á ferti lidaclc do s6lo. n iio b a nad a mai s 
opu lento . O inter ior el a ilh a j{t co n La m ui las · co lonias ng ri cohts 
entretidas por pa r t icular es , na m a iot· parte portup;uezes. qne 
abastecem ele ho rta! iça e legumes o m e t·caclo ela Canclelaria . 
Niio ha necessi dade de es t l' umes. E' só a ba te t· o maLto, qna si 
todo a rbor escen te, e t•evo lver a 'terra com o arado : a sem~ n te 
q ne se lhe l a nça repr oduz logo com uma força e ex hub e ra nc ia 
acl mirave is. O campo de nom in ado Juquiá é l tma l inda p lan ic ie 
cr r cada de m ol'l' os, e quas i Lodo lav r ado. Aqui e a lli a l veja 
a casa ele uma fa milia que v ive alegre no cu lt ivo elo sól o; e o 
só lo a sorri r-lhe com a sua p·1jança r eprocluc tur a . Nesse cnmpo 
ha uma nola tr iste . E1·gue-se a ltiva e nodosa um a nrvo re q ue 
a nnua lm en te se r eco bre ele sa borosos saputys ; foi junl.o a essa 
at·vot•e que o mal lograelo Si lva 'l'e lles r ecebP. u fer im ento morta l 
no cli::t H ele duembr o el e :!893 , qu a ndo avançava com as 
fot·ças legaes em cl emancla elo acam pamen to dos revoltosos de 
6 de set t,'mbro. Qt te m sabe s i o tr ac to el e te rreno qu e o seu 
sangne han hou não é o m es m o q ne mais el e tt·es· secul os at rás 
Estac io rl e ::ia rega r a com o Sd ng ue vertido ele · u ma tlexacla no 
rc~sto 1 Um tt·aba lgav a em nome ela corôa ele Po,·tuga l p~ra 
expulsa r invaso res ; out t• o, em nome da H.epubli ca Brazi le it·a 
ela v a caça a r evoltosos . A mbos pairam na I-li s tol'in ! J.!:s tr a das 
n a ilh a são Lamberu um my tho . Os ·cam inhos interi ores são 
ata lhos ir,·egnlares, che ios ele acc iclenles e ele pe rigos : São 
camin11os de matta -cava llos . Os unicos pl anos co rrectos que · 
se offerecem ao trilho human o ou ch cavalgaclut·as , são as 
pra1 a~. P or e llas se f"z o m a is extenso ela '; viage n" , fu g indo 
aos desfi lade il'os in gremes por entre a vege tação espessa e 
che tos de Stlicos form ados pelo rodar co ns ta n te de vehicnlos . 
~· uma pena que vias ele com municação não hajam aind a a lli 
Stclo engen hosame nte t1·açaclas . U: ' entretanto lic ito esperar 
que os p •deres compe Len tes dotem a ilh a com o n eces>aJ· io 

_pa r :< se u desen v oi v irn en to mate da], fac i li t.t ndo a q nem se pro
po nha a faze t· nelht r es icl e ncia, meios el e não acreditar qtt ~ 
foi em bt·elllntt·-se nos in vias s•·rtões de Goyaz . A ll'e s qua l'los 
ele bom po1· mar el o caes P h::t t"oux, a ilh:t pócl e es ta r em com
m uuicação d it•ect•t e constante com o ce " t,·o populoso ela c8pita l 
met·ece-o pol'que é fo l'm osa. e pol'que é fol'I110Sa de l'e a t ~l'ahit• 
habs.; a q 11 estao é qu e e li a ollúece con di ções de vida e de 
soc iab ili clacle, o que a lli por ora não h a . Desde que a ilha do 
Govemaclo~· ten h a agtta , est t·a das e illnmin ação capaz, desde 
que a inst . se espa l he con ve nientem ente, outl' as sertio as suas 
cond ições mot·aes , ou tt·a sel'Ú a s na prosperidade m a teri a l, 
se t·vicla pot• um rapiclo augm e nto el e popu lação. E' uma j oia 
no mar. H om·a a quem sou ber da t·-lh e ' 'a lot· » . 

GOYANNINHA . Villa elo R. G . do No r te. Accrescen te -se 
n o fim: Deste mun. recebe mos em j aneiro de ·1896 a segu inte 
informaç?.o : <• Foi c t·eado o l1llll1. pe la Res . da Assembléa 
Ge ra l L egislativa ele 7 el e ago sto de 1882 . ivl nis ta rde po l' 
Dec. n. 32 ele 5 de julho ele '1890 foi cl es memur acla d o mnn. 
ele Goyaon inh a a pov. de 'anto Anton io, qn e co ns tituia mun . 
independente . O Doc. n . 107 el e 3 l de março ele 'l89 l ex tin 
g·, in o mun. de San to Anton io. que n ovamen be por Dec . n. 6 
elo 8 de j1 11e iro Llc 1892, foi decl a ra d o mun. a uton omo . 
Limita ao No rte com o mun . de Arez e S . ,Tosé de Mipibú, a 
JD. com o mun. d a A l'ez e o oceano ; ao S. co m os mun s. ele 
Ca"naretallla e Cu it·ezeiras; e a O. com os muns . de Santo An
to ,fi o e Nova Cruz. A s ua superllcie é ele 1.500 ki ls . quadt·a 
clos . calc ul ada a exte nsão rle N. "· S . em 30 kil s . e ele E. a 
O. em 50 . A pop . e ele 9.239 b abs. As pr incipae3 po vs . são : 
E. ~an to, Pi{w, 'J'ibáo e Pipa : as d uas primeiras centraos e 
as duas ultimas maritim as . Cnlt i va m - se n o mun . os cet·ea0s 
pt·oprios desta r.o na , a cann a el e assncat· e o a lgodão . H a no 
mun. i4 engenhos, tockos movidos pot· animae3, fabt· icand o 
ass ucar e agnarclente , e s ei s m acbinas el e descar oçar a lgodão, 
d as quaes cinco movem-se a vapor e um a po t· a n im aes. A 
méd ia ela pt·oducção annnal do mun. é a seg uinte : assuca t· 
450 .000 ki log ,·ammos, algod ã.o 2i0 .000, agua rdente -108.00~ li
tt·os. Alé m disso expor ta o mtln. annna lm en l.e cere aes no 
v a lor médio de 8:000:'. Ha no mun. d uas feir as s e. m a naes , 
uma n a séde, que tem loga r aos dom in gos e out ra n a pov. do 
E. Santo. Oa principaes ri os elo 1111111. são o Sacú e o U na . 
As lugôas mais no·taveis são: A nequira , 'l' a per ubú , Zum bi e 
G ro~hyt·a s ou Gua t· ah~ras, h a vendo muitas out~as de pouca 
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irnportc.n c ia . Os açudes ex is téntes n o mun. são : o d o Bom 
J n1•tU.m, Mocambo e H iac ho do Mel, todos pertencen tes a parbi 
cul;tr es Torto o mov i tnento comm et•c Ja l do mun . é feito p3la 
E . ele F . el e Na t;l] a Nova Cru z que tem, a m eio k iJ : ele di s
ln nc ia ela sede elo mun. uma eotação. A lém ela maLl'iz , ainda 
não co nclnicla , ex is tem as capellas elo P ia u, Tibáo e E. Santo.» 

GRAMMA. No s nppl emento elo II voi. Em loga t• el e S . Se
ba8tião da-leia- se - S. Vicente elo - e acc t•escente-se n o fim : 
Por esta pov . passa a estl'a cl a que , ela es taçã o ele Co imbra , da 
E . el e F . L eopolclina , cond uz aos mnns. de Abt·e Campo, 
S . Domingos elo Prata, Ca r atinga e a ou~1·os pontos . 

GROAHIRAS. L agõn do mstaclo do R . G. el o No r te. Acc~es
cente-se no fim : - Banha omu n . de Arez a E . e Sill .• divi
cl i nclo- o d'e Goyann in h a . I~' formada p :> Jas e nchentes pedoeli
cas ch rio J acu e ou tros r iach os. Esta lagôa const ituindo u ma 
fonte el e riqueza para o mun . pela a bundan te pesca qu e pro
pol'c iona a seus habs . , é tambam a ori ge m cl ~ febres pa lus tt·es , 
q ue se desenvo h·e m na vill a e suas immerli ações, logo de pois 
que o dec li ve da ench en le vai desco brindo o expondo aos r a ios 
elo so l o lo elo qu e serve d o fundo à refe rida lagôa As aguas 
dessa l agôa desaguam n o mar, e.m Camoropiri.., pela b.a rra do 
rio Cut·uru , form a ndo em cam inho a peque!la bacia ou lagôa 
ele Papeba . O ca nal que liga Papeba á G r oahiras denomi
n a - se Sut·ubajà . A lngôa G- t·oahiras é tambem denominada 
Gucwahy1·as. 

GRÓSSOS. Log. do R . G . elo N orte . Accl'esce n te-se no 
nm·:- Fica á m ar gem di r . elo rio Mossor·ó. 

GUAGI RÚ. Riacho do R. G . elo No rte -Linhas lres, em 
Joga r de - R eclinha - le ia - se - Genipabú, 

GUAIPABO-ASSÚ. itlorro do E . Sa nto . Accrescente no 
fim: Fica a cavalleiro elo a rraial el as 'l'res Barras. 11' de g ra• 
n i to e comple tame nte nú e1e vegetação , te ndo apenas a lg uma 
em seu cume, qu e e plano e ele g ra nde exte nsão . 

GUAJ ARÁ. R io do Parú . Accl'escente- se no fim: - O 
St·. B . de Mat·ajó (Qb,· c it . ) d iz ; «Aca bo ele d ize r que a lg uns 
~e em ch amado Guajadt á ul t im a parte do ri0 Capim já unido 
ao Guamá , m as qtte nada jusü llca esta clen om inaçÍio. Se
g uindo as de nominações , que durante toda n minha viela tenho 
ou vido, eu dat·ei o nome ele Guaja rá , ape nas á parte que vem 
desde a confluenci a do Mojú e el o Capim (mal denominaero 
Guamá) ba nh a ndo a c idade e o g rande g rupo ele ilhas em 
fl'e nte a esta parte ela costa , é nes te m e u modo de ve r, sigo a 
opini ão elo c reador da t opograph ia am azonen se, Baena, o qua l 
diz em seu E nsaio Uo rogntphico: «A coadunação dos rios G\l.am á 
e Acará, o prime iro j á a clun ado ao Captm desde a freguez ia. 
ele S. Domin gos , e o segundo j á unido ao Mojú, desde a elis
tanc ia ele se is legnas el a mesma cidade , d eram os naturaes e 
i ncligen as o nom e de G uaj ar á . » A este rio G u;tj a r á que , unido 
ás acr uas elo T ocantins , fo rma o i mmenso caudal que se lança 
no Oceano banhando a cos ta or ien tal d a ilh a gt·ancle de Jann es 
ou Marajó, tem mnit-os geogr a phos e escrip:ores da:lo o nome 
ele rio do Pará , e va i este fazendo esquecer o nom e primitivo , 
qu e se encontra nas cartas e mappas antigos, ele G naja r á . 
'l' a mbem se q niz confu ndir este r io com o t•io chamado por 
portugu~ zr. s e hespan h óes el e Vicen te Pin so n; e ainda mais, 
para isso o cons tcle t·a r am como verdadeira bocca ou foz do 
Amazonas . J~s tas hypotheses teem sido s uccess i vame nte a pre 
sen taclas po1· Buache , cl' Avezac , e Le Sen ec . O prim eiro sus
len ~a que o Oyapoc clescoberlo pot• P inson, n ão é o Oyapoc do 
Cabo do Norte, mas s im um out ro r io ex istente na cos ta sep~en
tl'io na l ele iHa raj6; diz e ll e qu e nem outt·o podin s er s i·não 
es te ao Sul elo eq ua dot•, p orqne é veJ·os irn il que este l'io seja 
um elos descobertos por Pin so n Yisto q •1e eslá d emo nstrado 
qtte este nave!l'ador não tomo u ·~erra . em logar algum ao N. elo 
er1uaclor a té a sua ch egada á foz elo Orenoco. As narrações 
ele v iagem de Pinson por G t· y nea, Gomara e Herrel'a demon
s lram que o se u ultimo ancoradouro antes elo 01·enoco foi a 
embocadura do Amazon as , n ão no ramo occide nta l, no goya
nez, m a s evidentemente no r amo oriental , no r a mo conhecido 
h oje pel o nome de gol pho on rio do Par á . Uma d as provas 
mais conv ince n ~es desta ultima ve t·elade, é o s ilencio dos his
t ot·iaclores ele P inson sob re o l10rrivel ph e nomen o el a Pouoroca 
particular ao ramo Goyanez do Am azonas ' Accrescenla 

1 Vide L 'Oyapoc de J . Caetano da. Silva, § 69)l, 
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ainda Buacbe, o quê em seguida copío e que mostra ou a má 
fé. ou cegueit•a pela idéa pt'econcebida : «A. parte. onde nbo~dou 
P111son e ra conhecida ·tw paiz pelo nome de Chw.nc;- ll{anna
T ambaletJ e estes nomes , qualqttet· a l te l' ação que se .lhes 
s11ppo uha, merece m lha•· a noss<t Ultenção pd.1- wwlo,qta (!) 
que nelles se nota com os nomes qne nos oil'erecern as cartas 
m odernas nes ta pa t· te. A pa l<tv t' ll. Chinnn não clifferc mmtu de 
J oa nn és ... O de Mal'ina e analoqo ao de MaraJÓ ... e na nova 
carta hes panhola da Arnerica do S·t l encon t.ra- se um t'JO sat· 
,i anclo a pa t·te N E:. el a ilh a de Joannes, com o nome ele Camba!!! 
E como. deixando o rio elo P <ld. Pinsnn dev ia co~Heat· a 
cosLa se.pte n tri e nal ela ilba ele i\iarajó, dev ia clascob L'i t' nesta 
costa o rio Oyapoc que as cal'tas hes pa nholas Jn d te<t m. Log-o 
é. ao Oyapoc da ilh a de Mat>ajó qu" d<Jve .P.e rten cer o uo r~t e ele 
r to de V incen tP. P i nson., Mr. cl' Avezac. :d tas e t·udtto escrtptot·, 
·tarnbern cons iclet·a o Guajaní. ou rio do Pará como o vel'Cla 
àeiro rio das Amazo na<, e, veja-se qttanto púcle o deseJO de 
fazer tl'iumpha t· uma iclea , clespt•eza ndo o aspecto geo logtco, a 
fl ora das duas boccas, a cot•t·ente elas aguas, a estl'eiter.a e 
limitação elos canaes q11e ligam o Ama~t,Quas a este rio ! A 
enorme massa ele aguas c1ue 8e lan çam n a babia, elo Goyabal 
a l he ias ao Amazonas, nii.o siJ accetla o t'J O do Pa ra como bocca 
ou foz do Amazonas, mas assevet·a qne o verdad e i t'O t·i o d:1s 
Am<IZo nas er a pl'i:ui Livament~ o r <tmo ol'iental deste ri o; o v~~·
dacle iro Cabo Norte é a Pon La de Ma(<Oa l'y da Ilha de Mar3JO, 
a quem ninguem c011heceu nuaca outro nome, o qual antes el e 
ilca t• cliunitivame nte perte ncendo :i pJ nta ot-.iental ela Guyana, 
foi success ivamente transportado á ponta rle Macapá, á ponta 
da Peclt·eit•a, á ponta do Ju paty, á ponta do Araguay . E. como 
consequencia, avança que o vet·elacleiro rio de V icen te Pinsot1 
era pl'imitivamenie o r a mo occidental do Amazonas . Vemos 
que o no me de Vicente Pinson tem sido app li caclo a quanto 
rio t em as duas costo.s amazonicas e a ilha ele Mar;1j6, o que 
prova " penca resisteneia dos a rgttm entos de cada um de llcs, 
t odos absolu ta e completamente r efut ados pelo St•. J. C. de 
Souza na sna obm monumental, O O!JCG!JOC, p tb licada em 
Paris, em 1.861. » 

GUAJARÁ. Ig-ara pé do Pará. Linhas 2 - em Jogar de 
m Ltn . Hale . - leia-se - m Llll. ela c a pita! e . 

GUAMÁ . Villa elo Pa t·á . Linh ll. um a, em logar de vi ll a 
leia- se cidade, e acc t·escente-se no llm : Foi elevada á cidade 
pOt' Dec . de 30 de maio de iS9 l. 

GU AMÁ . R io do Pará . A.ccrescente- se no fim: - 0 Sr . B. 
de Marajó (obr . c i t . ) d iz: «E' assim chamado o rio que uni
do ao Capim se la nça no Ouaj a r á ou rio Pará, a uma m ilha de 
dista ncia da capital. E ' mal cabida a denom inação ele G namá, 
pois que o rio principal é o Capi m, que tem um curso de 9JO 
l;i ]s. emqtta nto que o Guamá a peuas tem 300, accresc~ndo qtle a 
dit•ecção elo Guarná é inteit·amente dive rgente da qtte tem o rio 
até á s ua l'oz . No proprio ponto de confluencia de um com 
outro, tem o C:tpim uma milba de largu ra . emq •Lanlo o Gua
má a penas te.m 200 m elros, tomando o rio. que di t<O devet· 
chamar- se Capi(ll, urna e meia milha de largura até a lcançat· o 
rio P ará . Alguns lem aug mentaclo a conJ'usãoda nom enc l<lt• n't\ 
desta ultíma parte do ri o, dando- lhe tamb~ m o nome da Gua
j a t·á , quando ell e lorçosament= se h a de chamat· ou Capim on 
Gua mâ , que, tt11idos dPscle S . Domingos, vem até Belem onde 
en ·tão e ncon tra o Guajará on t· io do Pat·â. " 

GUANDÚ. R io elo Estado do E . Santo . Accl'escente-se no 
"fim: - Recebe mais os seguintes tr ihs : B'a Sor le, Pontõe·s, Penso 
Alto, Empoçado, Angú, Ho m Jesus , Tli.nbttva. La,.inha La
ran j a d8. 'l'e t• t•a Gt:ande e Peque~10, Sa tlia Rosa, Cinco Pon
tões, Bugres, Cangtca e Conso laçao . 

'GUANDU BA. Pov, elo R. G. do Norte . Linhas 2 - em 
legar de Macabyba leia- se S. Gonçalo. 

GUARAHUNA . Rio do Paraná . A.ccrescente- se no fim : 
Nasce no Jogar Man da-saia, banha o mun. de Entre Rios e 
tem um cur so de cerca de 60 k ilome tros . 

GUARAPUAVA. Cirlade do Paraná. Accrescente-se no 
fim: - Em abd l de 1896 re c~ bemos a seguin le iu10rmaçii.o: 
" A com. cl tl Guarapuav<c é s ituada ao extremo O. do E!\lado 
do Paramí. . Seus limites são : ao N, o rio !l'a hy até sua 
co ntlnencia no Pa t·aná qn e a limita ao O ., e ao 80 . e S. 
divide com a com . de Pa.lmas e Republica Argent.in a pelo 
rio Ig:uassú desde a s~a foz n aquelle do alé á ba rt·a do r io 
P!J.lmltal, e por este ate sua origem na serra ela Espe1·ança e 
pelo cume desta até ás cabeceiras do rio dos Patos, ou Alto 
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Ivahy . Sua superHcie é aproxim adamente ele i'l2,000 kils. qua
drados, se ndo apenas a quin_La pa rte povoada . A sua pop. é 
ot·çada em 2·!.000 habs. - Nao t em estradas ele fc•rro e de t·o
dagem ; ha tuna_ estrada cal'l'oçavel em con <; tl' nccii.o que conduz 
atravez do set·tao ele Gual'apuava aos Campos Get·a~s.- Divi 
dem- se as te. n·as desta com. em duas zonas pl'incipaes: os 
plan a ltos, co •np·)s los por campos e pinhaes , e as tel'l'as ag l'ico-. 
las elos va ll es dos ri us maio t·es; as pr imeims oc npam mais ou 
menos a terça pat· te elo terl'itorio . A cidade de Guarap:tava . 
séde da com., com cerca ck 3. 000 h ahs .. acha-se sit·tada no 
p lana lto ao e:<tt·emo !TI. dos campos, no legar ma is elevado, 
sendo a allitude nesLe ponto 1.030 metl'os sob a lat . 1·5• 24' e 
8• lG' 58'' de long. - I\'a ma r ge m dit· . do lvahy estásitn:ula a 
freg. 'l~h erezina. antiga colooi a Ther clza, funcl ;ida em '18H pelo 
Dr . Joao MallJ'J Cto Fatvt'e, sob os auspicios da finada impcra
tyiz D . 'l'hereza Chris t ina. A po"' de S . João de Capanema 
fundada ha alg uns annos. acha-se coilocada n a mal'gem esq . 
do no elos Patos (Alto I vahy). a beira da estt·aclp. que sogue de 
Guara pua va para os Campos Ge raes . A divisão j ndiciat·il consta 
dos dtsts. ela c1clade Guarapuava, do Campo Real do Pinhão, da. 
'l'h erez ina e de S. João de Capanema, onde· tew s11~ séde os juizes 
chslrtclaes. Por Dacr. do Conde de Linhares ele 1 ele abri l de 
1809, fo i ot·ga•lisada a expzcliçii.o da descoberta e poYOUmenLo 
dos campos ele Guarapuava , sob o comma ndo do tenente-coronel 
Dio~ro Pinto de Azevedo Portugal , que ch egocl nelles em maio 
de '1810. Em H de uovembro ele 1818 foi cr eada a fl'e"' de 
Guarapuava e parocbia elE' N. S . ele Belern, sendo o seu pl'lJ~ei
ro v•gan o o rev. padt•e Francisco das Chaoas Lima capellão 
da furça expedicionat·ia e clirec Lor da catechese dos iudios Co
roado>, q_ue e>;:istiam em graucle nume t·o nestes ca mpo s . A L ei 
ele 17 de .J Unho da 1852 e_l evou á villa a ft·?g de Guat·apuava, 
e em v tducle da L~1 n. :) l de 2 de março de '1859 f'oi c t•eacla a 
com . do mesmo nome, sendo a vil!ll. de Gnarapunva et·ec ta em 
cidad~ a o anno do 1.871. No anno rle 1878, em 9 de outubt·o, 
fo ram deõa nn exados os campos de P alm'lS, c rea ndo- se a cnm . 
des te nome . Os principaes r ios que ba'lb'tm as terras elo mlln. 
siio os at[~. elo rio Pat·aná, o Ivahy. o Piqnet•y, c11ja foz está 
oito ki ls. acima do 9L'nncle sa l1o das Sete Q•I~ das. o S . Fl'(ln
cisco, o Jejahy-g-uassu e lguassú . Sens principaes lt· ihs. são : 
do Ivahy , o S. F1·anci s~ ÇJ . Cachoei\·a e Contm b<ttahy , e m cuja 
margem acham· se as t'llinas da Vi11a R ica elo E . Santo· do 
Piquet·y, o l'io elo Co]J t•e, o Cantú e diversos outros de m~no t· 
cut·so; do lguassú , o Palmi tal, rio cl'A.l'êa, o Jorrl ii.o que co rra 
pe los campos de Guat·apuava, o Cavet·noso, o L'io Chagú e ou tros 
menos conhecidos . A foz do I valty está em 23" '1 8' lat. e 
i0° '17' l ong . ; a c\ o Piquery em 24• 'i ' <l'' lat . e 10• 51' 1.5'' 
long. ; a do I~·uassú em 25• 35' 5" l at. . e H o 24' 6" l ong . 
O g t·anele Salto d•s Sete Quedas .está sob 2-Í• 4' rle lat. (Azat·a). 
O sys t ma Ot'ographtco do te rt·Itot·to ele Gu~ rapuava cons iste 
no esp'.n h aço da s~ort·a da Esper ança. cuja cl ireccii.o geral é ele 
mo ., btfurcar:do·Se abatxo das cabeceiras do ri o Piquery , onde 
for ma-se a sen·a da P tLanga. e mais aba ixo. limiLa ndo o 
thalweg do Ivalty, a serra elo Diabo, dos Dourados, Corredeira 
ele Fe~ro e a lgnns morros i solados; mais ao S. e ao O. dos 
Campc.s elas Larangeit·as i'ól'ln a uma zona ela l at·"'ura da 20 a 2-! 
ki ls . ele sen ·os e '.not· r os el e div et·~as aiLuras. q~Ie prol o·ngam 
se entre ~s rtos Pt') tle t· y e Ignassu , e ntmvessando o leito elo 
Parana (formandn o cel!ebre sal to das Set~ Q teclas) arranca ela 
margem cl1t·. do Para na com o nem ele se t·t'à elo Mat•ac'aiú 
segninc~o outl'a ramHi cação p ela ma rgem esq ., atravesiando ~ 
Iguassu, dando loga t· ao ptfloresco sa lto de Santa Maria l a 
i\Iayor, prox imo á sua for. no Paraná. Do l:tclo f~ . • onde a 
set•t· a ela J!:spet·a nça ap rox ima ·se elo ri o Iguassú. enco n tra m-se 
rlivers:~s ram ificações que cot·rem ent t•e os rios Jol'dão, Area e 
Palmita l ele NE. a SO . Os picos mais elevados da Esper;~nça 
estão 1.200 mett·os ac im a do nivel elo mar. - O clima de Gua
rapuava é secco e saud~'el. Nunca. houve nes t~ lega r epide
nua alg uma, excepto a mfl11enza, qnil apl' ese nta-se sobt·e fórma 
be nigu~ . A vat·iola, o typh o, as febl'es palustres , o bel'i- bet·y, 
eLe ., sao ele!3con hec!dos na com. Mesmo as molest·ias ele cara 
cte r· eudem i co sito rat·as constam apenas de afl:'ecções be
n ig nas das vias respi t·atorias. O sat·,•rnpão e a cottueluclJe teem 
aepa t·:clclO e.!11 Ja rf(OS inlerval los, JllaS tii.o poUCO Í t1tellSOS Cjlle 
nao sao te rmdos pela pop. A t3mpet·at'lm média do anuo é de 
1.9° contigt· . Guarapnava clist<t ri a cicl acle de P .•uta Grossa 
(Can. pos Get:aes) 'l9 l kils . , e da Villa rle Pa lmas 186 ki ls . Da 
capttal. (Ctm tJdJ a ) a Guarapuava h~ 333 ki ls . A i ndustri a do 
m un . e vastortl; os seu~ campos ct·Jam excellentes gados bovi
no, eqntno, s.u~no e l an tgero. A cultura de ce reaes consiste 
em m!lho, fe tjao e algt~m a rroz : por fa lta de estr adas jazem 
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desaproveitadas as melhores terras agricolas . Nas tel'l'aS do 
Ivaby (Ther ezina) cultiva-se a canna de ass ucar. Ha muita 
a~llmdancin de excellente herva m ::~:Le (ilex ma"tel cnja expo t•ta 
çao é quas i nulla pelo mot ivo aeima a pontado . Existem jaz idas 
de cobre, de sal gemma e ferru, ainda não ex plol' aclas.- Na. 
m argem do Paraná, perlo d a foz do Iguassú, existe a colonia 
mili ta r do Ig uassú, fundada lia <~ lg un s annos pela comm issão 
es tra~ g ica do Paraná, que val prosperando r egularmen Le, 
tendo importantes esLabelecimentos commet·ciaes que exportam 
madeira e herva, sencj.o ele esperar que ~enha bl'eve g ra nde 
importancia, dev ido á navegação elo Alto Paraná . Dista 180 
kils. de Guar apuava . Fórma esta .colonia um dist. judiciario, 
onde ~em séde o juiz di slt·ictal elt"ito, . 

GUARARÁ. Villa ele Minas. Acct•elcen te-se no fim : T em 
urna estação da E. ele F . Guara!·ense, aberta ao trafego a 23 
de JUlho de 1896, e que parte da estação ele Bicas . 

GUARATIBA. PJ.rochia do Districto Feclel'al. Acc l'escente
se no fim: - Fo i na bal'ra cl~s te nome, que em 1710 desem
barcou a expecliçiio ele lJuclerc, seguindo depo1s pa,·a n cidade 
pela es trada de !:;anta- Cruz , c J m 1822 tra tando-se ele pôr essa 
posição a coberto da outm emp1·eza dessa natureza, foi elevada 
na barra urna bateria ele quatro canhões; mais ad iante, n o 
Lame irão , o fo1·te lndepend ncia com duas baterias, uma a 
cavalleiro da outra e comrnu o ica ndo-se entre si por duas bate
rias a rmadas com 10 caronadas ; bem como fo r am começadas 
mais tr~s baterias, de modo a flcar bem gu n, rdacla to tlé\ a costa 
desde a Sernambit ilJa á barra ela G tta r atiba . 'l'odas as obras 
fot·am suspensas em 1828 e cahiram em ruínas. 

GUARDA-MOR. Arroio do R . Grande do Sul. Accr escenLe ·se 
no fim: -Ontt·os o mencionam vindo directamente a o So tm·no. 

GUARIBAS. Rio ele Goyaz, afl' . elo Sober bo , que o é do 
S. Marcos . Accrescen te-se no ltm: - Alencastro, no seu Dica . 
cit., diz ser es te rio atl'. ela ma rgem esq. elo S . Marcos e ba 
nhar o mun. de Cataião . 

GUARIROBAS . Carrego do Estado de Goyaz, no mun. ele 
Santa Luzia. Al encnsLro , em seu Dica . ci t., diz: a Gua.rio·o
bas . R i beirão que ban ha o mun. de Santa Luzia e confl ue no 
t'ibeirão Descoberto dos Montes Clar os . 

GUARITERE. R io ele Ma tto Grosso. Accresce nte-se no fi m : 
E' tambem denominado rio elo Piolho por um quil ombo ele es
cravos fugidos, assim chamado, e que foi desLr uiclo pelo go
vernador d a capi tania Luiz Pin·~o ele So u·ta Coutinho. 'l'ambe m 
o denomin a m Gual'i·tirí. 

GUAVAMIPAN. Rio ele Minas . Accrescente- se no fim :-
0 engenhiro Chrol<aLt ele Sá, em se u Nlappa, escreve Guavi
nipan e figura esse rio reunindo-se ao S. L ambet•to. 

GUAXINDIBA . Rio elo E. Sa nto Accrescen~e-se no fim: 
Desagua no oceano. 

H 

HENRIQUE GALVÃO. Estação ela E . de F. Oes te ele 
Minas . Accrescente- se no fim : n a linha eloS . F1·anc isco. no 
kil. 356. Foi inaugurada a 18 de setem bro de 189l• . · 

HUMILDES. Vil la do Piauby . Accrescente- se no fim ,; Foi 
suppdmtda a com. A I,ei n. 85 ele 1.2 de junho de 18\)6 incor
porou o dist. á com . de Campo Maior. Sobre li mites consu l
te -se a Lei n. 98 ele 25 dE> JLtnho ele 1896. 

I 

IBICUY. R io elo R. G . elo Sul. Accr escen te- se no firn:
Além elos affs. c i tados r ecebe mais o Jacaquá, S. J oão, Lageado, 
San·ta Victoria, Pitangueiras, Limeira , ::>obrael in ho, D . lPJora 
reunido ao Gavião, Umbú, Div isa , Cor t iceüa, Pauli no, Inhactu·u
tan, Soteia, S . Lucas (os 12ulti mos pela margem esq .), a lém 
de muitos outros . 

IBITINGA. Cape ll a ele S. Paulo. Accrescente-se 110 Lim :
Foi creada dist . pela Lei n . 105 de 20 de abl'il ele 1885 e cum. 
pela de n. 80 de 25 ele agosto de 1892. O nome de Ibilinga l'o i 
dado á com . de Boa Vista das Pedras por Lei n. 310 ele 5 de 
junho de :1.895 . 

IÇÁ. Rio elo Amazonas. Accr escen te-se no fim:- O Sr. B. 
ele ivlarajó (Obr . cit.) diz : «E' e.qte o primeiro grande afl'. bra
zile it·•J do Amazonas pe la mat·gem eSfl ., e é elle importante pela 
extensão do seu curs '· que se esLencl desde as proxi midades 
da cidade ele S. João do Pas to, nas ver entes orientaes dos 
Aneles , até á su<t foz no Amazonas, que segnnclo o mappcb elos 
demarcado t·es portng uezes, se acha na Lat . de 309 11 42' sendo o 
seu pe t·curso objecLo de duvida, pois, segundo uns, alcança 
1. 400 kils., tendo sido 1.200 destes percorr idos em barcos a 
vapor, segundo oLLtt·os, tem elle 1. 290 milhas portuguezas ele 60 
o gráo o que corres poncleria a cerca ele 2. 400 kils. Não é nave
gavel durante as primeiras 00 milhas ; clahi em cleante é ele 
facil navegação, devendo porém fazer a Ltenção os uavegaclores 
com a cl ifl:erença ele pt·ofundidacle que elle apresenta na vasante 
ou na enchente: na primeira destas épocas e nas primeiras 
milhas navegaveis a vapores ele media ·tamnnho, a profundidade 
é ele um meLro e 50, seguindo dabi até -LO mett·os ; na época 
d a enc hente es ta pt·ofunclidacle torna-se dupla. A sua l at·gura é 
muito va t'i ave l , puis no mi 1limo é de 100 a 200 metros e no 
m:tximo de 700 a SUO. O seu leito, que até Bella illlisa é de ped1·a, 
torn a- se em a l' eia deste ponto pat·a baixo; o seu cl ima é agra
dava !, pois que na parte superior oil'e t'ece a médta ele 18° n 20o 
c:entigra clos e :j unto á foz d e 20o a 2.2". A importancia que assi
gnal-o a esLe l'io decnr r e ainda elo g rande numero ele se11s a ll's . 
que o poem em commun icação com pontos muito variados e 
distantes. São se1ts alfs . o lliacura pá, Pu r uitá, lLué, ou Utuá, 
A.ch et i, ltiti, H iapacuá ou Japacorá, Mamoriá, Quivié, Lacanhy, 
Micui, U pi , lcoté, Pymari , Jllt'upary-parana e Pepitary 1 , 

Yag uas, ::3. Migue l e Caneaciá E' por estes gt·a ndes aíl's. que 
pelo Içá ou PLttomayo se pôde cbegat· a mu i Los e var iados pontos 
como sejam pelo Yaguas com facil communicação ao Perú, pelo 
Ca neacüt elo qual por ttm var·adouro se p ·1ssa ao Japurà, e pelo 
S. Miguel ao Aguarico . No tempo elas primeit·as conquista' e 
no das expedições de Pedro Teixeira, gr ande numet·o ele valen tes 
nações ele i ntlios lhes embargaram a passagem, Laes como as 
elos Juvunas, Guabaycás, Yacatiguaras, Parianas, Zigús, Au
ca<s , Cunas, Passes, Timbints; e na actualidade a ind a Ur rou 
cita como existen ~es os Mintnluts, Mocoás, Cttiayós, Marietos, 
e o S1• . Rocll'igues ele Souza . em Stta recente viaQ'em. em 1880, 
que. se estendeu até 1.200 kils., mencion a ter encontr ado ma
locas ele T icun as , 'l'icirnós, Orego11es , Benec ioos, Montepas, 
Qu imbis, Guamoés. E' a es1a região que se ac ha ligada a tra
cl ic;.ão ela fabulosa cidade ele Ma noa, capita l elo illlclol'aclo sonha
elo e nunca visto e que tanto sa n9u e custott aos ell l'O[lens do 
X VI secnlo, e a inda mais aos pobres índios entre os quaes 
ambiciosos e bar baros eonhaclores qu izer am formo.r um impe1•io 
de OUL'O.» 

ICONHA. Pov. elo E. Santo. Linhas d uas . Em lagar ele 
mun . elo A nclLie~a, leia-se mun ele Pi úma. 

ICONHA. R io elo E. Sant0 . Linhas duas e tres : Em lagar 
elo -na rnat·ge rn esq. elo rio Novo - leia - se - n o t'io Pium a 
e accl'escente-~e no 11111 : Recebe como Lribs. o rio Novo, I ta
poana , Preto, Jaracatiá, Cl'llbixá, Pedra cl' Agua, Americano, 
Ped1·a Lisa, Cieilia , Campinho, Mimoso, lnhattma, Lagtta.rcly a 
e Monte Alegl'e. O St·. Daemon, no seu tr aba lho A Prov. do 
E . Santo o menciona como ail'. d o Piuma. 

IGARAPE-MIRY. Villa do P a rá. Accrescente-se no iim: 
Foi elevada 8. categoria ele c idade pela Lei n. 438 de 23 ele 
maio ele 1895 e insLallada em 25 ele julho elo mes mo anno . 

IGU ARASSÚ . Villn ele Pernambuco. Accr·escente-se no 
fim : - Foi elevada á cidade pel a Lei n. 130 de 28 de junho 
de 1895 . . 

IGU ASSÚ. Antiga vi !la eLo R io ele J a neiro . Acet·escente- se 
110 fim: - Nlon~enhor P izarro, em suas 111ems. Hists., diz: 
« E~ i sti11cl o o Prelado Aborim teve origem a freg., cleelica cla á 
N. S . elo Pila r, e m Iguaçn , dist. elo r econcavo da. cidade, 
estabeleceuclJ -se o Cul'ato na Capella ela invocação ele N . S . 
d as Ne ves , sita no mesmo terl'itot·io . . .. O Dr. Araujo na in
fot·m ação do! sua yisita i" elo Bispa<;Jo em ·1737, l'elatou este 
fac to do modo seg utn te : « Est'L f1· eg . lo1 cr eada ha muito mais 
ele cem annoqe servia de Cape lla Ctt racla a de N .S . das Neves, 
aonde se faziam os Snct•aooentos e as l'uncções pa t·och iaes, 
e h a ver a •10 pa ra 50 a no os que se fu nclott uma Cape lia com o 

I Baena Ensaio Ghorog.,.aphieo. 
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t i t ulo d o Pil ar, pouco dist a n te da Ma triz nova, qu e h oje se 
a cha - . . . » Co m bi na nclo a n ot icia sobreciHa com a doação 
referida ele ardin h a ~sua m ul he r. vrr ifica-se a c reação do 
Cm·ato na C"pe lla das i'ieves pelos an nos mais ou po uco 
menos, ele 16t2 e a rnn rlação elo "i" Tem plo dedicado a N. 8 . elo 
Pilat·. ou autes ele i 696. ou nessa mes111a é ra. em q tte lll<tnoeJ 
Pires e sua m tüher Cachari na ele Senna, tendo per mil.ticlo o ter
reno, red uztrnm a doação á esct•i pt ura publica em d ias do mez 
de agos to : e construido o eclificio em le r mos de se rv ir de P a
r och ia , principiou a te r u so, depois ele benz ido pe lo P r oviso r 
1' bom é ele F t·e ita s ela F onseca rio d ia 3 do mez dito e an no ele 
1697. Que a f r eg. ele N . S . elo P ilar fo i benta ·em i697 não 
h a d uv id a r em vista da declaração á fls . 28 elo L i v. 1° de as
se ntos , casameu ·tos , ba ptisados e en·terramen tos, onde se lê : 
<~ Em 3 el o me z de ago to el e <1097 benzetl o Rev . P t• ovJsor esta 
l reg . ele N . S . do Pilat· . . . . » Leva ntado o tem pl o com mate
r iaes pouco cluraveis , uão tardou que 11s pa t·ecles exter!las ca
r ecessem de t ·~paro, p lo qne o po vo r eso lveu constnu r nova 
egreja nas ma r ""e ns elo l'io P ilnr . En t.rou esta egr e.J a na classe 
elas colla das po~· Al va ,·(, ele 18cl c j a nei ro de 18\lG . Tinh a a s se 
g uintr s cape l las üli aes : i• de N . 8 . das Neves , fu ndada :w tes 
elo anno ele 16 12; 2a de N . S . elo Rozario , cons t l'uicla n as pt·o 
x imid ades do r io Sar acut'UIH\ po1· D. Anna de l<'an a : 3a ele 
Santa. R ita ele Cass ia, mandada erig ir por F r a ncisco Go mes 
R i beiro . 

I L HA . A.t•t·oio el o R . G . cln S ul. Accr esce nte-se no fim 
depois ele P acli llta : - Boa-V istn, CruzinlHL e Tt·es Irmãos , 
todos pe la m ar gem esquercl<t. 

I LHA. Cor rego do E sta do ele Minas Gentes . Accresce n te - se 
n o fim :- D sagua no Acaba Mundo . 

I L HA DA MAR E . Parochía d a Bahia . Accrescente-se no 
fi m :- O Vtgari o Ütlssa freg . nos iu fu r rna o seguinte : « A 
eg t·eJ a '} Ue serve ele matr iz da fre<[ . ela Mare, dedicada a N. S 
das Neves, fo i ed i ti cada em 1.55.2 por Bartholome u P ires, mes tre 
da ca pe i la ela ::>e . , 

.IMARU HY . Vil l a ele Santa Ca Lha r ina . Accrescente-se no 
fim :- J.J; ' o mun . at ra vessado pelus rios Ar atinga uba e Can
guiry ; cou Lé m os mon os A rati ngauba , Captva ry, Gr a n de e 
J:'on ta Gr os. a : as ilhas do Juão V1eit·a , (.:h·a nde, .JJ;scttua , 
Rasa, T a mborete e Ca uras ; e a lagoa ele ltn arul.ty . A lavoum 
é ele ca fé , li.<r 1nha , fe ijão , mi l ho , a me ndoim, cano a , a n·oz e 
pa ina ~xi s Lern diversos enge nhos ele serra r, beud ici a r arr ol 
e f<Lzel' fubá . A . E. de F . T hereza Ghristiua passa a 20 ki lti , 
ela vi l ta . Co ntem as seg.ti ntes p ovs . : Va r zea elo Gedr o , ::> .Mar
Linho, Ara1 inga uba, L•"aze nd a, :::>aw amb.ll <L, Sacco das F lores , 
lta peva , Pon .a Grossa, L"<. ti;eirã o, :::>a cco do Lu~sa, Ca sa Ura <t cle , 
'l' ac1 ,araço Luba , Ca~tgu try, l:' r a i <L Ve t· u1d ha , Pr a i nha , T a m lJo
r eLe, T ag u;;ssú e :::>en ão elo Ga ng uity . D tsta icl k!ls . da La 
g una , 1.2 el a Pesca d a Br ava e 20 do Lll it"llll. 

IMB A I ASSA IA . Carrego de Minas Geraes . Accresce nte- se 
no fim : - JJesagua no Jeq ui m hy . 

IMBITIBA. Pov, do~ . San to . Linhas du as . E m loga r 
el e mun . de A n chieta - lei a- se m u n . tle Ptúma . 

I NHAMBUPE. V illa ela Bahi a . Accresce nte-se no fi m : 
Foi eleva da a cidade em i 80ô pelft Lei 11 . 13-l ele ô ele agosto. 

I NHA U MA. Log . elo Es tado do E . Santo. Linhas 2 - em 
Jogar de Anchie ta, leia-se l'iuma . 

' lPIRANGA . Pov. el o Par a ná , no mnn. ele Conchas . 
Accr escente-se n o üm: - F oi elevada á vi lla pel a Le i n . 115 ele 7 
cle clezembt·o de 18:J4, q ue clesmembt·ou -a do m .m. ele Co nchas e 
annexo u- a ao L.,rm o ele :::>a nco A11tU IÜO elo Im bituva . 

IRARÁ . Cidade d<L Bah ia. Acct·escenle- se n o fim : F o·i 
elevad a á catego ria ele ciclacle pela Lei n . 100 de S ele agos Lo 
rle 18\:l5. 

. I SABEL (Sa nta). Cidade ele S . Paulo . Segtlllcla co lumn a , 
ltnb as 32, em loga t· d e o bai rr o da Boa Vista, leia - se Oti 
bairt·us ela Blla Vis ta , Caf"uud6, J aguat·y, Pa radouro, Mor ro 
Gra nde , 'l'iv6, Fi g ueira e Ouro F ino . 

ITABOÇ!A . Cachoei •·a .n o ri o T oean tins. Accrescente -se no 
fim :- .\ H <L buca e o pr imei<·o :~a Uu ma is i tu portan te el o a l to 
T oca.n ü ns : o rio nesLa pal'Le é atl'a r eSSii.üO !JOl' tres g ra odes 
ilhas pa ra rella s; a ~o r\ reião, cuj o segutme n tJ se cha ma do 
;n le t•no; a do Ur 11 bu e 'l d o Ca]Ji t;u· tquã r a, elas quaes a maior 
e a segu nda, todas. a ltas , ele co nsti tuição granítica e em de-

clive asce ncional, t ão la rga s que a pen as dei xam o r io correr 
entre ell a s ~or quatt·o estreitos ca naes que for ma m outras 
tan tas cachoe u·as : a el a ltaboca pt•opr ta mente d i ta e ntr e a 
t erra fir me cl<t mar g-em esq . e a ilb <L elo Infer no: a d•.' I nf.., rno 
en tre a il ha deste nome e a do U r ubú ; a do Capita ri quá ra ' 
entre a ilha d o U t•ubú " a el o Capita r íquá ra ; e a d o J ac lmdá' 
entre. a i.l ba elo CapiLariquá r a e a terra firm e ela rna.rgem dir: 
A pnme u·a, apeza r elo~ gra ndes pel'igos, é a de ma ia facil 
salto e por isso se rve para a n avegação orrlirtaria dos ba rcos e 
canC>as , senclu as duas ul t imas só proc ura das , em casos exce
pcionaes, por cor tadores ele casta nha daqu ~lla mar t:rem elo rio. 
A I Laboc_a cumpõe- se de d iversos r ebojos e quécla s, ~11jos pd n
ctpaes sao os segut ntes : o Arre pendido, nome da do ao pri 
metro trav~ssão d:;t cachoeir a , a onde a alm a do navegante de 
p r tme tra vtagem JU l'a nun ca m ai.s volta t·, o Tortinh o ou da s 
·f a rtal'ugu e it' as , onde ve rcla deü a me nte o canal fi ca tã o des
viad o e a corrente é tão for te que a ca nôa s ó pó de seguir, 
amarranao-se um cabo na pr ôa e outro na popa , se""llro u nt em 
ma l'gem opposta a o outr o , form a n do um conjug: clo ele duas 
fol'ças par a li elas e m sentidos oppos tos , cuj a resul t a nte fórma 
a cl irecção el o cu t·so da nav~gação ; o Co rre in ha, onde cal
cula-se sel' a vel 'c idade d 'ag•ta d e 80 kils. por hor a ; o Ana
naz tnho, pe t· i go~ i ss i mo, sobt·e m clo pela ped ra el o João Ay t·es, 
desg raça do que de u-lhe o n 'lme, depo is de te r ahí sotfr iclo dous 
n a u frag ios , no ul t imo dos quaes pe rdeu a vida; fin a lmente, o 
Co r t·eão, cuj a m a ior altu ra é ele 2m,:JO, sendo nessa estação 
m a is cl iffic il a clesciua , pot·ém, n o inve1·no mais perigosa, á 
VIsta ela enor me m assa de agua que au gmenta a velocidade do 
a ta que á cachoe it·a . A cl i.tferen ça de nive l entre o ve t·t ice desta 
q tecla e e m ba ixo o r ebojo do Arrepen d ido é de 22 metr os 
cujas costas são d istribuídas ir regula r mente em dist. inferio r ~ 
tres kil s . 

I T A B ORAHY. Cidade do R io de Ja ne iro . Accresceute~se 
no fi m:- O IJr . Ara ujo , na sua vis ita e m 1737, diz: « Foi 
esta freg . desn te mbra da el a da ' ·i lla el e Snn to Anto n io ele Sá ha 
110 a nn us pelo visita clor, que e 11 tào er a 010go ele Me ndonça, á 
r equer ime n 1o elo vigariu ela mesm a villa. :Ser vi a na qu elle 1empo 
d e. Ma tr iz um a cape!J a _9e N . 8: da Co nce ição, que a ind a hqje 
ex iste n a faze nda de Joa'l Correa : pa>sacl os a lguns a noos edi
fi cou um J oão V a z P ereira t;ma ca pella co m o título ele S. J oão 
Bapti s .a e por ser ma ior que a da Conceiçãe r eferi da, pa, sou 
o Gura to p a ra es ta , a qual a rr ui na da , ecl ific , u o m esmo J oão 
Vaz Per 1ra outra i g t·eja no logar, em qtte hoJe se ach a ex is 
te n te, 20 braças d is ta o te el a pt•ime ~t·a, com o t•efe ri clo ti tu lu de 
S. João , pant onde se pa ssou o G"u rato . . , ,: « ·or tão sing ,tlar 
e u tü c~ memoria , d iz monse nhor Pi~ ; · rro , se sabe que, no an no 
d e 16.2 1, ma tR ou me nos, Leve pn nmp to o Cuv 1to no tel'l'itur io 
de l tabor a hy ; e p1la rl ecla raçã u fe ita no in dtee do> asse n tus de 
baptis tll,s , desde 1684, unido a o li vro de a ssentos d • casa
me ntos, consta que na era de 1679 outt•ora n a indepeuclen cia d a 
Ma tri z d e Sa nto Antonio . P or alvará de -17 de pneiro de 1696 
qtte se registr .•u 11 0 l iv ro 14 do H.eg . ger a l ela P rovedur ia .ti-l. 56' 
loi Cl'ea cla paroch ia el e na tureza coliat.iva . . . T em subsis te nte~ 
as ca pe lla s liliaes seguin tes: -l• , ele N. S . da P iedade , erecta 
por Gonçalo elo Co u Lo no s itio cham ado Pico, com P r ov. de 20 
ele m a l'çO de i715 ; 2• , ele N. S . do Desterro, fund ada no loaa r 
co nhecido pelo nome ele P ac heco .. . ; 3• , de N. S . do Pifar, 
le vanta da no l!: ngenho Novo, fazenda que foi ele Pedro B' l'eil'e 
R ibe tro, e m dia;; do biRpo D. Franc tsco de S. Jer onymo ; 4a 
ele N. S . da 8oledaele , fttnda cla n o T a poco t•á por F. cl ' rl.v ila e n.: 
tem po elo bispo sobred ito ; 5a, de N . 8. ela Co <ceição, e rig ida 
nn Por to elas Caixas com Prov . de 17 "ele junho de 17 18, mas 
clecacle 11te ; foi tte novo con ti t t•u icla a que ex ts t.· , por F ra ncitiCO 
Pinto Ca r doso com P r ov . de 13 el e j a neiro ele 1747; 6• de N. S. 
ela Co nceição C1·ea da. n o s iLio el os L obos, ou elo Maca co. como 
dizem outros, com Prov. de 14 de outubro el e 1733. » · 

ITA GAÇAB A . R io de S. P au lo, afl". do P a ra hyba. Lin h as 
3 em logar ele - Recebe o Silva iras - lêa-se - Recebe o Guedes 
r eunido ao Sil veiras . 

I T AJUB Á. Cidade ele Minas . Colu mna 2a linhas 27 depois 
ele Bom Successo 8cct·escante-se lv[a ri ns, Pedra Ver melha , 
Serra dos T oleclos . Bat•re iros , l n haúma, Agu a Limpa e 
Appa rec tda . 

I T AMARACÁ . Pa rochia ele P ernam lltlco . Accrescen t-. - se 
no li m : « A vi lla d a Conce ição el e Ita ma t·acá , s itu a da n a 
margem occide n •a l ela i th a de I tama r acá (Perna mbttco), em 
cuja ilha Chrístovão J acq ues desa .. ba rcou e a ssento11 fe1tor ia 
pa ra i mpedir os estrange iros de ire m commercia r com os in-
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di os , e fuc ilil a r a éxportação elo pao-brazil par a P ortugal , foi 
fundada ]lO L' P edro Lope.s de Souza em 1535, e em 1633 o pl'in 
ci pe ele Nu$sau , ir1clo a Itamaracá, achou a i lba tlio apntzi ve l 
q ue lhe deu para timb r· ~ um g t' ctncle cach o de nvas. Na res
tam· açiio ele Per oam bnco, em 1654, til'ara m-lhe a nob t•eza ele 
vill a ; mas logo que fu i a ilha t·est i t. uida em 1693 aos. herdei 
ros de Pech·o Lopes el e Souza, r ee nt rega r am - lhe o trtulo el e 
vil!a e como fosse vend ida ü. cot·ôa em 1763, l'·; i inco rpot·ada <~ 
Pern~m buco, passando as a u to l'iclades m unicipc> es e j uci iciaes 
para Goyana, pela Pro l' isão Reg ra ele '1688 . Ma is tarde (1713 ), 
o onvillor J oiio Gnecles passor r .. se pa ra Hamaro.cá; e em 17·1-Jo, 
o seu successot• se insta ll ou e m Goyan", estendendo a sua .] U
ri sdicção a Ita ma rRcá ; mas por P.lvat·(t de 30 de maio ele 1715, 
fo i in corpo rada a i ! ila ele Itamaracá á comat•ca ele Olin cla. . » 
(Mello Moraes . Chroniaa elo Butzil . Tomo I pa go . 14 e 15. ) 

ITAM B ACU R Y. A ldeamento el e Minas. Accr sce n te-se no 
fim : - Act u alm e n~e (1805) poss ue : a cast ele morada elos 
fr ades (cli rectores), du as casas onde funcc ionnm as eschs . 
p ubls . , arma.r.e 1n, cacleül., cusa das 1n~cb i n as , 1no jnho, d~1as 
peq ue nas casas para opot•a t· i os, a eg:•·eJa de N. S. elos A n.1os, 
um a capell inil:1 no cernitel'io e uma outra qtultt·o leguas abat>:o 
do aldeam ento e clenorn inacla el as Santos Apos tol os , a in da em 
const ru cção . 

ITAMBÉ. Rio ele Mina$. - Suppr ima-se . E' um elos fol'ma
clores elo rio Tanque, o.lt'. elo Sa n to Anto nio - e substitua -se 
por - li]' afl'. ela mugem el it·. elo r io elo Peixe, que o é elo Sa nto 
An tonio e este do Doce . 

ITAMBY. Pov. elo Rio ele Janei l'o. Accresce n te- se n o fim : 
- Monseo h or P izarr o, em suas i\1ems . Hists . d iz : « Cr esc ido 
o numer o ele babs . no dis·t . de It1mhy, cuj as terras pr orl ig-as 
convida ram os bt•aços a culLi val- as, foi P reciso que se f\mclasse 
um templ o, onde o p0vo acb nsse com moda e prompta me n le os 
San1os Sacrame ntos e sat is fi zesse os p rece i tos eccles iasticos. 
Ness~s ci rc11ms tancias se fevu n\ou nm a Cn pella e m logar cl is
ta n \,6200 bt·aças do l'io Macacú; e niio have ndo hoje cloc11me•lto 
a lgnm . que com cer teza, lixe o anno ela sua fnncla•;ã o. o ti tu lo do 
Orago e a época elo estail~ l ecim ento do CtH·ato, p<·esrrme-se o 
pri 11c ipio deste e•r, dias uHimos ela prel azia ele Bartho lome u 
Simões P~re i ra. , ou já em te mpo elo seu immerl ia to s uccessor 
J oão ela Costa , po r con stat·, de um t i tu lo elo a o no ele i 60t, q ue 
a J oão Gom es se ve ndeu o s i tio do Pad re Cura ela Capella elo 
R io a ba ixo elo Por to. clasPecl ras , o Padre ... Machado 1 • Me
d id as e demarcadas as terr as pertenceo les á alde ia de São 
Ba rn a bé pelos an nos ele 1600 e tantos 2 , e acha nJo-se inclusas 
nos limites demarcados as el o süio ela Ca pella, cbamal'a m os 
pad res J esrli tas ú sua adm ini st ração e cl om in io ft mes ma Ca
pell a (co mo administl'aclot•es q ue eram ela a l clea), po t• cujo 
fac to se ctescon tentor1 o povo, que a falwica l'a, e de l iher· on 
a ba ndona i -11, passan do a Pia Bapt ismal para a e t·m icla ele N . 
S . do Destet·r o, fur1clada por Gonçal o 'l'e ixe it•a 'l' ibáo em sua 
faze nda 3 , mtli to a n tes de "16.27 , no qual a de~ u n i r t o vis iLadol' 
orclina l'io Paclt-e Dingo ele Mendo nça, ela Mat l'iz ele Santo An
to nio de Cassa t•ebú, como fez tambem com as ele S. J oão ele 
Itabor ahy , ela S<tnl iss im a 'l'ei ndacle , ele N. S . do Am par o ele 
Ma l'icá e de N . S . ela C nce icão ele Sern a mbi tygba, h oJe deno
mi nada N . S. da Ajuda rle Agnapehy-müim . Fal la ndo el a 
prese. n te l gt·e j a o Dr. Jos,; el e Souza R ibeiro de Ara ujo. ~~ ~~ s:ra 
ín fo rm ação ela pr imeir a vis ita em l7:37, d isse que H O ·a nn os 
ltav iam passado, depois de separada cht Pat·och ia ele San to An-

1 A for matura de caractel'es an tig-os e quasi apagados, não deixava 
perceber dis tinctame n te o nome do Pad1·e; mas liam-se bem as pala
vras reff:l ridns . Gom a exp1·essd.o de ri o abaixo denotavam o de l\1acacú. ; 
Po r to das Pedra~ , o Jogn 1· que chamam hoje P or Lo da Vd la Nova 
de S. J o ~ê d,El- H.e i, u:l. 1 obstante co nservar ainda a sua prime it•a d e~ 
n om inação, como notic iam quantos a lli habitam . 

2 A orde•n ele 28 de fevereit·o de 1716 regi,trada na liv. 10 fo i. 6 rias 
Sesmarias, detet·minou que se dessem te nas aos índios em log;l.l'es com
modos; e no caso delles El:::l deixo rem, ílcassem devolutas ü. Codht.; e 
que se exarn inasse , SI nlgumas dessas ter ras dP. ixadas pe los indioR, 
ez tava.m p ~lssuidas indevHlall'JenteJ para se dat· conLa . Vide livro 50 
cap. I , 111emo,·tco da F•·eq . eLe S . P~clro c!o Cabo liho, no ta '' · 

a .>ant: Mat•ian , T. ·10 . l iv . 3°, tit . 59 . Essa faze nda passo u (por 
compra no juizo da provBd uria, e á. vat·i os he l'deit·os) a lf rancisco 

Nunes da Costa c a sua mu lher Jacintha V iei1·a. de l\1acedo , os quaes a 
d:n~~5~~m a Jo[o Duat•te do Coito, po r escriptura de 7 de no vembro 

ton io de Sá, a l'eq:Je t·ime nto el o Vigario ela m esma Freg . e villa, 
ao Visita:lor sobredi to . Subs i ti u como Capel!a cu rada até o 
an no de 1737; poi s que os sace t•clotes dest in ados a pa rochi a l-a 
fot·am se mpre t ratados pel os V isitaclo res e pe lo Bis po D. Frei 
An ton io ele Guaclal upe em seus pt·ovi me n tos deixados alli pa r a 
r egim en elos mes mos e ela Ig•·ej a corno cnpe llães curados ; e a 
pt·ime ira assig nat ura el e Vi gar io ela l g t·ej a Matriz ele .. . . . se 
clescob1·e 11:1. cer t idão, passada pelo então ex istente Vigar io, ela 
publ ic idade elos capi tu las ele vi sita elo me nci onado Dt· 1\l' a ujo . 
Durou como pa rochia enco mm enelada até q ue , por effeito da 
Hes . R égia ele 29 üe novembr o ele ·1750, en trou na c la sse elas 
l gr ejas coilaclas pelo Al vará de 24 ele j anei r o ele 1755 . Foi pri
me iL·o Parocbo apt·ese n taclo em 26 ele janeiro elo mes mo a nno e 
con fir mado á 2l ele j 11 lbo seguin ta o Pacll'e Ze fel'in o de Art
cl racle Costa ; segundo apt·esen taclo 6. 25 rle o utubro el e 176 <1 e 
crmli l' rnaclo a 10 ele jn lbo elo anno segu in te o P adre J oakim 
Nun es Cot bral ; tet·cciro ap resentado em -1 ele fe vet·e iro ele 177a 
e confi r mado á -L7 el e .Junho segu in te o Pad re Ma noel A lva res 
de Carvalho ; qua rto apresentndo á 19 ele cleze mbt·o de ·L786 e 
con firm ado à 8 de jtt nho elo a nno seguinte o Padre J osé Bot• 
ges Ba t· re lo e P into. A ex tensão desta !? reg ., ao N. , pot· onde 
se div ide com a ele Sa nto Antoni o ele Sá n o rio Macacl!. não 
passa ele me ia legua ; a E . , t et•min <t com a n•esma el e Sa nt,o 
An ton io em um cpt a rto ele legua ; ao S . se a pa r la da Ft·eg. ele 
S. J oão ele Itabora hy na d is ta ncia ele me ia l~gua; a O. acaba 
em duas legLuts, com a lguma el ifl'e r·e nça ele ma is D Ll menos . 
com a Ft•eg-. ele S . Go r1 ça lo, n umerando em ·todo o ter mo 180 
fogos com 1.500 a lm as, snj e itas á Sact·am entos . E nct·avacla 
nesse t el'l·i tor io se co nse l'Va. a Ft·eg. ele S . Ba r nabé , Teem por 
frli aes as cn pel!as : pl'im e ira ele N. S . cb Cn nceição, fund ada 
na margem elo rio iVl acac(t por Estevão Manoel T ourinh o 1 , 

em d is ta nc ia ela Pa r ocbi a u m q ttar to de legna, ela Villa de 
S:~ nto An ton io qu as i d uas l~guas, e ela ba l'L'a elo rio Macacl! 
qruct ro . Passa ndo a Fazend<t onde es tá essa Cape lla , ao clomi
nio de Antonio de S . P a io, foi pelo mesmo possuidor ed ificado 
ele novo o tem plo . .. seg 11 ncla ele N . S . el o Carm o funclaclu. , em 
a rmas m ui to pns tet· iores [t pl'imei l'a . 1)01' Domingos Luiz L ou
zacla, so b a ded icação ele Sa n t'Anna .» 

, ITANHEM. R io de S . P a ulo, a ff . elo B ar uery . Em logat· 
clç ltanhem le ia - se : l i a nh aem . 

I'l'APECERICA. Cidade de Minas . Linh as 9 . Accrescen
t e-se no fim :- Compreh ende os povs .: Serra Negra, Bem pos ta , 
Desterro , But·i tys e T aquaea. 

ITAPEMI RIM . R io elo E . Santo. Acct·escente-se no fim: · 
Além elos tt•ibs . ac ima ci tados r ece be ma is : o ca na l do P i nto 
ou ? iabanha . Fra de, Or tiga, S<t n &'A nna , I taoca . Jtaoquinha , 
Salgado, S. P h ilippe, Castello, Vall a elo Souza, Pa rdo e out t·os 
meno t• es . 

ITAPIRA . Cidade de S. Paulo . Li nha.; 1 e 2 em Joga r ele 
- séde ela com . do E . San to elo Pinha l - le ia - se na com . do 
seu no me . - Aec t·escen te- se n o fi m : Foi ct·eada d ist . pela Lei 
n. 1 ele 8 el e feve rei r o ele 1847 e com . pela ,de n. 80 ele 25 de 
agosto de 1892. 

ITAPOANA . t Uo el o E. S Lnto . Acc l'Mce n te-se no fim :-
0 SL' . Daemon, no seu tra ba lho ~1 P 1·ov . elo E. Santo, faz men
ção desse r i o desaguando no P iuma . 

ITAQUERY . Ba it'l'O ele S .. Pa rllo . Accr esce n te- se no fi m : 
F.o i elevado á cl i st._p,~l a L ei n. 5 ele 5 de ju lho de 1852 . F oi a 
sede el o cl rst. t rans[e L't cl a pa ra a estação elo Mor1~o Pell a do 
pe lo De c . n . 9 ele 8 ele j ane it•o ele 1890. 

ITARAR É. V i !la de S. Paulo . Accresce nte- se no fim : 
Do Sr . Sal vado r R u li no ele Oli veira, rece be mos a 10 de a br il 
ele "1896 a seg uinte in formação : « A villa de S . P edr o do lta
r a l' é assen ta a sua bel la coilocação em um a pla nície explen
clicla rle mais ele t res leguas ele exte nsão el e l este a oeste e uma 
el e norte a sul , apt·esenta ndo n 'este se n tido coll i nas ele muito 
suave e!eva.ção . Bellos campos a ci,•cumcl a m po t· todos os lados. 
Está si\uacla a do us k ils . elo t'i o Itara ré, qu e a sepa ra el o vi
s i nbo Estado elo Par ant. e di vide este com o Es tado ele S . Paul o . 
O se :r aspecto, a i mp t·~ssiio que cattsa ao viaj ante , quet· vi s ta 
à dista ncia, qLtet· per cot,re nclo o seu i n· eri or, é elos ma is uo-ra
dave is . As suas r uas pe la configu ração el o ~e rre no clesa fl ~m , 

1 Sant. Marian. '1'. 10, liv, ao, ti t, 5S , 
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em bel leza, as mais e bem cuidadas rlas g' t·andes cidades. Dons 
ri os im portantes, o rio Ita l'aré o o rio V~rcle atravessam . de 
nor te a su l o nutn. des ta vi lla, conslltntoclo os seus l1011tes 
naturnes, com muns . vis inh os . Ambos tem a sua _ ol't ~em na 
sel'l'a elo Itaimbe. Os tribs. que l'eceiJem nn mnn . sao tao mst
gnilicantes que é excusaclo men cionai-os; sendo o cut·so ele 
ambos calculado approximaclamente e m vin~e kils. no mun. 
Possue ao N. uma ramilicacão de montes nao mlll'to elevados 
que se ex tende m a"Lé o ' 'allé elo P aran apanema . Esses montes 
não teem desi a nação incliaena ou onLra qualquer. Ao S . a serra 
el o ! la imbé cli~isa tam be~ natural des te mnn.com o elo Apialt.v. 
A curios idade n a ~ma l mais importanLe e digna de apreciação 
é o cut·so elo Hiira t·é na ex tensão ma is ou meu os de doze ktls., 
pot· entre grandes m<tssas ele r?checlos cl.e ~antaria, ;~udo 
neste percut·so as suas ag:nas inte t~· a m e nte Invtztvets. Nao é 
Pl'eSttmpção tola ne m e rro o aíltl'mar- se postttvamente que 
quanto â lavottra o Itara t·é está apn r ela maiS fnturosa e flo
r esc~nte cidade. A cnltat·a do café que eslá tomando enot·me 
clesenvc l vim ento nesta vi ll a, Lem por base o assombr oso 
r es ultaçlo com os primeit·os ensaies nesõe sentido fei~0 pelos 
prime iros plantadores. A expor t.ação desse pt·ectoso gyao pat·a 
o norte elo I!:staclo elo Paraná e JD. em grande parte feita pelos 
cultivadores de · te mun. A canna ele <tSsnc<t t' tambem bastante 
cnltivacla, já l'ot·nece para con sumo local , ass twat•, agu<tt•denle 
e rapaduras. Na par te s ttl , onde se e!}Contl'<t in t~l'mtnave.ts 
campos, a c ultura ela vinha, elo trig·o e oul,t•os g:·aos obtel'la 
r esultados mais qne saüsfatol' ios. A inclnst,rt a, nao sendo _a 
pastoril que é ruui lo florescente e futurosa , pt·oprwmeute nao 
ex iste . ]!;' tam bem um el os pontos em que a v tl!a elo Itara ré 
se jul"'a a mais favot·ecicl a· pela natnreza; o seu cltma tempe
raCLo."ameno e :l "' t·ada vel. Não se conhece neste mun. molestias 
encteinicas. Dn as impor tantes vias estão em projecto, sendo 
uma fet'l'ea e outra ele rodagem. A pr imeira. vizanclo ligar <t 
!in !ta So rocabana coní o .Tilstaclo elo Sul ; ,iá tem muitos trechos 
contractaclns e passando por es te mun. A el e rodage m tambem 
é clest tnacla a l igar esta vil la com a vis illlHt ele Jagua ri ahyva no 
Estado ele Pal'anCL. A di s t~. ncia. CJile sepant esta vil! a elas c ida
des e vil las ci t'C II IDvisinl·J., s,é entt·eeslas e l1'axina ele dPz le guas. 
Desta a Apiahy qnatot·ze leguas. Lauinhas dista desta set e 
legnas e S. J uão Baptista do B.io Verde oito leguas. A vtlla do 
ltarare e se11 mun. occupam o ter r eno pertencente,. fazenda 
de S. Pedro que , a quinze annos a·traz, el'a uma propl'ieclude 
pa.rticular. A venda a r eta lhos pelos propri eta rios ele ~et'l'enos 
na fazenda., attrahiu compraclot~es e m m a~sas q ue por s~a 
vez r e·t<tlharam as t erras e ass tm const tlmram a povoaçao 
e logo após, 1•ill a do Itararé. A sua, pop . orça hoje por der. 
mil habitantes. Villa ele S. Pedro elo Itararé, iO ele abril 
ele '1896. » 

ITATIAIA. Estação da E . de I<' . CenLt•al elo Brazil. Accres
cente-se no l:im :-Em fl'ente a essa estação, sobre o rio Pat·a
hyba h a uma ponte r econstruída em 1893 , que apresenta a 
aber~:n·a tota l de i70 metros, com supe r ·t ruc tnra ele madeira 
assenta sobre cava lletes e estacadas extremas, sendo o viga
mento composto ele quatro ordem ele linhas . Fie« no mun. de 
Rezende. 

ITATINGA. Po1·. de S. Paulo . Accr.:!scente-se no fim: 
Foi elevad a á categoria de mun. pela Lei n. 415 ele 24 ele 
julho ele 1896 . 

ITIUBA . Al'l'a i:tl ela Bahia. Em lagar ele mun. do Bom 
Fim- leia-se termo ele Queimadas. 

ITOUPAVA. Rio de Santa Catharina , Acct•escente-se no 
fim : - Do i!:staclo recebemos a seguinte in f. : Itau1JC~1Xh . Ri
beirão que nasce na serra de 'l'ijucas e desagua pela margem 
esq. no r to des te nome . 

ITUPAVA. Rio elo Paraná. Accrescente-se no fim: - qne 
o é elo Nbuncliaquara. Informam-n os ele Porto de Cima, que 
esse rio r ai dil'ec'tamen te ao Nhundiaquara. 

J 

JABOT! CABAL, Cidade ele S. Paulo. Linhas 23 em Jogar 
de- A vi !la - leia-se - A cidade. Linhas 28 depois ele 1885 
accrescen te·se e Lei n . 80 ele 25 de a"' osto ele 189.2. Accr 2s
cente-se no fim :- Foi creacla clist . p~la Lei Prov. n. 43 ele 
$0 ele abril ele 1857, 

JABO'I'Y. Ril:eit·ão elo Estado elo Espil'ilo Sa nto. Accres
cente- se 1~0 rtm : - O Sr . Daemon (ob,·. cit .) dá es te ribei
rão desagua ndo clirect<J.mente no Guara pary . 

JACARAHYPE. Rio do lij~ taLlo elo E~piribo Santo. Accres 
cente-se no fim : -O Sr . D<1 emon (ob1·. czt. ) dir. : « Rio Jaca
r ahype : entt·e o co rrego de Maoguinbos e Nova Almeida; não 
tem ban·a , só el á entl'acla a canóas. São seus confluentes e o 
formam o rio Nora, Cambory, Jacunema e alguns cor
regos)> . 

JACAREHY. Cidade eleS. P aulo. Linhas 32 acc rescente-se 
depois de Maudy -. Sam'Anna , Angola, Campo Granel ., Ja
g ua t·y, Ca rm o, Avarahy, Cachoe ira , R emeclws, Varaclonro, 
Po r to Velho, Jat·d im e Pinhal. 

JACAREPAGUÁ. Lagôa do Distl'icto Federal. Accrescen 
le-se no fl m : - Na bal'ra desta lag.)a existiram outr'ura duas 
ba ter ias; oul.t·as c! nas com os nomes ele l tapuan e Pontal na 
pl'aia pt·oxima el e Sernambitiba; t res nos clesfiladeit·os elo En
genlt o NOI' O e se t·t·a do Matbeus; duas na bat•t·a el a 'l'ijuca e a lto 
ela Boa Vista, todas elbs com o nm ele cobril'em as entl'acl<tS 
pam à cidade ele forç as C[Ue de>embarcassem enl re a ponta ela 
Gavea e a ba t• t•a ela Gu<tt'<ttiba . Não ha Yestigios ele nenhuma 
clellas. 

JACARÉ-PEPJRA. Rio ele S . .Paalo . Linh as tres, d~p Jis 
de r ecebe l'i sqne- se J ahú e accrescen te- se Anhumas, Bonito, 
Boa Esperança, Curl'alinho e Copahyba. 

JACUHY. R io ele S . Pa·t!o , aff. elo Tiete . Accrescente- se 
no fim: - Nasce no logal' clenornin:1rlo Port.ão Velho. em terl'as 
ela l'azencla elo Caguassú. Recebe pela margem esq . o rio 
Verde. 

JACUHY. Rio ele S. Paulo, aff . elo Parahytinga. Accres· 
ccnle- se no fim:- Passa a Ires kils . ela cidade elo Cunha e 
rece be o Macuco, Bugio, Jacuhy-m il'im, Gouv êa e Quilombinhq. 

JACUHY. Rio elo R. G. elo Sul. Linha~8 em logat· ele 
Ga lt y, I11 ,a hy- leia - se - Gahy ou In gahy - Linhas ·J3 em 
l og<U' ele 9rrilha leia-se Diogo Trilbo; Linhas H depois ele 
Leão ":cm·.escenle-se F'er_t· e ira, Bexiga, G~arclinha, Laraugeiras, 
D. Ch tqtHnh n, AnasbciO, Saldanha, V1cente Portuguez , Ca
bral, Olaria, Lageaclo, Banhado Gl' ande, Monte Alegre, Estiva 
CarreLas, Pedras, Sal) to Amaro, Bom Successo, Salsa e muito; 
outros. 

JACUNEM. Rio do E. Santo. Accrescente -se no fim :-0 Sr. 
Daemon (ob1· . cit.) escl'eve Jucune ma e diz que esle rio des
agua no Jacat·ah ype. O mesmo auto r cit<t um outro t•io J a 
cunema como afi'. elo Jucú. 

JACURICY. Ri o ela. Bahia. Accrescente-se no ftm: - Uma 
inform ação r ecebida ela villa ele Palmeiras menciona. este rio 
nasce ndo na lagõa Sttcu riuba, que fica en\re as serras do Lopes 
e ela. Hittba. 

JAGUARIPE. Villa ela Bahia. Acct'escente- se no fim:
l\'essa vil la nasceu o celebre poe ta r epentista Francisco Muniz 
Barreto a 1.0 ele ma rço ele iS06, o qual morreu a 2 ele junho 
ele '1868 . Compt·ehencle os c1ists . Jagnaripe, Estiva Pirajuhia 
J ac uruoa , S. Gouçalo e ela Capella da P alma . ' ' 

JAGUARUNA . Vill<t ele Santa Catharina . Accrescente-se 
no fim :- O mu u. e at rave;saclo pelos rios San aão Caipora 
Cnbiculo , Co ngonhas e Riacho; tem os morros d~ J'agl!a:l'una: 
Azul, Bonito Grande e Pequeno; e os lagos elo At·ro io ela Cruz, 
At•t·oio Cot•rente, Camarinh as, Lara nja l, E ncan ta da, Delfino, 
Jag-uaruna e Garopaba. A lavoul'a principal é a da mandioca, 
de que fabrica-s farinha, que é exportada em grande quan
tidade . Dista 28 kils . elo Tubarão, 35 a 40 da L :1 guna e 60 ele 
Amra n~ná. Comprehencle os seg-uintes povs. Arroio da Gl'ltz, 
A!'roio CoHente, .Morro Azul, Mo rro Graacle, Morro Pequeno, 
Sa nga Gl'ancle, Sangão, Riacho, R iachinho e Garopaba. 

J•AGUARY. Cidade ele Minas Ger::tes. Accrescente-se no 
fim :- No mun. ficam os povs . Pouso Alegre, Palmeiras, ~alto 
rle Baixo e Cemiterio, estes tt·es no dist. ele Santa Rita ela 
Extt•ema . 

JAGUARY. Colon ia elo R. G. do Sul. Accrescente-se no 
fim :- Sobt·e esia colonia recebemos em 18()5 elo Estado a se
guinte infot·maçüo : << A coloni a Jagnary foi fund ada em ou
tubt•o ele '1 889, estabe lece ndo -se os pt· tmeiros mil immigt·a,ntes 
em abril de 189L. De julh o desse mesmo anuo de ~891 em que 
foram compl eta dos os t•.'abalhos ele organisaçã.o ela co~missão 
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··ara exploração e demat•cação de lotes coloniaes data o desen
volvimento des ta imp·wtante coloni a . Acba-s~ si tuada m:üs 
ou menos aos 29° 30' lat. S. H• 3il' long. O. do meridi a no 
do l{i iJ de Ja ••eiro. O seu ~ó lo , c:oberto ele exp ssas m•tLt·ts, 
abu 'l dantes em madeiras de crmst.r 1tc:çiio e um p11tco acci ,Lon
tarlo pnr montes d p que1ut el eva çã-, , apt· · •e nta exr.en~ o s 
p l at.ó~. E' banh ada pelos rios Jagua ry Gr a nde e Jag na,·yzinho 
e mHltosarrotosdelles trrbs., sendo os prmc1paes: Ti ll: re, P i
nhei r ittho, Caracol , Fu ncho, Areia, Caçaclo1· e Lag-eaclo . Pos
suem os uucl~os desta commissão um a pop . de 8489 habs ., 
constituindo 2285 farn il ias, e m s ua maiot·ia i ta lia nos " a i lemães. 
As terras colonisadas es tendem-~e a quatro tn ltn s., q•te siio os 
seguin1es: S . VJCente, S. Thiago do Boqueirão, S . Fril. ncisco 
de Assis e S. Mal'tinho formando cinco nncleos . Ao N. fi ca o 
n ncleo Ji,;rnes'o Alves, com s11a séde s ituada á maPge m eqq _ do 
rio Jag~tar yzinbo. na e~ r t· ada geral q ·te elo in te ri nr dirige-se a 
S. B -t'J ' • com 25 preclws part tcula res , cln us do mstaclo e c inco 
casas comm erciaes no mun . d o Bo,Jneirão . A E. fl cnm os 
nucleo~ S. Xavier e Tot·opy, c m su LS sécle~ ai nda pouco des 
en vnl viclas, em l'ista de s ua r ece11Le l'un da~.iin, 11 0 mnn. de 
S. Martinho. A O . o nuc!eo T ot·oquá, s ituado n t se rra do 
mesmo nome, tendo na séde oito predi os p<trt icula l'es , um elo 
Estado e quatro casas commerciaes , no mu n . de S. E<'r a ncisco 
de Assis. Ao S . o nucleo Jagua ry, com a séde princ:ipal ela 
commis~ão. situada á marge m esq . elo rio J aguary Gr·ande, 
dista n te 41 kils. dn estação elo Um bú, nn est rada ele fen·o de 
Porto Alegt·e a Urug nilyana, com a s upe rfi cie de 1. 000 .000 
mett·os q tmdrados . Poss ue ·180 prerlios part ic·1lar es e 24 em 
constr ucção , oito do Estado, diversas officin as , fabricas, bas
ta ~tte . m.•vimento comm ercial e boa ill uminação publ ica nas 
prtnct paes ru" s, a expen~as elos pal'ticula res . O mov imento 
10dust l'ial se v a i torn>~nd? r\ e grande irnpot•l.>tn cia. exisl indo já 
um a fahrtca a vapJr de.,tn <tr~a a o nreparo d farinha r\ e t1·ie-o 
e mt lbo. se rraria . refin a,,ão de banha, el"sc ·•s ca m• nto ele a rr.oz 
e ma n ufact11ra ele fumo , pro lnzinclo cl iar iame·1te 120 arrobas 
de fa rinha de tr igo, ig- ual á importada elo eshrangeiL·o, taboaclo 
e fttrno de ta qna li •lade . illsta i mportan te fab ri ca m·üt0 con
corre pa r a o pt·ogresso d a co loni a. Todo~ os nn cleos estão li
gados á séde pr in cipal put· boas est,·adas d ·~ t•oclage m e a vi ação 
satisfaz perfe itamente o mov im ento prngt· ess tvo ela colonia . A 
superBcie colon isacla é rle 476.250.010 mett·os qu ad rados, se ndo 
a á1·ea cu ltivada de 97 .050.000 metros quadrado> e a incul ta 
de 379.200.000 metros quadrados. A pr"d"cção pri nc ipa l PS te 
a nno foi calc't l ada em 630 :093$600 e a exportação elevou-se a 
238:569) 000 .» 

JAGU ARY. IUo do R . G. do Sul. Acct•escente-se no fim: 
- Receha mai~ p ·_l n ma l'g~m cl it·. os a rroios Tigr e, J aguary 
zinhn (2) [nbanteJIÍ. Oivisa e Jag:tary-mi r im a pe. la esq. o 
Ibirocay , Dous Ir mãos. Pontinha, Corticeira, a lém de ou ·r os 
Linh "-s t t·es. Em log".r de Sauce esc reva-se Salso e em Jogar 
de Iber6 escreva- se lbaré . 

JAHÚ. Cida 'e de S. Paulo. Acc t•escente-se no fim: - Com
preh• ncle os bairros: Prados, Mellos , Figueira, Pouso Ale~re 
de Cima, Pouso Alegl'e de Baixo, Bi co ela Pedra, Anhu1u"as, 
Ave Maria e Coqueil'inho. 

JAHÚ. Rio de S. P a•tlo, a ff. elo Jacaré-pspir a . Li nh as 2 
d~poi s de J acal'é- pepira acct·,sceute- se :- (.\zeverlo Mar:ptes) . 
L1nh as 3 accre:cen te - se el.epois ela pal av t' "- S. João - .P rata . 
Outros, com rar.ao, o m!lnc ton <UU desaguando no Tieté . 

JAMBEIRO. Villa de S. P a ulo. Llnhas 2 em log;u · de 
com. de S. J osé do ' Campos - le i ~ - s co m. do sett nome - e 
accrescente-se no fim; - Fo i cl'earla cl is t . pel a Lei n. 52 ela 
10 de abril ele 1872 e com . pela elo u. 80 de 25 ele agosto de 
1892 . ' 

JAPE RICA. Log . do P a r á . Accrescente-se uo fim:- F oi 
elev<>do á. pov. p~ Ia Lei n . 32! de G de julho ele 1885 e instal
lada a 16 de novembro do mesmo an no. 

JAPURÁ . Rio do Amazonas. Accr esce nte-se no fim: 
O St•, B. d e Marnjó, tt·a lando dest e rio, diz o seguinte : -
« Japnrá ou Hyap ura. Um consider·a vel ali. elo Amazonas na 
par te a que ainda é dado o nome de Solimões po is que elle 
desembocca no clist. de '1'effé , 1'1 2 leg tas acim a d t foz elo rio 
Negro. A embocadura q ue é considerada como a sua vercla
cle ll·a foz está s ituada na la t. ele 2°- 31'S . e 1ong , de 3i0•- i9'. 
Baena que ta nto investigou desta prov . , daqnal o seu Ens do 
Corographioo é ainda huje, apezal' de a lgumas inexacticlões 
que os modernos exploradores teem reconhecido, o mais rico 
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manancial d e dados corogr aphicos, dá a este t•i o oito boccas 
pelas quae~ lança ~ttas ag·1as no gt·ande rio com as seguintes 
den om1 na çõ"'s : ·l " a mais Ol'ienlaL t em o nome de r;ndajâ. ou 
C 1clajaz; a 2• sem nome ; a :3• CupnJá; u '1" Ua uan[t · a 5• inno
mi naua : a6• U• ramapú; a7"Manhanaea8• Auat i-Par~ná, 
que é~. ~na is <Jccidental. Este e rt·o em qtte. ca hi,u Baena, 
r elattvo a e:nstencta Je cnto biJccas elo J <>.pur a , e absotutamente 
desc u lpa vel pois com elle erra t•a m La Conclam ine, ]?erclinancl 
De ni s, A.y res ele Casa l ; os mesmos ge•>gr aphos portugner.es 
empregados nas demar cações no principio do secnlo, a cujos 
i m~ot·ta nte s e quas i ttn icos tt· a ba lhos cleveJUOS o estudo destas 
inhospitas r ·'giões, tambem aflit·maram a existencia elas seio 
boccas elo J a p<trá. fi Jm ndo o p<td r ão da dema t•cação na ma is 
oceiuental .chamaela dn A 1at i-Paranà, cuj". p ••ição, segu ndo os 
clemat•cadureq pur t ·1g11ezes, é a qua akaz indique i. O ouviclo1· 
R ibe iro de S<t mpa io, em ~ua Interessante viagem feita em 177-1 
e 1775, negou a existe.1c ia das oitos boccas, po is a lgum as. diz 
elle, são furo s que levam ns agrtas do Amazonas ao J ap u1·á. , o 
qq e é ' 'is ivel, pui~ como é sabido as agua• bftt·rentas e esbr an 
quiçadas elo .\m azo oas \eem 11 111 a cô t• di ff"rente ela qtte apt·e
se nta m as 'lgnas d o J ·•purá ; nes te caso estão as bocca s Auati 
Para ná, Manhan < e U" ra napú (s ~gunclo o Dr . Severi ano ela 
Fonseca GuH·a napú), q ue as qua \ro inferiores conhecidas pelos 
nomes ele Hyrahyba, Cud., j ás, Arnana ou Uananá, e uma sem 
nome, tr azem ag 1as elos lagos Ama ná e Cttdajás os quaes tts 
n~o r ecebem do J a pnr á , rest1ndo sómente um:t. boc.:ca a que 
cl ao o nome rlo no que , seg un rlo o cl t bo ouv tdor , é a unica que 
eleve se r conside racl ·t como foz elo J a put'á. Posteriormente o 
Sr . c~pitão-ren e n l e .\raujo Amazonas no seu Dioo·iona?·io da 
p,·ovinoia do Amazonas, e o Ot·. Severiano da Fon seca em 
sua Viagem em r e rlor d ·l Brazil, conli rm a t•<ttn a asse rção elo 
ouvid·n· Sam paio, e moclet•mtm ente coru o desenvolvim ento d~ 
n avegação commet·ci al, exp lo t·a~.ões feitas, grand e num'!' O de 
vapot'ed q11e bqe m pene tra do po t· este t'io, e este~ diti'en·entes 
can aes , fi cou fór a ele duvida e sta asser ção qu red uz o nnmero 
elas boccas do r io ele que ' mto . Este nom e de J apurá é dado no 
ri_o desde a foz atá ás cachoeiras super iore'l, dahi para ci ma 
rlao -lh e o nome ele Caqu ~tá. As s•las orin-ens são nas cordi
lhe iras co lumbi<.t.nas e nasce oa prov . cl~ Mocô1 em Popayan 
corr e ndo e m r •tmo ElSE por cerc <t ele 100 milhas, comecu1 d o 
o seu curso no territorio bt· azi leiro no ponto em r1u e l a nÇa um 
braço par..t. o Orenoco. O espaço livre de embaraços qne off(H'ece 
es te r io á navPgação excede a mil k ils . T em elle sido expló
r aclo diversas vezes se ndo Re ·ts exp loradores Spix e ~L11·ti us 
como os m a is notaveis a Lé !820, mas c h ·garam só men te ás 
s uas cachoeit•as infer iores 550 milhas <>. cima da foz. As ox
olorações pt·ecP.denLes da commissão demarcacl0r a nos ultimas 
annos do sec·tlo fi nclo chegat·a m até a cachoe it•a U riá, sendo 
ate ah i le va tlta <lo o mappa . Em 1864 a 1868, o rro ve t·no br a
zilei ro (ez um a ex ploração bastante compl eta rlo

0
r io a Lé a ca

choeit·a Cutnty, não pas~anclo além. pot·q,te até all i tem sido 
consicler ado o es tender-se o t erl'itorio ln·azilei t•o . Sen-n ndo 
J. Ot•Lon, a cor t·en te eles te ri o é de 3/± ele m ilba pot· hot·a e 
tem s ttbiclo algumas canôas até 500 mi lhas ela foz. A largura 
occupacla pehs chamada~ boccas do Japm·á occnpa um espaço 
de 200 m i I h as, ou, seg•m do o Dt· . Severi ano rla F onseca, da 
600 kil s .; Spix e ~1 <trti u s calcu lam n supe<·ficie ela bacia do 
J a purá e m 9.800 legnas quad t·ada> . E' est~ rio a ind t bastante 
notuve l pelos seus aff. e pelas commnn ic·tções que elles per
m ttte m. O Sr . Seve t• tano da Fonsec:'. enu mer<t · <l" pe la seo-uinte 
fórma : t\' esq . , Fmg-ua P Ca buan, ele 900 kils., que ~ocebe 
as aguas d_o _Ç)a hmt nsito, á clir . e do .-\pit t'ÓS, Pejot e Pat'éo , {t 
esq.; o P a.J a.Ja , Ama nupar :t n <i , Uac·tpú-l'ara ná, Cn miaré ott 
R to elos Enganos, ass im ch a mado pelo~ p1·oposi taes tropeços 
que D. J osé Reqrtena Hener a., C>mmissario bespanhol , encon-
1ron para a dema rcação ela linha lim i tr ophe que el o l'io Japurâ 
devm tl' ao rio Ndgt•o, e qu devia se!" pot• a quelle. O Cumi~ré 
r ecebe o Messae, Cjtte é fot·mado pelos Cn n ha ri, Amou, Yaisa 
e R•d'ia, S<t nhá , Jacú, Jur uá, Ira p!tramt, Ap:tporis, o p!·im eit·o 
ele s us affs . a hah:o elas cachoP. ira . fo r mado pelo Cunanari. 
l birapa ran á , Uça-pa raná, Pil'á ff' 'l'ar ahi ra es te de ma is de 
400 kils. e que é uma d as divisões elo i1~perio; Mamoretà, 
Pnapuá, Cum >t ry, Ja ry e :VIaraha, etc .; e adir. Picado, J acaré 
Ipú, Xnropé, Cu.nacoá, Mutum, que se commun ica com o Iça 
pelo P et·id;í., Caninaré, Arapá, Curaceo, Pnreús. Yaumet•im, 
Yanicassú, Iuauá, etc . No R elatado da Commissão do 
ll!lr.tcl~ira, enoontro relati~amente ás suas communica~ões o 
seg1ti nte i nte ressante pe,.iodo : «Do rio Neooro pa ra o Japurá 
ha seis commutlicaçõee : La P elo rio Capur'i, subindo sahe-se 
entra o rio Trahira que se i ança no A papotis pouco acima ele 



JAR - 761 

sua foz; tem o Capuri muitas cachoeiras . 2.• Pelo r io Màt'ié 
c·om tres dias de ri agem sabe-se em um braço de nom inado 
Uan io pelo qual se sobe du rante dez ou doze dias, e desem·· 
barca-se na margem esq. do Mamol'ité 1 , pelo qua l 8e desce ao 
Japnrá em menos de um dia. 3.• Pelo rio Chinará ou 1'eia 
póde-se ~assar para o Puapuá que desagua _n~ Japurá. 4." No 
fim ele 01to a 1.0 dias ele viagem pelo Aneun ac1m a , desem 
barca-se na ma rgem esq. , e por um trajecto de máo cam inho, 
que se pode vencer em dous dias, entra-se em um igar apé pelo 
qual se desce em duas horas ao r io Puá-puá do qual em seis 
horas se póde ir ao Japurá. 5."- Sóbe- ~e em oito dias pelo rio 
Urubaxi, e atravessa-se por uma estrada que leva a o rio 
Marajá aff. do Japlll·á. 6." Pelo igarapé Quiçara entre as ca
choeiras do Pirá e os í nd ios Manibas, sobe-se por um dia de 
viagem, chega-se a um porto do qual se a travessa em dous dias 
p·ara as malocas dos índios Cania ris , na margem do Cananary, 
desce-se por este ri0 meio dia e sabe-se no outr~ ~on to da, terra 
que se ,-e oce e m um dia, enconJ.raudo-se o P1ra.-para na pelo 
qual se desce em quatro ou cinco dias ao Apapor is e r•ssanclo-se 
deste ao Mnriti-paraná que se lauça no Japurá ac1ma da ca
choeira do Cupa ty. Esta curomunicação é mui·to mais vantajosa 
do que a que se faz pelo Jucary, por evitar a cachoeira Cuna
na ry e a do Salto no Apaporis que fica proxim a da _8"rande 
cachoeira da Furna. Comrnunica ai nda o .Tapurá com o Uaupés, 
subindo-se. este até ao Purtll'é-paraná GU Jacary, e por este até 
nma estrada que da sua margem occidental leva ao Can ·• nary 
que afflue no Apaporis. Da foz do Uaupés até ao Pururé-paranú 
gastam-se vinte e oi to dias e passam-.,e 26 cachoeir<~S. A pas
sagem do Pururé-paraná faz-se em tres horas e~ do Cananary 
em tres dias passa ndo nove cachoe1ras. Das ant1gas tr1bus das 
ma rgens do Japnrá , taes como Pureús, Passes , Juris, Romanas, 
Mapraxis, Juamis, Miranhas . e Coretus, poucos decenden.tes 
existem. No Japurá, segundo o meu am igo o ex-presidente 
Adolpho de Barros, apenas a lguns r esLOs dos Co1·etús, Elyuris 
ou Jul'is a inda por alli vaga m, muito poucos Caixanas dos 
quaes a tri bu vive nas cabeceiras elo rio Mocó-m il'im. Para 
ev itar enganos, é bom co nsignar aqui que Bae na e Araujo 
Amazonas dão o nome cachoeira do Cupati á primeira cachoeira 
do Apaporis, quando hoje este nome é dado á primeira ca
choeira do Japurá. Segundo o incansavel D1· . J . de S. Coutinho 
no Japurá encontra-se ouro, mas não se sabe em que circnm
stancias . Até certo ponto parece elle abundante, pois os inelios 
que desconhecem processos aperfeiçoados. o trazem e apre
sentam em troca de ferrament~s e fazendas. 

JARAPUCUMA. Aldeiamento do Amazonas. Leia-se Ja
rapecuma. 

J ARDIM. Cidade do Rio Grande do Norte. Accrescente-se 
no fim : -Da lntendencia Mttnicipal dPssa cidade recebemos 
em ja neil·o de 1896 a seguinte informação: «A cidade do Jar
dim. sitaada n a bifurcação dos rios Seridó e Ct~bra, fi cando 
este ao N., e aquelle ao S. A edificação da cidade é agrada
va! e pittot·e,co o seu aspec10, em vcrtucle dos sit ias de coquei
ros e 1Jananei1·as que a circ~,tlam nas margens elos referidos 
rios. A cidade elo Jardim fo i primitivamente uma pov . l'u n
dada em 17\!0 por Antonio de Azeverlo Ma ia, que edificon em 
suas ter1·as uma capell a com a invocação de N. S . ela Concei 
ção. Pela Lei Prov. de <I ele setembro de 1856 foi elevada á 
f r eg . com a denominação de Conceição do Azevedo. A Lei 
Prov. n . 407 de 1 ele setembro de -1 853 elevou á categoria de 
vi !la a. referida pov. com o nome de villa elo J ardim, ma is 
ta r de elevada á cid:.de . pela Lei Prov. n . 703 ele 27 de a<>osto 
de -1874 F<>i seu município installado em 4 ele julho ela t859. 
- A s uperlici e terri to rial do Jardim é de cerca 'de 2.625 kils 
qs. computada na razão de 75 ki!s . de E. aO. por 35 de N. a 
S. - Limita ao N. com os muns . de Acary a Flores: a E. a inda 
com o de Acary e com os ela Pedr?. Lavrada e SoteCÍaele (Es tado 
do Parabyba do Norte); ao S . com os de S. João do Cariry .e 
Santa Luzia do Sabugy (no mesmo Estado) ; e a O. com os de 
Caicó e Ser1•a Negl'a, - Além ela cidade exis tem as seguintes 
povs.: ParellLas, florescente, situada á margem dir. do rio 
Sel' idó, a '20 ki ls. da cidade; e Periquito, situada em uma 
~lanicie no ex tremo S. da sorra. das Queimadas. a 50 kils. ;~ 
SE. do Jardim.- Pelo ul timo receuseamento geral , effectuado 
em 31 ele .dezembro de 1890 (trabalho deficiente e lacunoso) a 
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P?P· do ~un. é de 9.406 habs.-0 _eolo do mun. é régrado por 
drversos r1os e I'Jachos. sendo mais notaveis o Sericló. São 
Be.nto, E. San to, _Ipoeiras, Uaposa_, 1'imbauha e Olho ct1Agua, 
CUJaS margens sao bastante ferte1s. - Os principaes montes 
são: Queimadas, .Pet·iquito, Sant'Anna e Manoel Lopes, nos
sttindo os dous primeiros excellentes te1·renos de cultura iila
dei_ras ele construcção e diversas fontes ou olhos d'ag~a . -
Exrs~em no mun. 38 açudes. - No mun . do Jardim culti
v~-se co~ grande p1•oveito cereaes, canoa ele assucar, algo
da?, ma~rpeba, e tc . , sobresab1ndo a cultura do a fgodão, 
ex1s~em se te enge~hos, tre~ de fer:·o e quatro de madei ra, 
eles \macios ao fab rico de rapaduras ; 24 machinas de desca
roçar algodão, duas movidas a. vapor, 22 por an imaes e 48 
pequenos aviamentos pa ra fabrico de fa r inha de manipeba . 
A principa l industria é a pastoril, sendo impossivel calcular
se ~.numero certo elas diversas especies de gado . O fabrico de 
queiJOS, mante1ga, calçados, cal'oo as, mantas, chapêos e ou
tros a r tefactos ele couro co ns titue vantajosa occupação de 
grande parte dos babs. dn moa. A maior exportação é de a l
godão, queijos, carne secca e couros. A cidade do Jardim é 
um dos povs . mais commerciaes do centro do Estado e é cor
tada pelàs grandes estradas que veem do alto sertão para os 
Bistados do Parahyba ·e Pernambuco. Na cidade realiza- se aos 
sabbados uma importante fe ira, considera da .a melhor da 
zo na sertaneja e constituída em grande parte por mercadorias 
elos brejos do vizinho Estado do Parahyba. » 

JATAE;Y. Villa de Goyaz. Accrescente-se no ftm : - Foi 
elevada á cidade pela Lei n. 56 de 31 ele maio de 1395. 

JATOB.Á., Ribeirão de Goyaz .. Accrescente- se no ftm:- Um 
outro info rmante diz-nos ser esse r ibeirão aff. do rio das Pedras, 
que é um dos formadores do De!coherto. · 

JATUARANA-PARAN.Á.. Rio ·trib. do Embira . Linha 2 
depois de Taranaoá leia -se ou Tara uacá e accrescente-se n o 
fim:- O Sr. B . de MaraJÓ cita-o como aff. elo T arauacá . 

JEQUI.Á. DA PRAIA . Log. das Alagôas. Linhas 2 em 
lagar da - S. Miguel elos Campos - leia-se Poxim, 

JEQUITINHONHA. Rio de Minas e da Bahia. Accres
cen te-se no fim: - Sobre as cabece iras diz o Dr. Catão Jar
dim: « Aiuda na cu miada ela set·ra do Espinhaço, temos a 
garganta do Sumidouro, com altitude de 1.095 metros ; a serra 
do Lambary com Li41 metros; a da Bocaina com 1.260 me
tros e a Cabeça do Bernardo com i.275 metros. Destas quatt•o 
sel'l'as procedem os pr imeiros mananciaes do rio Jequitinho
nha, e não como erradamente se diz nascer esta rio da Pedra 
Redonda, acha.ndo-se esta na escarpa E . da serra do Espi
nhaço e em vertentes para o rio do Peixe, por·Lanto na bacia 
do rio Doce». 

JERONYMO (S.).Serra de Matto Grosso . Accréscente-se no 
fim : - ÜLt ela Canastra . Monte que se eleva na serra da Cha
pada e por sua configuração especia l recebeu o nome de Ca
nas tra, dado Relos primeiros sertan istas que atravessaram o 
Estado .O de S. J eron ymo foi-lhe dado pela gente de Bartho
lomeu Bueno, o An hanguera , ao por ahi passar em fins elo 
seculo -!7o ou principio do 1So para Goyaz naes:peclição em que 
descobriram as pretensas min as dos Martyrios , em houra do 
santo advogado contra as tempestades, por ca11Sa de um a fu
riosa que a hi experimenta ra m. Eleva-se de 200 metros sobre 
a Chapada, domina toda essa serrania e ainda u m hot·izo.nte de 
cem leguas ele diametro. Suas faces são quasi abruptas e des
calvadas ; sou ci mo é um planalto de 200 mett•os sobre 100 de 
la rgo, coberto ele flores tas.» (Dr. S. da Fonseca. Dica. cit.). 

JOANNES . Ant iga parochia do Pat·á. Accrescente- se no fim: 
-Foi elevada á categoria ele villa e incoTporacla ao mun. de 
Monsarás pela Lei n. 324 de ti de julho de 1895. 

JOÃO (S.). Rio do R io ele Janeiro. Accrescente-se no fi m:
R ecebe o Cwbixaes, Dourado, Ip3cá, Bacaxá , S . Lourenço, 
Lontra, Alclêa Velha, Correnteza, Andayassú, Camoropim, 
Guarulbos, Taquary , al ém de outros. 

JOÃO (S.). Rio do Pa raná, tri b. ela bahia ele Gnar.atuba . 
Acc t·esce nt e- se no fim : - -Recebe o P~rarangava, At•araq ua r a, 
Pai Paulo , Carvalho, 'l'inga ou ltinga, Serrat· ia, Taquarubú ou 
'l'aquarabú, Castelh ano, Esta leiro, rio elo Mello, Victorio, Claro 
Nhuncl iaquara, Riosinho, ri o do Meio e o Chapéo. Nasce no 
c!l.mpo dos Ambrozios e a travessa a serra do Mar . 

JOÃO (S.). Rio ele Minas, a!f, do rio do Peis:e. Linhas 2. 
Em logar de aff. do Preto - leta- se : aff. do P arahybuna. 
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.JOÃO (S.) Rio do Estado de Minas, aff. elo rio Gt•ande 
L1nba~ 2 d e pois ele S . Seb<ts~ião Llo Paraiso, accrescente-se: 
Passos . Linhas ::l depois ele T res Ban·as acct·es ce nle -~e : Lag~ a 
clo, Maclt·e ele De us, Guat• iLa, S . P~.d ro , Pita ngueit·us. 

JOÃO AMARO. Paroch ia ela Btthia . Linhas 2. Em 1ogar 
el e mun . ela Tapera- leia - se mun. ela G iboia. 

JOÃO B APTISTA (S.) . Paroch ia ele lllinas . Accrescen te-se 
n o fim :-Com 1.'100 me Lros ele alt itude , acha- se e3le a rt•ai a l 
s it uado em um contr :tl'o rle da se r ra elo Galga . Compõe-s" ele 
d uas t' ttas, q 1e es tc11 cl e m-se na dir ecção Nl~ .- SO., indo con 
ve rgiJ·e m e m um pequeno largo , onde e leva-se uma p·e ·.p tena e 
modes ta egt·eja. l)ist-1 pouco ma is on menos 'f'i k ils. ele Bom 
Successo, ;2:2. ele Olive ira e 24 do a rr<,i a l ele S. Th iago . 

JOÃO CORRÊA . Po v. ela Bahia . Linh as 2 . J.!;m loga t· de 
Santa ltiabel - lei a - se ~. J oão do Pat'<tguassú. 

JOÃO DO PIAUHY(8.). Villtt el o P ia11 h y . Acc t·esc8nte-se 
n o fim . -Foi re bai,aela ele com . pe la Le i n . 85 d e 12 de j ttn h o 
ele ·IS9ô, que incot·por ou-:' a co m. rle S . R aymunclo No na to ; e 
Llc villa c m un. pela ele n. \l7 de 2G ele ju n ho ele '1 896 . 

JOÀO DO VALLE . Sen a elo R. G. elo Norte . ;\ccrescente-ae 
no fim: - W a ma i3 c ul tivada elo mtttt. Denominava- se ant iga 
m e nt e Cip ilhapa . 

JOÃO PAULO . Rio de Santa C:ttha l'ina. Ar-crescente- se no 
ftm : - Do l~s t a. clo ass im d esc revem esse rio: « R io furmaclo 
pelos dos Tt•o m buclo . San ta Clara, Ponte Alta e Bom R e ti t·o; 
Jança- se á margem diL· . elo ri o. Canôas. » 

J OCKEY CLUB . l~stação. Accrescente-se no fttn : - E' tam
hemnma das e ; t<tções Lla 1~. ele F . i\Ielhot·amentos do Brazi í. 

J OSÉ (S.). Paroch ia el o D str :cto F eder a l. Acct·escente -se 
n o fim : -O .lor·ncul do Comme,·cio de 29 d e se tembro de 1896 
publicou sob a Ppigraphe A ]_CJr"ejc• de S. Jo ..-é o sagu inte: 
<~ Co m l'e ta.ção á orige m cles la i grejrt n1a.tri z, d iz Nlo.rlsenbot• 
Piz<t t' L'O ele A t· a:t j o , na s suas M~11Wrius l{i;tor·icas que: _« a 
tr:tcl i.;:'io, cons ta ntem dn te conset·v a da de lon g·os a n nos, a l-tn bne 
a E-•as i\I oniz o et·i g ime n Lo elo temp lo cleclicacl o a o g lor ioso 
po.lt:"icnch a i::i . José, q ue se ve nesta c lcl a cl e, de cuja e>: i S~en c ía 
tú no anno de i633 dão n ot icias os llvros ela Ma t t'17. ia ele 
S. Sebastião. Se u fundador , ta lvez porque não pudesse con
cluir a obra p ri nc;piacla com pa r ecif>S ele pedra e cal, ou ror 
oturos moti1•os to talmente cla ;co nhecidos hoje, deliberou doa r a 
nova Casa a ce r tos devotos do mes mo Santo, que com piedade 
fet·vorosa concon iiio pa t·a se u c u lto , por qu e m foi est •nclido 
o comprim ento elo corpo em cinco ou se ia lu·aças elo tert•en o, 
doado ta 111 b~m, co m todo o fundo corres pondente até o mar, 
por Estevão ele Vasconcellos e sua mulh et· , ao Gove m aelor Sal
vador Co n·ea d e Sá e BeneYicles , como Juir. el a Confraria, pel a 
escri ptura l:tnçada a ft s . 14 ! el o Livro ele Notas ser vido desd e 
o a n no ele 16,10 n '16 41 , que se conse rv a no ca r to rio cl.) ex- ta 
belli ão .Faus tino Sua t·es de A1·aujo. » Isto q ue es creveu Mon 
senhot· Pizar t•() de Antujo no começo deste secn lo tem s id o 
repe ti ria por aq11elles qu e até o present:~ se tem occupaclo d o 
nssnmpto; e a falia ele docume tltos ele que se r ese nte o arch ivo 
ela pa1·och ia de S . J osé, e que se aLLri btte, ali á~ co m pottco 
fundamento, ú inva são elos fl'ancezes, dizendo-se qu e eli s os 
d esL r ltiriio, :r té a g- or a a nen huma ont ra Ol'i gem se pôde lll>ri
bu it· artn ella ig reja; no enta n tn, um appa rece agora q-ue se 
nos nfiO'ttra ele a lguma i mpol'tancia pat•a o caso, e po r i;so nos 
apr·ess ;~u1os a dal - o á pnblic iclacle. O pac i e nt ·~ ju ve, ti gador d o 
trisecula r arch ivo ela Sa nta Ca~a ele M ise ricol'dia, que pot· este 
jorna l tem public;tclo um lon go hiswrico dessa inst i tu ição, 
'acaba' ele e nco nLra l' um a cóp ia elo seg ninte requedmento : 
« O P l' aveclo t· e ma is oillciaes ela Sant'l. Casa ela i\1izeeicorcl ia 
elo Rvo ele Janeiro chegâo á Rea l P r es n ça ele V, i\I ag, apecli t• 
arest;'tu ição para hum A u xilio aos mi_::;e rav e_is.~mferlllOS. _ CJ ' l~ 
l he havia concedido, e ele que apt' l\' ao optnwes Jnrtcl was , 
t alvez be m fttncladas, m as qu e apiedada do V . Mal?. fat·á se m 
ri g·o r, pellas pias inte nções com q tanto protege O SoccotTO dos 
in i'e lir.e~ necess i tados, q es ta G:tsa Cout·e com o Ma n to ela 
G L' a nrl eza H.ea l s ua Pad t• oei r a. i'i o tes ta m ento co m Cj 'le fa lloce cL 
João Ribe it•o Co l'J·ila , instituio su a a lma pot· herdeira e de ixou 
ao sen testament,e it•o a liberdad e el e appl icar o r ema nascente 
em obms p ia , e ps te Leve a feliz l ern i.Jr a nça ele que se estabe
l ecesse u1n Ot:atoeio n o tcn·en 0 fr·ontei?·o á. ca. clci~ da cidade 
pat·a os p 1·esos ou vit·em mi:ssa nos d ias ele preceito, supplica tl 
elo r everendo bispo d iocesano a facn lclacle ela cr eação ela ~rtQ ida 
como causa propria elo fóro ecclesiastico , e ex-a.bunclanle pedia 

ta mbem a conrt r mac;ão por perte ncer a conta da quella testa
menta t•ia peh a lt ~. rn a t iva e o mesmo juizo ; ass im ma ndou o• 
pt·elaclo, e fi cou co nstituiclo o pa lrim0nin de lla e m um a pro -
pl'iedade sahici1JJ cl<ls ue ns elo testador. Po r la pso el e te mpo e< 
descuido in·eprehensive l se r ed uzi a o oratorio Otl ermirla a tall 
es\aclo ele rui na, que .Julga ndo-se incapaz ele ne lle se ce lebra r o· 
sa n to oíftc io foi mandada d em olir por sen tença ecc les iast ica, e
que os be ns tor nassem pa •·a a testamentaria donde sahio. Com 
es ta r eclncção r eq ne t·erão os suppl ican tes q ·1e se lh es flzesse 
a pplicação d aq uelles b! 11s, e pro pl'iedacles do palrimon i o r e 
d u !.ida tambem u La l rui na, (jlte apenas tem o va lor elo tel'l'eno, 
como t11do consta ela cen iclão ju n ta qu e offerecem pat•a os mi
sen\ v e is eni'ermos el o hosp ita l, co mo obra mais pia . Ann ui o o 
pre lado d iocesano , faze ndo a ppl i cação mas esta li con com. 
oppos içiio cl'O Dr. Juíz rle Fóra, que julgo u se m eft'e ito, n cle
t ermirwçào ecclesiastica, pot· e r1te nder ser pr opl'ia elo seu juizo. 
11sta alteração prcj 1dicando aos pobres , em nada u Lilisa a 
a!m ct do teHaclo t• pot· cessa re m os s u1Tmg ios das missas, q ue se 
diziiio, e f-icar e m s uspenso a sua cli spC\s ição, q ue clevll t ~ r o seu 
c :Jmpri me ,rto em permánente o lJra pm ? E q ual Senho t• mais 
mer i10 l'i a? Nem h ave l' iÍ. razão q ue des mintl< a sua va lidade, o 
aux ilio ct .. s tem plos vil-o~. ele De us, brilll;.t até o seu Lhrono ; e 
desviar desses bens in s ti tuidos pa r a boas obras é abusa t· mui to 
ela j ttsti ça . Os supplicanbes se penuad em q ne tambem Ines 
as istem as le is e clisposiçõed elo direito, pot·que aquillo não é 
um a ca pella com aparenc ias ele m aio ra to, em que o in sti lnidot· 
cl e termi nau rocaçiio, e m cnj ;t falta passa para os p ropri os r eaes : 
E ' uma U]Jplicaçãu fe it~ pot• um tes tamenteiro que não podia 
fazer vocaçõ2s, e que só faz um a cl m in istmcl o t• pam applicação 
daquelle r end im e nto, m as co mo fa ltou o ftm e durão os ben s , 
elevem te r es tes a sua na tureza el e o i)l'a pia e nunca perde t•ão. 
Po r e.s tas r azões 1·ecorrem os supplica ntes a V. Magestacle pa r a 
que l hes faça a Mercé co nceder cu mo G t· aça Rea l, aq nelles ter
renos e o mais elo orato rio para obra pi a, e h a ve 1· sem effei to as 
sen 1e nças, qu~ julg-arão null a a segunda applicaçào, Jevan
t.lndo os supplic;tnteB quae squer r ecli t. s que ti ver e m havido. 
]];. R . M. »A e rmid a segundo a in dicação el o r eq uer imento 
fi cava e m fl'enle á cadea e por defr onte se eele ncl ia po t• qual
q uet· elas quatro faces deste ecl ifi i a : ass im e q tJe pela entrada 
principa l ela acwal Camara se d izia «defr onte do P aço , como 
pelos fu nelas, elo lado ela igreja ele S . J usé se di zia tambem 
• cle ft·on te da Caclêa » . Mas qu er nos parecer que no caso ver
·te nte por d efronte se d eYe tom a r o lado do mar. Effect ivamen le 
no ve lho casarão all i exis tente ha paredes, que dão pa t·a o 
becco, muito so l iclas, incli nadas como as mura lha~ meclievaes 
ou ele fortalezas que ind ica m te r siclu constrnidas pam outro 
l:im que nã o o actnal. Ser ia a hi a ermida no dizer d e Mon
senhot· Pizano, a tr a cl içfío r e feria te t· s ido começada pot· Egas 
Moniz 1 Bem póde se t· que ass im sej a e que fosse esse o terreno 
solíci taclo pel a Miserico l'Cli a . E se assim é, enganou·se Monse
nhor P i z:H't'o e qu antos o tem seguido s uppondo que no mesmo 
Joga r onde es t<lve a cape lla ele l!:gas Moniz, que não sa bemos 
quem fosse , é que se levanlou a igrr j a ele S . José . Infe li zme nte 
eo m a cóp ia elo reque t·im ento nà o licara m cóp ins La mbe m dos 
doc u me ntos que ins tt·uit•a m a p etiçilo; s i não p ur elles m a is fa
cilmente se sabe ri a quando fa lloce u Joào Ribeiro Correa , e 
q ual foi o seu testam ?nlei ro ;- se l'ia o ta] Egas Mt1niz, o homo
nymo elo fa moso p<J rtu gJtez elos seculos - -elos 1 Tam bem fa lta ao 
r equerimen to a data , :nas é el e. suppot· que mede ie entr e 1788 a 
17\:15, pot·q mwto o regJst t•o es ta poo ~o no li vro de lançamentos 
r e fer entes a es te ultimo anno, e foi no ele 1]87 q tte po r clec t·eto 
d e 24 de Junho , tomo tt- se exten~JI' a ás nossas Misericorclias 
a cottcessâo _ feita nos seculos a nteriores ás do Reino, por 
Bullas pont1fic tas, mandando r eve r ter aos b ospitaes dessa 
In stJtut çao os l egad os pios não cumpri dos; e foi ce r tamente 
depois desta ampliação é que a mesa da Santa Casa t·er1uereu 
a qnelle te-rreno cvmo eil'eito, a li ás não bem provado, d e um 
legado não cumpri.clo . ]!;' bem pos.s ivPl que e m ontros pa peis 
el o archtvo on de fot encontrado a copta elo reqnenmento ar:ima 
transcl'ipto, s e encontre a su a solu ção, e que es ta s i t'l•a qua ndo 
m enos pat•a escl a t•ecer um pouco mais este pon~o obscut·o ela 
hi stori a ela eclificaçiio ela nossa cida de. 

JOSÉ (S.). Pov. el a Bah ia, no mun . ele Chique-Gh ique . 
Linha pr imeira em lag a r de mu~. d e Ch ique-Chique leia- se 
mun . ela Gam elle n· a d o Assue ua. e accrescente-se dista nte d e 
CJ,icj ue-Ch iqne 90 ki1ometros . 

JOSE (S . ). R io ele S. Paulo, afL elo Tie lé . Accrescente -se n o 
J:im : - Acima do salto de Avanha ndava e da cachoei r a do 
Campo e entre os l'ios Barra Mansa e Fartm·a . 
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SUCURUTÚ. Antiga pov . elo R. G. elo Nor·te . Accrescente 
se no fim: - Conta esta po1• . 20 a 30 casas pa l'ti c ,tla res . Apeza r 
ele pequ ~ na é um:t elas ma is impor ta nt~s poves. do mu n . A pop. 
é independente e mais 011 men os abasta d EL . F a br· tc<t a bon·a 
cha de maniçoba em g rande rrmnticla rl 3 e a cdação ele gado 
é ahi mais densa ~Ji t e em qaa l'! :ter o ·ttra p:u·te do m •m. A 
egreja de S. Seba~ti ão , paàroe ir·o da f~eg . , é o un1co templo 
q 1te ex iste. T :unuem esct· e vent Jaw·utlL 

JUNDIAHY . Cidade el e S. P a ul o . Acc,·e~ ce ute-se no fim: 
Comp t·eha!lcle os bai n os Rio da s P edras, P onte d~ S. J oão, Cas
tanho e Tijnco Pt•e;o . 

JURAMENTO . R ibe ir·ão el e Minas. Accresce nte-se no fi m: 
- Desag u a na margem esq. do rio Verde Granel~ e r·ecebe o 
Canôas e o Sara cura. · 

JURUÁ. Rio elo Amazo nas . Acc l'esce nte-se no lim:- O S t·. 
B. de Maraj ó (ob1· . cit . . ), re ferindo- s e a ess~ r-i o, diz o seg llinte : 
"Nio é muito o que pode re i dizer sob ra e.>l.e r1 o, por·q;ue a s> t~11 
co mo acont~ca a tantos o tll t'OS , ne m e lle ne m se:ts tniJs . e;~ao 
devid<tnte nt,1 estllcla clos, ap311as te m s id o explor ado pelos fa 
bricante.> ele bJrt·aclu; se m um es tnclo r·eg ullu· for fe 1to o se u 
percll rso, e ainda m enos teem s ido e>& ucl aclas S l~ <ts r icptezas bo
tanicas, zoolog icas ou m in 2ralog 1 ca~ . \. sa a loz esL<t St luac!a 
nos 2 ' 45' de L<t.t. S. e 311° de .Long-. Seg- ttnclo a s oa1'tM da s 
explorações portug1rezas , a boc;t des ce rio terá meia milh a el e 
lal'gll r :t e em fl' en l.e a e lla, no Am azonas, e xts te llltl a tlha bas
tante grande, que é maroad a por Het' ll'lon s; m lhe da r n o me , 
m a.s pa t•ece cl~ ver ser a Cltte na carta d,; Jose cht Costa Aze veclo 
(Barã~ do La,lario) é marcada com o nom e de 'l'aiass ttLuba , a lé m 
da qual offer ece ainda o ri o bt'"'u cana l; a sua co r· r ante mat•ca da 
e m d ezembro ern de 'L 3/4 de ~i i h a po t• h ora, e s ua p l'O fttn cl i
dade era ele 66 pés . Segun do as in fot·m ações coluiclas dos qll ~ 
como negociantes teem pel'corrido o r·i o, pó.le s er na ngado por 
uma exte nsão de 70:J a 800 mi lhas e par ace CO illmUil iCat·-se 
com o Juta hy; pelo m enos affi rmam qil e a.s ca 11 ôas no temp l 
da e nchent1 p:ts '5am facilm ~ nte ele um pa r ;t ou ll'O. So bt·e a 
e~ten ~ão de ; te rio dir. Cast?. lnau que nm inclio que r es idia no 

· rio Tat·auacá , afl'. do Juntá, trazi a pe ndurada a o pescoçv uma 
medalha que elle r·econhece ll por um rp ta rto d e pe•o h es p·tnhol. 
O Ju ruá, a pouca distancia acimn d o 'l' a r a uac:í., di,·ide-oe em 
dons br·aços, o principal que é o ela esq . tem as agaas ele um a 
cô r branca e os in t.l ins que o naveg-am , affi t•mam que parto d :ts 
cabeceira s cl e lle existem al deias el e brancos. E ' nes Le l'iOl[ll e Bae-
11a P. o vi aario geral Noronha, que percurl'~ JL es tes l oga res e m 
i768 affi~mam se r a1li c rença ge ral a eús le ncia, nes te rio, do 
uma'nação de inclins cuja al tu r ~ não excedia a ?inco pa lmos, 
conhecidos pelo nome ele Can a nas e outra conbecr la pelo nome 
de Ull' inas oa Coa ~átap :tias, qile ainda mais not~ve l se torna 
va p~lo appandice cauda l qlle t i nham estes imli o.s, com d ous a 
tt·es pal mos ele comprimento . Noronha, homem Jllustra clo, diz 
que a lém da affi rma: iva ge m l elos Qlte por. al~i tt-a11s_it a vam , o 
missiona r io f t· . Jose de Santa The r za RdJeLL·o, r es tcle nte em 
Castro de Avellãs, Jo :;ar prox imo, lh'o declat'Oll o affirmou po t· 
esc rip to sob j uramento ele sacerdote . Caste lna u repete o mes
mo sem comludo ler• vis to taes indios, e acc rescP.nt:t a ss im 
co~o Nor.' nha , que tal fac to era a ttl'ibtliclo á copula dos m a
ca.cos Coa tas com as inclias, e Ca~te ln au accresce nta que perto 
de Fonte Boa (não mui1o distante des tes l0gal' es) tendo vi tito 
um enorme coatá em ca• a el e um a índi a , !h' o qu izera COI11Jl<lr, 
mas que ella r ecusou r indo ús g-:trga lhadas e qtte o utra i nclia I he 
9is<;;era : « Niio t~~me qn_e ella nãó o vende , que é o se u m:1rido " · 
Apezar da ;; tas affirm açoel, e u qne conhep o Amazo nas desde 
me 1s mais ve rdes ann os, que tenho fa llaclo com milha res de 
pe'!soas que teem viaj ado po t· e stes rios qlle hoje e~ t ,'i.o devas 
sados pa ios regatõ~s até seus extramol, Bltnca ouvi um sú 
clalles affi r•m a1• a exi3tencia ele taes anom a lias, a ffil'manclo 
comt11clo a exis tenaia da s tr·ibus com aq11elle nome , com o se 
encontra no mappa ele Mal'tius. Nem as indias ne, m os coa1 á~ se 
acaba1·am, e navell'anclo Caste l nall es tes r tos em 1847. desde esse 
t e mpo que foi tar~bem ar1"elle em qne subiu o Amawnas p ~ l a 
primeira vez até hoJe , nu nc.t ouvi ~· a fe rtr taes fac tos . Ain da 
mai s : meu pa1 , tenente de a rt.llha t•ta , tendo a ntes per te nc t lo 
á m a rinha , vi veu nove annos na e ntão capitania elo R io Ne
gro, empregado nas CJ mmissões d e marcadoras , 0 11 go vet·na nclo 
diversos pontos militares, conv ivendo com os dtffet·en tes <JOm 
missarios c Jmo Victoriun ela Costa, SimÕe3 e outros por largo· 
annos, fal la n clc-me co n tinuamente ele suas vi :tge ns no A m aziJ 
nas, Madeira, Purús, Rio Neg r•o e ·sens a ff';., tle seus i11di os, 
de seus habitas, nll nca m e refe riu estes fac tos, q11e fo t•çosa 
mente deyeriam, si existissem, ~er delle sabidos ao menos por· 

tr·adi çãe d aque lles explor adores , que tão a té o intimo per.l. 
. scrn ta r8 m e estndat·am todos estes r tos, belas eslits r eg iões 
s~n ,; habita n tes e seus cost 11nes . Dos m o le r nos vi aj antes cl~ 
A mazon as o q ·1e m a ig estudou o J ,n·uá foi Cha ndl oss, q ue mui l.o 
conh ect e tr·ate t em ca sa cte meu tw CompbPll ond e es~e ve 
cloe n te e que deu n o Jonrnal o f' GeOtJ1'Cbphzca.l 8ooiel·>;, 1 867 
a ~l esc ripç;io d eU e . As na~'ões d e i nclios qu percot-riam o Ju~ 
rna ant1 ga mente e t· anl m u1 to numel'osas ; cl n.s segnint2s tenho 
noti c ia: Ca.uax i, Calnq_11 ina, Dachin él L'á, B il aad, !\1 a L·nu acü 
P a i pu má , T oq uedii , Gu i ba nã , Uacara.uá , Urubá, MaL iá . 1\ raua: 
ry , Cn.rin áo. B a. ibiry , P uplep6. , Bugé, fil a r an{t.~ Ge m iá , C hi bt~Tá 
Mu tuni á , P n,t· ocó, B uib " g uá, Pu macaá, Apet tal' i, Stllá . Yor· hi~ 
na<lá, _Sart•id a n u_.r , Ca na mat·y, C:hi r ib :'t . Ug in ots ou Co a ta tap ni ns , 
r\ r1UHt e Caua na . Ab:u xo el a loz do J untá con ta -se qt w h ouve 
uma poder s i>si ma nação i ndia ma is c i ,• i l isacla d o q ue as 
o utras , a qua l do m inava u mn. ex.te n!làu e nor me : ch amavam 
l he o> Cul'i c i <t ri~. Co n La-se qu e rn·inutvam em obr as de ola l'i a : 
a pr ím eit't.l. pa. r l.e de seu no me o pa rece indi.car , po is ,~t~t•~é é 
um b u·t· o fi no ve r mel ho g ue dá a côr e nca t·n acla que os in dios 
em pt•ega.m em seus a r te l'ac t-:>s . Ale m el a boca p l' i uc ipal pot· 
onde lança s tms ag uas no Amazon as , tem es te ri o on tl'os ·Lt·es 
cln a. es que ! toman·IO o r ig-em no rio, vão desag lí:\ t' 1na is abaixo 
na o t·dem sdg nin te : Fnro Gaa l'á , F uro rl. r a l'i c-oa ra, Fut·o Co
m adre ; es te ul ti mo com mnn icrt e c t· ~io q 1u f6rma o lago () 11p a 
cá , f[ ' te t • m o seu d e'l<tg ui1clo 1ro no Am aw nas log-o a bilixo 
d os t r.Js menc ionad os furos ou bocas . D~sr,e•, o At·ari r.oara é 
cle3crip to pot· Bae na co mo in de pen d en te do Ju rttá, m:1s <>s ex
plot·ações mode l'l1:tS e f t·eguen tes be l l11 01 0'3 \l'a dO [jlle e ell e 
lll11 d o> canaes pel os qnae s o Jlll· ni escàa sua ' aguas . São em 
vet·dade notav eis os canaes ou fur os, que toma n do o ri"' ffi em 
um pon to do rio , tel'lni na m e m u m ou leo ús vezes bem d is
tant:> no mesmo ri o ; destes os ma is impor l<T n tes são o B'nro 
Bel' C:t , Ftu· o T II C!Unan e F lll'O Coma d1·e . Ao Jul'lt á a!Hue m os 
ri os Mú , Gt·egor io e o T anrnacá o ma is im po1·ta nte, o Chi ma
n n, o Bana na Br· a nca Bancc~1 a Pi xuu·t e J;u aq ui. O 'l' a l'a.vaeá 
rec !lL~ _as aguas dos rios Jatuara na-p.1ra ná e 1~ m h it·a, c ujo 
C 'll' S 1 atncla se pl'Olong· o. b·ts Laote . Na pad~ s uper io t· el o seu 
c urso, eo1re as boca.c; t1 o ,..ruran acá e ao ri o G L"egol'in es tá 
a modun:t pov . ele M;u·a t' .Y . F oi pol' es ie rio qne P eclro U r 3 ua 
s ubi :t pa t•a a c lp i ~a l elo P e 1·ú, sendo nelle m or to. " 

JURUPARY . 'Sub ·Je legacia elo t an u o d e Ch aves , no Pará . 
Ac~ !'esca nte - se n·J fim.: - P et· te nce ao te t·m o do Affná . F o i 
e levada á ca tegori a ele po v. pela Le i 11. 337 de 22 de a bt•il d e 
'iSJô e in s ta ll ada a 7 de se te mb t·o do mesm o ann o . 

JUTAHY. R io do Am azonns . A.ccrescen t e -se no fim: - O 
Sl'. 13. de Ma t:;ió (obY'. oitJ •. tratand o .' leste rio diz: « J utahy 
ou llyutc~hy .. E um d os pm1c tpaes I'J OS des ta secção am a zo
nica , nas r1n ae s , com o ponJera H e rb. S mitb , se n o ta q·1e os 
Le es gra ndes rios ci <t s ua par· te infe rior , o Toca ntins, p X in "'Ú 
e o 'l'apajó l, são cot·tad os fi cada pasm, já ])Or C01' t'e ntezas i ~
petnosas , já por Ye rda clei.tas cachoeiras,' q ti·e clifficul tarn e in
ten·ompem a navegnçiio ; d ~po i s des les appa rece o Ma deira 
como l imita entra os pla naltos el e i\tltt to Gr osso e a vas ta ~ 
inte rmina vel pl a nu ra occidenta l que co nserva o mesmo asp ec to 
p1r cenlenll!'es ele mi lh as. O Ma de ira , já. na ve!!a vel fn t nca
men te ate S<t n to An to n io, s5 nfl'l•rece a s ·tn zon~a e ncachoe i
r a da da~i em dean te , tendo depois es paços co nsid e l' a ve is d e 
uavegaçao lt~•t· e . Ü5 qu at ro g t·an rl ~. s r ios, po rem , d a par t" 
supe t•to,r· do 1\ mazonas , is to é, o J av"":·. o Ju ta hy , o Puni~ e 
o Jur ,ta , o iTe re~e m \ >dos e ll e.> , nm caracte r espac ili co , comm nm 
e em Lttdo cot• t•e lativ o com a cl is pos iç.iio do te t•t•e no q tte ell es 
reg a m. T oda esLa imm eu.sa. r~g ião plana 1 na q nal u e n1 Ulll 
acc idente de terl' e no pa r~ce vir a lte t' a l" a nl Oil "J t :J ni a de urn 
consta nLe e qu as i c11npleto niv ·ll a m ;n to, tem na~ agnas d os 
seus rio'l q ·tasi a mes ma i tnmo bil idacle da ft· a qui ss i:t1a co t· 
r ente ; os ba r•cos e ,-apDI'es os pePc" t'r e nl sem ter q ue r ece ia l' 
out l'U causa que nüo seja algum baxio na s u:t parte e xt l'ema, 
o·t a l g um t t·o nco cravaclo no fundo ; o seu pa t·cm·s o é ge t·a l
mente sinu oao e n ão se encont ra o pit tocesco de um a m<trge m 
abrllpla , qtte p tt·ace it• co t• la t· a [l assag? m ao rio; a q u i é sempr<t 
a m a 1•ga m alagada poP h t•go espaço , for ma ndo o ex tremo c(aa 
t~ rras com seus c .l. na.es c l:l.gos poHco profundos, as ag-na9 
at· g- ilosa3, ama t·ellas ou e~ b t· a n q ni çacl a•J , correndo se m ni'i cl o . 
E is o a'; pJc·o g r a l deste gt'tfpo d e l'i o~ . O Jut,thy , pod e mo!') 
d iz~ l-o , a inda não foi exp loraclv scienli !icame n te; o q ue d ell e 
se conheca é o f] Ue le m na l'l·aclo os ser ingueiros (fabr ican ' es de 
borracha), e es tes Lt',\zem pat·a o comm erc io a pt·ova ela su[l 
riquez<~. n a borracha e salsa qu e a lli a buadam. A exc ursão 
que por elle fi zera m Brnw n e Lmdstone n a vega,ndo em um(\ 
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l a ncha a vapot• mais de 700 kils ., não teve caracter scien ti fico· 
é apenas uma descripção de viagem, pobre de observações gtlo2 
log tcaf , bo tanicas 011 zoolo g·icas . A boca des1o ri o é s ituada, 
segundo Baena, aos 2° 36' ele La t. S. e 310o 46' 30" d Long. 
Seu cu rso tortuoso tem co mo tribs. os rios Upiá e M 1tum, pel :t 
margem cl ir., e Coroem e Maca ra ry pela esq. O Sr. B~.rrington 
Brown, em sua na rrat iva, diz que viajou durante dez dias a 
vapor desde a sua foz, que elle co !loca aos 2o 43' 24" de La t . S. 
e 66o 431 3911 ele Long . 0. , e que apresenta u ma e meia 1nilhas 
de lugura . A' du as milh as de distancia da foz , já o rio tem 
uma só milha el e largura , e va i esta g radualme nte diminuindo 
até á 424 milhas ela foz, ponto extremo a que elle chegou; na 
parte inferior a pl'esen ta 6, 7 a té 10 br·aças de fund o . No es
paço que percon·eu achou os seg uintes atfs. importantes: Upiá 
que se une ao Jutahy pelo lado ssm . a cerca lie 150 milh as da 
foz, com uma l a r gura ig ua l á do J utahy; cerca de um terço 
ele milha com cinco e meia braças de fLtnclo; o rio Mulum 
que conflue pe lo rumo S ffi . a 300 mtlh as da foz com duzentas 
ja l'das de la rgura e cinco e meia braças ele fundo; o Curoem 
ace rca de 424 milhas com iOO jardas de larg ttra e seis braças 
de fundo. F oi e lle infot·m ado por um sertanejo mot·ador no 
Jutahy que a ill, h a um outt·o aff. com o nome de Flecha ou 
Frecha, e antes deste um outro bastante grande ch a mado 
Euaj á, cujas ag ttas são prAtas. Até o rio Mutum a na vegação é 
facil, com fundo pa ra um vapot• el e 200 a 300 tunellaclas, e da hi 
para cima só tem duas braças na estação da secca ; a navega
ção torna-se incommoda pelas muHa s tortuos idades. Apenas 
encontrara inclios d as tribos Mat·awás, Cataquino~ e Bauás, 
mas fôra informado de que no alto Jutahy se encontram as 
sete seguinLes tribus: iVIoxa rim,as, P eriquitos , Jnca nas, Caia
raras, Macacos-prégos, Porcos e Bauás, os q uaes são q uasi 
selvagens. No s ~ u percurso encon tram-se ba rreiras coradas 
de branco e de côr de rosa , de pouca altura acim a das aguas 
na época da cheia; uo tempo da vasante toma m bastan t!l 
altura , assim aquella que cha mam ba,,·,·eiJ ·a alta, en tr e todns a 
ma is elevada , offerece a medida de 120 pés: é de cõr bra nca 
na pa rte saperior, mudando pat·a côt· de rosa na pa rte iufel'ior 
a té toca r· a ag ua. Estes depos i tos, segut1clo Bl'ow n, são de r e
cente formação. Segundo Chrís toval de Acuiia as nações c~ue 
h a bitavam este rio er am denominad as 'l'epumas, Guamnrus, 
Ül'ua nás, Moruás, Nauna s, Canomo t1as e Marianás . Em 1762 
são cilada~ como habitando aquelle rio as nações ou tribus 
T apaganas, Uara icú, i\!larauás (ta lve r. os mesmos que Acuiia 
ch a ma Mol'uás). A sua foz é de po 11 co mais ele milha , até onde 
va i elle bLLSCar suas origens, com certeza não é sabido, sa be-se 
entretanto que quasi parallela mente ao Jnruá, vai com suas 
r amificações a té perto do Cusco. Acuiia falia em uma tribu 
de índios cham ados Omaguas que ornavam as o1·elh as e nariz 
com enfei tes de ouro, e et'a m poderosissimos . Já em meio do 
seculo passado os navegantes não faliam nella, e hoje igua l
mente nem clella fazem menção os regatões que sobem aquelle 
rio. Diz-se que foi por este rio que p., ,lro Ot·sua passou do Perú 
ao Amazonas ; Pedro S imon, porém, aflirma que foi p9lo Hual
laga e Ucayali que elle fez descida; pelo Jutahy parece t er 
elle passado ao Juruá. Em epochas r emotas, diz a tradição, 
que por oll e descera um jesuita hespanhol, o qual depois subia 
pelo Amazonas . » 

L 

LADARIO . Log. de Matto Grosso. Accrescente·se no fim: 
- F oi elevado á freg . pela Lei n. 13.4 de 16 de março 
de 1896. 

LAGEA. Carrego de Goyaz, nfl'. do rio Corumbá. Acct•es
cente-se no fim: - Alencas tro, no sett Dicc. cit., escreve Lagea s 
e diz que banha o clist. ele Vai-Vem e desagua na margem esc]. 
do rio Corumbá. 

LAGEADO. Ribeirão de Ma ~to Grosso, a li'. do Ma ncluhy
guassú. Accresceute-se no fim- ou Anhanduby-guassú. 

LAGES. Log . do R . G. elo Norte. Linhas 2 em lo,.ar de 
ele Angicos -leia-se - .Jardim de Angicos. 

0 

LAGÔA . Dis t. da Bahia. Em lagar de termo de Chique
Chique leia-se ter mo de .::.ento Sé. 

. LAMBARY. Parochia de Miuas . Supprima-se na peuultima 
hnha- 'rem soberba! aguas mineraes. 

LAMBARY. Estação da E. de F. Musambinho . Accres
cente-se no fim :-Fica no kil. 32 e 500m e foi inaugurada a 
1° de fevereiro ele 1894. 

LARANGEIRAS. Um dos braços do rio 'l'uba rão, em 
Santa Gatha1·i na. :\ccrescente-se no fim: Do IJ: staclo assim des
crevem-nos esse rio: << Rio C[ lte nasce na serra do 1'ubat'ão e 
va i desaguar na margem esq. do l'io Passa Dous, » 

LARANJAL. Ribeíl'ão ele S. Paulo, aff. do rio Tietê . Ac
cresce .1 te-se no fim: O livro A P1•ov. de ::5. Paulo, á pag. 555, 
faz menção no mesmo rnun. de um rio LaranJal, aff, do 
Soroca ba . 

LARANJAL . Ribeí1·ã o ele Minas aff. do rio Pomba. 
Accrescente.-se no fim :- No pov. do · Laranjal hmta os dons 
nomes de ribeirão dos Patrícios e de S. J oão . Desagua pela 
ma rgem esque t·da . 

LAVRINHAS. Villa de S. P a ulo. Accrescente -se uo fim: 
Comprehende os ba1rros : F orquilha, Mang ueira Gra nde , 
Aquinos, Cambará , Catingueiro, ArroiO Gra11 de , Pintuba e 
Monjolli nho . 

LEITÃO. Carrego de Goyaz, aff. do L'lo Ve rde , que o é do 
Mara nhão. Accrescente-se no fim : Alencast'ro, uo seu Dicc. 
cii., diz que esse co t~rego va i desaguar na margem esq . do rio 
Ma ran bão. 

LIMA. Ba irro do mun. de Pirassununga, Estado de S. Paulo 
Acc1·escente-se no fim: Foi elevado· á categol'Ía de mun. pel<~ 
Lei n . 358 ele 29 de agos to de 1895 e desmembrad l! dg cl!>m. do 
Pira ssnnunga e incorporado á ele Araras pela Lei n . .J.44 ele 6 
de agosLo de 1896, 

LENÇÓES. Cidade da Bahia. Accrescente-se no fim : Em 
outubro de 1895 recebemos a reguinte informação: « A cidade 
dos Le11cóes, ediliC<Lcla á margem elo rio do mesmo nome em 
terreno acciclerltado e pedregoso. Cercada pelas serras ou ra
mificações da cordilhei ra elas Lav r·as Diarna11tinas , pelo lado 
de SO., e em dit·ecção de N::l., por um morro f"rmado de 
t erreno vegetal, cuja base e ba nh ada pel•o lado de E pelo rio 
Sa nto Antunio e pelo la do de O. pelo rio S. José ~nele tem 
foz o ri o Lençóes a 400 ms . da cidade. Suas ruas ~al a liúha
das, são quasi to das ca lçadas, co m quatro praças espaçosas, 
sendo uma onde se rea liza a importante feira que nos abastece 
com generos a limen ticios, tem 1.5\10 fogos e 5 .OOll hab;., O rio 
Lenç0es nasce no alto da serra do FI'io, atl'avessa a ~idade pelo 
lado do N., corr."ndo do SO. para E, com o curso de 15 ki ls . 
até sua foz no rio S. José de quem é trib. O rio S. José, nasce 
na serra do Campo Alegre em direcção de NO., recebe os se
guintes tribs.: eru qua tro kils., o rio Maudaçaia que nasce na 
serra elo Barro-Branco com um curso ele 12 kils., em cinco 
kils. o rio Lapão, que nasce na mesma serra com um curso de 
seis kils. ; em se te Jdls. o t·io Lençóes já desct•ipto ; em nove 
kils . o rio Ribe1rão que nasce nos Campos do Morrão, na 
serra do Fr·io com 16 kils. de curso ; em 13 kils. o rio das Ca
pivaras que nasce no Palmitar na serra do Capão Grande, 
com um curso de 20 kils . , em 14 kils. o rio das Bicas, que 
nasce na serra elas Areias, com um curso de oito kils.; em 17 
kils . o rio dos Caldeil·ões, que nasce na serra do Capão Grande 
com um curso de 20 kils., tem outros mais tribs. que não 
mencionamos por ser o r eferido rto Ca ldeirão. o limite de 
nosso dist. O rio S. José é confluente do caudaioso rio Santo 
Antonio de que mai-s tarde descreveremos. E' o mun . atl'a
vessado pela co t•dilheira das Lavras Dramantinas ou do Si'n
corá. A Jagôa Etrcantada,. no rio Santo Antonio em direcção 
de E. na dtstancta de sets kils. desta cidade dizem ter uma 
ilha fluctuante don de deriva seu nome de Encantada. Tem 
grutas com vastos salões e galerias. onde se encontram lagos 
com peiX:es, columnas e diversos obJect·os rormados por s tala
ctites do mais deslumbrante effeito. Lavoura ele ca fé, cacáo, 
canna e toda sorte de cereaes; industria pastoril em pequena 
escala. mineração de diamantes e carbonatos, O clim a ameno 
e salubre 30 a 32 gráos centígrados na canicula r, 23 a 25 
gráos nas estações chuvosas. Não temos molestia s endemicas, 
srm febres pa lus tres que se desenvolvem com maior intensi
sidade ap6s as estações chuvosas nas proximidades dos ries. 
Attdbuitnos suas causas ás· grandes accumulações de detl'ictos 
veget~es em ~ecomposição n,as aguas ~stagnadas pelas ex tra
' 'azaçoes es pectalmeute nos rtos S. Jose e San bo Antonio des
envolvendo des•b'arte os miasmas febris. Nã.:> temos est'radas 
de ferro, sim ele rod~gem, porém, em pessimo esta;do e in
transitaveis nas estações ohu-vosas pela. falta absoluta de 
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pontes nos pequenos corregos que as cortam. Oéste 80 kils. 
par a o Ca mpestt•e, 42 pa t•a o Cochó do MalbeiL"o, 30 pa r a a 
Villa Bella elas P almeiras, 15 pa t'" os Campos de S . J oão. 12 
pa l' a o Mucu},si nho e seis pnra o Ba•·ro Bra nco. P ara 
SO. 20 kils., para a Lavrinha 2S, pa ra o Rio Gra n rle, 24 pur a 
o Ca pão Grande, muito fi •reRceHte hoje, pelo grande eles 
envolvimento da lavouL"a de café e ubeL"dade de seu solo. A NO. 
45 kils. para Estiva , 30 para a Cravada , 24 para Sa n to An
tonw da Cravada . A SE. em tres kils. a pov. do Marco. a 
sete,_ Capivaras, á margem clil', d,a foz do rio do mesmo nom e, 
no rro S . J ose, a oito as Pi çarras na maL"gem !)sq. do l'JO da s 
Bicas, no alto da sena os Brej os, a 10 os Mocós na marge m 
dir. elo rio Ca ldeirões . Conta o mlltl. os seguintes povs. Barro 
Branco, Esti va, banhado pelo rio do mesmo nome qne nasce 
no hL"eJO dos P a tis com 24 kils . de curso tom a ndo o n~me de 
Mosquitos a •18 kils. ele sua foz no rio Sa to Antonio de qn~m 
é trib. ; C•·avada, á margem esq. do rio do mest!1o nome , tr1b, 
el o Sant.o Ant -nio ; Santo Antonio da Ct•ava da a ma r ge m esq . 
do rio do mesmo nome. aff. do rio Parag J.ta, sú, nasce nos 'l'res 
Mon os, mun. elo Bom Jesus do Rio ele Con tas co m u m curso 
de 130 kils., tendo mais os seguinLeS t ribs . : Mucuj ezinl~ o 
que nasce na se•·ra do Frio com 20 ktls. de curso ; R IO 
Bonito que nasce no pé da serra da Giboia com 120 kil s. 
de curso, e o rio Utinga. O rio Sa nto A ntonio é muito 
-piscoso, p6de ser equiparado a·o Nilo, como este, annu al
mente suas margens são fecundadas com grandes ca madas 
de humns trazid as em suas Yo!umosas ag11 as e das ma l tas 
adja~entes que. o circllmdam invadidas pelrus l!r::mdes en~ 
chentes. O ma•s incauto observador, que pot· aht tra ns ite, e 
tomado de surprez·• deante da lttxu,riosa vegetação que os•en ta m 
estas ferti li, simas zon as banhadas por esto. magestoso rio, que 

·com peq·•ena r!esobstr .. cção fra nqueará se u le ito até mais de 
meta de de seu curso a uma navegação regul ar; passa a seis 
kil9 desta cidade. A cidade pnssue duas egreja, , um a ponte de 
alvenaria com tres vãns de cinco •ns. cada um, snb•·e a rcos e 
um cemiterio. Te ve por- origem esta tmp rtant.i :<sima cidade 
nas suas L"icas minas de carbon a Los e diamantes : Ousados 
exploradores em {845 encontra ram em tal abundancia este pre
cioso m.in erio que despet·tá ra a attenção dos compradores 
de~ ta mercar! oria que residia-m então em Santa Isabel do Pa· 
raguassú distante 72 kils. desta cidade A concurre nci a _im
rnediata e avultada em n 'l mero daque' les que pat•a aqm affitam 
e largamente compe nsa ·Jos pelos L"esult~ clos obtidas e m suas 
pe<quizas cnnstitniram em pequen0 esp •ço de tempo estas pa
raO'ens deserl.as em uma !!rande pov ., qne em virtnde de suas 
av';;.l 1 ar! as transaccões prog-ressivamente augmen tára, tnrnan
do-se hoje uma das mais importantes cidades cen"traes deste 
ERtado. ~lavoura eqquecida no ·principio peln fRc •licla de com 
que anferiam va.n tajosos lucros. hnje já se a<!h a muito di
fundida e florescente ; a superficie cl%te uberl'imo sóln cobe ·to 
com grandes camadas de humus, cobre verdndeit'OR Th eRonros, 
além dos cl!iamanbes e carbonatos de elevadissimo preço pela 
sua applicação na industria e set• esta zonR, a 11nica parte do 
mundo, que o produz; o seu preço actualmente é de 48S o 
quilate; temos mais Usinas d~ salitr, , a lumen, galena , ca l, 
mercttrio ; as seculares ma ttas do Orob6 incnltas e não explo
radM com riquíssima liora. Apezar das difficuldades do tra nsito, 
para o fim terminal ela E. rie F. Çe ~ tra l, que disla 130 kil s. 
desta cidade é ella hoje o emporio de todo ·o centro, e sema na l
mente, em sua g rande feira, (nas Regundas), as ·tran sacções 

• attingem no minimo a cincoenta contos de r éis. (50:000$000). 

LENÇÓES . Villa de S. Paulo. Linhas 4. De pois de -
pontes de madeira - accreqce n te-se : Fica na lat . S. de 22• 
35' 2711 e long. do Rio de Janeiro de 5° 33'. 

LIMOEIRO. Cidade de P e rnambuco.. Accrescente-se no 
fim :- Lim.ita-se. ao N-. com Bom Jardim; a E. com Nasa
re th e P á u d'.-\lbo : ao S. com Gloria <t e Goitá, Gravatá e 
Bezerros ; e a O. com Carua rú e Brejo da Mad•re à e Deus, 
Está a 160 mett·os de altut·a e fica a 7° 5i' 20" de L at. S. e 
a 7• 43' 2ii>" de Long . tio meridiano do Rio de J a neiro. A 'his
toria da fundação desta cidade. séde do mnn do mesmo 
nome, e a orig-em de sua denom'in;vção, estão ligados a o se
guinte .factó de tradição local·: O t,Prt·itorio qnd actnalmente é 
occupaclo p?!a cid de, abu " cl "n rli~simo então de limoeiros , et·a 
um a sesma ria onde ex istiu. fund;tdO, nu pt•tnctpt •J rlo Reculo 
XVII, um alt.leament .. de indios . .PP]os a nn os de 1730 a 1740, 
pouco mais ou menos, o Padt•e r'onciano Coelh ••, mi ss i<•n a t·io 
encar1•egado, faz1a a ca techese desses indios,e a. lliC~U<J.l cidade 
não 'ti riha outras 'habitações além das destinadas aes indios e 

empregados no aldeamen to. A' 15 kils., porém, ao O . do 
Limoe iro, no Jogar deno minado Poço do P á.u , havia um p or
tugu ez de nome Alexan dt·e de Mou r a , h omem extr ao t·di nari a
me •te r eligio o e ele gr a nde devoção por N. S. d<t Aprese n
tação, qual fez erguer, pro ~ im o á sua res idencia u ma ca sa de 
Ot' ação , onde em um ni cho possuía a imagem ela Vit"gem. A lli 
de vez e!l} quando ma nda va elle celebt"a r missa e reH !isava 
fes ti vidades, sendo sempre offici ante de taes ac tos o Rvdm. 
Poncia no . Aquelle temp losin ho a lli situado começoll desde 
logo a at• r a h ir a morad ia de va ri as pessoas pa ra sua visi
nbança . Eutíio o missionario do a ldea mento, que pensava em 
povoar o local do mesmo, vendo provave·l, no dese nvolvimento 
elo pov. que se formava onde era a casa de oração, nm m al 
qne ta lvez del'l'ot asse seus pla nos ou m ui to os emba t·açasse , 
r eso lve u. pondo e m pra tica u m meio que julgou de feli z reo u ~ 
tado , não só a tt l'ahir t odos aquelles ha bs . pa t'a o sitio do ai
de i·• tnea to, cl Pspovoando ass im aq re lia pa rte , como · t a mbem 
esp•'l' ava que de .Jn tros pont s viessem povoado L"es pa•·a en !!'r a n
decer em o des~nvo l v i me n to da pov, do a ldeia mento. O expe
diente empregado affirmttm ter sicl0 o segui nte , revestido todo 
da a ppa •·~ n c i a de milagr e. : Por meio engenhoso o P adre P on
cia no fez q ne a imagem da casa de ot•ação do Poço do páo 
desapparece%e d 'alli para se r encoott·a cl a num limoeir" que 
occupava o mes mo Joga r onde h o je es tá a capell a -m ór da 
ac tnal matr1z. Q ue el e cle~gosto profundo foi o de toda aq ll ell a 
ge nte qua ndo soube que , ao abrir-se a casa el e oração, tinha 
des ·• ppa recido a imagem de N. S. ela Appresen tação ! T ocado 
o t•ebate, cacl ::t qua l rect·imina va o procedimento uefRndo e 
sac<·ilego e procurnu desde logo com todos os esforços e p or 
toda a pa rte descobrir onde es tava a Virgem. Não se fez espe
ra r, porém, a nova de q ue ella lá esta va num limoeiro do ~1 1-
deia mento . F oi tmzirla pa ra seu nicho com a solemniclade 
possível, e debaixo ela ma is. s ig nifi ca tiva al ~.gri a daquelles que 
viam-n'a volver. Flreve g-oso ! Quan do fora m a brir a casa de 
oração N . S. tinh ·t outr-a vez clesapparecido e tudo esta va em 
ser: iS IO é , não havia nenhuma violencie da penetração de 
n inguem a lli, Fora m-na achar a i nda no l imoeiro; e nova
mente volta ndo pa ra o Poço do Pão, rept·oduzio-se o facto com 
a mesma semelban ca. Então o P adre Poncia no prega ndo disse 
-qu~ aque tle facto era bem significativo, e que não era dado 
a ning uem oppôr-se á vontade ele N . S. da Apresentação; que 
aquillo era uma revelação de sua vontade em quet·er que a!li 
lhe fo ~~e e r~uido nm templo, e por isso desde então se pode
ri;L isto fazer. E iniciou-se desde iogo no local elo Limoeiro, 
uma eg- reJa com o con cut·so e contigente de todos. A noticia 
d n milagre voou r;•pitla, e, por isso mas 11 0, trouxe dentro em 
pouco, para o sitio d t actua l cidade, va rias pessoas que esta
helecer m ahi sua •·esi t.l eocia. E assim fundou-se uma p01 v. á 
qu a l aquelles que a der.uanda vHm ou de qualquer modo a ella 
referiam-se cliamava m- n:J. o- Limo~iro de N. S. - allusão 
ao fa cto . Eis, pois, cumo explicam a o•·igem ri a denominacão 
ela be l la cidade do Lim oeiro, e como foi sua fund açã o. Con
~in • t a · •do a dese nvolver-se a p .v. mereceu pela Carta H.egia ele 
16 de j •mho de 1776 (17<:!6, segundo o•ttros) ser considerada fl'e g., 
sendo ~e u primeiro vigario o Padre Bartholomeu lVICln~e iL"o da 
Roch a . Entre os di v e~·sos direc~ores que teve o aldeiamento 
nota -se José elo Barros Lima Leão Corôado, uma das vic·timas 
da t yrannia ele 1817, o qual seL"viu alli dos a nnos ele 1794 a 
1796. P ela. Provisã o de ·15 de fever P. iro de 1811 (ou 1812, se· 
g unilo Oll tr os) e pelo Alvará de 27 de jul ho el o mesm o anno , 
separa ndo- se da com. du Recife, foi erecta em villa, pelo 
Desembarg-a dor da Casa de Sup plicação do Brazil' e Ou
vidor-Gel'al Glemente b'e rreira França . F oi ina ug urada a 23 
de ma io ele 1812. Seu primeiro juiz de direito em '1834 foi o 
Dr. Firmino Pereüa Monteiro. Es sa cid ade em dezem br o ele 
1894, em seu per íme tro, tinha 884 casas, das quaes 13 sobrados, 
A pop. da cidade é de 8 000 ha bs. e a do mun. d~ 25.000. 
Em Limoeiro nasce t·am o Dr. Urbano Sa bino Pess ôa de Mello, 
autor da obt·a R evolução P1·aicim, e o Dr. Manoel Mendes da 
Cunh a Azevedo publ icis·ta e lente que foi da Faculdade de 
Oirei to . Sobt·e esta cida de consul'te-se o Supplcmcnto do Alma
nack de Lembranças de ~887, ·pa g. 3 . 

LIMOEIRO. Pov. do lJ:e·tado do P a rá . AccL"esceitte-se no 
fim : -Fui ele,·ada á vi l la pe a Lei n. 324 de 6 da julho 
de 1895 . 

LINDO . Rio de Sa nta Cath a rina. Acct·escente- se n e fim: 
- Desa~ ua na margem di r. do Gubatão elo Norte, 

L'INHARES .. Villa do E. Santo Lin•has 1 e 2 em Jogar 
de - termô da com. de Santa Cruz-leia-se-na com. do 
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seu n ome - ; e accrescente- se no üm :- Foi creada com , pel a 
L~i n. '153 de 27 ele novembro de 1895. 

L ORE NA. Cidade de S. Paulo. Linhas 31 de pois de Cr uz 
acc t·esce nte-se : - V ictoria no, Sel'l'a, Ca bell inha, Pa.Jmita l e 
Sara iva, 

L OURENÇO (S.). Carrego ele Minas Geraes, n a freg . ele 
San ta Helena. Accresce nte-se no fun : - Desagua na marge m 
d ir . do hl aL ipoó . 

LUIZ (S.) . Cidade cap ital elo Ma t·anhii:o . Acct•escen te n o 
fim : - A cidade ele S . Luiz possue as segn intes egrejas: a 
Sé, i\Ierce', Desterro, Rosario, Santo An to nio, C:t r mo, Con
ceiçii:o , S. P a nta leiio e Remedios. E ' pobre ele edific ios noLa
ve is : o palar:io d o governo é u m casat•iio a nti go na praça do 
Pal acio Tem bom qu:~l't e l cl:•s t t· opas fecleraes , boni to hospita l 
por tuguez e, d ignas ele ver-se, div ersas fa bri cas de tecidos . 
Arrabaldes propt·iamente ditos S. Lniz nii:o tem. O hugo dos 
Rem edios onde, se va i ch boncl, e S . Pantaleiio, não co nstituem 
arrabaldes, m as a propr ia cidade . O Caminho Gt·ande e o 
Anil poderão gosar desses nomes sem q ue lh es sejam bem 
cabid os . Da Estação Cen tm l pa ra o An il ha u ma l ocomotiva 
que faz ·o serviç.J . Ha , porém, e m S. Lu iz um passeio ag t·acla
ve l em tempo de verão, é a Ponta da Arêa, defron te da cidade. 
S. Luiz é um a cidade ant iga e montan h • sa. Stta co n ~trucção é 
toda ele sobt·ados pesa dos e casas tel'l'eas antigas , s·~ m as mo 
rl ernas constru cções que se n otam em Belém , Fortaleza, etc. 
T em as segu i ntes fabl'icas de fiaçiio : Compa nhia F iação e Te
ciclos de Cunhamo, Compa nh ia F iação e T ecidos elo R io Ani l, 
Compa nhja Fiaçiio e T eci dos Ma ran he nse, Companili a I ad us
tt•ial Maranhense , Companhia F abri l Maranhense , Compan hi a 
Fiação e Tece lagem S . Lu iz, Companhia P r og1·esso Maranhe n 3e 
e Companh ia Lao:liftcio do Ma ranhão. 

L U IZ (S.). Rio de Minas, aff. do .Mau huasstt. Accr esce nte-se 
no fi.m : - Nasce na serra elo Ca r a ngola e r ecebe o r ibei rão 
Gamel leira . 

LUIZ GOMES . V illa elo R. G. do Norte . Linh as duas e m 
loga r de com. de S. Mig uel - le ia- se - corn. de Páo dos Fel'l'OS 
- e accrescente- se no fim: - O mnn . limita -se ao N. e a E . 
com o de P áo elos lfet-ros, ao S . com o Es tado do Pat•ahyba e 
a O. com o mun . ele S . i.\Jigne l. A pop . é calcu lada em 6 .000 
habs . Prodm. lodos os ce t·eaes pt·oprios dessa zon a, o nlgodão e 
em pequena escala a canna de a - st tc<ll' . H :t no m u n. clt versos 
engenhos e engenhocas que fabricam rapadur a e mach inas ele 
descaroça r a lgodão. A inclustria pastoril é bastan·te desen vol vida. 
'l.' em u m com mercio bem r egular, fávorecido p or boas estra d as 
d e communicnção com os centr os ma is pop tii osos do Estado e 
rt1antem na séde elo mun. uma feira elas m a is co nco rridas ri o 
sertão . E' atravessado pelas ser t·as de L uiz Gomes, elo Cam ello 
e d<t Estrella e r egado pe los rios ela Pi tombeira e Monte Alegre . 
Exisbem no mun . um açnde de pequenas pl'Opor ções e u ma 
l agôa , · 

L UIZ GOMES Sel'l·a entre os Estados do R. G. do Norte 
e Parahyha . Accrescente- se no fim : - E' fe r ti li ss ima ; produz 
com abunclancia mi l ho, feijão , arroz, a lgodão e sobt·e·tuclo 
mandioca. Produz tambem a lguma canna ele assucar . 

LUM I NARIAS . Pa r ocltia tlo Minas. Accrescente-se no fim: 
- Este an a ial está ed ificad o e nt re a sert·a elas Lttm inad as e 
um seu contt·aforte, banh ·tclo pelo Ang~ hy, C] tte á meia legua de 
étis~ancia fól'ma a cachoeira elo l nrerno. Sua altüttcle app roxi
macla é el e 830 metros . 

M 

MACAHE . Cidade elo Rio ele Janeit-o. Acc resce n le- se no 
-fim : - O Dr . A ugusto Fausto de Sou za , no seu tt·aba lh o 
l •'ort i ficcbções elo Brazil , diz : « Segundo Bal th az~ r L isbôa 
(Annaes, i 0 cap . 8) Consta ntino ele Meneláo man dou cons·tr nir 
em 16i 3 um forte em Macahé , o q ual no sec nlo seg ui n te foi 
reforçado C ' ll1 mais c inco can hões por F t•ancisco ele Castro. 
P iz[\ t't'O (Memo>·icts 2•) diz que fo i o con de ela Cu nh a qnem faz 
constt·ui r o forte de San to Antonio elo Mo nt e F t• io , n a enseada 
ela Concha, ao S. elo rio Macahé, em f l'ente ás i lhas ele Santa 
Anna, armando- o com sPte boccas ele fogo . Em 184-l o genera l 
E lisiario informou que elle se achava em ru in as; e nove a n nos 
depois , em 23 ele j unh o, foi clean..te delle que o vap or inglez 

I',, 

Sharpshooter aprisionou e i ncendiou um n av io d o c~mmer?io. 
Em execução ao A viso d e 19 ele novem bro de 1859 fo1 esse for te 
des ar mado . » 

MACHADO . Rio ele S. Pau lo, aff. elo Buqn ir n. . Acct•esce nte
se no fim : - Urna in l'ol'mação recebida elo mun. ele S . José 
elos Camp.)s , clá es te r io como aíf. da ma rgem esq . do Peixe , 
tr ib . elo Jaguary . 

M ADRE DE DEUS . Paroch ia el e Mi nns. Lin h as d uas 
depo is ela pa la vra Tur vo , accr escent3 - Be - Fie~ á ma l'ge m 
dir. do rio G•·ancle e a 996m,9G el e a l titade. 

MANÁOS. Capita l do Ama·tonas . Accl'escente- se no fi m:
A 7 e a 18 ele s etemb t•o de 1895 fo ra m inaugnraclas as po o-tes 
ele aço sob,re os igarapés ela Cachoe irinha e el a Caeh oeü a 
Gra nde . T e m duas pontes ele a l venar i a so bre os igarapés Ma· 
n aos (pont.e ele Floria nó Pe ixoto) e Bitteucour t (pon te Mar echal 
Deoclot·o), in aug uradas em 5 ele jul ho ele 1896, e mais d uas 
sobre os ign. rapés Cac hoe ir inha (pon te Be njami n Co nstant) e 
Cacboei r a Gt·ande (pon te P r uden te ele Moraes) . 

M AND AGU AHY . R ibeirü.o de Minas . Acc rescen te-se no 
fun : - Reu ne- se c .> m o d uei riio elas F ur nas e juntos vão 
desaguar na mat·gem d ir . elo rio das Velh as, t r ib. do ·P arn
nnhyba . 

MANGABEIRA . L og . el o R . Q ,. do Nor te . Linhas du as ....., 
em l oga r ele m un . do Na tal- leia-se - mun . de Maca., 
h yba . 

M ANGUABA. Lagôa das A l agôa~ . Accrescmte-se no fi n): 
- Tem as po ntas dos ~F rades e ele Camor opim e as ilhas seg uin
tes : Bocca do H. tach o, Bois, S. Joiio, Agostinho, Cabras , F'racles , 
Guar ib<Js , Mar an hão ou Lauri ana, Dur o, Volta d' Ag ua, An,clo
r inha, Massagueira, Assob io, ou Com prida , ele Cima, Limo~iro , 
Caboclos, Bocca d a Caixa, Mu t· o, Giboia, F ogo e Giboia d o 
Nor te . 

MANICORE. V illa elo Amazonas . Linha u ma - em l aga r 
ele vil! a - le ia-se c idade - e accrescen te - se no fi m : - F oi 
elevada á cidade pe la Ji.ei n. 137 ele 4 . d e ma io el e 18<l6. 

M ANOEL. (S.) V illa de Minas Ger aes . Accresce n ~e-se no 
ft m :- A v il b üca iL m>J.rgem el it•. elo r io Gavião, na conf!u 
encin elo S . :Manoel. Po;sue um i mporta nte estabe lec imento 
pa t·a o pr epar o do café . 

MANOEL DO P ARAIZO (S .) . Villa de S . Paulo. Accres
cente-se no fim: - Foi elevada. á cidade pda lei m un icipal de 
12 ele novembro de 189-L Comprehen cle os balrros: l" igue ira, 
Pa r aiso, Sa ll es e Egualclacle. . 

MANOEL GOMES. R io ele Goynz . Linh as 2 . Em Jogar de 
D. F r ancisca - l e ia- se - D. F rancisco . 

MAPURIM É. La.~o elo Amazonas. Acc t·esGen te -se n o fim: 
- O Sr. B . de Mar ajó dá n o ti cia de u m lago Ma·pura ny n a 
mat•gem esq . elo !'Í O Juruá . Não ser á o mes mo lago_ Mapu-
rimé ? • 

M ARA CANAHÚ. Log . d o Estado elo Ceará.. Accrescen
te-se no fim: - Tent u ma ca,pell a ele S . J osé , c uja prime ira 
pedra l'ui assen tada e l>en ta a 22 ele on tu.h ro de -1 877. 

MAR A CÁS . Vi lia ela Bahia. Accrescente-se no fi m : - Foi 
decla rada com. ele segu ncln e n t. ·PQL' Lei n. 150 ele 11 ele 
agosto ele 1896. . 

Ivi ARAJÓ. ll!Ja do Pa t·á . Accrescente-se no fim,:- O B . ·de 
Ma;ajó esc reve o segttl nte a r~speito desta i lha : Ilh a de" i\ll a 
l' <' .i O, e> u llha gr ande iil.e J óa n nes. «Na grande embocadura ~lo 
rio elas Amazonas acl:ia - se la nç.ada em tr avez uma ilha m ais 
compr ida e ma is l a rga elo que todo o reino ele Portuga~, e 
habitada pot• vat•ias t ri bus de i nd ios, q ue pel a d ive rs idade .de 
su as linguagens , são de n o111,inaclos pelo n ome generi co ele Nh e
enga hibas . » E is o q tte se enco n·tnt na car ta escripta ao R ei 
ele P ortugal pelo ce leb re paclee Anto ni o Vie ira em 28 de no
vembt·o ele 1659, dando-lhe co nta das missõss a se tt ca rgo, em · 
r e lação á ilha Mar ajó ou ele J oan nes, a maiot• destas r egiõos . 
A seu tu r no, tra<t<~;nclo de ll a, diz Baen:J. : << Eqta il ha ja"z na 
p•·op in qtli clade ela li nh a equinoxial ; quasi para lle la men te a 
ella entr e a extrem idade ori e11ta l ela costa de Gurnpá, e a 
costa occiclenLa.l ela peninsu la ela c idade elo Pará , tendo a 
parte arrostante ao N . tees l eg uas e um ter ço e m s~u afas ta 
mento da sobred ita lin h a, e a pa r te diametral men te oppos ta 
clis taljte oito legt~as e um ter ço çla c idade . >) A pos ição d a ,i lha 



de Mara.jô, que podemos cli ze t• está n a bocca do Amazon as, têm 
feito que muitos viajantes a oi bem como par te do delta ama
ZI)n ico ; .iá a.Lt•a.z cl issen1os a ta l respei to a lguma co usa que be 
ach<t adm irave lmente resumido no t t·echo escr ip~o po t· lJe rby, 
geologo a merica no que visito u a ilha em 187_:1, e que acho 
completa mentE> ele accordo com as co ns idet•açoes fettas por 
Agass iz em sua v is ita a es tas 1·egiões . Diz De l' by: «.\. stnw
t ut·a geologica da ilh a de Marajó é confo r me a: ela te r l'a que 
l imi ta o rio po l' ambos os lados. Excepçiio é reg t:_a que se 
a pplica a quas i todos os grandes rios, o Amazonas IHLO _tem em 
s ua ernboccacl ura um delta de fo1· mação r ecen te pelo'l sedunentus 
das aguas, mas sim depos i tas mais antigos do que os acLu
a lmente formados . Encon trando a COl'l'ente elo equado r·, não 
pode a qnan ticlade i mme nsa elo sedime n lo, que o r io trans
porta , se r deposi tada na em b0ccad ura, e é levada a fca·mar a 
cos ta da Guaya nna . D'ah i r esul ta q ue o compri men to elo ri o 
não augme n ta , como acon tece com o Ni lo, Miss issipi e outros , 
mas ao cont rat' io, actualmen te, o mat· ganha pe l:J. destru ição 
d a costa . el e L . do Pará e da ilha de Mar ajó . Grande 
p a r te do lado occi denta l .da il ha é dev ida aos depos iLos sed i
men ta res presentemen te for mados pelo r io onde a Jo r ça ela 
cor rente e quebrada pe la i ntervenção da par te mais a n t iga 
d e L». E fl'ect i1·amen te o Miss iss ipí, o Nilo, o Ganges, o Danuuio e 
mui tos ou tros, tem todos um de l ta em sua embocca clur a fo l' maclo 
pelo8 elepos itos que t ra nsportam , os peque nos r ios seguem 
tambem a mesma lei ; aqui porém , é ell a tt·ausg reclicla e é 
h oje incontestavel que l\S ifhas ele Ma rajó , Cav iana e Mexin na 
e ou tt·as não faze m parte el o del ta , mús são pedaços elo conti
n en te como j á a t1·az disse, não se r; á porem de mais r epetil- o. 
Al g um as peq ue nas ilh as ha dev tclas a recentes depos t tos, 
mesmo são ell as em grande n\Ulle t·o, mas em geral ele pequena 
e xtensão, e pouco sobem ac im a elo ní ve l elas aguas e ainda 
teem a part icula ri dade ele poucns vezes ap t·eseutarem muita 
d uração pois a ma iot• parte clella~ no fim ele a lg uns annos são 
des·truidas pela fo r ça das cor re n tezas . Pa rec'' incon tes tavel 
depois el os es tudos fei los a este r espeito po r Agass iz e Derby 
n a ilha ue Ma i·aj ó em 1866 e 1871, que as i lhas elo l ilto ral são 
pedaços el o cont inente cl elle destacados uns pela acção el'l'osiva 
da corren te do rio, ou t1·os pela acção i nvaso ra elo Oceanv o u 
por ambas as causas conj unctamente. Os estudos ele Agass iz 
e m Marajó compr ova m es ta m inha asse rção espec ialmente o 
exame por ell e teito na barra nca ou ri banceir a do Ig,Ira pé
Grancle , junto a Soure, e com binado com os estu dos nas duas 
costas co ntinent aes e ntre as quaes fica a gra nde ilh a . O· cha
ma do I garapé- Grande, que é um ri o de cer ta i mportancia, 
cor ta a ilh a na sua extremi dade Si!;, e o cor! e po r ellc pt·odu
zido é em ex tremo profundo, di r-se· ia se r elle t;tlh a cl o expres
sa mente pa t•a um es tudo geologico, pois ap t·ese n ta bem deílnida 
as t res fo t·m ações caracter íst icas elo Amazonas que expuz 
quando me occupei da th eol'ia geologica do dr. Agassiz . São 
bem visíveis do laclci de Salvate r ra , na mar gem elo Iga rapé
g ra nde opposta aqualla q ue es tá proxima a Some, na pa r te 
i nfet•i or o gr·és bem s tt·atilicadó, sobre o qual r epousa a a rgila 
e m la minas fi n íss ima s cobet•tas pela s tra ct•osta vítrea , ac i ma 
o g rés fe rrug inoso ele stra ti ficação to n·enc ial, contendo aqui e 
a lli cal haos ele q ua rtz, e fi na lmen te cobrindo o todo a formação 
el e a rg ila a renosa ocracea, sem s trat ificacão . d isposta sobre a 
superfície ondul ada elo grês denu dado segu indo a desigualdade 
elas ca madas sob 1·e que repousa e e nchendo todas as depres
sões e su lcos ; esta depressão ou escavação do Igampé-g1·ande, 
e m uma p rofund idade de 4t5 melr os para o p!·oprio le ito, 
facili tou ta mbem , como di z Agass iz, as invasões elo mar , e 
h oje o ocea no va i en tr~ndo cada vez ma is pel a te rra dentro, 
e q uando ou tr a prova nao hor tvesse da acção das mar és nesta 
l ocal idade, bas Laria o co ntraste qu e ha en"tre o co rte abrupto 
do leito elo l garapé-g t·a nde e o dec live suave de suas ma rgens 
na sua emboccad nra para o provar. Aqnt tor nam- se bem cli s
tinc tas a obra do rio e a obr a do ma t•, e torna-se in con tesbavel 
a acção de ambas as fo rças . Agass iz. co m a descober ta que 
fez de uma fl or esta submergida nn emboccael um do Iga r a pé
g ra nde , ta nto em Soure como em Salvaterra, na margem me
r idio na l, a qual eviclen te mente fl oresc ia em um desses ter renos 
pan ta nosos e m que a i nu ndação é constan te, po ts que ent.I-e as 
r a izes e os f'r'agmen tos el e troncos, está accumu lada a t:J r fa 
a lluvia l como que acamada. e tão r :ca em materi a vegetal, 
como em lodo, o que car ac terioa esta especie de ter t·eno, pt·o
vou a in te r ve nção ocea nica : e não ba que duvidar della, 
p ois que as pequen as dentaduras da tul'fa estão che ias de 
areia ~eixada pelas marés, e separa a flo resta clestt·~tida da 
que a m da vegeta um pouco atr az. Ainel a mats , na V tg ta em 

frente a Som·e na margem . co n t inental elo rio Pal'á, j usta~ 
mente no ponto onde esta encont1·a o mar, encontra- se o phe
nom eno co rrespondente, isto é, um::~. outr·a turfe ira com innu
met·aveis rai,es de arvores, invadida pelas are ias do mar 
como a outra, e bem visire l. Não pôde d uv idar- se de qrte estas . 
!lo r·es1as, como diz Agassiz, outr'ora fot·mat·am urn só tGdo , 
cobrindo todo o espaço occupa do pelo rio do Pará . Ainda 
leio no l ivro ele Agass iz, que o testemu nho de pessoas ele ha 
m uito hab i tando aquellea l oga1·es da cos ta, l he aln r maram 
que haverfL v in te annos ex-islia uma i lha ele ma is de nma 
mi lha na emboccadura da Bahia da Vigia, pelo lado do N, a 
gual des :J ppa t·ecen . A!!; a bahia ele Brag" nça tem dob raao de 
l argu t·a no m es mo per ioclo, e na costa ; no i n let·ior mesmo 
des ta bahia, o mar tem en1 rado mais de 200 metros em ele,.; 
a nn os, facto esLe que é i nconLes tave l e facll de conhecer pela 
posiçii.o re laLi v a ele casas. h a mui to construielas em re lação ao 
mat· . Alem destas, Mr . Agassiz refere a inda outt'M obse t·va
ções elo maj ot· Coutin h o na cosia do i.VIacapá quP. o compro
vam, e bem incontestavel é a ruina que tem soff,.ido apropria 
for~a le za da acção do mar . Ennumerei ainda um uuL t'O facto 
impor tante que de uma maneira bem notavel comp t• ova o q ue 
as9el'e i·a Agassíz: é de qtte a il ba ela Caviana, que , t e ndo 
terl'enos ba ixos, os t~m tambem a l tos, com uma extensão de 
mai s de 100 ki lometr os, f0i ha pouco mais de vi nte a nnos div i
di da em duas partes por um la •·go cana l , que a fo1·ça ela po 
roroca (macaret) abriu, e é muito de nola t· que a violencia da 
acção foi ta l q tte a briu um terreno elevado q ne por assim dizer 
g uardava a costa por aque li e lado contra os constantes ata
ques elo oceano, e ch egou ao igarapé Guajuril. cnjo l eito exca 
vou e ala rgou, pene~ranclo até den tro do Amazon as, em ct)jas 
aguas n unca se fizer·a senti r . Eis uma prova incontes tavel. 
Ainda a ilha da 'l'atuoca , bem conhecida ha cei'Ca ele -14 rnilbas 
da capita l ofl'e l'ece mais uma prova ; ainda nella se encont t•tt 
as mesmas formações elo valle amazonico, e ainda a !l i o mar 
inves te con tra a il ha, supposto q ·1e com menor violencia, mas 
constante em se us esforços e a tem denudado pelo l ado a elle 
exposto, el e modo que um edillcio desti nado a Jaza t·eto que 
a ll i fol'a constru ido em 185! a 1855, du rante a pl'es ic!encia 
do consel beiro S . do Rego Bart·os atmvez 100 me tros do mat· 
e o local em que foi le l' antado. é hoje banhado pela maré cl~ 
encbente. Eguaes phenomenos se notam na costa ela ilha ele 
Cotijttba, . proxima a i lba 'l' aLuoca, o que tttclo p t•ova a 
u n rve rsaltdade des te effeJto nas rlhas da emboccaclut·a elo 
Amazonas, e o bom direito com e1ue se póde concluit· 
attencle ndo á uniform idade ela constniCcão geoloo·ica desta~ 
ilhas, que a ilh a de Mar a.J Ó ass im como- "todas as "ela emboc
caclm·a, excepção fe i ta ele alguma peque11a il ha ele alluvião 
faci l de conhecer pe lo seu aspecto, faziam pa r le do mesmo 
"todo com a mesma stt-uc tnr a do grande valle a mozonico o 
qual S3 conLi nnava com a tet'l'a firme . sendo clella separadas 
pe la COI'ren te de aguas doces elo r io que abriram caminho para 
o mar , e tambem pe la acção co nstante e i nvaso t·a elo· mar . De
po is des L:u ligeiras noções sobt•e a formação geolo:,: ica da ilha 
ele Ma rajó, e demais ilhas ent re as duas costas contirtentaes 
sepamdas pelo Amawnas, até ao ri o Parú, eomi nuarei a L1·atar 
ela ilba de .Marajó c1ue merece a pri me it·a entre as demais, Mio 
só por ser a maio r ilha do Brazil, como porque cremos ser a 
maio t· da Amel'ica i\lerid ional. Não ha um trabal ho exacto ela 
extensão superfic ial da il ha; clifl'et·entes teem sido as ava lia
ções feitas p~los diversos viaj antes ; assim uns clào-lhe nove a 
dez I.Ii lhus i nglezas em quad ro, outros apenas 5.32il kilomet t·os 
quadrados. Bae na, o. creador ela chorogr·apl;tia amazonense , 
dá-lhe o períme tr o de 144 2;3 ele legoa, dividin do esta li nha 
da segui nte manei ra : Da ponta de Magua1·y co llocada a 5° 17' 
8" de Long. O. do Rio de Jnne i•·o é Oo 13' 1711 de Lat. S . ao 
rio At·ary 23 Jegoas, elo Ara r y á bocca de Br· e~es 30 leguas, 
desta a..> r io Caj11na 43 e deste á ponta de Maguary 48'2/3. 
A dila ponta de Maguary fórma com Maca pá e o cabo do Norte 
nm tri angulo isosceles, por que ella dista do segundo destes 
dous pontos 65 leguas e elo pl'imei r o 65 1/3 A costa orien tal 
e merid iona l são Cl'espas de penedos, te m a lvos areacs ex tensos, 
a ltas nbance1ras, qu e as aguas subcavam, e rochedos alcant.i 
l aclos ; a costa occicle n ta l apresenta a lagadiços em muitos 
pontos , e a cos~a septeut l'ional , a que vulo-armente chama m 
contracostrx , é desabrida , e interpo ladam~nte com o mes mo 
caracter das out ras , des~e a ~oróa do Simão até á proximi
dade ela b~h r a elo _Jacare-assu,_ " manente abaixo elo Vieira 3 
Rabo do Cao . >> A 1lhade Mal'llJO é rasgada por grande numero 
ele riO~ sendo_ o:~ pt•Jnctp~es delles : o Igar,apé-grande , 0 Mapuá:, 
Cm·ur u, Araptx t, Ganhoao, Arar y. Practtuba, Canat icú, Muaná 
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e Marajó-assú; atõra estes porém ainda encontro os seguin1es 
que, repu~ados pequenns nes1a região el os gt·a ndes rios, na B: u
r opa fal'i a m opti n. a (i ~- 1ra: Guaj •rá . Mutua·:á, Pit•iá. Par: uj tiá, 
Camotins, Atu a , ,~naj ás , Ana bijú. Tau á , Tltcumanrluba, J Ibu· 
ruacá, Gur·upatttb rt . naracat·á , CanHu·.á, 1,at·tarugas, Pa ra
cauary. Ararnna, C:o mbú, Ja ra11ú, J ,trara:p>~raná, Cajuna, Pu 
rut·é, Hiapixá , Pixi-pixi e Macacos. Diz Baena : g A cos 1. a 
borea l e parte d a occide nial da ilha é banhada pelo Ama
wnas e suas co rl'entes , introme ttendo pela segunda uma porção 
deltas, que se abi sma no a gt·egaclo elas sobt'editas aguas . 
Des te modo se ve que a terra firme em que se encrava a ci
darle de Santa Maria de Belém tem e ntre si e a extremi· 
dade da costa ol'iental de Gurttpá um amplíssim o archipe!M go 
do qual a naturezn fez cabeça a ilha g-rande el e Joann~s {Nla
raJó), da ndo-lh e lados para todos os rins que fr a nqu eia m com
municação com a gemm·c do Brazil: e suppond•) -se de~app~
recido este al'chipelago, restar i L umn abra ele 56 let;uas de 
bocca e 18 el e fundo entre a po •la de Ta1pú, e a ter•· a nri ental 
de Gurupá, em conlacto com o Amazonaq e o Oceano, " no 
lado ol'iental clella , a cidade do Pará, dando a uus ass entad·t 
na marge m do Guam á, outros na elo Tocantins, e outros na 
foz do Amazonas.» Transcrevi este perioclo da obra de Baena 
com dous fins: um, o de chamar a a ttenção pa ra a fina intel
ligencia com que aquellP- escriptot· em 1832. qnaudo ainda 
nenhu ns estudos geolog icos ex istiam sobrA estas regiões, já 
concentrava os clifl'-. re n tes modos de consiclerat· a bydrogra pha 
desta p <~ rte da prov incia, como que aclviohando a theo ria tão 
eleg tniemente expost;t por Agassiz, e marca ndo o ponto em qua 
se pôde suppor exis lir um verda deiro estua•·io do Amazonas, 
j ·111to á bncca do Xingú, proximo á gra nde divisão do ri o p~ la 
ilha ele Gurupá , 01111e começa a enorme quanti lacle ele Ilhas de 
alluvião qne dão origem ao maior e mai s por 1en luso lahy
rinthn de canaes li gan •lo-se entt·e si. Além de ~te fim pot·ém, 
um out•·o tive, e foi o de tPrmina.r a prim · it·a pal'te !lestes PS
tudns chorogl'aphicos com a d• scripçãn de <' lgumas elas princi
paes i lhas de>te nrchipelago, q •te na opinião ele um illustre 
brazi leiro, a brange até á Ilha Gra,nde elo G>.w ·ypá e dos canaes 
que as sep·•ram, bem como elo phenom eno da Poror-uca, n •> 
cabo do Nor te que parece queret· adia 11 tar-se pelas aguas elo 
Amazonas. No que vou dizer sobre os rios que cot•tam a ilha 
de MaraJÓ niio u·atarei clelles todos, po is alg~tns , pot• in~igni
fica ntes, não merecem especial menção. occupa ndo-rne de pre
fe rencia das inundações que al 'l' uns clelles Ol'Oduzem, e que 
gra nde influencia tem na pt·osperi lade da g t·ande ilha. E' ele 
observação muito antiga que a i lha é s•Jj eita a nnualm ente a 
inunclaçcies q ue, se pot· nm lado c1 posit•m nPlla um lodo ou 
nateiro cat•t•egaclo de hum11s que a vae fertilisar , tem por 
outro em compensação desta vantagem menos tmport.ante em 
terr •s e m que o calor e hnmi rlacle mantem uma v •ge 
tação luxuriante, o inconveniente de ct·ear numerosos lag-os e 
pa ntanaes que se c ou s~rvam de urna a. outra encltente. De fac\o 
a ilha é quasi completament~ plana na sua generalidade, e se 
ha a lguma differen ça de uivel é em um outro ponto ceutt-a l 
que mais baixo conservam e demoram as agnas, mantendo a 
difficuldacle do es ,·oamento, a ugmenta a duração e ex~ensão dos 
pantaoaes, que cnrn o crescimento de plantas aqna Licas nas 
cabeceiras e ma rgens elos rios q ue poderiam set·vir de desagll<t · 
douro. cada vez mais fazem augmentat• o espaço alagado e 
impropt•ia cl'iação de gado, principal t·iq ·,eza ela ilha . Não 
creio que em absolu~o se possa ~'ISLe ntar que a ilha offer ece 
a di sposi ção regula r de um prato cuj os bord"s são mais' altus 
do que o centro ; nes te ponto creio t• azoaveis as ponderaçõ ·s 
feitas em contt•a rio a esta et·ença pelo e nge n·heiro Dr. Vi
ce nte Mira nda , e m um l.t· a balh o recente , e nem a es ta ca us a 
pôde set• a ttribuida a perma nencia rle aguas tornando alagados 
os terrenos do inter or da ilha, pois qHe elles são r asgados pot• 
muitos rios. E stou convencido de que a clesobs trucçiio de 
alg uns rios inteiramen te tomados pelas aningas (philorlen cl•·on 
a,rborescens) e pela can a-ran a. contl'ibu•riaril pa ra o cless oca
me nto da parte elos ·terrenos hoj e in ·•tilisaclos p •los atoleiros e 
vegetação que nelles c1·esce . Esta minh·c persuasão e.ncon lr n 
fot·te apoio no parece t· a este respeito apl'esentaclo pelo en ~e
nheit·o Jon.quim Gome~ ele Olive ira, elo qual tendo sirtn co n
discipulo pude a preciat• as habilitações, o arrujo e a hono•·abi
liclacle com que desempenhava as commissões rle que se ottca r
regava. Este c t·e~cim ea to el os pa nta nos em muitos laga res se 
tern torn ado se nBi vel e m mui to pouco tempo e tem pe t· vezes 
despertado a attenção do gove t·no parn o estudo do JU P. l h .. r 
me io de dar escoante a esses pantanos, questão importan te 
quando ella se refere a esta ilha que fornece a maior parte do 

gado apronitarlo na manutenção publica • . Estes alagad·iços, 
quando nas mattas, tomam o nnme ele igarapés, e qu tnclo nos 
c uupos o d < mondong<)s, e daqui veio o nome cl ··cdo a uma 
parte ela ilha. o~ M·mclongns , pois qu o é quasi,tocla e lla occupacla 
pur e•tes pe•·igo• •s atoleit·os. :-lào é sómente a diminuição nos 
tet•t•enos aproveitaveis, as ditficuldades dos esc•)ttmentos de 
aguas, as más condições hygienicas que a isto se -ligam, são 
ainda estes logat·es guaridas d > toda a casta ele animaes clam
ninhos, tae3 como cobras e j a ca rés que dão grandes perdas aos 
criaclo•·e ;, uns preanclo vite llos ou polcll'os que ' 'em beber, 
outt·os matando com seu vene no llffi crescido nu ·net·o de rezes. 
Entrd os nume t·oqos alag,cdiços me t·ece menç ··~.o especial aq Helle 
a que particul a l'mente cliio o nome de Mondongos, e que se 
estende ele O. a ~J., desde as cabe ceit·as elo l'io Carurú até 
mui perto da costa ori~ ntal. F•c·t este extenso paúl a '!ma 
distancia de '10 a 12 milhas da c >SLa N . da ilha. [!;stes Mon
clongos compõe se de um:t ~e rle ele pantano• mais o•J menos 
"xtP- nsos liga ntlo-s .• com lagos i'ol'mado• nos lagares em que ha 
depressões mais prof mdts, nelLs se encontt·am algumas ilhas 
de m ttto ai ~o. mas em geral são estes alagad iços cobertos ele 
piao tas l)alustres como o i\llururé, e a Aninga, esta sobretudo, 
wn Phi oclel1.dr·on, pelo seu porte elevado até 2 metros acima 
do solo e por :;uas lat·gas folhas invade, domina e obstrue 
qua lquet· canal em po •co tempo. Os que tem estudado estes lo
gat'es inclinam-se a crer q te os M ,n rJ ongos occupam o lagar 
em que antes fora um antigo canal formado pot· um braço ou 
furo do Amazonas o qual ·ctt·avessa a ilha, facto q11e não nos 
devera a dmirar v e •elo-o tantas ve~es repetido e m ilhas do Ama
zon ts. I!;> te (uro ou paraná-mirim seria o clesaguadouro na~ 
tut·a l des1es tet•t·enus quun ,Jo tel'rninava a ch eia; nem seria isto 
extranho qu;.ndo causas tão poderosa s como a acção elas aguas 
do T •>c .. ntins o Amazonas tem. ao q •te parece, combinadas com 
a acçã o das aguas oceani'cas, al 1erado a primitiva 1'6rma destas 
t•e g iões, ela. qncd, C•.m10 lica d ito, Agassiz achou provas bem 
ev•dentes em 'ltn rio clea ta mesma ilha correnrlo não distante 
elos ~1 o ncl •ogos e em uma direcção quasi pa•·allela a destes, o 
Igarapé-grande e não meu os concludente é o exemplo de um 
canal recentemente formado dividindo a ilha da Caviana. P a · 
rece pois que a cansa principal da extensão que tem tomado 
os Monclongos é a fa l ta de escoadouro para as agttas com a 
o bstrucção deste canal,nma ou outra causa depenclen te desta e que 
esta humidacle consta nte desenvolve em grande escala a vege
tação propria dos pantanos pondo os terl'enos <t coberto da acção 
solar e fazendo que não havendo evnporação bastante, estes 
ter r ·nos não sequem; uma 011tra causa tem feito, ainda 
que e m men~ t· gl'l'1.0, qlle os Monclongos a gmentem, e é ella 
a falta ele cavallos na i lh a . mm outt•o tempo em que as ca va
lhadas e•·am nuu1er.•sissimas, em qne se vend•a a egoa por· i :ji, 
es·tes terre nos pi•aclos pot· numerosas ca valhadas, e pelas ma
nadas ele g,ulo que alli vinha prucurar ag11a , não pt·oduziam 
ao menos rms pal'tes menos profu1tdas essa, pomposa e nociva 
vegetação, e á que accrescia annu ' !mente era lançado fogo. 
O cleseuvolviiHento ela rnole~tia que ha 40 annos, mais ou menos, 
mat" o gado cavallat•, climinuinuo Ms im a cl'iação do vaccum, 
tem feito qne a qneima mais s•3 não fizesse e que a vegetação 
tenha polido crescer a ponto ele muitos cri ;tdores abandonarem 
suas fazendas; e a extensão elos Mondongos cada vez se torna 
mais consideravel alast t·ando e m todos os sentidos, e com o 
crescim ento destas t·egiõas pahd••sas peiorou tambem as condi
çÕEis sanita l'ias. A ilha de Marajá é uma das gemmaa mais 
preciosas do Estadn do Pat·á sob tod •s o;; pontos de vista em 
q te a olha•·m os. Pela sua vantaj '1sa po'lição no centro da im
mansa bocca elo Amazonas, ell a fac ilita s 1a defe'la , p"dendo 
ta lvez mesmo tmpos<ibilitar a entt·acla de navios invasores que 
quetram fot·çar a entr.tda, pois com as outras e numerosas 
ilh as e canaes que se acham dispersos ou pelo lado N. ou pelo 
lado S . sel'á faci l nullificar os esforços dos adversarios. Como 
Plemento ag•·icola é ele immenso e incalculavel volor; por um 
lado, como diz Ferre ira Penna, 9 9 t irarmos uma linha da 
bocca do Cajuna no ext remo N. ela costa á foz elo Atuá fron
teira á. bat·ra elo Tocant•ns dividit'ernos a ilha em duas secções; 
uma menor, a ele SO., toda coberta de mattas entre a ele NIJ;., 
toda de campos ot·nad•JS ele maw•·es 0'1 meuot·es grupos ele ar
vor s ~ q '•e chamam ilhas. A primeira desta.a secções . ele im
mensa fertilid ade, pt·esta-se a 1.oclas a s Clllturas a lém das 
ma ltas em que a b •nda a syphonú• ola; ,tica, e a heva,oa, guya
n a,sis ele que se extrae a seiva com q te é fa brica la a gomrna 
ela• tica ele tanto va lor no commercio. A segunda , não me nos 
va liosa, é com seus extensíssimos campos cobertos de grami
neas, propria á sustentação dos gados. Os nos~:os antepassados 
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e com especialidade os ü·ades mercenarios, no que foram imi
tados pelos jesuítas e carmeli tas, conheceram-lhe bem o valot', 
es tf<.belecendo nell a fazendas de gado vnccum e cavallar, das 
quaes ahi hoje pertencem ao gover no da Un ião as fazendas 
do Arat•y, :Santo André, S . Lo11renço e Pacoval, as qnaes 
tomram g 1· a ode increm e o to, não só no gado vaccum, como 
no cav::dl a r, a ponto de em 1806 o numero de fazendas ter 
su bido a 226, t endo chegado o numero ele cabeç<ts de gado 
bovino a 500 mil, das quaes só ás tres ordens 1·egulares . per
tenciam 16u.OOO. Depois disto decahiu a indus tl'i a pastor1l na 
ilha a.o ponto de sóment.e conta r 38 fazendas na parte septen
trional da ilha, e 75 no restante delta. O gado cavallar, cuJa 
introducção na ilha deve ser da mesma época que a do gado 
vaccum, ·tomou uns poucos de annos tal desenvolvimento que 
se tornou um inconveniente, pois subindo a um numero que 
se calcula dup lo do do gado bovino, tornado se lvagem, devas
taram os campos devorando os pastos já iosufficieotes pa ra o 
gado vaccum . Então a proveüat·am-se clifferen tas especuladores 
pedindo a utori sação, que lhes foi concedida, pat·a comprar e 
matar milhares de eguas pat·a lh e aproveitar as pelles e as 
crinas . O resultado des ta eoGrm e matança, que sub 1u a mm
tas dezenas de milba1·es, foi que abando nados os corpos á s im
ples acção do so l, ficou por 1al maneira co1·rompida a athm os
phera, que se ~ornou imptJSs ivel a approximação claqttellas 
localidades . A este es~ado cot·rup~o atll'lbnem os h abs. ela Ilha 
o ter apparecido a lli uma m ~les ti a que ataca ndo a r aça cava i
lar, affectando os membros posteriores, os matava; a esta 
molestia de ram alies o no me do quebra -bunrla, a qual ainda 
dura e ~em acabado com. o gado caval!at· até o ponto ele já 
ser insufficiente para o t t·abal no, impo ndo grandes sacrili.cios 
aos fazendeiros qu e o ma nda m vir de out ros Estados . Esta 
moles Lia, a r evolu ção ele 1835, e mais que tudo o furto do 
gado, qne, como bem disse u m presidente de Ii:s~ac1o em seu 
r ela tar ia , tem-se e levado a ca tegol'ia de inclustr ia, t em feito 
decahir na ilha a industria pa:o~oril até ao ponto rle em 1881, 
u m rece nceamento que fiz, quando presidente elo Pará, apenas 
accusuu pouco mais de 200 .000 cabeças de gado bovino e 8.000 
de cavalla1' em toda a ilba. que, quero crer com as inexac~i
dões dos dados fol'lleciclos poder á elevar- se a 250 . 000 para o 
primeiro e 10.000 para o segundo. Um outro inconvenien te 
que se está apresen tando na ilha e estragando parte dos 
campos, é o que chamam terroadas ou ate rroaclas, e affecta 
especialmente os te\'l'e nos argi losos clifficultando o andar e o 
correr aos ca>ailos empregados nos se1·viços do campo. Na 
accepção que vulgarmente ouvi dar ao termo tertoaclas me 
parece elle comprehender differenles phenomeoos devidos a 
causas diffe rentes; assim notei que em certos espaços de 
campos ~e aprese ntavam os terrenos em monticuios cobertos 
por pequenas touça~ d . capim ; em outros o terre_no argil~so 
ollerece- se todo che10 de fe ndas pt·ofundas que attnbuo a clls 
secação do terreno pela for tiss iwa a~ção do solo ; em outras 
porções finalmente apresenta- se o teneno cheio ele depressões 
dev idas ao passo do gado nos terrenos argilosos quando amol
l ecidos pelo inverno, e d~pois seccos e endurecidos pela acção 
solar. Ao complexo destes t res phenomenos chamam os va
queiros tert•oaclas. O 8r. Dr . Vicente C. ele lVlirauda a~~ribue 
este nome sómente ao primeiro facto que enumerei, que diz 
ter es~udado, e ao qua l dá como causa o ~~·aba lho das minhocas 
lumb•·icus communis, o que me parece provavel em vista das 
considet·ações que ell~ apt·ese n ta . O facto é que se tot•na extre
mamente per1goso o cor rer com as fen das que apresenta o 
terreno e com os monlteulos pr oxi mos n os aos outros com uma 

,altura de uns 20 c:entime~ros mais ou menos e que na ilha 
de Mexiana fronteira a ele Marajó attioge, segundo o Sr. Dr. 
Miranda, 0.m35 de altura. O que é par a lamentar é que os fa
zendeir os nãc tenham procur.1d0 os me ios ele acabar com tal 
i nconveniente. A riqueza ela ilha consiste em seus extensíssi 
mos caro pos cortados por numerosos rios, bem como as baixas 
cobertas de agua que, quando termina o i nve1·no, dão com mo
dos bebedouros aos gados além daqnelles que fornecem os nu
merosos l"gos como os do Arary, Alçapão, Gua rá, Anab ijú, 
Mongubas e T res Irmãos, e tantos outros ; não é, porém, sem 
1·isco que o gado se approxima da beira delles, pois a exis
tencia de i nn nm eros jacarés e par a os novos ou pat·a os que 
se ato liam uma consta o te ameaça. Tinha eu visto os lagos do 
Amazonas que já 'íl"erecPm um respeitavel numero destes am
phibios em tudo semelhantes aos crOC(Idilos elo Nilo, mas de 
muito maiores dirr;ensões; os la aos varem, da i l ba doMaraJó 
causaram-me profunda admit·açã; p~l a enorme quantidade que 
destes saurianos vi, no lago dos Tres Irmãos e no Guará; pa-
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r ece á primeira vista impossível que todas aquellas pequenas 
elevações pretas acima do nivel da agua , saja m outras t antas 
cabeças de jacarés que se acham mer gu lhados na agua de ma
neira que a pal'te superior da cabeça a té aos olhos es teja de 
fóra. E' mui~o curiosa a ordem que elles se colloca.m quanto a 
pro fundidade da agua, est·1ndo os mais pequenos onrle ha me
nos agna ; os de menot· tamanho, onde a agua já offerece mais 
profundidade e fioalmen1e os grandes onde a agna é a inda 
mais abundante . Não ê causa para causar adm iração os jaca
rés ele 20 pés de comprimento, e assevera-me o Sr. coronel 
Francisco Bezerra e muitos outros que os ha de 25 pés Os fa
zendeiros para evitar o estrago que elles fazem no peixe dos 
lagos, e nas rezes, orgaoisaram entre si uma matança de j a 
cal'és e reunidos 20 ou mais, dirigem-se ao lago em que elles 
existem ou á supedicie ela agua ou arnontados nas hervas d as 
beil·adas. Os lados não oflerecem grande pr• fundidade ele 
agua e elles en trando nella começam por matar uma meia 
duzia delles com tiros das carabinas modernas, uoicas capa 
~es de prefurar a espessa pell e ou as rijas cabeças, ou com ar
pões e machados, o que os intimida, e então os vaque1ros en 
trando na a&'uacom varas, batendo ne lla, os vão levando deante 
de si a te ao logar em que não havendo agua ficam em secco ou 
quas i em secco; ahi com 1 mças e com golpes de machado nas ca
beças on laçando-os e pucbando, o> vão matando . Acontece as 
vezes que algum, conhecendo o perigo que o ameaça, para fugir 
volta-se contra os vaqueiros; estes a brem-lhe cam inho ou o 
l açam, mas então elles tornam- se fe rocissimos . E' para admi
rar o desa~·omb t·o com que o vaqueiro a rmado com um ma
chado, cujo cabo é cuno, se põe em fren~e d'um monstro da
quelles, qge abr indo a bocca, oft'er ece uma abertura ele um 
metro ~lhe t•ebenta a cabeça de um golpe que o atordõa, pois 
que o Jacaré atacado pelo lado l ançaria o vaqueiro por terra 
com uma pancada da cauda apanhando-o com a bocca cuj os 
dentes teem não menos ele cinco ou seis centímetros de com
primen to, O facto de os jacarés, como se foram gado se re
tirarem fugindo aos vaqueiros é que deu ·Iogat• a estes dizerem 
que vão fazer uma vaqueijada de jacaré . Estes lagos otferecem 
como em parte alguma vi, um crescido numero ele aves tanto 
palmipedes como pernaltos . Os paws, as marrecas, as ga rças, 
os t;uarás, os colhereil·as, os cabeças de ped .. a, os magoaris, os 
tuyuiús, são innumeros. l~u que tinha vis to os lagos do Amazo
na~, nos q uaes a abunclancia ele caça me deixava sorpreso, 
nunca fiz iclêa do espa ntoso numero de aves que em qualquer 
dos l agos da grancl<;l ilha paraense encontrava . Quando se 
levan tam assustados os bandos de ma rrecas; a parte imrnedia
tamente superior ao horisonte nos l agos, e não são estes pe
quenos, fica ohscurecida, e mesmo com risco de não ser acre
d itado con~arei o que vi em urna fazenda chamada Nazarellodo 
Sr. ~r.L . Chermont. Tendo es~e senhor dito a um vaqueiro que 
cl~sejava levar no dio.segninte algumasmarrecas, o vaqueiro ás 
4 horas ela tarde fo i para o lago e cerca das 6 horas es tava de 
volta com 52 marrecas; pergu n~ando-lhe eu com quantos tit•os 
as tinha morlo, responcl~u -me : «Os tiros não prestaram, dei 
tres tiros » i s~o é, elle entendia que sendo os tiros ás marre
cas atiradas ao bando enorme que se leva nta , os ·tiros, ma
tando 17 cada um, não tinh am correspondido ao que elle es
perava . Um caçador chamado Luiz em uma rnauhã até a 
hot·a do a lmoço matou 80 paios sendo preciso ma ndar buscar 
um bo i cargueiro para levar um tão grande peso. E não só 
aves se encontram nos lagos, tambern os peix~s abundam, e 
em d uas horas faz-se uma pescaria de 30 ou 40 peixes de bom 
tamanho. E' possivel que eu não seja acreditado, pois antes 
de it· ao Marajó pensava haverexaggero no que me rela1avam; 
fica-me pot·ém a sat isfação de dizer o que vi e tem s ido pre
senciado por muitos. E' porém para lamentar que com tantos 
e lementos ele g randeza e t•apiclo desenvolvimento a ilha tenha 
relativamente pouco progresso : nem melhoramento nos pas tos, 
nem aperfeiçoamento nas r aças, nem mesmo uma legislação 
rural ~ornada efl'ectiva que assegure aos frzendeiros a rep t·essão 
do roubo de gado com a punição dos ladrões de todos conhe
cidos . E o que é mais para admirar é que os fazendei!'os ainda 
não ~euham tido. 3: en ergia para entr e si se. organiza~·em para, 
SUl)pr1ndo a des idla, fra queza ou ·tolerancia política das au
toridades castigarem os ladrões de gado. Este estado moral da 
ilha é ele certo um elos motivos do seu lento progresso: outras 
poré~ ha que tambem basLante influem para esse estado. A 
pr inctpal cl'ellas é o espiriLo ele rotina, pois que muitos me 
lhoramento~ de facil obtenção podem ser realisados. Pequenos 
açudas reahsados em terrenos argilosos por muito tempo con
servara,rn agtla para bebida do gado . O uso dos moinhos de 
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V~ h lo tiin u ;;:~clos na America, a inda ali i nãn foi ensaiado, en 
trPtu nto n.os m esmos log3res em qne ha uns poços de made il' a 
porl " t'->e -ht a co llocar Ull l moinhn rl e 'ento de pouco cust" e 
qu " :dli on !e reinam c::)JlSi it ii L' t!l dnLe fo rte~ ventos pe lo tl' a• 
balbo con s Lanle, fc. rD •· t·el'i <llll um a nn el ele agua de uma ou 
duas polleg·adas q ue p.•cle l'i a se r aproveitado de muitos modos. 
'l'apag-<>n3 feiL"S convenienLemen te COJ11 Ulll CL peq ue na por ta 
p :-t l' a desctu·g.t, em alg uns ramos de iga l' apés f'ol·n ece 1·iam agn:1. 
N ada disto lem s ido feito. Se Wt'g·n nto a t•aziio des te in cli f
Jet•entism o não me a sabem cl::tr; ass im no gado cavallat· com 
um tão bel lo quad r o para e x p ~1-i->nci as o qne t m s id o l'e iLo 1 
A lg um ;cs tenta tivas el e pa rti ~ ul t·eo , nem sempre com o co n
venieDte cl'iterio, t ·m ta l ve z até cunlr il>n i.to pa1·a cle.san it nar 
os o ttros. Ao Governo conlpct.ia, con.o tem sirlo l'ei t.o em OLl
tl'o> pa ize;; , crear nos cli <Ls. ct·iadot'eS degnd<> po<>os h ypp ic11s, 
que o pagamento p .. r p<tl'le dos l'az ·ndP.it·os que a li i tl. a ndas 
sem suas eguas , ter iam em parLe cotn pc<~sarla a sua despeza . 
E que tm po t· tnva qne "clcsp ·v.a !'cita nãn losse i" leiran ten le 
compensaria? O b.·oeficio ob : illo no fi m de tres on qu,üro all
JLoo .na raça e no va lor elos p1·"d uctos comp0nsa ri a a cliii' ·t·eoçtt. 
1~ ' cl aro, po t·é m, que e mqu tJn to con bi nua t·om os la\T adores a 
campl'ar pot· a lw pr~ço cava ll us de n pnrado sa.ng tté , acos ttt
m aclos a •e t·em cui cL<clo>amente lr:ttados , e os la ça t' Pl11 se m 
transição no campo pa t·a o me io d P. nma mauada r1e eguns , 
em \l:lt cl im a a qn· não estão acl im ados, os pe t• cl ,• r i.lo . No 
gado vnccum o gnrern o em in sti tni do prem ias va li<Jso.; panJ. 
quem ma ndar vir t'ilçn s ap:mtdas. mas isto parece- me não 
ser suf!ic ienle , e e.I!'ecti va111e.nte não poneos pt·opt·i et<e rios os 
n1andara.D1 vit• e o goV4-' l'ilU pago ~t uma Ct'e..;c ida som ma . .iYlas 
por\'en lur fi ;-.;ca li so 1- se es:5e~ a nim aes, Li tJ ham Rido e mpreg~~·
do" co•.fo t·me as vistas do Gove m ' pe los que o m a nrl a l':.tm 
vit· ~ 'l'em ~ l!e e't" bel ·c i In a' n.)l' •tr< s pane sab·"' 01 t'e3u lLadiJS 
obtidos com esses p t'? mios. P .• t·r ce qu e lel'i il ~ t dn tnai~ pt·o vei
t c>so est 1 belece l- o pa r :• qu e m a pr ese ntas se n m ent·J 11umer 1J c\ ,• 
pl'orluctos pl' 11 veu ien tes du l.: l'117. :u tl t.' 11 1o . Entà.11 l1 aveda an1 ve1· 

claclett'O t•esu lt ttclo obtido, b ;ne in te nt :.t i·:as clive rs:ts peloo llil'
f :•rentes lavradoL·e;,; , con b e( ' e l'~ ·.:. e- hia qua ~· s as mu. is pt'nvcitus tS . 

y ,,nws que sob o ponto ele vi ; t.ct ele melhot·am e nLo de t·açt~s 
p ouco \e m Stdu fe tto e mal, alguma cotv;a que S3 vrt i ob re nd o 
é pela iniciativa pal'ti cn lat• ~ob mclbo l'a men Los n:ate r iaes ela 
ilha, os Governos elo tempo da monar chi a co nte:t larnm -se com 
a nomeação de c •· mmi ssões e recebe i' re :ato ri os ; é ele cspet•nt· 
qne o Governo re pttblicano, cujus orçamentos de t·eceiLa pa
blica te:n q uas i clttplicado , a lgt.tll1:1. co usa faç:1. e rn f a ror ela 
gt·ancle ilh a , flLU tttnto pó·le co tll. •: ibuit· pnt·a a ~oa e arJundanLe 
;tlimeolação publcca . Não e s6me nl ri pe lo la.d o agTicola qne ' 
t em valor esta ilha : lam bem pelo lado scte nlilico otl'eeece el la 
aos es tudiosos ele antiguidade e bi s toria dos n osso> alJOt'igen es 
um vas ti ss im o e r el evan te campo, e crúo qu .~ em parte do t e.t·
l'i torio btazileiro se enconL.t·a m Lan tos e tão va1·i aclos monu
m en tos se t·v indo ao est:tdo eLhnologico e a t·cb eolog ico elo 
passado das ra ças in dias q tui dom in a vam nq uelles Ioga res 
antes da cl escobe l'ta . 0.> cemite t'ios inclios, chamados p2los in
glezes mo:tncl>, pelo es tudioso bt·az ileit·o F e rt· eit•a Pe nna cet·a
mios pela ab ttn cl::t ncia ele vasos e ohj ~c tos de barro que nel les 
se encont ram, acham -se em Ma r ajó a cada passo; n em se póelc 
explicar o liio cres~ido numero d?.Jl es sinão le mbmnclo-D os d e 
que pe:o q ue se sa~e a respei to desttts tr- ii.J ct S que e t' tUll nume
rosissin1as a pon to de se batere m com os p:J t' luguezes e h.Jllan
dezes invasol·es, as a ldeias n 5.~ ern.n1 grandes ; cn.da uma dellas 
compunha-se ele um p ec1L1eno num ero de vastos g: tlpõe;; fecha
elos, con~tl'llidos e .,t l ugases altos, a lenactos ás ,·e z e~ com 
t erra t raz ida de lo nge , e Citda ~L!de ia alli ti n lm um Jogar pariJ. 
so te t•t•ar cs vasos em CJ U"- eram collocadus os osso·s dos bal>s . 
mortos . Em Marajó on l lha Gr . .t nde de Joa nnes, ou ilha dos 
Tl; hcengahibas (nom e gel'a l dado às ll'ibs . alli ex isten tes), pa 
r ece terem h abita d o va rias tribus, taes com iJ no loca l em C[lle 
hoje exi s te a vi lla ela Condeixa, e r;;~ co !locada a alde ia c!CIS 
i nclios G.uajal'lts; onde hoje é ~IonforLe exi5b ia m os inLlios cha
mados Juanes ele onde o chamaram a Ilh a elos Jua nes e de 
)JOis Ilh a G t·ande dos Juan es ; ún de é Salvalen·a habitam m os 
i nclios Saracás, em So ur e os A rua nazes, em V i ll a t· os Goya
nazes, e em Chaves os inclios At·uans , que parece ter sido a 
mais impol't ante e Dum erosa , h aven do por ém a inda a.s tl'ibus 
dos Mapuas, Anajás, J untnas , l\iuanás . A' tota li dade des Las 
tt•ib :ts dava m 05 pot•tug·u ezes o nom e de Nbeengabibas; oult•os 
são de pa rece t• que os Nbeengah ibas eram uma Ll'ibu pode ros tt 
habitando a parte m erid ion al e occiclenla l da i lha. Como 
quer que seja des tas t•aças a que mais f ttnda deixou SLJa 
memol'ia, pois que de lla m a is elo que elas outras se te m oc-

cupado us e::;cl'i ptores, é a dos Aruans, indios g uH•t•eit•os habi
tando o l •11·a l onde exis te ac Lu ~ lme 1t e C h av~s . e suas pro:dmi
cl.td~ s. Uma observação , po1·ém, que se <Jtn lolh a a todos os 
qu e \em vi%o as ut·oas fun e ra t·ias , vasos, a rma s e ídolos 
ex hum aclos ou se,1 a nos mou11 ds p:·oxim ns à la ia dos At·uans 
co mo em Cnjuet r c•s, o·t n os el as 011tras loca! ichtdes, como a cl us 
Ma t'il a na zes em Soure, em todas as d a ilha ele M;w aj6 final
me n te nota-se a maior s,:m clh ança si não identidade, as mes ma s 
félt·ma• , os m esmos ornatos, as mesmas côt'es, os me;;mos 
materiaes, os m P.smos sym l>ol os ou hyerogliphos, os mesmos 
espac;.os a le: t· a d"s e e i•, V<Lllo.'! . a mes ma l'ó t·m a no modo de cal
l ocação d .. s ossos , m os tt' a ndo qtte elles f'o·~ -<111 col locaclos cl pois 
de fl"i t.a :1. puut·e l'a cçãu das c:u· :es, e a~e a mes ma maneira de 
c" ll oca t· a tn·na tlentt·o do outro v su mais t o ·co . Pal'ece e !l a 
elevei' levar· a co nclusão ele f[ te esõas difle t·enLr,s ~ribus •" t'am 
nascidas ele uma meõttlil nação, Pt'am r amos el e U l llil mes ma 
a rl' ore . SI!IJ r e a maior da s necropoles do M:t r ajó, a do Paco
va l na rio Ar ary, disse eu, no meu r ela.tori J apr ese ntado ao 
G •Yern o como commissario do Brazil na expo.>ição cl0 Chicago, 
o seg unte : ({ Q e me co n s t~~ , apen as c inco explot·ações, n1ais 
ou menos impn• ta nLes, ·t ~em s ido fe itas 11 0 ce llli le l'io do Pa
coval em benelicio ela sciencia; a primei ra pelo Sr . Be rnat·d , 
so b a dit·ecção do Sr . Fl'ed. Hat·t t em 1870; a segnndtt pelo 
S t• . Du hy e m 187l; <J te t•ce it·a pe lo Sr.' F et'L' •• it·a P e nn a um 
a nuo tlep .:- is ; e as duas ultimas , uma pe lo Sr . Ladis latt 
Netto, cujos IJ e llos resalta d o9 ftgu r a m na exposição anLhl'o
polug ica que se r ealisou no Rio ele J a neiro e ultimam ente 
e 1n Ghi cago, e ontl'a pela co :nmissão encal'l' l'egada no Pará 
de obt ~ r pt'•Jd uctos para a exp•1úçã.o ele Chicago, OtlCle 
J-igura r·am ; ea tas duas ul t im as creill Let·cm s ido as que 
deram a s d uas m a io --e-; collecções obtidaR naquelle local. 
p , .l.· l'iam os ob(gl' va ~ tas e t' icas calleccões d e objectos 
muito v .. t·i ados e de alt• val ol' p •ra o es t <~ clo a ntht·o pol ogico, 
~ ~ c[;~ pct t' te d os p :Hle t·e~ pl!b!icos hnuves:>e um ve rdadeiro de
SeJo em que os nosS l JS mu6eos se uti l iz a~sem com a oUtenção 
de;t ' s va t· tos ,IJjectos, O< q ·taes Lo·lo9 os d ias pe la .;na orig i
na. l id dd" nos ea tsa m s ,~ rpt'e r.a s . Al~uns de.; tes 1nou.nd nu 
CCJ'CbJ1·t , o s , seg tlldo a e .<pc·e ;são a dop LiLCl a pel' Sr. F ert•eira 
P en na , ex istem nos t "r r,•n os pel'len ce ntes ás fazendas na
c ionaes ua ilh a d i\'(a ra jó; ao meDos pa ra estes era .facil o 
tomar provide nci as pam que os es pecul<t dur es qtte nlli vão 
excava r a nec ropole o não podesse rn faze.t•, ou e ntão ordenar 
nm a exploração comp! e ta dessas necropo les d e modo a n ellas 
sa rem e.xhull1aclos todos '>S objectos de a lg tun ' •a lo1' que alli 
ex istissem e fossem elles reco lhidos a os museo3 . A indiLt'e r e nça 
e o desperd íc io 6 que não são toleraveis. Na immeusa nect·o
po le el o Pacova l o qne tem os visto é ele . ha muito um co m· 
phto abandono por nossa pal'le daqttcllas preci os ida des· his
tot·icas , ú. am'Jiçào e •·ana ncia d os especn ladores rn ercenal'ios 
qtte ali i riio · buscar as urn as l'tlnet•at·ias, os orna~os, os uten
sil ios usados e m epoca'! an terjores á clescobcrtCL, pa t•a as :ven
de t•em nn l~ lll· opa . 'l' emos vi ; to ainda mais gttnhadores que 
e m diiTe t·un tes mottnds teem ido exhum a r igaçabus on urnas, 
e m pt•ocnt•a dao ce lebl'adas p~ dt•as verdeJ elas Amazonas, e 
não as achando, alli teem atit·ado com as ut·na.s (l.O cbão, 
aba ndo na ndo-as, pal'a aug menktrem a já enot·m e quanliclacle 
de pedaç.os de I ouça da ba l'l·o, q tte desde a ]Pai a até o cen LI' O 
da nect•opo le ju.nca m o s.\lo, devido ao cl es tt·oço qu e a lli tem 
sido fdto elos vasos exbtlm<ldos . A collecção do iH useo Na
cional constava ele 4L vasos de divet·sos tama nhos. A qnem 
se clem,wava n~ observação cle. ll a, t•ot·nav a-se sal ie tHe unut 
clifl'e r ença entre as cliG'erentes urnas na mane im pot· que era m 
tt·abalhaclas; em umas ap t·esen lava -se um sorp t·ehe nclente 
l avo r ele ddl'ere n tes c("·es e relevos, em onLt•as um tr,t l>alho 
m euos pa1·feito até ch egar ao trabalho completameDte gros
seit·o. Es ta observação deve se t· completada com o !'teto obser
v.lclQ-"dc que as urnas el e fino lra balh0 fora m encont ra das nas 
ca madas mais in fet·iores , tot•nando-se elle mais gros3eit•o (L 
pt·opor r;ão q lle as urnas eram exhurnaclas em ca. madu s de ·te t·
reuoo ca.da Ye7. mais superi ores. O rnaximo gráo de pet'fe ição 
nes tas urnas fttn e ra ri as era a lcan çado em uma urna ele um 
me tro de allura com r elevos em tres côres , de uma l'órma cor
rec Liss ima . E ' um exemplar unico, ]JClr su a be lleza, da a r te 
ceramic:L indi gena. e c reio que das col lecções ele urnas achadas 
nos mounds braz ileiros e levadas p:n·a os mnseos americanos 
n ão ha uma sú u rn a de igual merecimento àrtist ico, como me 
foi ailirmado pe lo direc(or deste 1'amo ~te in stt·ucção publica., 
em Nova-York. A observação feita pelo Dr. S~eeve, con firmada 
pelo St·. I<'erce ira PenDa , moõtt·a q ue as mais bellas ·igaçabas , 
as de fót•mas mais puras e co m mai s delicados l avares e pin-
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t uras , pertencem ás gerações mnis nnti gas, que fo t· ~. m 8epul
tadrts nas eamadas mais profundas do sólo, tornand?-se ta~to 
mais g ros se iras quanto ma i ~ modern as e superllctaes sao . 
E' lambem nas urnas das camadas infel'iores on ma ts oraa
m enladas qq e se e ncontram ns tnngas ou ornamentos que, pel a 
sun forma, pelos orific ios qu e tem nos cpaes se vê c la r.:tmen te 
te rem es tado prasos fi os e pe la8 vinturas e t•elevos ach ados em 
algttmaq ul'l1as a nthropomorph as , é haj a iucontest;tv,el qne se l'
''iam para cobri t' as ptt rtes sexttaes das mulh e r ~s . A pccl r n, 
como já ohset•va ra o Sr. Fer r eira Pen na, a 1 ~ e n as a pp:.H ece ~m 
insbt•umentos como mac hado>, mane!lcs , ra t·os mas m u 1~0 
Ctll' iosos, pois não tenrlo caiJ'J, era na pt'opri a Jndra qtte a mao 
se()'urava, pa ra o que nell a estava m C'l'' ados logat·es ele um lado 
pa~·a o dedo p ollegm· e do ou tt·o p nt·a o:ltl'os, dedos. Estes 
im;truroen tos de pecl l'a polida acompanhavam a epoca da s mnt'l 
bellns ign•;abas. A collecçào mandada pelo I!:s,taclo do P<~rá _com
JlHtlha -s e ele 35 tll'n as em tudo semelh a ntes a s da co ll ecçao do 
Museu Nacion;c l aknmas nnLhl'opom orpha> , a lgun s m ncha·los 
assaz g t·osseirJs' e 'um a collecção c ·n·ios iss ima de objec tos 
miudos de ba rro cos ido enco n tmdos cle nt t·o el a> urnas, Oll 
jllnto a e llas no espaço ~t·e pa t'ado pat'.\ as r ecebe t:- Na maiot· 
pat· te dessas urnas encün k am -se ossos humanos cl tspostos com 
uma ce rta ordem e não indiffere nte mente . Um a out t·a ob9er
vação feita a l'espeito elos ae •·c~llúos elo Estado do P a r á e m cliii'e
rentes e nu me t·osas loca li dade.'! é nue e m ne nh um se e ncon tram 
objec tos el e tão d elicado tt•abalhÔ como nos aen unios ela ilha 
Mat·a.j ó . Uma couc lusiio que parece deduzir-se elo e;;t.udo destes 
m ounds, é que a raça que c t·eo< t aq •te ll ns nec l'Opoles lo1 succes 
sivamente perden do o g ráo ele civ ili sação q ' ~ e as urnas das cn 
madas iufe riot·es mos <t·Rm, chegando clepo ts a u m es tado de 
igo.oraucia rtue só lhes pet•mit t ia fazer obras g t·osseH'as. Mas 
es t.a 'r aça ott r aças tão acleantacla que deixara m taes ves\i g ios 
em Marajá, que i~ttae~ se não e ncon t t•am t~as demais necrnpoles 
incllgenas do Par<t e Amazonas, h ah1tott somente a. g t·ancle 1lh a 
ou todo o te rritorio a m·<zoni co? A.q•li começa a ouscnr idade. 
Sabemos poré m q·te na época da descobu ta ou pt·ox imo a e ll a . 
os por tug uezes encon tra ram e m i\1arajó duas raças, a do> 
Aruans e a elos Nheengabi uas . O S t· F el'reira Penna. cii ja 
proficiencia e vel'aciclacle mais do que nin gnem ta lv• z co nhec i ; 
achou em a lgu:1s vasos as celeb t• es J.>eiras v t:rles 1 mui•·a:kitan 
ou puuahitans , que se tem encon lruclo no s te r t' llOL'I OS elos Jn cl tos 
elo s ul ca11Lro e n o rt~ elo Bt· azi l. As l'orma s elas urn as , as imi 
tações' que tiveram em vi s ta, olferecP. m g t·ancles a n·d og ias com 
03 v>tsos ex humado> e m mui tas e di s tantes locn·li dades . A ex p
s ição ele Chic~.go, nas visi tas q tte fi z ás secçõe;; e thnolog tcas e 
at·ch eologicas d .18 cliiTeren tPs Repnblicas e Estados ela Amel' ica, 
deparou- m'e analog-ias e s imilhança> em extremo salien tes ent t·e 
ellas e o que é mâ is , na exposição á ft· onteira bl'as ile ira, a do 
!Ylexi~o . podia -se diariamen te ve l' um a rLi sla indio mexieano 
lt•t,balh.ando em vasos ele bar ro . seg ttinclo os mesmos processos 
q tte ve mos usados nas co nfecções elas u rnas elo P acoval em 
Mat·ajó. O vaso propriamente dito é feito ele um ha t·ro ma is on 
menos fin o, este e ra coberco por uma cnmacla mais ou m enos 
1euue ele 11111 b:tl'l'O fi nis; i mo que ás vezes não o lfe recia ma is 
espessura elo que uma folha ele pape l g r os;e it·o . f<:sta cam3da 
er•\ ile côt· escura e so bre ella, cr<anclo 8ecca, é que o ar tista 
applica.va as cõt·es, be m r omo os dese nhos pintados on os $al i
en tes rel evoe . Os va sos de :\icat•p,g <a e Cc>S1~• - Ricn oll'e rece m 
a na l .:>g ias bem sa li entes nas formas e n o tl'aba lh n cnm •1 est ·R . 

O q<te, poré m. e r a de n () ta r na cnmpat•;tç5.o en l.re a~ e xpvs i ·ões 
desta s r ? pu·blicn~ e a noss 1, et·a a pobreaa, pnr pa.r·te des ta. 

• ele or •> am r ntos , Jll Sil' llmPntns e m onum e tüos d · pedm. ,\ secçà·• 
· ~e CosLa-Rica e t·a de. um>t riq uez ·• . JJ<·ocl ig i .,a, rlP p•q ·te nos 
wstl'ltm e nto>, m·nas . hgllt'as e ute•>s tl ws ele perl,· a . o Mexico 
ig ual m e nte e a !_gnma.s ouLTas. e n1qn a. nto que a _ n·1sc;a só apre 
sen tou a coll ecçao que m .111cloa o Muzen NaciOna l, a li ás cl" 
gmnde valor, a lg •tm as pontas ele fi'ls~ts e ele lan ças r m duas 
pequenas collecr·ões qne elo R . G. do Su l vi e ra m, um a pcnen
ce n oo ao Sr . Gt•aciano A . de Azambn.i a e oull' a ao Sr. An 
the t· o G. ele Almeida, a s quaes acompanharam algum as urn as 
arJ<tlogas na fi rma ~s ma is grosse ir :~ s exhumaçõ••s ele cct·amio 
elo Paco ra l em l'llat•ajú, mas se m ornato a lg •tm. lia. porém uma 
obset·vação que sem estudo a lgum se a prese n~ava depois ele uma 
visita á ga leria em Cjll 'l as diJl'et·entes naçõe~ tinh a m al't'ese n
taclo suRs co 'lecções . e foi e li a que um p ' ren tPsco, uma a nah l!ia 
on s imilhanca se tot· nava s " liente na fúl'm a das a r mas e ute :l
silios, ou sej am d os indios da Amer icn ingleza , ou da Amel'ica 
central e da A.merica do Su l. Os mad{ados todos er am sim i
lhantes, desde o enot·me mach ado u sa,)o pelos in d ios da Ame
r ica do Norte até aos menores usa dos pelos da do Su l , "~odos 

tin ha m o mesmo feilio, todos oram prezos aos cabos pot' h1a~ 
neit·as iguaes; as lanças, a s azaga ia s, os ntens il ioe, os p ilõe;; de 
pedra c "J m as respec tivas mão. , todos em fôrma ele cone ~ ]ou
gado ; nas urnas funeral'ias tamhem a s imilhança er a sens i,·el. 
Esta s imilh:tn<;a,. est_ paran te;;co, t iio s a liente e que se im p u
nha ao obse era lot• a i nda o mais superfic ia l, não serú. um a 
prova em favot• ela theoria seg uid a pel o antropologista J. \V'. 
F os te r, p~t· Sqt ti e r e pelos nos;;os com pa triotas L acer .la Fi lh o, 
Rodr igues Pe1xoto e F ert·e it' :t Pe nna, ele que nm a raça ioteira
men te pt·ochdo elo so lo ame t• ica no povoou a Am erica? E' tan t > 
mais importqnte e~ta uniforrr.d'l.cle de pensar e n tre observa 
cl o l' e~ clilfet·e n'es, qtta ndo e ll e> pnrLi r am el e pont'l;; di!'ferentEs, 
uos do estudo elos cera m ios, ele seus a rtefactos, ela observação 
de suas necropoles, e ou t t·os do c> tudo clns craneos e nco ntrados. 
podemos cl i ~er em toda a Amet·icR, fin al metYte ai nda outros d!J 
est udo elas lin gnas, po 's cont:ordam muitos elos mais no tave is 
a ntropologis ta s que a ling <a gel'al qu e Alci.cl es ele Ol'i.Jig ny julga 
i d e nti ~a '' li !!gaagem c!IJ Carai bas, do minou em todo o c1nti 
nente america no . A pa r destas obser vaç ões, os m onncls do 
Paco val olferecam ma ter ia á observações qn e leva l'i nm a con
clusões clillcl'enles desta que acabo el e euuncia t· ; en tre m ~ itos 
peque nos i dolos alli enco nln,clos , no~a - se no ,.e8tua!'io, n a 
lórma elo pe :Jtea rlo, na li gu l'aç iio elas mulh er es, na el o;; adot·n o• 
de cab'ç.a ou chapéos, um a gm nde semelhança com o qtte s~ vê 
nas fig tra s ant ig-as el os museus egy pcios : a i nela a fó l'ma elas 
tampadas e ncontl'a.clas nestas necr opoles ofi'e t·ece grande seme
lhança com as l:l.mpad.<s fun e <· a ri as el os povos asiat icos, e 
a inda nos c:nacteres esct·ip tos unn inrli scnlivel semelhança se 
ap l'esenta . O qaejulgat• 'I o qu e concluir1 QuMto a mim, p<,
t•ece - me rp1e aind:t é ceJo par<' c 11 ega t· a uma co nclusão ger a l. 
Em relação aos cer a mios, tiio numerosos na ilha ele llüorajó, 
ass im como no extens íssimo va lle elo Amazon as, os e s tudos 
teem sido ainda pou ~o repaticlos e profundos; novas esaavações, 
e ma iol' es, e m pontos clive t·sos , são n ecessad as, e sobr e·~aclo 
urge que n;lo deixemos abandonados pela no~sa indiil'ere<1ça ou 

· i ncul'ia. P.Sses mon nrn entos, esses in st r muen tos , es~es tes te
mnnhose loq ne nt• s dos hab ik s e costu mes ja esqu ecidos, mas 
que por e ll~s porle remns lê <' na obsc ul'idarle do pass:t.clo , De i
xando o es tndo ele uma th eori:> g-e ral sohr e as r <tcas amer ica
na~, re.-tl'i ng inclo o campo aos cet:a.mios ele Mat'".i n; onde for a m 
~clut cl as as duas bell as co ll ecçõe~ que li gu•·arnm em Chicn"'" o 
estudJ ainda assim niio de ixa de ser comDlicado. O ho~n~m 
mais modesto ou tnl;· ez o q ·e ma is sa bia destas re o- iões ama
zon kas, Fel' r e il'a P,et1na, concluíra qne o;; Arunns, ~ raça que 
dornmou em Mat·aJo, era nm resto c~a g r a nde r aça caraiba, e 
qu e a ~' l a_ n as mais r 0.motas ét•as, a in da quando não esquece r<t 
a c1n1Jsaçao dos carathas, eram elevlllas eslas bella s u t·nas elas 
camadas ittferiorrs do so lo . Que a es~a raça, snccess iva mente 
cleg-e ne racl a on abn~ta t· dacli1, ta lvez mes mo po t· mi s tut·as com 
li orclas menos ci v ili sada~ . se elevem ~amb?m as vt·nas elas ca
madassnperiores , o conclue com D'ost~ t· que as gerações que se 
s ~cce<.l t am, mas degenet·a tFlo sncce,s t vame n te d e ~en s an te _ 
pass 'l. clos , impl'imia m sobre os artefactos as fe ições caractéris
ii cas ele su a c i ,. jJ isação . , 

MARANHÃO. R in .! ~ Goyn.z . Acc resce nte -se no fim : -
O ri o iYiara. nhüo não nn.sca bem na. lagàa. F'orn1os~ mac;; un1 
po ·tc <> ao ::3 . An l " ng-o rle 'I ma dens:t e c •mpt·i rla ~- · re la el e 
Bnri tys , qne com>ç.a perto cb lagôa, ftcam as s ua;; ,·er:l ·de i1·ns 
n n~cr. nt ·•s . \. la.f!;ÔD. :-;ó se cnmmu l\ ic ~t com o r io na é p1ca das 
c h HV ; l ~, e um c rn d com ce t·ca. de un 1 kil rl e c ,m·JHim ... nLo e 
1 111 ,5 clP pt' oTnnclid nd ·, prw onde se faz e .:;sa c n m !II U IJ iClç ão 
SOCC:l. i 11 r•ir;trn ente d •pOiS d I e~t:l(.~~iO Ch \'Q:;a, cl ' i XttOdQ iL 

lngôa is<lRcla. l~ ste Ca '< a l, que S<l t •m imprnpriamente CO<lsi 
derado c mo o collleço do r io M•11·a h ão, é ap nas o escoa
douro p t• onclP a l agOa cl e rr;rma, duntnte n e.; ta,,·ãn ch n vos·1, 
tlS aga~s que exce clt=~. m á capacírlurle de s ua bacia. E m 5 ,~ ll 
começn o t•io à1Iara nhão, entã·· si m pi e~ co rt>egn , tern a d i ·ecção 
S" tls ive lm ente NS . ~ assi m continua até 11 kils . a ba ixo, vol
tando en tão b!'uscame nte pa1·a 0 . e fol'm a ndo ah i um anrr ulo 
qu as11'ectn, em cujo VPl' t ice vem se lançar, na ma rrrem e~q. o 
ri bPil· ão 1'abH !i nga, se ·1 r rim eiro aff, Dahi em cl e a1~te el le t~m 
a di t•ecçiio ge ral de NO. até sun c0 nllnencia com o ·ri" ti as 
Alm a: , qne ne l\ e. cn h~ peln margem e$q . d •poia de J·eu ni clo no 
Ul'lt h u . Além do.; t nb• . c ir.ados recPbe mais, pe la ma ,· n-em 
Psq ., o T ab·,.t ,nga. Palmeit' .IS , So nhe m, .\gna:3 Cla ré\ s lVl~tn 
gab ~il' il, So.ltna , Sn l. Rihe i .-ã" , An" •cns , S 1111 i<iou r o e Ve rde . 
c pe la clir . o La<11bary, Mattão ~'o•>e o Cor t•e<>o Gt'Htl ' le. 0' 

l'dClA' l l O > " . , • un o, oca , rrata Velho, Mangueira, Bom Jes us e 0 Bontto. 
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MARATÁ. Arroio do R. G . âo Sul, aff. do rio Cahy . 
Ac~resce 11 ta-se no fim: -Recebe pela margem esq. os a rroios 
Est1va, Mastro, Despique a lém ele diversos outros. 

MARÇAL. Co nego de Minas . Accrescante-se no fim : Nasce 
na sert·a de S. José d'El-Rei. vertente NO ., e reunindo a lguns ma
nanciaes , atravessa a vargem do Marçal e desagua depois ele fo r
mar algumas lagôas, entre mon tes de ca scalho alli deixad os pelos 
antigos exploradores ele ouro. E' ta.mbem denom inado Capão. 

MARES. Parochia da Bahia . Linhas 3- em lagar ele- Foi 
fundada em 1871- leia- se. - Foi creada parochia pela Lei 
n. 1.110 ele 6 de maio de 1870. 

MARIA A CRUZ ALTA (Santa) . E. ele F. elo R . G. elo 
Sul. Accrescen·te-se no fun: - 'l'em as seg- uintes estações : 
Santa Maria, Pinhal, Colonia, T aq uarembó, Villa Rica, Tupa
ceretan, gepinilho e Cruz Alta. 

MARIA ANTONIA. Arroio do R. G. do Sul. Accl'escente-se 
no fim ; - Desagua no pl'incipaí ramo do rio Piraliny. 

MARMELO. R io ele Minas Oeraes, afl'. elo Sapucahy. 
Accrescente-se no fim:- onde ent ra pouco aba ixo ela conflu
e nci a do c01·rago Boneco, sendo para notar-se uma gra nde 
cachoeira que fica entre estas duas barras. 

MAROMBAS. Rio de Santa Ca tharina. Accr escente-se no 
fim : -Recebe pelo l ado elo N. os rios das Pedras, Co rrente e 
'l'aquarussú e pelo lado do S. o La~eado Raso, Pecegueiro, 
Butiá, Estanci" Velha, Cadea e outros menores . Banha o 
mun. ele Curytibanos . Dizem-nos do Estado nascer este rio na 
serra do Ilhéo. 

MARTYRIOS (i'IIinas dos). Arcrllscente-se n o fim : -
Publicamos em seguidfll as l'vfcmol'ias a respeito do descobri
mento dos Martyri•,s pelo Rev. José Manoel de S iqueJr:t . (Msc. 
offerecido á Sociedade de Geogt·aphia do Rio de Janeiro pelo 
Dr. Fra ncisco Antonio Pimenta Bueno): « Mnitos an nns ha 
que por tradição reinam noticias de tres grandes descobertas ele 
ouro nesta capi lan ia: Urucúmac11am nos li!!iites de MaL to
Grosso, Jayme e· Martyrios nos de Cuyab á. . Pelo pr imeiro 
cl Mcobrimento se interessou o Sr. L uiz d'Albuquet'Cllle no anuo 
1776, man d:tndo examinar os ser·tões em que se sttppunh am as 
minas; comtudo ou por fa bulosos ou por falta de praticas não 
se efl'ectuou . . Ao seg undo en tr a ram a lg-t ms par ticulares e m 
Cuyabá com igual sorte e EÓ pelo ter ce ir'l (e talvP.z o ttnico 
verdadeiro) ainda não consta que de Cuyabit. enkasse alguem a 
diligenciar os Martyriossendo que ·tem mais an tigo e maior que 
os dous. Na capitania de S . Paulo clelige nciou este descobri
mento o Sr . Conde de Serzedas na et'à de 1723, mandando ao 
capitão Bartholomeu Bueno da Silva, alias- Anhanguera 1 

aos Ma.rtyrios, o qual no seg-uinte anuo descobriu as minas dos 
Guaiaze,s . Da mesma capitania dos Guaiazes · intent •JU o 
Sr. Trist ão da Cunha fazet• este descobrimento, para o que fez 
conduzir á Villa-Boa a lguns sert»nejos e noticiosos dos Mar
·tyrios, porém conhecen do que não podiam ficar senão áquem 
do Rio Grande, id est, Aragttaya e por i sso pertencendo <:to 
Cuyabá. desistia da em preza, e só desta capitani a se não tem 
feito expedição alguma pat·a o rumo do Nor te onde foram as 
famigeradas minas dos Martyrios. 'l'alvez que a p!'Ovideocia 
tenha destinado este descob ri mento para a época presente em 
que tanto se precisa de ouro e em que Lemos um gover~o que 
tanLo se interessa pel a lleal Fazenda e uLi !idade dos seus 
subdilos. Confi2.ndo pois ele que não ser ão desprezadas as cir
cumstancias da tradição dos ditos elos Martyl'ios eu posso 
narrar o que sei por tet· ouvido a meu pai o capitão Antonio 
Prado Siqueira, • os j uizos que formo a esse respeito e 
afi nal os meios economicos com que se poderá fazer tão 
importante descoberta. O capi tão Antonio Pires de Cam
pos 3 intimo amigo de meu pai e collega do capitão Bar • 
tolomeu Bueno da Silva no tempo em que pot• casualidade 
descobriram ouro nos Martyrios, estranhando a t emeridade ele 
Bartholomeu que pvocurara aquellas minaa pelos desconhecidos 
sertões que medeiam entre S. Paulo e os ditos Martyrios, 

1 Termo que na lingua guarany diz-se : Diabo que foi. 
• Sempt·e mereceu o nome de ve t•d ndeit·o, quer em S. Paulo d'onde 

era natural, quer em Cuyabá onde viveu 50 e tantos annos e hoje aind a 
existem sujettos, quer em Villa-Bella, quer nesta villa que o conhe
ce t•am, 

• Este foi o pai do coronel Antonio Pires de Campos que asso lou 
o gen\1o Caiapó, invaso1• da capitania dos Guaiazes. 

quando só deve ria entrar p·or esta villa, então r eferia o aconteci• 
mento da expedição que tinham fe ito pela maneira seguinte : 
Qne o gentio Boróró conquistado neste Cnyabá ' pelos antigos 
seda Distas em S. Pau lo annuncia r a haver no centro elo se ..tão 
uma poderosissima nação denom inada «Cor oá». Os paulistas 
anciosos por esta conquis La (pois er a a uni ca riqueza que 
haviam e aspiravam) emprehenderam fazer u ma expeotição , 
vulgo bandeira, par a esta conquista e com effei·to se embarca
ram e vie ra m ao Cuyabá, estes seJ•tanistas enlt·e os quaes Pires 
e Bartholomeu que eram meninos em companhia de seus pais 
qtte o; traziam para os iüdustl'ia r e h abitua rem- nos a agresti
dacles do sertão, e portaram nes·te rio do Cuyabá, no sitio 
que se a ppellida hoje S. Gonçalo Velho. Daquella parte insi
nuados e .gtliados pelos boror ós " que t r az iam , segui r am por 
terra e subira m a serra da Canastra e nella foram accommet
tidos ele um a g t·ancle tempestade d'agua, ve ntos e r aios, abt•i
garam-se ao penedo da Canastra, e acolhidos nas suas cavi
dades por occas ião dos fuzis bradara m por S . J erony mo, 
ficando denom in ado até o prrsente sel'l'a ort pe nedo de S. Je
ronymo, Da lli seg·tiram sempre o rumo elo norte 9 co m j ornada 
de 2, 3 e 4 leguas e m ordem a montaria e sust• ntação 1' 

viaja ndo de~ ta sorte em poucos dias desco briram um rio capaz 
ele navegação que pela côr d'agua ser branca como leite lhe 
chamaram Paranatinga, aliás Rio Branco, e atr avessando-o e 
segu indo o mesmo rumo se acharam com outr o t a mbem na
vegave l e por adver tencia dos Bororós ahi fizeram canôas e 
rodaram por elle algu ns dias • . Deixando o rio continuaram 
por terra segui ndo o mesmo rumo pot· alguns dias até qLte 
e ncontraram outro que allirmava Pires se r tão grende como o 
Cuyabá, porém tão c ingido de pedras que se dividia o ri0 todo 
em regat inhos e por isso atl'avessa ram .n'o a pé enxuto. Este 
pois et•a o paiz Coroá e por isso mandaram explorado,·es para 
examin a rem a situação e o meio ele aba lcoar. Cnmo alli per
maneceram por a lguns dias obse•·vat·am q •e par te d'alem do 
rio estava uma collina na qual se viam algumas pedras soltas 
e eleva.Ias, um as configurando co lumn as , outrds escadas e 
outras corl>as, ele que se seguiu o d izerem que naquelle monte 
contmha os instrllmentos dos martyrios de Cb risto . Neste rio 
poi~ , entre as pedras é que viram pertacinhos de ouro redondos 
com o os vermelhos tentos de jogar dos quae> Pires e Bal'Lho
lomeu co lheram algun s mais bem figurados para brincarem. 
Os mais set• tani stas ta mbe m viram e co lhet•a m a lgu ns, pol'ém 
de suppôt· que fosse out•o pois a inda não hav ia conhecimento 
delle no Brazil. Ainda Pires cliss<~ mais que n a mesma collina 
se viam como pevides de melão, da mesma mataria, mistu
radas com pedras e bu t·galhão dos quaes deita ram a lgumas em 
uma lata que tinha sido ele chá e com ella brincavam-como 
se fôra ch ocalho. Neste tempo voltat•am os emissarios dizendo 
que visto o alojamento do Coroá de cima elos m·1rros rept·esen
tava ser tão grande como a vill a ele S . Paulo 6 e com esta 
noticia se desvaneceu a conquista intent ad a e os sertanistas 
que er a m em numero pouco mais el e iOO, aca.ttelaclamente 
se r eti ra ram a ntes que fossem presentidos do Coroá e 
com effeHo tornaram pela me~ma via a Cuyabá, onde 
acharam noticia e amostras ele om·o do descobrimento das 
Minas Geraes. Intentaram por vezes voltar ao Cuiabá desti
nando-se aos Martyrios 7 , pol'ém nada se effec\uou porque as 

t Eram tres alojamentos ·c uuya rit. que significa gente cabida e os 
dous coxtpozes mertm e guassú , 1sto é , pequeno e gl'ande . · 
. 2 Rste gentio foi o mn is g ue rt·eiro e de mais coragem qne os pau

hstas encontraram na sua conquista : hoje em dia seu l'esiduo parte 
hab1ta na or1 gem do do Porrudo s e tem o epibhe to de Pararioné e 
parte no rio Cabaça! c om o de A.rivará. ' 

3 Ainda que Pit·es nã o conhecia o rumo comtudo affirmava que o 
sol lhe sabia a direita e se punha a esquerda . 

1
' 'ustentat·am a boccn de escopeta ou a setta dos Bot•orós . 
tt Deveria fazer-lhes feição e se embarcaram foi para facilitat• a 

viagem. 
6 Ainda neste tempo S. Paulo se não tinhn acclo.mado cidade, o 

que aconteceu no nono de 1712, j ó. no t·einad o do Sr . rei D. Joãs V. 
7 A invenção dos Mnt·tyrios aconteceu no intervnllo de 1MS n 1706, 

porque certamente no reinado do Sr. Rei D. Pedro I foi o descobri
men to de Mious Get·aes por uma cnsu:.t tid ade de irem os pnulis~as em 
seguimen to de alguns e f!t•avos i ndit~S que se haviam t•etirado ao sertão 
e acharam em um carrego ce1·~as per!ras vet·de pelucjdas que foram a 
Sua i\IIagestade e por ordem r e:::tla voltaram ao meswo sertão, porém 
não acharam até hoje as esmeraldas procuradas e sim tuuito ouro no 
Ribeivão do Carmo e Ouro Preto, hoje Villa Rica e a cidade de Ma
l'ianna. 
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visinhas Minas Geraes estavam tloresoen tissimas e nellae se 
occupara m e entr Pteram por mnit<J tempo em que se fizera.m 
bome s P ires e Bartholomeu. Ambol! em 8 . P a ·los casara "• 
m as Pires envitt,·ando retirou-se com se us filhos e escravos 
ind ios pa ra Cuiabá e ahi se sitiou ao pé ri a mesma serra 
de São Jeronymo. jnnlo a urn a. lagôa que a.inda hoJe se chama 
Lagôa. do Pi t•es e assim como a sua s i tuaçàu 1apera do 
Pires 1, di s tante desta villa se is leguas onde na .rl'OCJ a rrceu 
pai o que aqui d.-screvo, morando Pir•s das aventuras ele Ba;
tholomeu q c ando in tentou ach a l' os Martyr1os pot· veredas tao 
desconhecidas. Esta é a nan·ação cio capitão A11tonw PJres ele 
Camp~s que eu não alcancei, porém refi ro o_ qu~ h a 48 annos 
ouvi a meu pai : agora pa.sso a pondet·a t· nao soa reSJ}e.'to ela 
exietencia desse descoberto enroberto mais a tnda d n s1t10 em 
que cleve•·a ex istir. Q.ne não são fab 11los ,ts as Minas d .. s Ma_rty
rios comprovam ns g ra ndes dili gencias q u_e fizeram a.s ~apll3.
nias de S. P aul,J e Gu a.iazes e clema1s dts~o q ·c em obr1gou o 
mesmo capitão Bartholornecz Suo no da Si lva . A.nhangnera • a 
exnot•-se a nm a avent11 ra tão per igosa e arrisoa~la ,s i elle me.smo 
não tivesse visto ouro e em tamanha a huocla.ncta que o nbr zgou 
a andar et•rant.e por esses sertões e por tantn tempo q ue a ca
sualidade lhe fizesse de~cobrir as minas de ouro na se~ra Dou
rada dos Guaia,es 3, E' innegavel que existem as ll1JL1as dos 
Martydos e la mbem que é ver:lacle a relaçãu elo P ires, pois qn~ 
o rio Branco que em Cuia há passou sernp1•e por patranha, Jose 
Luiz Montei t·o. (hoje alfe t•es de Hussare,;) viu e pa!sou pot· elle 
com 50 homens que o acom pa nha ra_m na exped zçao q•1e o Sr . 
Caetftno Pint.o mandou sobre um Q.utlombo de pretos fin·a:ndos, 
q ne j á não existia, e _então se verifico ti a ex iste ncia ~o negado 
Paranatinga. Outro l'l'">qne tl. •1e no d:s At'L'lOS e q · c~ J?ao ele Sou
sa no seu diwi <> chama de S. João ex1ste porque J oaov 1egas Jorte 
t ambem o confirma no se11 roteiro e com muita razão se chama o 
l'io Tapnjoz. llgot·a digo eu não esse o l'io_Arag-uaya do caminho 
d us Gua iazes ~, o qual pó ele ser senao o me~ mo de que 
fnll<>n Pit·eo o mesmo q•1e co ntém as minas dos Martyricos 1 
Houve na canitania do Pará nm a trad ição cl ~ que os Missio· 
narios jesu itas conservftvam gra ndes min as no interinr do 
se rtão. e aquelle rio de agua s·1ja que João eleS •uza de Aze
vedo viu desag-uar na parte orienta l nos dos .\.l'ino• . n!lo '!'v i
gol'a estft trftciiçào? E a ca·ctela com que os mesmos JPSLH Las 
conservavam na margem do rio T apa j6z um a rm azem qc1 e fo r
neciam ,·ivnre• todos os mezes sem que jámais se encon trassem 
os impor~aclo ,.es com os exportadores o que indicará ? _ill' ~·em 
el e suppôr que com se melhante cautela. procur~vam os JeGmtas 
conserval' em segredo as minas achadas (que nao duv1do fossem 

1 'l'apéra, termo gent il esco que significa povoaçao que foi. 
!! EJm nome do Anhanguern cnt·rem a lguns roteiros dos quaes . vi 

tres: 1o, dado pelo mesmo Anhanl(uera ao R~vm. Dr ._João de Almetda 
e Sá, viflario que (oi de Cuiabá. o qu:c! no fim do •· ote1 ro affir •ná •·a.ha
ver-lbe dado o mesmo Anhanguera em J•ecompensa de ter ~t l e Almet?a 
pat rocinado u:n a. ca usa sua n 11 ciriade de S. Paulo j o 2° Vl em Gu:n:t-
2eS enviad0 ao ~r . Trista.n da Cunha por Barthnlomeu Bueno ~e Ca111 pos, 
filho dn pc·imeiro : e o 3o trouxe Alcx;tndre Bueno de Gusmao, neto .do 
10 Bartbnlnmeu (h nje ajudante Je Ull ltcms de V•lla Relia), rleu ao Sr. 
Caetano Pinto, cet•ta.mente além de se n~o confirmarem, enc ~n~ra.ram
se e·u cada urn c ontradicções. inc oher· enCtaS e por fim conlusao. 

a Já. na desespe t•ação se achnva Anhang-uet•a quando cbogou aos 
ltmites dcs Guaiazes e mostrAndo-lhe ao i( ntio o ouro qne tra·"a de 
amostra este lhe inJicou a Serra Dourada que dcsta d~ Vtlta Bôa 
tres Jeauas . Por o rd em do Sr . 'rrislão da Cunha fui a esta serra no 
tn8Z d: 01a ÍO de f798 8 discorrendo por eJla descn brÍ a arvore do 
papel (causa rara pai' conter o tr unco desta arvore como cnntestura 
um como canudo de pa pel em ve?; de epir1er.ne) e umns ricas minas 
de ferro e então ob~ervei as g randes cavid q.des que na Set·rs. Dou1·a
da fize ra'm os an ~igus winbiros Guaiazes, os qunes certamente rehai
xaram a serra nos Jogares aurif~ros. e med e ce ·n pnlmos. _dei xaD:riO 
desca.J'DR.rlos os filõeS

1 
~ com tudo posso be!n affirma r que é mats o "uro 

contido q.ue o extrahido da serra. Os mme1rns modernos c onh •cem 
isto bem, porém temem algum abatimento e como nâo S'bem o modo de 
con duziram n te rra pR. ra bn. ixo e menos a agua ao cume da serra pa.ra 
a l a.vag~m pnrque. é summa~n ente ~ste ril, abi. jazerá o ouro até que 
haja matar c onh eetmen to e tndustrm no Braz1l. 

4 HJ ,1 vi a•n Lisb 1a u·na carta do S r. Ft:anciscn In~ o cen cio de 
So uza escripLn no uaturalista Alexandre ~odrJg-ues FerrPl_ra, na qu~I 
disse ,tet· fe li zmente concluido a. explo raçan gue m:1nd 'u faze r do 1'1 0 
Araguaya. fi.uento do rio Tocantins, e qua ~ub1 ~d o e~ te a tá a pass·tgt!m 
do Zedas (q11e é a mesma de qud uso vamos do traJ I!Cto para os Guayazes)! 
se não tinha encontradn mais obstaculos para ser navegad·•, e 9•qUI 
se vê que este riu Araguaya não flue nos Arinos como suppoz Joao de 
Souza, mas sim no Tocantins como disse o Sr. D. Franccsco que o 
mandou examinar, 

as dos Martyrios) e o mais foi que conseguiram . A respeito 
des tes jesu itas ftincla mais tenho [}Ue ponderaP sobre as minas 
encobertas, porque em dous tomos dos sermões do padre An
tonin Vieit·a ha 41) a nnos li um da 1a oitava ela Paschoa como 
o them '': «Qui sunt hae sermonis quos oon{ertis ad in vicem 
amb>dantes et estis tristes?, illm qctP de pt·oposito Vieira dis
sundia o povo do Pará da Yeracidade ele um as minas cujas 
amostras corriam pela cida la , di zendo que o onro era fundit.lo, 
o qne awda se pode ver no mesmo sermão se a lgum curioso 
censu ra as deste g •·ande orador. Não posso en tender como um 
prégadM do caracter ele Vieira sem prevenção pôde formalisar 
as<umpto para um set•mão de Mysterio de amostras falsas ou 
verdarleiras do oc1ro que appareceram na cidade de Belém do 
Para? Que cuidados deveria causar a um missionario a inven
ção de Min as aurífe ras~ Assás me represen ta pot• essas pre
venções a c·cutela do Armazem, as aguas enlodadas que não 
era falsa notic ia das min as do Sertão e sendo este descobri
men to verdade iro, podemos dizer qtte o ouro pt·imeiro foi co
nhecidu na cap itania do Pa rá do que na de S. P a ulo e q ·•e a 
~ua patria é o terreno que med eia entre o r io Arinos e Ara 
guayft 1 ao pe•· co,tsequens, alli se cleve t•á pt·ocur a l' exami
nando os rios, serras e taboleiros, pois que mineiros não 
dev ·.rn procurar com_o costnmam forrnaçoes,_porérn ouro, que é 
o objeclo da mtneraçao . Tenho exposto as razoM que me obrigam 
a _co n s icl~rar ver da.deiras _as n: in as dos Ma1•tyrios, para mim já 
nao ser ao fabu las Jm ng mal'!as ou pa t..anbas ele sertanistas 
resta sabermos qu •es clevet·ào ser os meios de as descobrir. E~ 
proponho j á os meus sentim entos que h a muito pa recet·a m para
doxos porque são meus. Sabido já é qqe nos intervallos do rio 
Arinos e Araguaya existem es1as min as e que ellas estão em 
um elos rios que despejam no Arinos, clat·o fica que a e:~:p lo
raçãn deverá se t• f ·i ta de scendo pelo mesmo rio Arinos at~ á 
fo z elo rio ·r ap:.,,i)z de J oão ViegA.s OLt de S . J oão de João de 
Souza e subindo e;te l'io se cl'werá examinar todos os que da 
par te ot·iental nelle e ncontr<trem até as suas origens, e frus
trada a primeira diligeoc1a se deverá descei' a pt•ocut•ar outra 
segucnte barra, e deste modo se fará a indagação por um e 
outro l (tdo . Depois eles te exame pode rão os aven tnreiros reco
lher-se a esta vil a pelo camin bo ele terra com menos custo e 
tra balho que Sitbindo novamente o At·inos. E ste modo de in
dagar é mais t•·abalhoso e dispendioso, porém, sem contra
dicção, m" is seg•tr" do q •ce por ·terra sem conhecimento dos rios 
que vade iam das ser l'as que encontram e a inda da terra em que 
pisam em uma camtmnha tão vftsta e se m pratico, mas quandôse 
houve1· de tentar o descobrirnedto rios Mar1yrios pela via Lerra.,já. 
se vê que será se mpre a derrola a rnmo do N. de Cuyabá, exami
nan do as fc·aldas e cnme~ das serras que forem capazes de exa
mes e todos os rios que enconJ;rat•em, sem excepção dos mesmos 
ri heiros rn ana ntes das serras;. e neste caso de tert•a pode t•ão os 
exp'OL·adore~ coocluzit•, na sua mesma bagagem, gado man•o 
que lhes set•virl\. pa ra cargas d" conducçào do munici a mento 
ele bocca e mesmo de nlimento quando a necess idade pedcr e 
ainda melhot• porque já em Cuy cba está muito em uso doma
rem os bois para carga e estes mansos são mais seguros e mais 
valentes que as propdas bestas, e corno a viagem dn set·Lão 
nunca exce te á jorn ada de duas leguas, com moda e facilmen•te 
se poder ão conduzir os aprestos, uten silios e instrumentos de 
mine•ar. Estas são as vias de procura•· our~ a rumo do N. de 
n uyabá, resta-me aq•ci ap •ntar o metho to de f~ zer-se em poucas 
hol'aR ;nuita< ~muitas pt•ov:ts na campanha; como, por.ém, de 
proposlto tratet desta ma ten a em outra memol'ia, que tambem 
a prese nto, a ella me r epo,.to. Segue-se a expot• meu senti
men to a 1•espeito da despeza q ue necessariamente se tem de 
fazer com es ta expedi ção. Na mesma m ~mo ria mencionada eu 
propuz o meio que en tão me l embrou de aggregar sertanejos 
para entrar nos sertõc•s das tres capitanias das minas de Cuiabá, 
a conjecwra dos tempos e afina l a possibilidade dos acLuaes 
moradorPS; e por isso digo que os interessados nestas expe
dições . a liás bandeiras, são: ft Real Fazenda, os homens mi
neiros que poss uam escrava t uras, commerciao te e, lavradores e 
criadores de gado vaccum . A Real Fazenda, que se interessa 

1 Eu tenho uma carta geographica de Mr. Delest •eformada em 
178; por Desancb , em que situa já a foz do rio Araguaya no do 'rocan. 
tios, e o do Tapaj nz untdo com o Joana eu Juruecna no do Amazonas 
dotxan~ o o conttnente ou lingua de te rrn da mesma esperança e d~ 
minha suspeita cortada longitudinalmente pelo rio Mingú, como se pó de 
ver 11a cópia. da. meama. ca.rt<1 que junto a esta memoria.. 
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nos d ire itos que paga m a s minas e quan to m ais ouro se e:dt·a 
h ir , ta nto m a is S 8 a u g- men b r ã o os q nin tos desse ou ro, m e 
parece que não ser ;\ mu ito s e assis ti r com o a rma men to, po l
vor a , chumbo, ped t·as de es pi ug·arda e s :tl. Os m i nei l'OS q ue 
possnil' e m m a is el e 12 esc l' avos de verão clat' um ele ca da i 2 CJ U9 
poss uem, que virá co m a fe t•t•am e Dt a d e m i•t e l'a t· , es tes sel'v it·ã o 
pa r a o tra ba lho 11 ·l o conhecime nto que teem d e mi nas e os se us 
senho res d e ,·e r ã o set' m a is in te t·essaclos n os desco brimen tos ele 
sua pl'oft ssiio e n ã o é mu i to que d eem o;; esc ravos p t·ec isoR. Os 
com me l'c ia n tes el e ve m pt·es ta l'- se quando se necess it a r ele fa 
zenda par a a expedi ção, in qu.c•m., a lgod ões p a ra vestua r io dos 
qne p t•ecisarAm pa r a o scd ãn, to lclas . m ae m itas , ca lde il'Ões, 
panel la s el e finT o, pl'egos e an z6es , pois se intet·essa m n <1. Ye nda 
de s uas m erca dori as e cobl' anças de suas div idas . Os la vrador es 
de \·er ão co o cOJ't'e t• com o ma n ti me n to p t•eciso, q ue são ; nülho, 
feij ão, a t•t•oz, l'a r in h a, e to uc i nh o, p oi s quo. h a ve nd o clescobel'la 
de ouro se tt-an s fnr m a r ão em m i ne iros para o cles f,·u cta r , m, 
a lém ele vencle l'e m se n ma ntimento aos o u t t·os p ot· a lti ss i mo 
p reço . Os fa zende it•os ele gados de verão ass ist ir co m os bois 
Já d om es ti ca dos pa r n. carga a flm d e co ndu z it· os üen s ela e"
lle cli ção com a r:a rne secc·, p r e ci~ a, da ndo j nnt.am e nte a lg 11 ns de 
se us va q 11ei r os pa r a lid a r com gado no sertã o, pois la .nbem 
são in te t·essa clos na in trod ucção el e bo ia d a s, ca rne secca e se bo, 
p a •· a os no vos d esco be r tos e tud o por alt'l pt·çço . Os Cj tle t ive
rem menos el e 12 esc ravos e o r es t0 el o povo, cl eve t·ão con t l'i b;Jit• 
co m cer to es ti pe ncl i o pot• cabeça ele esc t•a.vo que l he fi ca m só 
por uma vez, p a r a pa ga me n to elo ca bo ma ior e ncarl'ega cl o e el e 
a lg uns esc t· a vos qua cleve r ii.o nessa expedição it• sal a r ia clos . 
E s te é o uni co m e io el e fa zer, segu ndo m e parece , es te t ão 
deca n tado descobt·ime n to e p :J. l'a n Cf' ta l ele vem os todos concorrer . 
Ai11cl a não disse d e qn ~ i nd i.v icl •ws se ele ve co mpot· a e xped ição 
ta nto a r espei Lo ele seu tHtme ro, como elo meio ele os ha vet· 
sem clet l'i mento elo re al ser vi ço i10 S P t·es icl ios. E' certo 
1 ue n em todos ser ã o cap :> zes pa r a em prezas do se rtão , 
m as tam bem é \'e rdad e que mu itos con s idet·ados i ne ptos n a 
socied ad e são a g ui a na ca m pa nha . Os ave n·ture iros des ta em
preza nã o de ve m S0l' escolhiclr s s i não po\o cabo enca rl' egaclo, 
e que ce m el les ·te m el e li clat· pe los clese l'!:os e inc ullos. se l' tõ •s , 
e por isso pt·ec isam conh ecei-os si não de ve rão e n v ia r tantos 
home ns v . g' , m ili c ianos, pa iFa nos el a orrl enanç,a, pot·é m s ej tm 
e ll es q naes fo r em se m clistincç[(o el e cô r· el eve m se t' aquelles que 
se conh eçam ser lu~h e i s pa r a semel ha n to. e x pedi ção . mil me 
expli co com esLe e"e mp lo : o ar r e iacl or F n&o é m u i to i n te! li
ge nte de sed ão , ven ha e OIÜI ' O q ue o s nbs1 i"t na . I<"n ã o te m um 
ou clous escra vos mu i to h a,be is ; que venha m (se te m ele da t· es
cr;,vos) e q •ra nclo não, se a,in s te m pol' j o t·o a l pa r a s ~ u se n hor e 
mar chem: Fuão tem clous fi l hos que são ca pa 7.es po r a nimosos 
e esper tos nos ser tões , ~ a mpsrna fór m <t . l? uã o conser va nm 
bom escupeteit·o e bom pescad or, por ém a in da é m uito r a pa z, 
ven h a esse m e n in o qu e a i nd a melho r se fa rá com e"ercic io c 
m a is quando a vi age m d o S'1 l'tão não fa 1iga por se r mu i to vaga
r·osa; e po t· es te m od o se pôde ajnn la r en t re br ancos , incli os, m u
l atos , mix tos e ai nd :J. p t'.> los cri o•il os 100 pessons b abe is e co m 
vin"te e scr a vos de Ll' a ba lh o, ·Lere mos o nu mer o ele '1 20 pessoas 
cl qu e se de verá <:0 '11\)0 l' a e·qJed ição , ou bande il'a, e nã o me 
d ig-a m que é pouca g~n te pa r a umo. e xped ição e no go lfo elo 
ge n ti o, po •·q:1e n is;;o l'es poncl o, qu e a Asta ge nte toda com a 
vantagem de saber at ira r cnm a es pin:rard.a. e com os a1·cn
buzes reu11ns npnh 11m pod e •· de ge n t io l he r P. s is te ' , prin c i
p:d men tP m arch a ndo un i dos e h a ve ndo as ca lltela s q te 

são prec isas. não h a C]ll e t0me t' á p;e n t.io que sej a. es te de 
co •·nge m e por i sso ~.cco mme t ticlo• ·, gn el' cob:H cle e por isso 
tra iç0ei r o . P at·ecP- me q11 e ma is cli ffi ci l ser á :H;har um chefe ou 
ca bo mni m· como 1hP c ha m a m e q ua tro me no t·.•s nJ é m ele um 
escri vã<> fi el q ue sa iba m co nrht>. i •· com p•·u cl e nc ia e co ns e•·vat· 
com in du stl' i a a escol h a na de~ espe rad a v iela do ser l·ã o 2 

1 I nven tei para o meu uso no te mpo em guc o gentio invadi:\ Cuiabá , 
certos c..:tl' tuxo s ca l' l'er.rados co tn polvo ra, buxns e quartos e ainda 
cl1umb o g l' osso misLu raâ o com 95 qua. l't ~;>s gue não prec isam de va
l·e tns , em o anuo de 17'":'2 ens ine i a. tl·es es i' C'lvos meus a ca t'l'erra rem 
com estes c:.trtux.os e então obsf! l've i o a.ctivissia!lo f ogo oue fu r. i::t!ll 
h'cs espi uga rdns . Da mesma so •·te observei que as balas e os chum
lJos s ã o inute i:'\ co m o g-enti a ~ P. sú tem bo m e lfaito o s qua. t· to s miudos, 
vu lgo pr'rdigo tos , qu e de um tiro c risma.m a muitos. · 

' Quando fa lta m :tffa hiiiclad e e agrado n os cnbos .das expedi ções , 
d.e ord inario deser tam e se mall og l' aO l uma dtl igencia pe la impruden cia 
do chefe . 

Mais de uma vez vi es te acontecimento nas expedições feitas em 
Cu iaM , 

cb a mei cle.>eopel'a d a porq a e n elle fa I ta tod o o soccor t•o el e 
q ne eotão ac~stum acl o s a part ic ipar n os povoados , maxi me n. 
gante biso n ha que ve d a r c :tl do ele fe ij ã o aos en fe rm os p ur
g a dos e c~t·n e ele veado aos co n va!'escentes e Iin a lm enl'e ve ndo 
s ~ p ulta r u.m compa nhe it·o a o pé de um a a r vol' e ele m odo que 
d esani ma (chama m a moat• on e mpaca r ) qne cla lli e m dia n te é 
um a praça m ol' ta. é u m invali do q ne acompanha a e xped ição , 
só como testemttn h ~. cl 3 vista. O cabo m a ior cle ,·e ser ex pel'i e n te 
a respe ito d e minas d e O IH' v, eleve t1l' pr ude nci a e co r ag-e m , ele ve 
se t· acaute lado em tocl :t a occas iii.o 1, eleve co mportar- se co m 
t•es pe ito e n tr e sens snl.r li tos , poré m com be u ig ni cl a cl e , ele sorte 
qu e o te ma m e j uota men te o a mem. Este n ccoss ar io a"fl'ecto se 
aclquit·e por mei o d e c n id a cl o e a mor pa ra co m os enfcr :nos 
fe l'i cl os n os ~o mbaLe> e da nd o lon vot• publico a q ue m mer ecer e m 
ot·cle m a causa r inv eja o u e mulação p Dt':l. a ség uit:te e mpreza. 
L onge o desesper o, longe cl escornpost ut·as, ~ss tm como o 
e~ cat· neo ela coba rd ia ele alg 11 ns subd i \o.> que é inte ira 
m ente iuh a bili tal -os e m uma p:ll a vr :t , seg ui t• o m eth odo 
cnone l Antoni o P ir es el e Ca m pos q ne o s eu maio r es tu do 
n o sertão e r a ag radar os se u• subclitos comn c omp a nh e iros 
ele modo q ue q ua nd o se acabftva a e m preza d esp ed ia m - se elo 
seu ch e fe com la g d mas. Des te modo se fo t·ma t· :í. nos iucul tos 
nm a a ula d e se t·La nej a t· ca m pan h a s, n ell e se · co n hece rã o os 
qne for e m cap:1zes ele govern a r e reg el' exped ições d as c1uaes 
c\ epe ndH n a i nvenção das n0vas m i11 a s e destas a ll t ilidade d a 
R ea.l P' a 7.e ncla e o in ter esse ale todos os mot•ado t·cs da Capi ta ni:J.. 
ill pude 'l em ser, q ue es tn sej a n. época tão desej a d a. e m q ue 
se· fe líc ite os povos por inclus&r ia e d i t·ecção d e qu em tanto se 
es me ra em faze t• fe li z a todos os se u ~ s ~tL>d i to~. Relat or·io par e• 
os M w ·tydos indo em canoa pelo Bibei,·ão de Goyaz . . - Des
c ~ nrlo - se pelo dito ri be iriio e m canoas se da t·á e m e m r1 o m a ts 
larr:ro , e incl rJ- se avistar·- se-h a um a g t•a,nde ilh a que d á n o 
alo]a ,i1 en to d os Ca r aya biras ~ se a vistar á a parte elos m orros 
p:l t':J. os q naes s e ca minha l' <Í. e dob ra n d o n o p ri me it•o rn or t·o se 
buscará o 2o , 3 • , 4o , 9", até 10o a paragem dos Ma r ty r ios que é 
um cl eote~ m ol'l'os qu e te.m aclm it·avel v~s ta e n esta pa rte (co m 
o f.tv o t• ele De ns ) se ac ha rá muitos have t·es, porém pa1'il. ella 
se it·á d e po is ela P a sc hoa pe la I'Uzão elas va rzea~ qne ex istem 
qne d ão ma li nas, h a gen t ios e é prec iso anda r com caute la . 
g~tn rote iro me cl ~ 11 o cor on el Bar th olo mett Buen o da S ih- a 
qne fez meu tio S i m ão B ue n o da S il va e de se u pai Bar th olomeu 
A n ha n ! uera e lhe n ão cu s ton po:~cas rogativ:ts p a ra lh 'o tit· a r , 
qne m 'o d e u pe lo inter esse ele 11m a ca usa que lh e pat roc ine i un. 
c idad e ele S . P:J. Ill o 2 • An les ela fu ndação de V i \l a Bella p~ lo 
Exm . S l' . C0 tHi e d ' Az11n bnja ve io ela ca pita nia ele S . Pa ul o 
pa •·a Cnyabá Domi ng~s Pel'e ira Mascarenhns co m o prese nt e 
o t·i g in a l : po t• s ua mol'te (ie<Ju em poder el o i1 lho o cap.i tão 
N orbe •·to Ca l'doso de F ig ue i t·eclo. jVotiaias elas minas elos ]lia·>'· 
l JJ1"ios otfeo·eoiclo por .João L emos elo P•·aclo ao E;J;m . general 
Lui~ de Albuqucrq1•e. . - A nel a n do ant ig a me nte Bartholomeu 
Bueao ela Sil va no se l'tã o p :t l'a o r u mo en t re poente e nor te 
acha r am o r iacho ch a m ado P a r a ipeba e m s ua3 h :t l'l' .tn cas 
mui to ou t•o q a e, se m in s~ r y.m ento d e extr ahi t• a pa nh a r a m umas 
poucas de o i t"LV as e n t t·e as qu aes u ma .fo lh ita de se is q ne p Ll
ze t·a m na mã o ele N. S . el a Penha ele S . P;wlo . Estes h.ome ns 
mais cubi çosos aos g e n t i ' S qne a o ouro 11ão fi zeram d e !I e a 
es ti mação q •e h oje se fa z . A in da qnP. h ouve n lg um com o o 
cot·onel An to ni o Pi res el e Ca mpos ')Ue ~ambe m l á andou , que 
d izia por esta r~m faltos d e polvot• a e fe rr a menta e ch e io d o 
IV nt io, não t ive l'lm ant ro r emecJ.i o q u ~ l'ecolhe r e m·se pa r a 
S. P a ul o, como üze ~a m , com J1 l'OJeC to cl volta l' em ap rest.nelos . 
Cbeg aclos qne fo1·am a cl 1La c !clacle a ch a ra m q ue M Mi n as Ge •·Ms 
de novo se freq nenta r a m com mu ita g r a ndeza que os obt·i gon 
a passa t•em ·se pam e las Psq necPn ch - se el o q,tte em oturo tem po 
t1n ham v•st o c a!ise :t 'tarlo ele .ob•·a r. E com o n e m todos q ne se 
me tte m e m Minas ach a m o co be rla l q ne procu ram , sa hinclo 
m m tas vezes ma is necess ita rias, como acon tece u a 0 dito Bu Pno 
que se viu Lã.o pobt•e com o nunca , es teve tendo n ove filL os pa m 
ca~ar, e m Cll.J a necess td a cl e s" !e m bt·ou elo q:1e ·t1n h a vi s to no dito 
Pa ,·a ipeba .. Pe l0 qqe olfe•t•eceu esua co nqui.s a ao S t·. g e ne ra l 
da cap 1ta m a ele S . Pa ulo e log o lo mon v. m ão a empr ez:J. e 
dando-lh e todo o soccot•t·o l ambe m fez o capi tão -m ót· t•egenle 

1 Tenho notado que em tod'l s as vezes que ha invasão à o genti o 
sempre s e d;i ou g.rnnr!e desc ui do o u gl'ande c onfiança na a.pparen Le 
paz c o)n que o gen~w cúS ~u ma en tl'ar . 

2 Seg! mdo o St·: José ,Mi•:aoda fo i este l' i:lteit·o aado a o R everendo 
Dt• , J o ao de Almeoda e S<L, YJga t· •o de Ouyabá. · : 
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g uarda-mót• do sett descoberlo . Ma t•cLott o t•ef'er ido Bueno al1i · 
maclo deste ca lot·; ru as como .i '' neste 1empo esutva cl esco bePto 
Cuyabá e e t•a o ca minho pol' onde havia de e n tra r, corno pel a 
prim eira vez ·tinham feito , t~meu s~ pe lii distancia que faz de 
~ - Pau lo ao Cuyabá desa11imassem os sohla los e desertassem 
P<\ 1' ;). u ~l yab:í. Pt·o~ Ul'O lt rttlll 'J cl i fl'er .• u te dando gt·ancle volta 
p e l,>;; sel'tões ele Ooyaz e como h ttv iam bastatüe; annos, j á 
es·t.tva alg.tma cou;u esquac: iclo, ainda tomando a r efe ri ,la 
volta não poncle 11 0 clecut•so ele L1·es a nnos topar com a parage :n 
ou pam rnelhot· d izer- Detts não foi servido - .'I esta de li gen
c ia , fuz exp~r1encia no Ribeirão ele Goyaz, achott-o, descobr iu 
ar1n ellas m in as r;ne _hoje ax isLem e como j :i S 3 achav:t m dto 
ve l lio, só cuidava em in.st:u- a va d as pe>;oas que pPocnras;;em 
a dita pa r agem. ]!; c.Jm eil'e ito s' animou o C.Jt·o nal Amaro 
L eite a mel Ler-s e n l s er~ão com 300 homeus, m as como era a 
entrada de Goyaz, se mp,·e ''rumo foi clifl:"e rente, [!elo que apena s 
pode raiL1 chegar oucle hoje e o loga r d os Ara •s . . li: me pe r
S!ta clo q ue o m"smo h a de acou tece t• ás e xpedições que p ro
ximamente , me di ze m , fez o s·r. genera l ele Goyaz . O certo 
para se entrat· e cl escobrit• o dito Pa t·aopéba como d izia o 
c~t pi tào-mór regente Badho lomeu B ueno ao cot·on el An to o io 
P1res, é entt·a r em Cuyabá pt·oc ·l'U11do· levar ru n:o entre norte 
e pue nt~ , levando o sertão elos Bacca l'i s á clir. e passa n t.lo 
]JP lo se r tão dus Aguetis e mat·chanclo a r umo rlit•. p !'ocu rar 
o g-e ·1tio chamaclu ~fambel'iám da l iugtta ge ra l com quem 
j á ti,-e fa lia e tem visto paPte dessa c~mpanha que acho 111 ui to 
suff'tciente para OLLt ;·as minas gentes. [s to é o que póJ e info r m ar 
a V. l~x. o seu mais h cun ilt.le wbd ito.- fo"io Le• li Os do P.1· .. ulo . 
CarLa de Ig nacio Xav ier ao ca pitão-gP.11eral ele i\L.ttto Gt·osso 
L uiz ele Albuqncrque :.... Illm. e l~ o.:m. Sr. - Attendeoclo a o 
commum prov,> ito desta capitania e da Real Cor ôa ele Sua 
Magestacle, e rara sa tisfazer as dec i lencias claq te lles q :te 
occtlpam no exe rcício de minet·ar: H.ecur da humilderne,lte 
Jgo acio Xav ie t· e se· prosva aos pés ele V. ]!;:;: • pam qtte s • 
di g ne ;•Loead e r ao bem commum clestes povos, em lhe ma ndar 
cl a t· o soccnrro nec~s ,al'iu ele ge nte e mais petrechos necessa t• ioJ 
p ara it• explorat• uma comp · Oh ia a mais abtt nclante d e ou ro, 
na sitttação cbam ada dos Mal'ty t·i·,s, ele que eu e outras p~s s oas 
io telligentes ternos noL icia dada p or tres ín dios exist~ ntes 
ne,ttJ pa iz , o~ qnaes são n acion <Les da di ta pamgem, e tendo 
aveeiguado elos mes Jnos log -•t•es cel'Lon t' ios e demais g ntili
clacles que por lá es tão, e da llclo -me nnt•c ia elo muito appare 
ceu em tempo ele agua, e refe rindo m ais q ue J oão Lem e , se 
não fa ll ecesse , estaP ia j á m a nil'estarlo o dito lag a r , e me ihor o 
p oder :í. V. l~x. conhece t· d as info rmaçõ _,s qne cl elle tome i e 
incl ltsas ponho na 1wase nça ele V . l•]x. O cap1Láo Agost inho ele 
SirJue ira , il:lanricio de Campos e Zacharias dos Santos aff: emam 
r1ne i1Jtl o-se por teP ra desde a pa1·nge m dos Araes,_ nao fica 
mui ·o d is tante, mas tem mtu tJ. immenstdacle de n•w oes ge nLt 
lescas : a ta nação , i\locai ré ; a 2• , Apiacaz; tt 3a, 1'tu·moim; 
a 4'\ Cormú; indo - se pot· ter ra a viagem é muito diHit.:u ltus::t . 
Ha ele se ir pelo R io Gt·ancle abaixo até a b,u·t·a elo Paraná : 
no Rio Gt·ancle ba a nação Caraya e elo Rio Grand e p a ra o ela 
lín g ua geral é só me io dia ele viagem por let·ra , e dali i S3 m:u· 
cani rumo di re ito por tel' r a ent re dous rios : u m chama-se 
Imba ura, fica pat•::t d it•., ou lt'O fica p:11·a a esq . e ch ama- se 
Paran á, e vão- se por e n~re dous ri us até as callecei ras e sóbe-se 
u m mor ro. desce - se ao Araes , onde ha o:tro e são seis dias de 
v iagem. Q ~an elo os meus pa t•cntes iam clat• no gent io Araes, 
eu tã o nó;; e t· amo3 r a pazes , e nos contavam r1ue ha via mtti to out·o 
e CJLI C os enfe ites com que ~e p rep Jra,·am e a dornavam suas 
c.ria.nças eram folLeLas inhas ele o ' l!'O fu t·aclas e observam o ~ 
cfue todas as ba ~Ide i t·!ls que tem s::t.h iclo ele Goya;~ em p rocura 
c este l ega r tem 1clo fot·a elo rnmo e asseg ttramos q ue indo pa ra 
g uia. sem duvida a lg uma havemos d., Je va t· á dita pat·a.,.em . 
'f ambem o defunto João Leme foi a o meio elo al ojamen to ~ntes 
ele 1it· mos pa r a o poder elos ln·ancos, afim ele l he most t·ar-mo 3 
o nde h avia otu·o, 11 l he d issemos q ue clahi a se is d ias d a via 
gem, que é no Araés , havia rnttito cabedal; mas como._o seu 
intento fc> i apr isio nar-nos, como fer. na mesma occas 1ao q 11e 
nos trouxe pr~sos e por i sso não s uccecle tt o bom in tento e 
tambem por caus~ de sua moJ•te. A' vista elo ponderado a V. 
Ex. o bom exito des ta mesma boa d iligencia , espet·o que V.I!ix. 
informado por pessoas i n ·t e ll i g~ ntes desta villa, haj~ 9-e m~ 
conceder os soccorros conduce ntes a tão boa desped1çao . E 
pot• es ta graça não cessarei ele implorar ao,; céos as boas fe li
cidades no gove r no de V. Ex . q ue De tts guarde a Ill m .a ~es
soade V . Ex.-De V . E x . h umilcle SLibcli lo I _qna.cio Xa.vtel· . 
Cui::tllá, 15 ele novembt·o de 1780.- Cal'la do Mes tre ch Campo 
Antonio J osé Pinto de Figueiredo acompanhando a antecedente 

ao gE}nentl Lu iz cl'AJIJ•tqnet•que. Cniltbá , 29 de dezem bt•o de 
17il0 . Da mesma orte man cloi fazer uma solemne e11t t·e<>a do 
cele br patarata Ig n Leio Xavier, illclicanclo m iudamen~e a o 
St•. General ele Güi' UZ as pa 1·tea viciosas elo t.d traLanLe que 
pot· ca<Lsa destas e elas costumadas q 1e ixas o manuei al ~um 
tem ;1o para Coimbm, pot•ém s •rnpt·e ficou ela mesma so~·te . 
El le na verda de intentou escapar-me, po1'•1uanto não fazendo 
caso d os guarda > que o vig ia vam para o ter· pt'ompto a té á 
Yolta ela decisão cl •?. V. lfl~., sempt·e no eles i no ele se occu lta r 
ce>m os filh os ele Ft·ancisco P eclt'o onde o ma11clei bnscat• e r e
colh r á cade ia , pat•a não ~et' tanto traba l ho cl ~ pr .. cttra l-o 
coJU'J f0i-me pt·eciso no pr incipio que só depois ele 17 d ias dei 
co rri ell ; na ,·erdatle Exro . Sr., o ~r. Lttiz ela Cunha foi muito 
fac il em crer nnm tratante de quem não tinha o mais Jev t~ co
llhecimento s ~ m q ue p t' imeit•o pt·ocu t· a sse alo-t11n as pl'ececlentes 
inlo t·m ações. Lá vae em IJoa segur a nça . ~~r certo o eagano , 
não ha cltiVlcla , pois q ue t ive a ca rtella de manda r vit• os in
cli"s pa m me inform>trem e~actam e nte e i nrpt iridos por cl i ver
s •s moclos t'eopondera m que nada sabiam , n•m enim natut·aes 
claque tles postos, t inham vin do muito pequenos e qne a Sita 
ling tta e ra ge ra l e caso ell ~s ditos itiLentMs am ir para sua 
tena não podia m a certar com ella; qua nto ><qu~lle sePtão dos 
Ma rtyl'ios, qne o tal Ignacio era mnito caea:mbJle it· o e menti· 
r oso . que a lgumas vezes i11cluziu- os para fugil'. Com o fa l ta1•a 
o ind10 Mauricio po t· tet· fugicl com outros muitos elo loga t· tle 
Gaim a rã es e o ta l l)aucloleirJ elo lg nacio t• e pet i ss~ m li tas vezes 
qne era o m ~ lhor guia sendo d a mes ma na çã o el os dons, por 
vezes de te l'minei ... os solclarlos pel 1 Araés ontle rne dizem q ue 
está e os q tte fugi r 11 m o le vas sem j):tl'a que não houvesse do 
tal chamado clescobr icl •r . .... ..... . . . .....• . ... .• . ... • . ...• 
Participação ele B •r~holomeu Bue no a o capitão -genet·a l de 
Goyn.z Tl'i s Lão ela Cnnha. - Illm. e Exm. St·.- Meu Senbot• 
- Pal'licipo 1-me Alexa ndr e Bue no q 1e V . Ex . me hon ··ava em 
ma ncla 1' r1ue r emettesse o Relato rio on Ro te iro dos Ma rtydos 
qne existe na capitctl de V. Ex . cujo g ui ão princip ia no rio 
Vermelho desta comat'0a de G •yaz q ·te [l 'H' ser· t ão dilatada 
j-11·nadá, ce t·cacla de pJrigos e ch~ innundações do \t•:,guaya , 
c:> nsta pil l:l. >l n~ i gu i dade tet•em trans i ta lo duas bandeiras mui 
pop 1losas e de llas nunca se enconi t· ou mais noticias . Suppõe
se tet·em l'all ecido arogaclos nos alaga •Iiços ele Ar agu«y . O t'O· 
te it·o ele r>1eu avo conta que os Martyl'los es tão na gentll iclacle 
Bacai r iz e porque falleceu n es ta casa um ''elho vct·>ta cldit•o ele 
n ome Gasp ll' Lemos, o qnal diz ia qtte na co mpan hia ' lle um 
pre to fót·a em uma . ba ncle it·a apreoionat· o rel'el'ido gentio, e 
mos trua um braço a le!j<>.do el e uma setta d essa gentil idade : 
inclag!1ei e niiio clelle o l aga r e rn qtte essa nação habitava, 
disse-me C!tLe é em um chapadão qtL clestila1·a as cabeceiras 
elo rio Cuíabá c p 1ra o lado can tt·ario t·egavlt as cabecei r as elo 
rio hab itado pelos Bacait•ir.: si esta qualidade se estende nessa 
unico rio, ahi p et'lnaaecem os Mal'tyrlios em pel:lras de aspecto 
bonito o u boruicla q ue se miram ne l le os objec tos como espe lho 
cu j a a l t ura a p r111110 é d e cl ous pinl~e i ros e o co m pr;men to Cjtt~ 
se es Lende pe la l'!ba nceu·a elo r to e de uma l eg ua. No tecto 
então es tão pintados os ~l<u· tyl'ios de cnt•mim, côe da mesma 
peclt·a onde não se póde chega r pot· formàt• um t on·eão mu ito 
a prumo. O rio banha o parecl iio o nde es tão esculpidos os Mar
tyrios . Deft·onte cl elles existe unHt bola como tle j oga t·, mas 
sissa ele ouro. onde a lancou um d a comitiva de meu avô 
dentro elo rio· cujo aconteciÍn ento succecl e n naquell e tempo por 
não saber - se a i nel a o va lor elo om·o, pot· em, depois de conhe
cida nas geraes a es tim ação elo m e tal , logo lembrou a meu avô 
a boia. Diz ia ma is que a formação claque lles l agares perm i t
tiam alta g t·ancleza ele riqueza . I ndaguei ele Gaspa t· Lemes 
que d ias se despende ri a de j ornacla de Cuya lní ao Bacairiz, 
r espondeu que em 20, e q ne pa ra Já ir bastava o g ui ão ele 
Cjltalrluet· Bororó. O l'io h ab iLadopelos Bacairiz em CUJ<li ri ban 
ceit'a a prumo existe os Marty r1 os e na figttL'<t e plantaçilo do 
t ~ t·t·eno como o rio de Sapucahy na estt·ada de S . P aul o á 
Goyaz. A clifficulclacle está em saber-se de qualque r gentiliclade 
s i os B:tc::til'iz h a bi tam em um só rlo, porque poder ão morae 
ta m bem em ou L r as. S i V. Ex . nascido par il co usas gm ndes e 
p:u ,\ se t• alvo ele irtveja elos ~naiol'es ang men tos, qu izer manda t• 
descobrir, abona aiTit·mat i vamente a fe li c idade de V. Ex. que 
h a ele consegu ir. H ei ele est ima t• o bom snccesso e que V. Ex. 
me honre com o ti tu lo d e criado . Falta m-me pa lavras que 
expliq,tem o m eu ag-caclecunento por d ignar-se V . Ex. receber 
o meu ftllto Alexandre por seu ceiaelo. A obecliencia, a elili 
ge acia e a prompta execução agmcla rão a V. Ex. Pesa- me 
nascet· lão despido ele mer ecimonto qtte não tenha a glor ia, ele 
honrar- me V. Ex. com r epicados pt·eceitos que a pontua l 
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execução certificar ia o meu agradecimento, que é a moeda com 
que se póde pagar ben eficios aos gra ndes e pod erosos do 
mulldo . Deus rli!ale a vid a de V. E:t. que poz a empreza em 
obras tão meritorias. Corumbá, '13 de junho de 1799.- Illm. 
e Exm. Sr. Tristão da. Cunha, general de G •yaz- B~ i.ia os 
pés de V. Ex. o mais obediente criado, B artholomeu Bueno 
de Campos Leme e Gv.smão. 

MARU ANÚ. Rio do Pará . Acct•r scente-se no fim :- En
contram-se neste rio muitas tazendas ele criação, cuj ns campos, 
por um lado, vão ligar-se aos elo rio Villa Nova, e por outro, · 
aos campos do Palma, outro trib. do Matapy. Outros escrevem 
Maruanum. 

MATHEUS (S.). Cidade do E . San to. Accrescente-se no 
fim:- Monsenhor Pizarro, em suas Jl!lems . Hists. T. TI. pag. 
104, diz o seguinte: "' A Freg, de S. Mathe us , fundada na 
Pro v. de Porto Seguro em si tio distante tres a quatro leguas 
acima da barra do rio S. Matheus , denominado na sua or igem 
C7'iaaré, é a segunda creada pelo pre lado Bartbolomeu Simoens 
Pt>reira, c•1jo principio conta a tt·aclicção na arribada de um 
barco desarrorado, que , e ntrando a ba rra, livrou de naufragar 
os navegantes, por quem se pov .. ou primeiro o lagar, distante 
dali oito l~ guas, rio acim a ele Santa Cruz, onde fi1eram as
sento. Agradad~s, portanto, c>s novos colonos da situação e da 
vivenda por achare m fartura de peixe e dos generos precisos 
á subsis~encia humana, induziram a sociedade de algum as fa· 
milias da capitania do E. Santo, pa ra os ajudar no trab;dho 
da cullura da tena e fa ml-a mais cobiçosa de !tabi taçào. P or 
este modo se povoou o terreno de novos colonos, q11e felizmente 
foi visitado p· lo Padre José de Anchieta, passados alguns 
annos, indo no exercício da missão; por ch Pgar al li esse Mi
nistro Eva ngelico no di a em que a Santa Igreja solemnisa o 
martyrio do grande Apostolo S . Matheus, deu ao rio da s ua 
proximidade o nome do mesmo AposLolo, com o q·ntl ficou 
tambem conhecido o continente . da sua cit·cumvizinhança. 
Dahi s" originou que os mo1·adores do paiz, del iber ando erigir 
um Templo, levantaram, antes do anno de •1597, a Igreja, que 
dedicaram áquelles Santo, na margem d-? rio e sitio chamado 
Porto Grande. Rendo curto o Templo, se constru iu outro mais 
amplo no alto de um monte; mas a!'l'uina do pela · fraqueza 
das paredes , foi necessario que nova edificação no mesmo 
sitio, e com parerles semelh a ntes, substituisse a fa lta da 
dAcadenle . Por pt·ovidencia de 23 de n1arço ele 1751 entrou 
esta Igt•eja Panchial na classe das perpetuamente cu!ladas . » 

MATTO. Lago do Amazonas. Linhas 2. Supprima-se- e 
mun. de Silves. 

MENDES. Parochia do Rio ele Janeiro. Accrescenle-se no 
fim:- Ahi fica uma fabrica ele papel da Compa nhia Indus
trial de Itacolomy. 

MERCÊS D'AGUA LIMPA. Pov. de Minas. Accre~
cente-se no fim : -Pertence ao dist. de S. Thiago e mun. 
ele Bom Successo. 

MIGUEL (S.). Antiga po~. do mun. do Páo dos Ferros, 
no R . G . do Norte . Accrescente-se no fim;- A vi lla, que 
foi ins1allada em 15 de seteml.Jro de 1884, fica no a lto da serra 
do mesmo nom e . O mun. limita-se ao N. com o mun. do 
Pereira (no Estado rio Ceará ) ; a E. com o do Pá o dos Ferros ; 
ao S. com o de Luiz Gomes e o de S. João (no illstado elo 
Parahyba); a O. com o mnn . ele lcó (no Estad·l do Ceará). 
A pop. é de 4.6v0 h abs . O territorio p~oduz canna de a ss uca r 
algodão e todos os cereaes proprios dessa z.ona ; sen elo o al~ 
godão a maior producção. 

MIPIBÚ. Cid~ de do R. G . do Norte. Accrescente·se no fim: 
-Segundo o Relat. do Dt·. Albe1·to Maranhão (junh o de 1894), 
pa.gs. 50, S. José do Mipihú foi el evado á ca te!!ol'Ía ele mun. 
prlo Alvará de 8 de maio e Carta R ég ia de 14 de SPternbro de 
1758 e insta llada em 1761. A cidade fica á margem esq. do 
Trahlry. Confinn. ao N. com os muns. de Natal e Macahyba , 
a E . cum o ele Papary, ao S. com os de Arez, Goyaninha e 
Santo An1onio e a O. com o de Santa Cruz. A pop. é ele 13.000 
baba. No territorio desse mun., corno em quas1 toda a zona 
denominada Agreste, cu ltivam -se cPreaes, algodão e ca noa de 
assnc,.r. A producção do ass 11 ca t· póde ser avaliada annnal
menle em '1.275.000 kilog1·B. e a do algodão em 315.000. 
E:dstem (·1895) no mun . 19 engenhos, sendo um movido a va
por, 13 machinas de descaroçar "lgodào, sendo tre• a vapor, 
e duas pequenas fabr icas de cigarros. A industria pastol'il 
constitue tambem um dos ramos da riqueza do mun. O mun. 

faz o !eu mo"imento pela E. de F . do Na tal a NaYa Cruz, em 
uma parRrla e estação, que, embora se achem no territorio do 
visinb.o mun. de Papa ry, fi cam a pequena dista ncia da cid ade 
d~ Mipibú. Comprebende os povs. Vera Cruz, Boa Saude e 
La ra ngeira s dos Cosmes. 

MO CAITÁ. Log . das Alagôas. Em loga1· de Porto de Pedras 
- le1a-se - Porto Calvo. 

MOCOCA. Cidacle de S. Paulo. Accrescente-se no fim ;
Foi creacla dist. pe la Lei Prov. n. I5 de 5 ele a bril ele ·1856 e 
com . pela Lei n. 80 de 25 de agosto de 1892. 

MOGY-GUASSÚ. Rio da S. Paulo. Linha primeira. Em 
logar de -elo ~stado de S. Paulo - leia-se -dos i!;stados ele 
Mwas Geraes e S . Paulo- e accrescente-se no ·fim:- O en
genheiro Joaq11im ele Almeida Lus tosa (Relat. do inspector ele 
T erras e Cblon1Sação de Minas Geraes, 1896) diz, tratando 
deste rio, o s ·guinte : "' T em suas cabec~ iras na serra do 
Carapuça, proximo da Estiva, e na do Bom Retiro. P e.ssa 
a Ulll kil. de Jacutinga e a !!; • de F. :Sa p:~caby ma rgea- o pel a 
esq. durante cerca de 12 kils . para atravessai-o depots. Apre
senta pro ximo de Ouro Fino uma forte inflexão, mudando de 
direcçào NN\V. para vV:SW., contornando assim um dos 
contra-fortes da set·ra das Antas, e C<lDServa esta ultima 
direcção até passar a fronteira. A l8 kils. de J acutioga, 
fórma o rio a no ~uvel cachoeira elo Sallão com quasi '15 ms . de 
altura no seu p .nto mais elevado, sendo o ultinto salto ele 10 
ms . » Alé m elos tribs. ci ta.1os, recebe em Minas, o S . Pedt·o, 
o S. Paulo e o B'orquilha e em S . Paulo o Araras e o Fert·az. 

MOJÚ. Rio do Pat•á. Accrescente-se no fim: - O B. elo 
Marajó diz: « E' este um dos bel los rios da prov. do Pará com 
um l>ello cu!so muito extenso , que se BU]JpÕe ele mais de 600 
ltils., com uma largura em grande parte do seu curso superior · 
a do .s kils. l!;mpreguei a pal'avra sttppõe e com ve,·gonba o digo, 
pois que com sua embocadut·a a uma hora ua capital, vendo 
q •e pelo can a l de Igarapé-mirim se acham suas aguas ligadas 
ás do Toca ntins, recebendo a 300 kils. de buca o Acará pela S'la 
m:J.rgem dir ., e á g t•ande distancia da foz pela mat•gem esq. o 
extenso do Cairary, elo Ljual por um aff. se passa ao Tocantins 
a bH.ÍS:O de Moc<J.j uba, em · ft•ente á ilha do Tamanduá, ha bitado 
em uma extensão cl • mais de 400 kils .-- é cumtudo multo poo~co 
conh~ c1clo na u!. i ma parte do seu curso, assim cu mo no dos 
seus atl's. O Ca1rary, seu aíl'. de muita exteosão, é lambem 
m11ito pouco explor..tdu. O volume de aguas do Mojú enriquP.cido 
pelas do importante r.o Acará, e t•eu uiclo ás do Guamã (ün
propriamente chamado assim) é que formam o rio Guajad. 
ou r1o do P a r á .» 

MOMBAÇA. Rio de Minas Geraes, em S, Domingos . do 
Pt·ata. Accrescen•e-se no fim:- Nasce na serra do .se u nome, 
perto do murro dos Allemães, atravessa a lagôa ela Barra e 
desagua no rio Doce. 

MONTE ALEGRE. Dist. do mun. de Campos Novos em 
S. Paulo. Accrescente-se nn fim:- Foi elevado á mun . e in
corput·ado á com. de Campos Novos do P a t•anapanema pela Lei 
n. 400 de 22 de junho de 11596. 

MONTE SANTO. Villa da Bahia. Accrescente-se no fim:
t< l'io or ig in al do compromisso da Irma nda de do Senhor dos 
Passos ele Monte Sautu data do de 12 de julho ele 1815 en
contrei entre os m ·sarios mais g<·aeluados a ass iguat.,ra de 
Joaqnim ela Motta Botelho. Em •78ô, o misaion a rio apos tolico 
capuchinho da. nação ita!iaoa Ft•ei Apollina rio de 'l'odi. fa
zendo a santa missão naquelle logar, mudou o nome de Pico• 
Arassú para o de Monte Sa n .o e coilocou em uma capellioha, 
que alli achou por acahar, uma vta-sacra a que deu o titulo 
dP Santos Pas~ os . O Piao-ilrassú. ou Monte S 1nto eleva -se a 
781 ms . acima do uive! do mar. Na fralda oriental da serra 
de Monte Santo estende-se hoj e a villa deste nome. » (Relat . 
so bre o me teorito do Bedeng6, por J. C. de Carvalho, ·1888). 

MONTE VERDE. Parochia de Minas Geraes . Accrescen
te-se no fim : - A pHt'ochia fica á margem dir. do rio Monte 
Verde, em ttm pequ~ no OJlteiro, o!baudo para outro maior, á 
pequena dista ncia da serra Negr:1. Além da m t\L L'IZ. poss •1e a 
peq ·•e na cap -·lla de N. S. elo tiosario e a filial consagrada á 
Sacra Famtlia, a 15 kils. e inaug•trada a I5 de agosto de 1895. 
J.a voura de ca fé, c>~ nna de aRsucar e cereaes. Ct'iacão tl e gado. 
A pop. é de 4.500 habs. Dista da cidade do Riu Preto 24 kil s ., 
3u de Lima Uuane e da f reg . de S. Francisco de Paula e 36 
de S. José do Ri.o Preto . 
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MONTE VERDE. Rio el e 1\linas Get·aes . nJI'. elo ri o elo 
P e ixe . Ac3rescente-se no Jlm : - Infor·nutm-n o's n ascer esoe ri o 
na faz enda do Pão de Angú, na sen·a Negra . lct· um cu t·so de 
(jJ kils. e s ua fuz na f'reg. lle S. Franci >co de Paula. , Rece be 
o ribeirã o S. Luiz . 

MORRO AGUDO. Parochia ele S . P;tul o . Linha.s 2, e m 
Jogar cle - mun. el e Batataes - leia - se m un . elo E: Santo el e 
Butataes . 

MORTES. Rio de Minas. Acc rescen te- se no fim: - Ô Dt·. 
Au no us to ele Almm L acet•cla (dt.) d iz : "O rio elas Mortes 
é o" col leclor orc:t·al elas a"'uas ela t3acia e o nni co a que 
se possa appfica r ~' den"omin ação de. R io .. E' aff'. elo Rio 
Grwtde e ten1 sua ban•a em lt·en te a ser rmha elo ~lacata, 
pe t•to do at•t•a ia l desse nom e , séde de um dist. el o mun. ele 
LaVl'aS. Sua clirecção ro ed ia é ele E. O. ' te rldo um pel'cur .;o 
el e 2i5 kil~ . Sua. maior lurnour·a é ele 100 me ti'Os . Nasc-e ent t·o 
o morro Que imado e a se r~'' ela Conceiçfio; sua ro ,He pr·in
cipal tem o n ome ele ?'ibeirão d~ St<Cc>vfio , ~~ ~~~ ~anha o pov . 
desse nom e, passa ndo a ci <: rwmroat·- se. nú~t• ·cw dc. P1·c•tc•, 
abaixo ch fazenda do Ma r acu.Ja . M~ ts ::v ltanle r ecebe ~ s aguas 
elo .-i bei,•ão ele S . Sebastiã?, Cjtte ::1./guns CJ ns idel' am co:no <t 
vercl ade it· a nasce n te elo ,·io dros Jlfo,·t es. Col'l'e es te s emp t·e em 
te rreno g neissico, e, co rl'entoso, co l'ta um valle prot'undo e 
s inuos o <Jté o r egis t t•o ve lh o, onde é uiTavess:•clo pel a E. el~ F. 
Centl'a l, fol'mando, embaixo ela ponte , peque na caclu e tr a . 
Até ahi percorre o rio 30 kil s ., c desce el e 1. 200 metros ele 
a ltiLu de a 1.020 melros, clesni,·ellando- se ele ·JSO· metros. Ao 
chegar ao Registro Novo o valle se a ta r·ga um yonco, se rp~n 
te jnclo o rio em uma pequena nu·zea , p ara aclwnte S3 estr e t
·tar, até em fr·ente á faze n da elo 01'. Sá l<'ol'hes, on de se a larga 
ele novo ao rece be r o Bandeirinha, que desce de J oão Ay l'es. 
Muda então o l'io ele clit·acção; \'indo ele NE pa rll S , V, co l'l'e 
para N\V. conservando -se n e%e t'ttmo até um pou~o ad iante 
el a l!:staçilfJ el e Pr ados . Logo adiante eln ponte do Co>me o valle 
se est r ei la até á Ponbe No l' a, o nde ex iste e xtensa v :tr zea , rtm 
ta nto v laga.cla pelas enc hentes e pelas ch ttl•as, que for·ma m 
varias lagOa~ n·1s depres;õcs el o terreno lal'l'a tl n pelos antigos 
mine iros, pl'in c ipa lul e nte nn m a rge m esq. Dc~ce "e mp1·e co t·
rentoso. em vn li e estwi to, até á l~sta~.ão ele li héos, com a lg-um as 
cachoe it•as, Tem ahi a a lti tude el e L OO~ metros, desn iv~ l 
lando- se de 20 metro> f1 pat"tit• elo R egistt·o Velh o, e m uma 
ex Lens:'io ele 25 kils. Logo adiante ela l~stação, o rio faz um a 
serie ele cach r.e iras com um a <lltura total ele 50 m e tl'os, obri
ga ndo a E. de F . Oes te a ttm longo desenvo lvimento pela g t•oLa 
de um pec1'1e no eot•rego . O rio r e pt·esaclo pelo g ne iss , que a hi 
t em o aspecto gr·atl itoi de, cortado pnt· ion ume r·os veieir·os, 
pa%a prime it·am ente em estreito ca na l, el e menos el e d ·•tts 
metros de largo, precipitando-se em Lella queria e r eclom oi
nhanclo depois em profunda hacra Clt'Cttl <n'. par u co n t rnuar, na 
ex tensão de 200 rnetros, em l onga cor·rede ir·a . W 1tm bell o espe
clac uh para os Yi aja n tes de'w trecho el a estr a da Oes te de Min as . 
Alguns kils. al ·aixo se encontram mais d ttas cac hoei,·a, , e, 
sob a Ponte do Vit'tJ, umu te,·celt·a. E ' a pa l'Le m ais lol'ln en
·tosa do ri o. D' ahi em clianle continua, ora em 1·alle eskeilo, 
ora se rpe nteando em be l los ' 'a t·gedcs, alé o a t• t•aia l elo Barroso , 
onde ch ega co n a altitude de \:) 15 m ebl'Os, clep1is ele um per
curso de 13 kils. Oe<sa •'Siacão co me a o vnlle a a la r Q'a r - se . 
f"orma ndo PX~e nsas vat•zeas, 

4
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elt> um r os:u·io, c nj ns ter'l'enos, em cum:.elas horis un ~aes, for·am 
depo~itad o~ pe las aguas t•e presactas a nt ign m•' ll Le pe la el rrr· ez tt 
elas t•ochRs atravessarla.s, quancle o d o pt·,oc · ~t•nv a ainda o reg i
men nat.nral. A vat·gem da Inver na da e a m a ts vasta e a 
m~is f~ rtil ela r eg rfi o . No kil. 5:J , anele o va lle se est.reita, 
houve necessari amente umu represa , e , qu a ndo esta rompe u-se . 
na pla nura fo r mada pelo depos ito cl fls det ritos nl'l'ast:ldos 
pelas aguas. pt•ocut·ou e rio cava t• ser t l e ito, el ei xa n tlo aq ui e 
ali L s ul cos , ho je che ios el e ag-nn, "nte~ cl~ tt·aça:· o a lveo ~clu~l. 
Acliant ·· ela l nl'ernaela o valle se esl r ettu e as mat·gens sao 
mais ahrnp•as; o rio semp re correntnso , depois ele muitas 
volLas , ch~ ga á estação de Pmclos. Dn Bat'rPso a es ta e.s tução . 
em um percurso ele 20 kils., desce de 13 meLros appi'Ox tm ada
m e nle . Logo adiante de Prados. e m uma fl"Cjl.lellt varzea . as 
ag uas ~e es tag nam for·mancl o varias Jagô:ls, a lgun: as ~h~s 
quaes c]esappa t·ecem durante o tempo secco. Pouco aba rxo clrr·t
ge- se o r io francam ente pat·a O. a té per to ele Mattosmhos, 
onàe no\'ame nto se IOl'Ce para N\V a té á cac ll otl it·:J. do Pombal, 
passunclo logo adiante a tomar o r umo de O. A pa rtit- elo S iti o, 
t em o rio quatro direcções, pat·:J.llelas duas a duns . Aelran te 
de Prados segue pouco mais ou m enos a clirecção da falha, 
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a lli d el ineada pelos quartzitos, para depois co rta,l-a not·m al
menle até ;i cachoe it·a el o Pombal. e seg·uir paral ieJamente á 
elirecçi"lo ele umao uL m . Até T ira den tes cot'l'em <tS ugu>ts com 
m enos Ye loc id acles , sempr e em Jeito sinuoso, e, " p;u·tir elo 
Estribo ela .E3per ança, em v~rgNlos m a is 011 me nos largos, 
pontttaclos por pequena5 lngôas. Nas ma t·gens ainda oe en 
corHrl•.m a lgumas cap ~r e iras . De Pt·ados a 'l' t.t·aclen le> d esce o 
rio ele i1 metros. Abaixo ele Trraclent?s . com o tributa elo 
ri acha elo Ehas, S3 avoluma m as aguas e o rio Lem lei to 
maior hu·g rtru, cor r~ nclo em Jat·go e ri son bo va ll e, que se 
estreit:t. udi a nte ela fazenda do Lobi.io, p:u·a se alargar ·nas 
e ncantaclo : a~ varzeas elo Porto e elo Marça l , de ixa ndo á esq . 
o pi tlo re>co ar raia l ele i'llat lo> i nhos , com as casas brancas 
e:>coucliclas no ve r ei e escu t· o ela s a r vo ,·es ele sua o; ch aca ms . 
As senas elo L~ nhe.iro e S. José d'El-Rei, proclnzicla pelo 
mesmo leva.nta.l?l ento , são a h i co,·Laclas em duas pelo ri o, qu e, 
outl"o rD. r epresad o, depositou no fundo elo lago as at·eias e argilas 
que constitttem o solo ela vnrzea , em c uja peripher ia, encos
tado ús l',·a Jdas elos mot'l·os, l avou o mine it•o o cascalho 2.u
r il'ct•o, h oj } amo n toado em val'ios p mtos . No estt•emll ela 
ya r·zea, ani ·1S el e passa r no pov . do Be ngo, r ecebe o Ça r a n
clahy, que all i chega, estenclenct.)- Se p1·egui çosumente. Adiante 
elo pov . o va lle se eslr e ttn ba stante, e, a ntes el e tomal' a 
dit·ccção de E., flll'ma v. cachoei ra do P o mba l, q ·re anli
gall<e o te pre lencle ram ill im inar, quebrando a lguns blocos da 
rocha, pa ra faciliLv.t· a na.vegaçilo cl ~ b.trcns . Passa ad ia nte 
em ft·ente :í. es laçàJ ele Sun ta lU ·a , em co ;Taclei t· a.s, J'urman do, 
de baixo de uma po!lte a lli ex is tente, ontt'a cachoeira sob t· e 
um d ique ele r ucha e r uptiva . De S . J.osé cl'El-Rci até es ta 
es tação , cae o rio ele 3-1 metros, em u m pet·cut·so el e 33 kiJs . 
ConL inua de pois, sem pt·e na d it·ecçiln get'a l ele ITI . p:tr·a O., 
em va lle es t.reito, lond o as 111 11 rge as bordadas ele capue it•as 
e camp••s, lot·m a nelo pe l'tn ele M<t ma - Rosaii ex te nsas cut·v as . 
Antes ele che.:!ar á es l.a çilo de Jbibut· rm a, vpparecem alguns 
ca.pueit·ões. peln,s Jnat·g-e ns, e a~ ag uas COl'rem e 1ll um leil1) 

lJas tant.o Sln tw so, a lcan çando em fr ente á es tação nm v dle 
m a is desca mpado e l' isonho, eleSlacu.nclo-se n o fundo a sel'!':t 
el o Bom S uccesso. 'l'em ahi a a ltitu cle ele 825 meLros . .-\ cti :wt.c' , 
div ide o ri o aqn e llfl. Sllrt' ll em duas partes e con·e sobre diqnes 
el e cl iabase , q ue cot'tam Oo g neis-; em 11111:1. extensilo el e m fl is 
de clous kii> . Sobt• e a r oci ra neg-r·a e polida, as a1·eias cava 
r am panella:; ele va rias d imens ões, anele bo r bulln m a~ agua s, 
que pass:t.m e m torv e ll inhos e espumosas , sob a ponte que 
ah i cons tru io a 1<! , ele D'. Oeste ele M.in rt s, forman do a 
co rTecle•ra elo Int'erno . Dalt i e m dia nte, caminha o rio, 
m:d s or t menos, sout' 0 co t·r ede it·as e e ntr·e pequenas ilh a~ 
r ochosas , em Jeito ele gn ei ss cortado semp re nel as t•ochas 
ernpt rvas , a té mislllt'at• s nas agr ta . ás el o Rio Gt·ancle, e ntra 
a faze nda do Ponta l c as tet·r·as ba i xas da tMrgem dil' . , onde 
se vê C' ITI rn inn s um ve lh o templo et·gu iclo a. S . Bern at·.lo , an1 

h ome nagem a ter concedido a algum mine il'o um pouco ele 
uuro elo cascalho aur ífe r o. Corre m depois juntos, o~ clo ·ts r ios , 
m a 1s serenos, ale á e>Laç<i:o elo ilirLca ia, desenvolvendo extensa 
cu r va no fra l de;~ r a set·r·inha do 1\lacaia. O ri o clf1.s Mo t" tes 
con·e desde a n a scente sempre sobre os g neiss e schi stos am
pbtbolr r.o s , sa l vo e nlt•e ;1 ponte elo Vital e a foz elo rinchn C<C
rancl:thy. alc~tn ça n rl o a !li os nl.ic:J.schist•Js , par:t dt'pn i ~ c >r ta r 
os sch t.o; tos mJC a ce os a~é a e nLr·ad a. da ,· at'ZPa nncle e<tlÍ M::t. l. tO
sinh s, fo 1'1110tlit el e q11a rtz i to ~ , us qu;te~ "e ~ncc · cle m d e · novo 
aos sclt rstos , a o al ca nçar a ha rra daq ·te lle r in cho» . Recebe 
pela ma.l'g"l.) lll esq . os ribeirões e COl' l' egoo;; : S. Sebas t iào , rrO I'I' eS, 

I{i be it·ãosinho, H.eg is tt•o Novo. Be1ncleirinha, F mu i o, r:onqu ist a, 
FelTein\, i\1 ,u· te ll ( ·~ Caixa d ,Agua, 'I'ap rinh a ~ QuinLnnil bn, 
Pru.i :-1. ou Cunt<:lgal lo, I~st i va, Açude~ Inverna da, Rodrigues. 
Ve!'m elho, Gra nd e, Ba r t·eto, F11ucln , l~s pe ran c a, J!; lv as . And ré 
Jllill rlo, As-rta Lim),a , S F l':tn cisco Xav ier , Be ngo, Th0orlor o , 
O ! al'i tt,,~lro Acima, Bt·u~Jaclo, S . Go nça l o, E~prn i aelo , ~lama 
nos~, I a nque, Conce, ça o ria Bnl'r·a, 1\I ort~ s Pequeno , R i
bett·o , Cachoeira oa P a lmr ta l , Cogueil'os, Taquaral ou Mo
r e it·a, Lobo, li'nnda ng.1 me , Pilões, Mal'lne!ln, Ano ·ada c 
Andorinhas; e P:' l n d it·.: o J oão i\lanoel , C · t mpestre~D . UL' 
sa la, R Pgrs t r·o \ ' elbo, R ibe iro, Ponte Nova, Ca i , i"l·o . B oa 
Yi~t~ , Boq,ueirão, F re.i re Alber· to Dias). Pa lllSea , P r arlos , 
Brch rn ha ,~anto An!on to.Cnnrlonga , Mor e ir·a, ~1al't' a l o ·t CHp;i. o 
Carancla hy, G lei' in, Snjo, Sape , Con go-F i n n , Pe i s ~ . Aw ra 
L impa, oerea, Pir·upeting<t e V Hrado !I' O . Duas estt:a d fls ele 
ferr·o cortilm a bac ia do rin elas Mor tes : a E . de F. o~stn rle 
l\I in a e a Cent!'a l elo Br~ zil. l~s • a 11l t ima enlrn pe la Q'Ht·r--a nt:t. 
ele J oiio Ay res, em córte ele 475met roE , u 1.117 me•r os ele· aHi·
tucle , perto elo kil. 35 l : a p rim eira est<tção é a elo .João 
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Ayres, logo adea nte da ga rgan ta . Segue depois a estra da pelo 
valle do ri beJt·ão da Ba nde ir inha , cor tan do-o duas vezes e ch e
g-ando á estação d o Si1io, depois el e um perc urso ele 12 kils . : essa 
es tação está na a lti t llcle ele 1.039 me tt•os . DPpois clescP. p ~ lo 
l e ito do Ba nde irinh a e, a tt·avessando um a garganta, a lcança a 

. baixa elo rio das Mol'tes . Car la es te ri o com uma ponte de 54 
me t t'Os, com supers tructura meta lli ca a 13m,6 a cima elo ni vel ela s 
aguas , t en do o vã o centra l 20 met t·os : está no ki l. 369. Logo 
a deante, no R egis tro Velho, segue pela bacia ele um pequeno 
carrego e pasJ>a pa r a a do r ibe irão José Ri be iro, a tt·a vessa ndo 
11m a ga rganta com LiOO melros de altitude . s~ rpe ntea ncl o pelas 
vertenteR desse c ut·so d'agua , ch ega ~m B arbacena, kil. 378, 
a 1.133 metr os de a lti tude . U:m frente á cidade , passa p elo 
v ia clucto da Boa V ista, com 39 metros el e co mpri menw, a tQm, 3 
ac ima da es tra da ele r odagem , fot·maclo de tres :1rcos p lenos de 
a l vena ria, ten do nove metros ele vão cacln. um. Pass fl. depois 
pelo Sanatorio, onde li a hoje um a estn.ção e cot•t3., adean te , os 
cort·egos do Ca ngalh eiro e elo Cabeça Bra nca , (lLLin g in clo, clep o i~ 
ele atr a vessar a ga rganta desse nome, o vaJl,, do l'ibeirão A lbe l'to 
Dias, onde ex is te hoje um n n ova es tD~ :;~ . f. ·,g·o a dean te, corta 
o ribeirã o e atravessa um a p on te cle~ i"' ,;);) fo rmada ele dous 
a rcos plenos el e sete met ros el e vão e um cen tra l a ba tido, com 
13111 ,45 ele vão . Fra ldeia as vertentes do carrego S. Be nto e va i 
passar e m d ous cortes, jun Lo ao mor ro elo Nen ê pa r a des cer 
depois a ~é a es tação ela Ressaquiuha , ll O kil. 402 .3, a 1. 166 
m etros de alti tude. Da hi em d ia nte a es trada desenvoh e- se 
pela s cabece iras elo r ibeirão ela Ressaq'l inha e passa pa t·a o valle 
do ribeirão el a Pra ia , a ffi . do Ca ra ndahy, a LL·avessando a 
garga n ta do I baté a 1. ·176 m etros de altit tide , po nto ma is e le
vac!o el a Linha Centra l. Da es tação de Carancl;.!I y, ktl. 4 l9 . 5, 
a lt~L u cle de 1.015 me tros , cort<L <L E s tra da o t'J O Cara ttdat·y, em 
eleg11:nte pon te,e sobe sem pre, pa t·a a t i ngir a sen a el as T a ipa s , 
clrue e, por el la at ravessa da ,de ixando a bac ia do 1·io el as Mor tes. 
Na serra existem h oje d uas pe!juenas es tações, a el o kil. e a 
da P edra do S ino, servindo amba,s pa l'a a exportação de cu l 
fà hrt eada em d tta s excell entes caie i t• as . 

MOR TES PEQUENO . R io de Minas . Acc resce nte- se no 
fim: - O Dr. A ug usto ele Abrett Lncerda (obr. cit.) d iz : 
« R iacho das 1\lfortes : Conheci rl o pelo nome de rio da> M n· tes 
P equer:o o . Nassc na chapaua do Diogo com o nome de ribeirãu 
Barba ele Lobo . Até perto d a faz~nda, ela Sama mb:.ia s ua bac ia 
é la r ga e seus a llls ., ele pequena axtensão , se a li menta-m e m 
extensos hrej a es, sempre cobertos el e campos 0 11 ele ca põe3 de 
m a tto. São hell os esses lagar es pela ln·anda o ndu laçã o do 
te t•reno, infeli zmenté coberto e m gr a nd es ex tensões ele casas de 
ca pim, em fórma ele pyra m icles de p eque na nltma e base la rga, 
mui to juntas e co ber tas el e verdu r a, ofl'e1· ece ndo ao ' ' iajor o 
~.specto de um mar s ulca d0 pelas ondas . Qua tro kil s . a ba ixo 
ela Sama m ba ia, r eceba á mar gem esq . o carrego do Sancl i m, 
a volmnado pelas aguas do col'l'ego do Cedro, cle nom in:t.d os 
ass im por passarem nas fazendas dos mesmos nomes . U m kil . 
a ba ixo recebe, á ma rge m clir ., o ca r r ego ela Est iva, qu e vem da 
l'aze nda desse nome e passa pe los logar ejos ela Els ti "a d e B Lixo 
e lfl s t iva elos Negl'Os ; e. m a lg uns pontos desse carrego l'oi expl o
rado o cascalho a urifet'u . Ua hi por dean te o valle do ri acho 
se estreita, torna ndo-se o leito mais sin uoso , e assim co n tin úa, 
recebendo ern a m bas as m a rgen s ma na nc iaes q tte desMIIJ co l'
rentosos. Na ponle dos l\Ininb os é at t·avessa do pela es tra da de 
r:>dagem q ue ele S . J oã o cl'EI-H.e i va i a CaJUt·ú , e a hi recebe, á 
mar gem clit· . , o Agua Limpa cuj as aguas vem do muJ'l'O Gt·ande, 
do Alto ela Peclt·a Bra nca e elo A !to do Sobe e Desce . Forma 
ahi o riach o nma cachoei ra so i.Jr e os schi stos endureci dos, e 
r ece\Je á mar ge m clil'. , logo a baixo, um corr~go que nasce j tlll to 
o. fazenda elo Cedt·o. Aper ta-se depois o v a li e forma ndo u m 
ve l'cladeiro co rreclot· , e assim vai até per to rio a r r aial el o R io 
das Mortes. A ntes de a lli chegat·, a dous i< i ls. mais ou men os , 
recehe se u m a is importa nte a fll. , o ri be il'ão do Cajuri:t, qtte 
nasce n o B t•ejo Chan de , a 1. 050 me tros ele a lLit.uele . ru• e ng ros
sa do ele a mbos os laclos p or cor regos que clescP.m ele Caj ul' Lt e 
que nelle en tram perto el a faze nda da Aroeira . Mais a ba ixo 
en ~ra o corr~go da Lal'l' inha, qne nasc<: n o alto tla Resti nga , 
á margem esq . Per to de Cajurú sua s margens a inda são hoje 
lavra das para a extt·acção do ouro . S ua e mllocad nra es ta a 890 
me tros ele a ltitude m a is ou m e nos . O va lle elo r io elas ii.J ortes 
~equeno, no at'l' a ia l , se a largfl basta nte e ass im conoinúa até á 
fo2 d o ribe irão ela Casa Nova, a pa r ti r do qua l bo ma a dit·ecção 
SO., cot· t·enclo muito s inuoso ate a d <•a n·te el o pov , elos Be ntos. 
na fa zen da d a Y ar ge m A l ~gre, onde volta · SP. brnscarnente para. 
o N . , co rtando nm valle bas ta nte PSt re ito, e to l'ce ndo a inda 

para NO. :t lé e ntra !' no ri o da s Mor los, per lo el a fa zenda ela 
Ba rra. A' m" r gem esq . aba ixo elo a r r ai a l elo R io das Mor tes , 
r ecebe os ri beirões da Ca sa Nova e ela Lagõa Ver de, e ogr os

_sado pelo col'rego el o Saram po , am bos com n ascen te no A lto ela 
Vic tot•t a , o co t' L''lgo elo Puss<L T em po e o ri beirão do Bom 
J ard im, que t· ~ cebe agu <~s ela fazenda elo Pi nheiro . A lé m desses 
correm outros sem deno min ação co nhec i la , po t·ém , menos im
p~r ta ntes . A' tl1at·gem d ir . desLacam - se os car r egas elo F e li
ciano, em cu,i a s nu\l'ge ns lavar am mutto casca lho a udfer o, dn 
Magda lena , da Lagoa e ela Conceição, q ue ve m ela Conceição da 
Barra, arra ia l c ircllmcl n.clo pelo ria cho elas MorLes, que ah i 
p ar ece segui!· um a fa lha elo solo , cor tando-a a partir elo pov . 
d os Be ntos. S 1ta fo?. eslli a 820 met ros de a l biLude» . 

MOSQUITO. Pov . ele Min a s Geraes . Acc t·escente- se no 
fim: - O pov. elo Mosqui to não cL i xa ele ser ele a lguma im
por tancia, ta nto pela s ua exténsão, como pe la su a pop e l'i
qneza . . Dis ta el e T ira d6n tes cerca d e Lres l eg ua s . Não é 
propria men te 11m a rra ia l, porque n ão é a t·ruado ; ao co n
tra rio, as casas são espalhadas em dista ncia um as d as outras. 
Occupa uma á rea ele ma is de Lres l~ guas; contém cento e 
m tti tas casas , e uma pop . de m il e lresentos on mil e qu aJ r o
c ~ ntos h abs . T em urna excelle nte cap ?.lla , pa r ame ntacla com 
toda a clece11cia . Exis tem na á rea , que se denom ina - Mos
q tti LO , uã o poucos fa zende iros im pona n tes , a lém ele g r ande 
numero de pequ enos propt•ieta rios, .q 'le vivem fvlgada,uente , 
di spondo todos ele recursus . As suas te rra s s ão ele super ior 
qualiua cle. C til ti vam-ae ahi , em lal'ga es<.:a la, todos os cereaes . 
J~ngorda-se muit os po t·cos, C JI. t i va~se a can n a, d a qua l fa
brica- se o assuca r, a ag uarde o t.e e rapaduras . F abrica-se a hi , 
j á em esca la n. nim a dot·a, o vi n ho, fJUe passa po t· e xcellen te, e 
elo qua l se faz um a boa exporta çã,, . não só par a a c idade de 
Ti raden tes, co mo pam S . . 1oã o d' E l-Rey, e até par a a Maiba 
elo Rio, onde é rr.u ito apreciad o . A incl us tri a pastoril prog r ide 
a hi a rlmira velmen Le ; ha gr an de porção ele gado , e j ,\, ele r a ças 
aperfe içoadas . l1'abrica m-se excell entes q ueijos, e rn qua nt ida de 
a vu ltad a , os quaes sã o mu ito proc"r "elos pelos masca tes i ta 
lia nos, se ndo ta mbem exportados em porção pa ra o me rcado 
elo R io. 

MUANÁ. Cidade elo Pa rá . Acc re~ce nt e - se no fi m : E ' o mun . 
banh a do ma is pelos ri os lrincl ttb <L, Ara r a ia na , Parurú-assú , 
P a r urú- miri m, G ttajar[L, Pal'acububa , Castanha l e Atatá
Gt·a nde; p ~ los f uros P a lheta , P áo Grande, Chiqueiro, das 
Fronteira8, Capitn.ry-quar a , 'l'op trú- quar a , Ti~uca-quara , P i
r (u·ucú-qua t·a , Furo (h-a nde, Abacatal, J a l'a raca e outros . 
Nelle llc<Llll as i lh as A rioca , Ari oq uinlut , Mandihy, P escada , 
Goiaba l, J oroca, Jtt pati tu ba, P er iq ui tão , Uruá , 8 ar a curoca , 
Cipó l uba , i\~urumurú, Cam po- pem á 01 1 Ca mpumpem:1, .Ja rara ca , 
Qtiuty , Marin ho, a lé m de ou tr as. 

M UCU Y. Rio td b . elo P ul'lts . Lin has 2 em lagar de 500 
le ia- se 590 e :tccre scenbe-~ e no fim Tam bem escrevem 
111 ~~C~t i 1?1 • 

MUNDAHÚ , L agôa el as Alagôas . Accrescen te- se no Jim: 
Ne lla nota m- se as pon tas d o F re ixa l, G1·oss<L, Pacav ira e elo 
Gado~ e :~s seo-uin tes ilh as : Pon1.a l, Andori nhas, J os é el a 
S il va, ' Gra nde ° Cadoz, Chico Ma nues , Espinha ço, Cavacos, 
Barre iras, 1\. ss~m bléa, P e niche , Bocca cl_o T rap iche, mstação, 
i\!lttan ça, João Ra mos , Cafug·t P. Paq uenr a . 

MUN u O NOVO. Viila ela Ba hi a. Accr escente- se no fim : 
F oi ele vada á cidade e m 1896 pela Lei n. 144 ele S de agos to. 

MURI AHE R io el e Minas e R io de J a ne lt·o . L i nhas oito 
-depois d~ Ca t·ango la accresce ntc- se ; Oclse uga no, Prata , Ca
choe ira Al~grt~ , .Taca.ré, S ul, Boi , L imoeir o, llubatão, S . Do
mi ngos, Cap ivar a , T odos O' ,'atuas, Val lã o Gra nde, Car CJuej a , 
ca rrego ela Chica . 

N 

N EGRO. H.io do Amazo nas . Accrescen te-se no fi m: -0 
Se. 13 . ele M:a ra jó , desc re vendo esse rio, a ssi m se expressa : 
" E' este um elos rios que m a is percot·ridos to m s ido desde 
1637 e m q ue P edro T eixe ira , em s ua v tagem a Qui o l he 
as • ig nalou a fuz , a té 1882 e m que fo i em pa r te es ~ud ado pel o 
S r. A.lex.. H .• ag . O primeiro qtte, seg tndo Bae na, eutt·ou por 
este rio foi P ed ro ela Cos ta Favella , acompa nhado do pacl t•e 
marcena ria E t· . T heodozio, com o Jim ele cath eq tüsarem e 
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alcleiarem os inclios Ta t· umás, o que consegiu por inte t•t~eclio 
elo indio At•uac<tzes, e foi esta a pt·imei~a pov. do r io conhecida 
com o nome de a lJeia do~ 'l'a~nmás (lti69) . Estes factos , q11e 
liro á obra de Baena, merece m completo m·eclito não só porque 
e ll es coucot·clam com as no ticias da das p ot· outros escr.ptol'es, 
c;o mo porque Baen a escr eve u o se tt t t·abalho em condições in 
te ira me nte favot•aveis ao estu·lo amplo e comp le to elos factos 
c el as datas a elles referentes porque o Govet'IIO ela pt•ov. lhe 
franqueon os o.rchivos todos ela pro v. ~. qual a inda P.Stava 
unida a capita11ia do Rio Negro, h oje I~staclo elo \mazonas, a 
qual tambem tinha o seu arcb i vo , mt!ito importante. neste as 
sumpto. Alem di Rto Baena, homem tllustl'~clo, r estdtndo na 
pt·ov., fora empt·egaclo em mtutas commtssoes , e pm·cort•et•a a 
prov., c0n el içõ .s que se não reunem em escl'iptores que apenas 
temporariamente resicle:n nos logn res que aes_crevem. Pedro 
da Costa tinh a ido e m 1665 em um :;, expcdii,;:J.O guerre tra a 
cast iga r os índios t•,Jhe ldes do rio U r ttbú, e clepuis de ella ter
m inaria é Clue entt'Oil no t·io Nrgl'o e se demorou no Amazonas 
até '166\1

1 

na~ tropas de r esaates, e por is>o acce ito a clala dada 
por Baena . A a ldeia d o';; 'l'ar utr.ás foi fundada na margem 
sep ten tri onu l, 110 ce:.Lro de uma grande ens~aelo. lo2'o ac111Ht do 
lo,.at· ela l:lart'a. Anles de 1669 j á. o ~io ent con hecido pela 
not icia qu" clero. Favella. não s6 de sua foz como dos inelios 
Ut·aná-C :.acenus , e JlOL' uma carta elo padre Antcn1o V1~ 1ra 
dil'i&''da a 1l ele fev~ reil'O ele 1689 a rainh a D. Luiza Francisca 
de <..Tusm ào, pela qna l se ve qu e já em 1658 . fol'a em missão 
a o rio Neg t' Li o paclt•e jezu ita Franc:isco Gonçalves. A ed ifi cação 
da fnl'ta leza da barra elo rio Neg,·n, ~e ve logar por es tes mesmos 
annos sendo seu edificador Francisco ele Mello F a lcão . e seu 
prime iro commaud~ ute A ngelico de Ba t•t·os. Qttando governei 
a prov. do Amazo:1as em ·1857 ai nda existia m resLOs ria a ntiga 
fortaleza, e confesso que não mostravnm elles s<> t' e.lla de g l'ande 
so lidez. J.<;sta constJ·ucção cre io que fui feita nos lagares hà 
bitarlo~ pelos indios 'l' a l'ltm ás não >Ó pelo que a cim a fica dito 
con~tante de documPnto s sobt·e a primeira a Ide ia e set· a tt·ibu 
dos Tat·um ás que dominava naquelles logares, como porque o 
segnin1e facto a i.,cla o comprova . Passe ia nclo eu um dia nas 
proximidades ela fortaleza em umlogar limpo el e matto e plano, 
em co mpa nhia el o Sr. Domin gos So:tl'es F erreira Pennil , notei 
que tendo chov ido havia pouco e esco1·rido as aguas , perma
necin m um gr ande num er o de peqll enas poças ele agua form a ndo 
linhas quaõi reg ula t·es e paralle las : tendo es ta sin gularidade 
excitado o mett in le1·esse , mandei excar ar o L1gar em que 
existi a uma dessas poças , e á pouca prorLmdidacle encon tre i 
uma g t·a nde jarm cln ban·o vermelho de feitio inteiramente 
semelbaute ao cl<•S nossos potes , com cerca ele um metro de 
a l tt:t•a e pouco menos ele cli ametro na sua maxima lat·gura. 
Estava porém o bart·o tão amollecido que não e't'a possível 
tiral-a pa ra fó,·a inteira . A tampa amollecendo, deixara ent~at· 
a tel'ra no interiOL' elo vaso, q •1e continha ossos em fragmentos 

'pouco consistentes .· Ma nd ei cavar em outt·o logar mas com 
'g t•ande cuidado : clescol.Jri uma jarra inteira . Separando- a da 
te rL'>t qne a cerc:1va, deixe i q ;~e o sol a endurecesse e no fim ele 
algum tempo transportei- a pa~a a residencia presi.elencial. 
Dentro encon trei um craneo parttdo no senttclo !ongttudmal, 
muitos fragmentos de ossos, aig:llls pe r t~ncentes ao. craaeo, 
mas lodos tão molles que cecllam des fazendo- se a menot· 
pt·essão, nm lemLtt' qnasi inteiro fJOiB lh e falta"a a cabeç:t 
s uperior e que indicava set· de um homem ele elevada estatu~a. 
'l'•mclo eu deixado pouco depois o governo da prov., ent re
g uei·a ao meu successor, Jacintho P ereira Rego, para a 
remelte t· a o Muse u do Rto de Janeiro. Menciono este facto c1ue 
podet·á set'VÍI' de indicação aos estudiosos de a•sumptos anthro
pologicos e etbnograJ?hicos. Nem se mpt·.e es.te rio foi conhecido 
cvm o nome que hoje tem; o seu primeiL·o nome foi o de 
Quiari, e ainda nos a nnos ele 1775 em que andon neste rio o 
ouvidor Ribei ro ·ele Sampa io, a parte superior do seu cut·so era 
conhecida co m o nome de Ueneyá. Já nesta época, eLa nação 
Tarumá com qu e FOra povoada a primeira a ldeia do l'io Negt·o, 
um seculo apenas a ntes , não existia representante al l"um; 
entretant.o ella era uume~osa pois só homens rle combate apre
sentava 800, o que indica pd!O menos um ·total de 3.000 indi
vicluos. 'l'ão certa é a observação feita em épocas passadas e 
co ri fi rmaela com as do pt•esente, q ne o índio, acostumado á 
livre viela das m a ttas, definha quÇJ.ndo é obt• igado á vida civi
lisada c.om suas pl'isões. Um dos que mius trabalhou em conhecer 
este ~io e em cathPqnisar os abo1•igen es fui o sar gento Gui
lherme Valenbe, o qual penetrando por elle d entro até á J'oz 
do Caburis travou amizade com os Baburicenas, Cat•ajás e Ma
ná.ós, casando afinal com a filha de um principal. Os religiosos 

carmelitas em iô95 começaram com fructo <L obra ele civilisaçâo 
clHistã, sendo este uut dos dos em que, como mostra m <LS 

chron1cas e documentos, e pat·a mim o testP.munho insuspeito 
de . ~neu pa i, que d urante no ve annos acompanhou pot· estas 
l'eg toes os dernarcadores, especia lmente José Joaquim Victor ino 
ela Costa com que m traba lhou lar"'o t empo, pots pertencia ao · 
exercito e pe t· te ncer~ (1, marinhd. (tenente) - m ais ella apt·o
veitou, pois muitas vezes o ou vi contar que conhecett Barcellos 
com mais d e 2.000 habs . As chamadas bancleit'1LS ele resaate 
que em '1725 e 1726 pe 11et raram muito peJo rio de~assa~tclo 
suas bifurcações e seus lagos, transpondo-lhe as cachoeiras 
ate Marabi tan es, se deve muito do seu r eccnhecimento , mas 
quem o pe:cort·eu a té s ua . commuLücação com o Orenoco pelo 
can~l Casstqutar,, descobt·Indo o bt:aço cham ado P a rauii, pontos 
cotao desconhectdos dos hespanh oes, fu i v cabo da bande ira 
auto risacl<~. Francisco XavieL· ele Mor aes que pet·cot'L' eu es tas 
pat'ag~ns e m 1743 e '174-1 . Testa época os nossos visinhos bes
panhóes ate duvidava m ela commnnicação elo Orenoco com o 
d o Negl'o, como diz o superior das missões elo Ore noco, u 
.JesuHa Gum11I a 1 na sua obra pela s segnintes palav t·as: " Nem 
en, nem nuss:ona rto algum dos que continuamente navegam o 
Ore noco, o vtmos sablt' ou entrar ele tal r io , pois dacla ess8. 
t•ennião ele rios, !'esta va saber qu al dava de be ber ao outt·o ~, 
Pot'ém a g L·ande e dila tada corclilh eit·a tm l;re u i\'laraiion 
(Amazonas) e o OL'enoco dispensa os rios des ta procedencia e 
<t uós elest't duv.ioa. Es~e l:rt·ande rio chamado Negr o e Quial'y 
ou Qu tarJ, Gurtgua-Curu, G •tat•anacaranas e Curan á , Unea ssú 
e Uruna pelos 'l'upi nambás no dize t' ele Chl'isto,cam d' A cu na 
tem 11m dilo tndissimo c11rso, e suas nascen tes exis be m em Po~ 
payan nos Uanos de A vai no: nasce, segundo acred itados 
a utores . tae.- como Ül'ton e outl'os, nas fr alda s elas montanhas 
de 'l'unuh y. um g- t·upo de montanhas que se acha isolado na 
;tltn ra de '1660 metros ·acima do uive! do mat·, la nçando-s.e n u 
Amazo n as a 1000 milhas de distancia do Oceano. Nasce no 
pa ra lle lo 2o N . e conflue com o Amazonas na lat. d e 30 -09' S. 
e long . 160-53' O. cL Rio de Janeiro, e segundo os demat·caclores 
pol'tug uezes 30-9' de lat. S. e 3J00-48' de l ong . Baena dá-lhe 
um curso ele 223 leguas clescl" a sel't'a elo Gucuhy na fronteira 
até ao Amazonas; " St'. Severiano da Fonseca attl'ibue-l he 
3 .000 kils. ele extensão aproximada de se u curso. Offerece elle 
uma grande variação ta nto em sua eli~ecção como e m s•.1a lar
g- ut·a. A pa1·tir de Sllas nascentes, col're em direcção E. volta 
ao S . , corta o ffiq)lador e a poucas milhas, mais ao S. co rre 
pat·a E. com inclinação para ::31!:. até á sua confluencia com o 
Am.azonas, lançando-se nelle por quatro barl'as, elas quaes a 
mais larga OL'ça por quat~o kil~. Como disse. a l a~ n- ura do rio 
é extremamente variavel; assim defronte de S . '(iabriel é o 
ponto mais estreito entre S . Miguel e Sant'Anna; no logar 
chamado Lageas tem uma Jegna de largnl'a, e junto á villa de 
Barce llos a sua largura é decercaele tres leguas, ass im como em 
Lama-Longa junto á bocca do Cababoris, e em todo o espaço que 
vai elo rio Jurnry ao l'io Maraui!l., e assevera o Sr. Araujo Ama
zonas que a pouca distancia de sua conflnencia, a laraa até 

·q.uatro .e seis leguas, uão se avistando ele um a outra margem. 
l~ste rto ta o notavel, para mais a inda o ser. até na cõr 
de su as aguas offe r ece originalidade, pois que olhando-as pa
r ecem negra s, e tão negl'as que um dos bonitos e~pectacu los 
de que gosa quem navega pot· estas pa t·agens , é .o vêr n a con
flne n~ia elo rio Negro e Amazonas o e ncontro das aguas de 
a mbos elles não se mistut·ando pot· muitos kils . , antes cor rendo 
a par um do outro como duas longas Jitas uma negr a oulra 
eilbranc1uiçada. Onde a ngua não é bastante profunda, ou 
quando a lançamos em um copo ele vidro branco já a cbr não 
é negra e apenas offerece uma côt· ligeiramente amarellada. 
E' inlúramen.te potavel e sabol·osa como a do Amazonas, eu 
ele !la usei poL' la rgo tempo sem experimentar in com modo a lgum, 
não obstan·te uella ex istit•em muitas plan·tas microscopicas; a 
su3: inocuida.de é attes t.ada p_elos n a turalistas explo t·ado~es qLte 
a lh tem napdo. Mmtas siLo as col'redetl'as e cachoeiras q.ue 
n es te rio se encontram, e sem entrar na descripção ele cada 
um a , nã o posso deixar de pelo menos as enumel'ar e designar 
~uas posições, e para isto il'ei copiar o que a tal respeito d iz 
a commissão elo Made ira . Eis como ella se exprime : " Entre 
as correntezas e .quédas de agua que no rio Negro tomam o 
nome de cacboeii·as, sómen1e merecem esta denominação as de 
'l'arumás, Camanáos, das Furna s, abaixo ele S . Gabriel, e as 

1 ia pat•te, ca1J• ~o pag, 17. 
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elo Cm· ·by e. S . Ga lll'icl na pov . deste nome . A m aio r pat'te 
cl :11; e·· ch ue il•rtS e C·' l'l'e n Le7 •. t 13 fiecLm entra S. Gaheiel e a Ct clr1cle 
cl e Man.ào <; , .. ~c • m : •. d aq 11 <' ll<L pov. ,ô on e n te " xi s tem ns eg dnt ·s: 
P. •rantt - I'P r. n·;~ , P iq i ;~ t·a-l'eetu.:t, i\1at.H p.Y, .\n1at')' . Punt<L elo 
R em ". Cal>l~ i à cl · t) , i\lig u !1, Ün Ga t'allg·• iJO, 1'umand Lui.
J;la nd " '."a; m snw es t" uiLim ;t fica no Uct'lpés ou Aupes , j untn 
a s 11 fóz. l) e todas e s a s as mai or es sào a do CahleiràiJ el e 
S . Migu el e u elo Ca rangue iJo: a pe1m e iL'il. é pel'igosa pa r a as 
lllOIHarias e i g arités por causn el os l'oclamo •nh os qne 11 el l:t 
ex istem e el e clous e m tlous minutos se f'ormam . Fica pouco 
:1cima de S . Gabr iel, tHL mesma m :trge m e m q qe se acha s i tu:t 
cla es t;1 po1• .. e no lug."· ··· tn q11e ex i;; in a de S . ~lig-ttP I el e 
Ipit·a ~~ a. l\ • u ra, a do Ca r:1n g1!e ijo: Lnmbem C;l n...,a medo ús 
monta ·i,• s po t• se t• rnuit.,, Lort tusa e d e ::r randc la t'glll'n , E s tá 
cull ucacl n;, ma t•g.o m di r . . \l ,a .xo da pov. rle S.Gabde l fi c:un as 
segni ntes C<te lw e it·as a cont>ll' ele Manúos : T arum:is , .\laca t• :J.uy, 
J ,,a aby , J o .naby 2• , llla r i bielá , Oll tt· a sem no me, Gua t·ibn s, 
CDman áos , mai s l.t·es s em nome, iUat·i x iq11i. Jllal.•é , l' u r a elo 
Veado, Pe le t' lle i ra, Snntarem, T apajós , Cnj ·tu im , E ikit•.ti, 
l:!:tmbü, l"ur .as. M<i:o e At'>lpassü. 'l'o ·a l 31. Seg u~trlo D<Lena, 
;:: t•eg i:io >~ccup<t : l a i'e las c tc hoe ira s abrange ll ll1.\ e xte nsão el e 
16 l go<ts . Pant a lgnm a clest:•s cac lt .. cira s serem li' H ns postn s é 
pr·(.) cisu s e rt-'lll u ~ ernbarc;tGÕPS tlescat'l'l,gad(I S en1 um ponto e 
transpnnadas pot• Len•a a u rn o utro ponto acima el a cachoí:d r a . 
A mais conh ecida e ·d e ce t• to :1 tn a ts l,e l la de to l<Ls estas 
cachoeims é a elo T nt·n man a ce t·c a ele q11 at t•o legoas de d is tan
cia de Man áos; qn:111i o :1. vis i te i li q•te i esta t ic•) . Fica ella 
sobra nce it·a a uma r i bance ira ele peclt·lts atting inclo a s ua qnéda 
el e oit 1 a nov bt•aças rom uma cot·t·e nte snp~ ri o r a qua tt·o 
m ilha'; pn r a mal.; embe ll Z:l. l' es~e q~taclt·o imp'ln enlc de um 
l'io prec ipi tat·-se P'! l' t I fórm a , a mais lu ~ urian te bot·cladu r a 
e mag"'s toso al'\'o r ecl o rodeiam o qlladt'O c~ rcado ele uma ath 
mosphe~·" i ris ;t.Ja , p:·odur.ida pc :a r efl'acçào d os r a io' ele nm 
so l bt•i ll ~tnte, n o ne voei r o qu e a qué la ela ag·aa l evan ta. fa 
ze n·lo- se Ottvir o e s~1·o nclo rl a Qlléda collossa l a llnHL di stancia 
de clua.s lego:1.-;. Os a fl's. elo rio i'.eg ro, que t• ac im a q :te t• abaixo 
das cachoeiras, são n •me t·osos; e ntt·e todo , poré m, ;tvt d ta m os 
rios Bt'<lne<' e U;~ up.:i' ou G11aupés , de q11 e trn t:ll'ei em esp · c ia l. 
Segu ndo Baena, os all'o . d:1. nHt r ge m di t· ou maritlio n:~ l são : 
U:oriaú - F uro ou ca nal qne clá tt-an <ito p ·•ra o Soli mões . 
Xib ot·ena - l{ tacho. Jaú - R io abuncla n te e m bt· ~ ' · macl t• ü ·us 
lin tss im as e mot·me nte pau roxo, Lem suas vet·te n tp.s pt•uximas 
ao La go Cuclo~já . U nini - Rio t'<L rto de tat·tal'llgas e copah y ba , 
r ebe111a pet•ho do me smo l ago. Cab 11ri s - Neste rio estabe lec u
se a segunda missii.o quê houve no r io ~eg l'o , a qual er :t de 
Cabo l'i çe nas, ' s ilvi colas do mesmo rio . Ua na ri, Barur i , ll1a
ruari, Ma r amacoá, Gu ni m a ri , Quinini, 1\l'atai e Qneru ?. ucnr i 
Todos ri acho3 . Uarir:i - Rio que nasce proximo ao l'iO Japuni. 
e é cop1posto ele mui Los e amplos lagos. Foi ant i<>am ente habi
·t :tclo p • los ~I a n áos . qne d a i li se estendi am a1é á iiÍ\a elo Ti mo ni. 
Estes s ilvicol as eram os m a is vale ntes de todos os elo ri o Negro, 
numerosos e cl i stincLos pel a lin gnagem e cost •ttne, , u m clr.s 
quaes e t·a <1. anlh t'opoph agia. X i ua rú, Matiquié e MalJ;\ - Toe! o;:; 
ri acho~ . Ur:tbaxi - R io do qual pot• um tra n sito ele qual r (! 
l egllas por Le t•ra se pôde passa t· ao l ago Marahá qne d esem
hoca no rio Japurá , e h a bitado por ind iog ll1aués 1. Unj uan(t 
R io r ico e m sua5 margens de puxnr i, de casca p1·ec iosa. E sta 
casca e a n t· vot·e q11 e a prod uz é ch~macla hinidas p ~ J.Js se!l·:l.
gens Baré'L lnllit·i~i - Neste t'io este ve stt11acl a a nlcleia el o 
pt•i tcipa l Gamandl'i; cialle s .. mndou pnra o 1 ,g:w em qu e hoje 
v emos a vil !a ele Barce llos . D E- ste rio se pôde it· pa ra ler ra ao 
l ag~ Ca nnpi q-te cl escat•t·eg<t no J il. pllrá. X i.uarã - Neste t•i o 
re., idiu o pt·in c tpal Ca t· nn.m:i q ne fui ,·i c Li ma da l'e t·oc iclaele elos 
p ri •tc ip .tes (ch" f',;s ) Debari e Baj a rt ela il lt a ele 1'imoni pot· se t· 
adicto aos pot• t ug ue7.e s. Maiu111 Xi - - Nelle moram os cabi lcla s 
.Mepuri e Maui. T e]'á e Mariá - Rios, le m piassava, 11111 

bra:;o or ie ni n l chamado Uanim; dá passag~m por terra prtt•a 
o ri tl i\Ia m oi·itfi que tem bal'l·a na mar·ge m septen tdona l elo J a 
pnrá. Cant ari:~ú - T em piaRsava. Cubati, Cu nia bú, Uaupés , 
Ma mamina. l çaná - !J: ' habitado de muitas cahilcl as selva
tica s das quaes as pt·incipaes são a B a niba e Uere qnen:1., sendo 
esh:t a nthropoph:t g<t , e se melh:1.nte aos a n tigos pe t' l.tvian os no 
modo de esc reve t· e contar p or cordões e nós. X ié - Rio qne 
t e m oJto cnchoe it·an e é de agna pre ta. P erpass<1.cla a s ua pl'i
rneira cachceit·a, -tem um braço chamado T eriaupor i, pelo qual 

. , 1 '}: mai or parte das nações que ex istiam na é poca das demarcações , 
Ja nao oxistem ou fundit·am-se corn a gente civil is:tda. 

e por nm Clll' LO tl'ansito pot· ter ra se p6Lle sahit· n o rio Par aná 
que clesemhoca no r h T omom e es •e . na ma t•ge m di r . rio ri o 
NegTo ac im ;t elo !'or te ele 8. Mig ue l elos C<ts he lhanos, situado 
na ru esma mdl'gem do rio Neg ro aeinu el o f r te ele S . Agosri
llho. Das "obrecli tas c:1.c hoefras qu au·o p assam-se no te mpo el a 
vn·sante, cl%carr~ganclo ns canôas , e outt'as qnatt·o são peque
nas; em rio c heio bodas licam <t n e:;acl;t s e ape nas uma é vi , Jve l 
e te m gntncle qnccla. . Tu mo - R ab i baclo elo varia; cabilclas 
s il vico l s . Ake - Itacnp{t, Afl'~ . ela margem e~~. on septen
l.rionnl : Ay urim - li. ia cho; '1'a r11m a n, Annvilh a n a . q ue e ra 
ltabitndo p P- los At·uaq uizes, a nL.hropopha gos, Camennu<~ú, C!.'t'c
rú, 1\l apuúaú , r iacho: Ucui'Íuau, Jamtpc t·i, rio eler1vaclo ela 
cot•cl i'lh eim el o t•io Bmnco, r ece be peque nos rios. é largo e ele 
agua b l·anc~; desem boca po1· cl nas gn rgan Las, é i:'1r lo de ano-e . 
.I i ns, ced t·os e cn pahybe i rns; pasta m es te !'i o as cab i lclas Arunq~ti, 
C:•r i puna e Ce ri r. uma. Branco - De c1ue ad ia nte se tral.a . 
Se l'iu in i, Uaranacu:í, Un rac:i. - Ri o ele a.gua esc ura, é ab un
dos<' em toda a qua lidade ele pe ixe, e as su as ten ·as fe rte is 
pa l'a todo o ge nero ele cu l tn r a : ncl le se despejam peJa m a t· gem 
or ie ntal o rio Da menassJ, el e ag na bt•ancit. Neshe ri o Ua l' acCt 
l110l'avam a n t. i gam ~~ nte os Cat·a ia iH: e nas Si.U\S Citbece il·as ass is
t? Ill os G uat·ib tt~. Uanapix i, d ac bo; UanulJi, idem ; Cuari , 
idem ; U it·auit u; Zam tll' ll li OC II, r iacho; BiuiJn i , ide m ; Pal'ala
qui, idem ; Araci, id m; Bal'aré, idem . Paclauii·i - Rio el e 
>~glla bt·anca ele lon go Ctll'so, e caudal oso; ne!Ie clesngua m os 
ri os Mat•a r i, I~i ém i rím e Ataui gue se corn põ~m ele 17 lagos 
ex t~ nsos, e t t·es pequenos; ta m piasoa v11. , cupa uba c s:J. lsa . 
H iya:í. - Riacho, ant ig a m or :l.dta dos Manáos ; é m e m or are l 
pdo p r in cipa l Aj •r icaba 11'açanhoso e m c t·im es . Anj11rá, 
l'i acho ; Tah a , i de m; Anho ,·i , nasce pal'to do r io Uataui; 
D:tt•aha, Ir, :l.lm , ele ag<~a bra n c<1.; te m cacáo ~s po nta n eo e sa lsa 
pat•ril ll:t, junto ás sen ·as . J'nrul'i- Riac ho de agua lJt·ança , 
Ma r a 11 iá - Rio ele agita lJra nca; te m p iassava e sn !sR. J tta rnb :t 
- Riacho . A bu:u·.i - P"iacho ele ag nt branca ; tem caco:te5 
e sa lsa. Sabut· urll á, Di bá - R iac nos . Cauau11ris - Rio pl e no 
ele medianas cachoe iras, é cl ~ agua bra n ca e ahu ncloso em casca 
pt·e c i os;~ . Pot· esbe r io se p6cle ir i! OS l'i os cl<t Cal'iltana que 
r ewa,lam a L , e N . elo fo rte ele :S . Ga bri e l el a Cachoail'a, e i~ to 
se consegtte o u e nLra nclo pelo l'i o Xiá, que clese muoca na 
m a.t·l!em se p~e ntl'i t n a l do Canaboria , e sa h inclo por te rca no 
l'lO illaturacá, o u l' em ~ nt ·llldo o Canabul'is até sahir no ~la · n
r ac:'t e subit· e; te até à conlluenci·a d o rio Umariuan i , pe'o q ua l 
s u bindo sem pl'e in clinado á marge m dir, S3 entra no l'io Rtriá, 
e put· es te se chega á foz do Baximonu r i, a qua l clemom n a 
m a rgem ori e ntal do Caniquiar i, que commttnica o Ot•e noco 
com o rio Negt·o aci m a do fol'te de Santo Agostin ho, e que se 
en gt·o~sa c,> m as agn as elos ri o~ UbatiiJá e Xiahá , debt' ilça'clos 
da s sel'\'anias elo Mandua.cá . l!:s t e rio Cababoris foi r econhecido 
em 1785 pelo coronel ~lanoe l d:t Gama Lobü e Al mada , até a os 
t·ios ela Cal'iba na hespanho la . U acabur11, Mnrnuen i , l_l n iba r a e 
Cuçaba - iUachos . Miuá - Ri o a bunelante e m p~clt·as de amol
l a r . Cuial' i , Caui, lm u ta by, Mahuaby e B u·ter n - R iachos , 
Dunili - Riac ho f'I'Dnlei t•o á fort a leza de S. José ele Nrarahi
·tanes , ac im a do qual d ons d ias d e viagem, d e mo t· a na marg~m 
aust r·a l o for te d a Santo Agostinho elos Cas telh a nos . Umiá, 
Ine ui e Bonité - Riachos. Alérn desles m e nc io nados por Baena, 
e ncon tt·o em outl'O'S au tores me nção elos seguintes com o all's. 
da m:u·ge m dit·., o 1'\ap ia t•e, o J ar ip:!na, o Mema oby , Aquié e 
'J.'oin0. e pe la m al'gem .esq. a in da o Col'ltahité, 'l'it·icluil'á, 
:S. Carlos, !Ja ribo, E next, lJ nnt ana e Mahnahi, O ri o Ne n- r o 
con:e pot• nm te t·ri tori ~ brazile iro junto ás ser1:as elo Cucnhy, 
ltmJle ela nos~R f .. on :cJ r a com Venezu~ l a , e c11 1a posição é na 
l a!. N . ele •1° t3 ' 5'1 " e IH' lon~· . O. do Rio cie J ane iro 23o 
39' H " , h ave ndo cles\e ponto até 'a s ua e ntrada no Amazonaa a 
dist a ncia ele '1. 3,10 kíls , A navegação clestle a l't•onl e ir a ve ne 
?; ':elana até S. Gahd e l,, s uppos to I'[Ue muitos te nha m dit:J que 
ê facJl aos gTan cl es n av w s em qualqner te mpo , pa .. e ce- me não 
o ser, pois que m es mo a té S . Gaul'i el e tt a fi z em ·te mpo de 
vas ant" , e em basta nte clill1ci l pam um pequeno vapor tal vez 
d e 50 toneladas. i\Ia t·ti us div ide este ri o em flttatt•o gr a ndes 
bac ia> d esde a boca aLe á pa l'te e ncac hue it·acla , a i • desde 
i\1 :1. náos o nde o r io t em ce t·ca d e meh legoa ele larg ura a té 
Ay t·ão. J\Lé este po n to o rio vai a l a rgando a cerca de seis 
l egoas ele largu t•a ; é n es ta bacia qne se encontra o menor nu
m ero ele i lh as , ·tomando- se n otavel o archipeb go das Ana
v illanas , si tuado prox imo ao rio _Anauené , na marge m esq , do 
ri o Neg l'O e n tt·e Canamaú e Aiurtm . Acima d e Ayrão, proximo 
a Mo ura , começa a 2" bacia; o rw depois el e tet· recebido o 
r io Bt·anco, esb l'eila pot· um certo espaço em seguida ao qual 
tor na m s uas margens a afastar -se, forma ndo uma 3a bac i:t 
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que tem cerca de seis lego>Ls, qnasi I impas e ilhas ; é nes ta 
parte elo rio q tte está col ocad<J. Ba,r.;ellos, an tiga capi tal. da 
e nt{io capilania el o rio Negro . e q !e occ npav;:r·o nte-;;tuo tet·rJto 
ri o que occ pou a Jl l'OV. el o .-~mazona>, hoj e ffi , taclo elo mesmo 
nome. Não posso fa llat• ele Bnt·cellos sem lame n tar a sua 
complota clr-cacle ncia, pois no ·tem po das demarcações no 
pt•inc ipio de;; te secn lo, ch egou Barcell os a t et• ce t·cr: ele 
3 .000 h t\ us . , e o fa bl'Íco dos pannos g- ros; os de algodao , a 
cordoaria a lli m ontada pa ra amart·as de pi assava, as fab ri cas 
do nn i l, as plantações de c::tssas e a lgodão , as feitori as ele 
pe ixe-s ecco. fazi a m qtte a cop itan ia podes>ll sustenta r-se corno 
d ttra nte o governo Ll o a inda hoje J'all::tdo Man~el da Ga n'!a 
Lobo e Al mad;\ in de pe nde nte mente dos <; nbs tdtos elo P::t r a. 
Hoje , (não di"u bem), em 186) qtraudo a lli fui, não t111ha mats 
ele 2UO haln . ~c no te mp > em que apop . vai l'abt• tcat· bot·t·acha 
nas mattas, fi cD.m ape nas al~ . 11nas d ezenas de moraúot·es, e até 
as onps ~ em v, anti ga capi tal co mo me fo t r:•u• t• ado f.J OL' vart as 
pessoas . Como teoLemunho de q uanta attcnçao e sol t cttlld~ me
rec iam á dl'te pol'tuguez, es t~ prol' . e captL<tUla, alem de 
mui t<JS monu mentiJS , a inda h .,.l e podemos ver n ;c pl'ata, pots 
não ch eo-ou a ser collocado no r es pect iVO loga t· , o mon nmenta l 
paclt·ã:> que de via marcat· os .imite'! entre as corôas de Hes 
panha e Po t·tug<d ; passe mos, porém . sem m a is nos a long<tr mos, 
a trata r do noss'> assumpto. A ,Ja e ulttma b:octa oom eça actma 
de Bat·cel los até á reg" ião d as cac"toe il'a~, offet·ece nclo sua ma-· 
x im a larg u ra pr 1xim o a Lanut-Lo nga : nbi abnn rln. n1 ou LL'n. vez 
as i lhas, uma~ clü o·1timos tet•t•enos, outnts baixas e a lagflclas. 
D11 ~:tn ta Isabel co t'n. eça ele novo o ri o a es; rei ta r . As nume
rosas communicações deste rio co m vat·ic'S c.ulr os são dignas 
de attenção; em um a cópia a ntiga cl o mappa odg inal ass ig nado 
por Manoel el a Gam;t Lo l•o e .-\ lm acl<t . int itu lado il1appu dcbs 
commmlica.;ões do Rio Negvo jJCb l"Cb o .Tapu?·á. 1·em bem cla ra
mente não só as q 1atro com mu nicações dit•ectas , cumo as que 
ex is1em tendo por in te rmecliar ios o llaupés e o Ap<tporis . Na 
d pia deste mappa r11te junto a es te livt·o, encoutr<h!e n ma 
l egend a expli ca tt va; m a l'ca ella q uatl'o passage ns d~t·eda, a 
primeira do a ft'. da maq;em dit•. d o t·io Neg t'•J, Uru baxi abaixo 
de Sa nta l;;ab~ l pat·a o i\1arag(t, ;df. da ma rgem esq. elo J a purá, 
acima de Marip i, pov. si <ua da enLre os lagos Atmá e Ana mü. 
A segttn da do dt'. cln. mat·zem d i•·· do rio Neg l'o, \Jn uixi , com 
um igar<tpé qu e de ;a!!m< no Pua - P u á, aft' el o Japurá . As dn".s 
ultima3 são feitas P" lo rio Mal'ié afl'. elo ri o Negt•o e seu a fl. 
Ua inim com o Ma mot·itú ou Mamol'ité, atr. elo J a pu ,·á. Al ém 
des tas na cópia que possuo elo mappa Jeva nt_:tdo pelo Dr José 
Simões de Carvalln por ordem do gene r a l J oao Pe r~ JL·a Ca ldas, 
fazendo parte dos tl'a i>a lhos da co m missiio d ~ 1780 a 1789, en 
contro ma rcada ninda um a quin ta com muoicação ent re o rio 
Negro e o Jap11rá, pelo Uaraaná s ituado entre o Umb::txi e o 
Unui xi de que acabo de fallat·, e o rio Cuma pi. No ma ppa de 
Ma t•t ius aprese nta elle o rio Urubaxi commu·ni can do-se com o 
]a o-o e rio Cnmapi. Quando me occupar do (laupés, tt·atat·e i elas 
co'i'nm uni caçõ2s por meio delle. Com Q Orenoco commu nica - se 
o rio Negro pelo grande ca na l elo Cass i'Jn ial'i , começando elle 
15 milhas a ba ixo da Esmer a lda., em um ponto em q :~e a bundam 
a> cachüeiras e corredeiras , m as pouco impor ta ntes . Deste canal 
d iz- se que quem cle ll e deu no ticia foi um dese t·tor, Ale is:o !l.n
tonio, em 'l7S l, segundo Bae na, que, senhot· el es rt cos Grcht vos 
elo Pará e Amazonns, pod ia bem estuda r es te po n to : já em 1744, 
F t·a ncisco Xavie l' de lllor aes , cabo a n t ri sada ele uma bandei t•a 
el e resgate, encont rou junto ao Orenoco e m navegação ror t uila 
o padt•e Manee i Romão, religioso ele Santa Jgnacio . I!:ste canal 
Oassiquiari que liga dous dos mais o1iulen lo> l'ios da Ame l'ica, 
nã.o offe l'ec~ oi'Í gm a licl ade alguma, e s ua 1argura é de 80 a 
200 mett•os, supposto que em. alguns pontos chega a um ki l., 
e sua pro fundi dade ch ega por vezes a 30 pés. Seg undo a explo
ração offic ial de Michelena e Rojas el e 1855 a 1S5'J, te m es te 
canal, que elle pet·cot·reu, uma extensão ele 300 milhas, segundo 
outros ·150 aoenas . Tem o sau começo a ·15 milh as abaixo elo 
Esmeralda, -e t~rlnina prox im amenle ::te im a da pov. Yr.nezue l
l a na S . Carlos a 2° 25' 50'1 O. do R io ele J a neiro . Nii:o é J?orém 
esta a unica commnnicaçi'io que tem o Oreooco cc, m o rio Ne
g r o, outras duas ex istem, uma acima e outra. abaixo do Cas'li
quia ri; a pt·imeira. pel o canal Conorocluto, que sahe perto da 
ltOv·a. pov. chamada Gusman-Branco, e a outra que no m a ppa 
da capita ni a d o rio Ne"ro de S imões de Carval h o se encontt·a 
l?erfaitam en te des~ n b ada, se ndo pa ra q ne m va_i do l"io Ne r ro, 
leita pelo rio Canaboris e seu afl'. o Muturaca, com muntca n
do-se este com o Bariá e Pariamo ni. Esta nlLima com nmn i
caçno ofl:'e r ece passagem em todo o tempo; duran te só a cheia 
a canôas grandes . O Canaboris ve.m sahir quasi em frente á 

pov . de Santo Antonio do Castanh eiro. Na ca rta do Grão-Pat•á 
e, rio Negr o mandada le :nntal' em '1778 e da qua l po'"uo uma 
capta, esla comm ·PliCilçao vem he m claramenLe ass i,.nah,cla 
n•as em vez el e l ite chamat' Pal'inmon i chama-lhe Br.xi~moni. ~ 
faz co mmunt ca r o l' tO ~l <tLut· acá com o rio Umaranav i, afl'. cb 
Baxiamonu l'i , e nisto concorda com a car La rle Simões de Ca r
valho. J~sta dispos ição de ri os communicando- se , isola um a 
gr a nde porçã•J dD te rrenos fot·ma 11 do n ma granel ~ ilh a. :í. qnn l 
a ultima comm i%ão cl e marcaclora d e li rniLes ent l' e o Br.t7.il e 
Ve nezuela deu o nome de ilha ele D. Pccl-1-o l i . Ac ima de Bat·
ce llos , e tendo pn.ssado as povs . el e Castanhei t· o, S . J osé e 
S . Gabl'ie l, ap t·esenta m-se as cachoeit' as ; já a ntes de cbeg;:u· a 
eslí.\ u i í 1111a p')v ., alg111ntl.s COt'l'edejras e cac hoe iras raen()s i n1 -
pol'tan t:es clifli e·.tltam a navegação, mas a s principaes siio nn. 
pt'OXII11Hlade de! la . \V allace •. na sua narl'a ç~o Llc \'i õt!'em pelo 
rto Negro, extas ta->e na vat·tedade de aspectos q te oll'e l'ece o 
rio est t· e itado e dividido por eno rmes penhasco.; . Ac ima de 
S . Gabrt ?l e ncontra -se o grande l'io Ua tpé3 que t~ m duas s :<
hidas ou bocas p :n·a o ri o ~egro , e clelle depo is me occuparei 
As peq 1enns povs . de Sant' ·\nna, S . Ifelippe, Senhura cl;c Gu i ;~ 
e a el e ~Iat·a iJitanes, siio ns nltimas elo tel'ri to ri o brazileiro, uo 
qu a l é ma rcD.llo como li mile a se rra do Cucuhy o ~t Cucny» . 

NHA:MUNDÁ (Ri0) Accresce nt~-se no fim :-0 Sl'. B . de 
Mal' ajó, no s ~ u t•·aua lh o . As Regiões t:lma•onicas d iz: "u; · u111 
elos ri os el a Amazonia qu e ma is inte re'>Se cl es pertD., nii:o 'ó pela 
stt:\ impot·tan cia como l'i n, como p0 r ser o limite en tre as duas 
pt·ovs. amazonicas, e mais a i nda porqne elle se l1 ga a \ra 
clicçã.o elas ·Ycam iaha.s, a.s tti ·dhel'es sem ll1íll' idos . as amazonas, 
qne deram, com on sem l' a·t.ão , o satt nome ao gncnde d o. A 
b l l' l'a do Jamundú. demora a 175 l.eguaõ ela roz elo gm nd e rio. 
Todos os que sobre elle tem escrip Lo ttsam dCJ icl nticas pa lavras 
d izendo q ue tPm es te rir as suas nascentes nas montan has 
ela Guya nn a e cor~·e na. dir .·cção N::i ., clt vicl in clo a Guyanaa 
br azi l-·ira em duas, um a ol'i~ nta l e o•llt'a occiLlental. divisão 
que hoje é n ela pt·ov. a ntes cham ada elo Gram-f'nni. . l!:ste 
rio. dizem ell es. aL t·avessa o !azo ele Fa r o. onht· 'o t·a a ldêa ele 
Yainundá, inrlo ·la nçar-se no Amazonas por· elirr'erentes braços . 
Seg undo o nH~ u len1b1: aclu a:1. 1go Oumingos Soares Ferreira 
Penm\ estas in clica ções não são exactas e lem s ido t·epettdas 
el e uns a outt·os por ce n!enares ele annos,mas sem que a s .1a 
verac idade fosse ve rifi cada . tiPgundo a s ua opintão es te r io, 
cln .mado pelos í ndios Cumury, ni'io segae a clirccção NS ., 
embot·a La Concla mine, com s !a a utoridade re pe~isse es tas as 
serções que não poucle vel'ifi ca r em sua rapiçla exc u rsão . 
Segu ndo Fen;eira P enn n e as infot·mações dos q• te lem entra do 
no Nhamunda pat·a co lh et• prod uctos natm·aes qne são os que 
mais longe tem id o, o rio eleve vir da r egião cen tt· a l com pl'e
bend ida no espaço que tica enlre o Tt·ombetas ao N. e o Ua. 
t ·11nà a o S . Desce ndo d'ab i o Yamunclá ao principio cot'l'e 
natu rrtlm ente ESE . , recebe pequenos afr, tomando paraS~, 
tendo apenas cachoei t· as, e entra em terreno bá i ~o , hu mido 
e bem a r vo r ~jaclo; nesta pla.nic ie emilte e ll e um braç o qne, 
ntravess anclo-a se la nça con1 o seu nome no · ri o l'L·ombetas, no 
po nto em que es le acaba de tra nsp9r sua ultim a cachoeit'a · 
muito cheio ele i1bas nesta par te elo setl curso ,tem no max im~ 
25') mel ros ele l'l rgura. Sn«s 111argen", antes ele chegar ::to P r a
wcú, seu afl., eleva m-se ch egan do a ser monstruos:\s O Pratucú 
conserva-se paral!e lo ao Jatapú, qu~ é ll'ib, elo Uatumá; t.omo. a 
c\ il'ecção l~ . lança-se no J amu nclá a 36 milhas acima de Fat'O, cli
vicl inclo·Se na sua. conflttencia e m clivP!'sos braços pela e xistenci" 
de duas ilhas . Neste ponlo de reu niri.o elos clous rios toma o Ja 
mun dá g t·andes J ~ rgu ras, Lendo no centro uma ilha peclt·egosa , 
mas cobe t·ta ele arvores; esta ua hia é cercada de lel'ras a lta s 
e mo ntes . Deixando a ba hia toma a direcçiio u; , quasi em 
linh a recta e d epois ele 20 milhas, formando um a cu r va dupl<l 
como um grande S. la nça -se no lago de Furo . Desde a con 
fin encia do Pratucú , o J am und á é um rio vasto e pro fundo , 
magnifi co, cot· t·endo entre montes co t·o:.tdos d e vigorosa vege
lação, recortados de pontas o enseadas, o bor·daclo ele praias 
de fina a r eia. No lago de Fai'O, porem ces<;am os acc identes 
ele ten eno e começa a extensa p!anicie elo Amazonas , onde 
o rio de ixando o lago se r estrin ge a um canal estreito ao q11al 
vem de3a g na r o Cnbury , Jla?"Ct·n(&mil·im que o Amazonas lh e 
en via. O aspecto do rio, diz Fet'l'e ira, muda, perde o seu as 
p2cto soberbo, o se u curso é vac ilante , a côt· menos beUa, e o 
seu a rvoredo perde o seu esplendo r. O rio t'Jm a não o rumo 
NS ., mas s im o r umo ger a l ffiNffi , até o pc&ranámirim do Cal
deirão. Nesta secçi'io vari os l agos pouco importantes o acom-

p a nham a pouca distancia do. mar 3em, uns g r ::tneles como os 
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lagos Carauary,, Algodoal, Araquiçaua o u wenores como o 
Maracan á.-Ubim, A baucú, em rujas pt•a.ias e~istem num 8rosos 
sítios com l'iç,HaB plantações. A parLiv do lago Araquiçaua, 
qu~ é o u l timo desLa s•· cção, a rio a al'ga-se a té 300 met ro.;, 
volta vara o N. pass>ult tO pe lo lo~tar rle nonninndo <erartime nto, 
onde r ecebe na Illill'gem clir., que :tgtora é a oorien •a l , o para
námi?"im do Caldeirão que vem do mazo oDS. Placido, la rgo 
ainda, c rystal lino, o J am und á, recebendo este Cvllti nge ntedo 
Ama zonas , muda totalmente de phys ionum ia, Bi> U le ito es tt·ei
ta-se e apr ofunda-se m tito, a n archa é a n·ebatada, as agnas 
tomam uma côt· amare ll a -olivut ica, P'' rclendo a Stta tt·anspa.
rencia . D'ac,tui em d iante o seu rumo ge ra l a té pe t·cler- se no 
Trombetas e N E., fa w ndo porém n ll lllé l'ORas flexõos, ora para 
o N. ora para E. ora pa•·a NN O. Os lagos cont in •am n acC'mra
nhar as margens. NP.sse traj ·c1o deixa á esq . o furo ela Paoienoia, 
que dá e nLrada para os J~go~ Pir~ r uacá, e os ele Cat·aná, 
Mariap ixy, Sapttcuá que dão e 11t •·arl a par a lagos da mesma 
·denom inação. Entr <t no TromhPtas defronte elt\ p onta do 
V•·uá.-T>tpe t•a com 100 m~ tros ele l argu•·B, ficando ao N . ela s ua 
foz <L i!tta Jacita ra. A ext"nsão elo curso do J amun dá , nas 
planicios não é menor rl e 28 leguas, s ndo H na primeil•a 
secção de Farn ao Repartimenl o. 14 n" seg11 nd a s ·cção até ao 
Trombetas. Vil -se puis q tt e o Jamun dá é nm afll . do Tl'· ·m
brtas ' e não elo r\ mazona~, como ge ralm ente se di z, e por
tanto a corrente f\ gu l'arla n as ca..t s (ate 1869) como f,Jz elo Ja· 
JOundá no Am azo uas não é s inào um clefiuente 'u pa?·anám·i?"im 
d este rio que vai l a n0m·-se IÚLCJt te lle e concluzil-o até ao Trom
betas. Este, facto, como bem diz Fe l'l'~it'<L Penn:t não é uma 
simples obse rvaç.ão geogl'aphica tencl entd a mostrar que o t•um o 
verdadetro do Jamnndá n;i.o é aq uelle qu e lhe te m dado as 
cartas e os lht·os; tem nm outro alcance , e é quP- se ndo es te 
l'io o limite offici"l "Dtl'e os li:s1ad"s do P,.râ e do Amazonas, 
merece e~te assurnpto séri a a ttençio pa •·a set· r ec Lilicaclo e~Le 
erl'" q ue 110 futuro pócle t•·azer cltfficulrlades entre os dous ills
taclos. Ligada a esLe r io b a longo~ a nnos correm duas tt·att•adi
ções q ·1~ te m orc11pad'l mc: i tos e-< ct•i ptores e são, a d ils ·lmazonas 
ou Mulhe1·es Guerrei• as, e a elo Ll!f u i?•a,f,,.LMt o•1 a m 11 l · t•• ; de u•na 
e outra me vou occupar. Y camic•ba.< - (Mu lheres sem m •ridos). 
Tl'atando des •a tl' ll clição que tem s ido assump1o para clisCI!Ssào 
entra tantos escr tpLores , meu cspi rito v Hei la e se m a pre~en tat· 
opi11ião ;egul'a, colhe l' ei elos escrip Los de Gonçalves Dias. Barbo:'a 
Rodl'igu~s, onvido•· Sampaio, con go Be ,·nardino de Souza os seus 
argumentos, e apa nas l be junt·11·et a lgumas l'e ll.exões minha s, 
Diz a lenda qu e nas nascentes d ·• Ja111unclá. ex i9Le um fot•nt oso 
lago chamado YHci-Uaru á, consagra do á lua . Era neste lago 
que em dadas éprcas e em certa~ pha~es ela lua se iam banhat' 
as Jcam ia bas, ou m ulbe es s em m ar ido. Depois ele Cllffi]lt'irlas 
a~ ceremonias exp'iator ias ou antes propicia tol' ias e q '1a nclo il 
lua illum in ava u lago, banh avam-se e recebiam ela mãe do 
muirakitan, as pedraR chamadas a~sim, com as fót·n•a~ que 
desejavam. Estas pedl'as era111 extremamente rij as e p'>lidas, 
e a Cl'ença PspalhaJa ero. que emq aoto debaixo d a ag11a 
ficavam mal tes toma11d0 toda- as fót•mas, apenas l'ól'a 
dell a se to l' navam rijas e impossi1•eis ele ser em tr abalhadas. 
Aos homens da tr1bu q11e a nnua lmente as iam visita\· pre
senteavam com e' tas pecl1·as c11C se rl izütm dotad as de pt·o
pt• iedacles maravilhosas corno 11111 vel'dacle i t'O am11leto ou 
talisman ' · Q·wrenta annos depois ela desco berta da foz do 
Amazonas por P inson em i500, Ore llana descendo o rio Ama-
20nas de11-l he este nome por have r . spg·unc\o ell e 1lill'l'Ôu. en 
cont~aclo na foz do Jamnnclá uma tt'ibu ele mulhel'es guen·ei t·as 
com as q•taes travara ron1bate; o nome incligena destas mu
lheres et•a o cl<' Ycam iabas . Vivi a m nos ex trem os elo J nmund á. , 
e pro:dmo <t varias t1 ·1 bns ferozes de índi os Pntre as q11aes a 
do Guacaris, que un icos gozavam do pl'i vi legio ele ano ualme11 te 
as it· visitar, e ao; ll.lho s q11e nasciam só guarcl avarn os do 
sexo fem ini11o . Quanto aos do sexo mascu lin o ou eram m ortos 
ou E>ntre11ues aos pais. So.bl'e es t.a J .. ndn t em sido larga a cli s
cussão. Na antig·uidade referem escrip·ot'M, taes como o hi s 
to r iador Jur.tino, citado p·or Gonça!l•es Dt as , a existencia el e 
uma nação ou tribu do Amazonas em que não er a co nced ida 

1 Tenho possuido varias destas pedras ou mui•·• kitnn, a p•·imeira que 
pn•~n i, dei-a e·n 18i6 ao expl orador cnnrle de Cnstelnnu qu ·•ndo passou 
aqm pelo Pa1·á ; era. de una cÓI' \·erde bastante desma.hda, corn uma 
f6rma . cilindrica de pequeno dia .netro e pol HgaJa e me ia a du·• s de 
cornpr1meu~o, e cousa eut·iosa, fôt·a tl'azi.d ~t por mtnh a avú de Ubidos, 
do onde era oriunda, e sabHmos que Obtdos, não fica (listante da •·e:;iiio 
que Jle d'" ter sido habih,da pelas Ycamiabas. 

a vitla aos ll.lhos var ões, pois l( UC facult~VfWl se u amor aos 
homens dos pov~ visinbos, sem consen tir que li zesse m parte 
ela sua ~·~publica, que não podi:c bem te r este nome, visto que 
tinham u1rta l'a inb ,. E·•tt·e os antigos escl' irtores alguns ne
ga r 1m a existe ncia deste gove t·no feminino. mas como quet· 
que soja, iStO SÓ 9\'l l' VO para 11to'lll':J.r que a idé<t nãO e DOV!L, e 
pot• isso são de opin•ão m niLos q"e Ül'ellana, crimi noso como 
m·a por tet• a bandonado o sett cl•el'e , tendo etfectuaclo a viagem 
pelo rio Amazonas , que 1 6 le cor:.tat·-se como SUL'prehenclente, 
pl'ocurou por meio ele maravilhas, ain da mais impt·ess iona t· os 
anirnos na cor te cl" qual dep• nd iu, a"gmen La nclo a s·ta impor· 
t ·• ncia por meio de narrativas tão dignas de aclmil' :tção . Se 
fr•i este o seu pt·oposito, de cerLo o consegu ia n a côt•te de 
Ca d •JS V,. pois obteve cowta patente de g·overn a dot· g n e ra-
J issi mo elo rio da s Amazo nas. como premio do~ se •s serviços . 
Naquella époc~, como d tz l tobert~on na sua IIistDI"ia ela Ame·•·ioa, 
o natural desejo ele se avan tajarem em s uas descobel'tas uns aos 
outl'os. fazia q 1e os conto~ os mall ahsm·d os fossem narrados 
e acreditados; taes como terras em que por t'll forma ab un
d• v a o nuro que os pavimentos d os templos e t·am feitos com 
pla cos deste metal, o que deu Jogar ao fo.llnclo El Dot~raclo 
que a tantos eni o tq uoceu e pel'rle:t; i ~bo Luclo fe• quo Ore~lana 
pl'opaga>se a uanativ:1 da.s Amazonas com quem peleJar a . 
Ma~ o,ão é só Or•llana qttem p1·opaga a noLici:t elas Am~zon as. 
Na viagem ele Peclt·o T eixe ira, o hi s toriadot· clella, o padre 
Chl'istoval de Acuiia, diz q·te "os Tupin ambás nos confi rm aram 
tambem o r ·•mot· qu e co r ria pot• todo o n osso gl' ande r10 das 
f~mnsas Amazmlas elas qnaes til' a seu vet·dadei eo 110111e p elo 
qtwl <i conh ec ido depois qne fn i descober to :tté ao presen te, não 
sómente pelos que o tem na l'cgado, mas peltls cosmogt•aphos 
qne de lle te m t t• ataclo . Ser ia cou sa hem eskanh a que este 
granda t•i o tomas~e o nome de Amazonas sem algum funcla
me,to t•acional; lll[LS as pl'ovas· de qqe temo~ uma prov. ele 
Amawnos na mal'!!·em deste rio, são tão g randes e l'ortes. qne 
n:'>.o se pócle d isso c\uvicla r, sem t·enuncial' a tnda a fé burnan >~ . » 
Diz ell e qqe em todo o r io encontrou a Cl' ença cle<bas a mazonas , 
e lh1a s piotav •m · ele um a ma n eira ·tão concorde e u ni forme 
que seri a preciso qu e a maior m ent ira passa~se. e m todo o 
mun do pola mais i ncl ubita1•e l de todas as verdades bistot•ic ·ts . . 
Tt·a la clep, is. segundo o que lhe co •Hat·am, el e marcar a po
si ção do rio Yamunclá 36 Jeg nas abaixo da a ld~ ia dos 'l'uvi
"a mbás descen.lo pel o Amazonas. co nbecid·o pelo nome ele 
Cunury. Enumera <tS Lt·ibn s de ind.ios q·•e o h bi1avam, entre 
outt•ns a elos G uacaris que ê a que gosava dos favores elas Ama
zo n >1S; di z Pile : « l~stas mulheres tem-se cn ns ~l'vadn sempre 
sem soccorro de hnmens , e quando seus visinhos lhe ve m fazer 
vis ita no temp•> ass ig n :~ lado , ellas os reeebem c0m as armas na 
mã o. q tte são ar cos e flechas , para não se r em surprebe ndidas , 
mas logo que os conh ecem vão todas de trope l ás suas canoas 
onde ca da uma pega na primeira i tamaca (L'êcle) que encon~ra 
e va i pr«ndel-a na s ua casa pa t·a nella r ecebe r o don o . No 
fim ele algu11s dias vo ltam para as suas casas est.e~ novos hos
pede< e não faltam a fazel' igua l viagem na mesma estação. 
As filh as que n >~sce m deste congt·egso são c t·eaclas pelas mãis ., 
in s~l'ludas no Lraba lh o e nn manejo das armas; quanto aos 
filhos não se s«be bom o que fazem delles, porém eu o11v i di'l e l" 
a um i ndio que- se tinh a achado com. se n p_ai nessa .<'ssetnbléa, 
se n·!o a i •da moço. qtte no anno segutnle dao aos pat s os fi lhos, 
machos q•te p<tl'Íl'arn. Comtt\clo co mmumen te se crê que ellas 
matam to rtos os mach os, o qu~ eu não se i decidir. Seja o que 
for, e!Lfl.s te m Lhe sou!'os no seu pa iz, capazes ele e nl'iquecer 
todo o t~ttn clo. » 9ra pelo que vemos, segundo Acuiia, n o 
Yamun rlil. Oll Cannn, q ·1e era a região habitada por estas 
Ycatrti<l.bas, es ta crenca aeba-~e espalhada pot· mnitos p()nto~. 
Colombo act·editava nellas : R aleig h, o sonhnclor elo E lelora<io, 
espalhou a nal'l'aliva elas Amazonas pela E ·11•opa; ffernaodo 
Herre r<l. tambem assevera q 11e a. ouvit·a no P ara gtl fLY; La Con
damine tra tou de averigttar is to e eis s ummal'iame ote o que 
diz : «Que em toda a sua viagem, inteL-rogando índios de di
ver cas nações , e m todas encontt·ou a l•·aelicção unifot·me, 
accrescentanclo ttma~ ou outl'as pa t·ticubriclades, ele q ne existia 
uma nação de mulheres, que '' iviam se m hom ens e q:te se 
tinham r e: irado pa ra o inter ior elas terras pelo rio Negro, ou 
por um elos rios que pelo m es mo lado COl'\'em pa1·a o rio ~a
raohão (o Amazonas assi111 chamado pe los h spauhóes) . » Di,z 
La Condamioe : «Um lnclio ele S. Joaquim de Omag·tas nos 
dtsse que por venttll'a encnntrat•iamos em Coary a i nda vivo, 
um velho, cuj<t pai vira a s Amazonas. Soubemos em Coary 
que o velh o que nos tinha s1clo indicado havia fallecido, mas 
fallamos com seu filho homem de 70 aunos e commandante de 
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outros da mes ma tl'ibu, es te nos assegur ou que seu pa i as 
tinha vis to passar na e nLrada el o Cux iuara vindas elo Cayamé, 
que clesagua 110 Amazonas. do lado do S . en tt·e 't'etle e Coary, 
que tinha fallado a qua tro de entr<~ e llas, que u nut tt·az ta 
um filho ao pe t to , qn e cle txando o Gnxiuar a , at•·avessa ram o 
gra n de rio, e to rnamm o cami nho el o rio .2il eg- ro . Om1tto c~ rt LS 

m i uudencias po uco ver r\simeis, que nada tmpor ta m ao eose ncml 
elo assumpto . Abai xo el o Coa ry nos disse ram. os tn cl t~s a m ·sma 
cousa. v.• r ia nclo só e m al n unas cll·c ums tancJas , pot·e m qua n to 
ao ponto pr1ucipa l estava m todos de acco rclo . Um indio de Mu r• 
tigu ra , m issão visinh a do P a rá , offerece u-se p,ara mos tra t·-me o 
rio pelo qua l segund il e n Lend ia se pJdi a su bir a peq u na di sta ncia 
elo paiz em que naquel la actualidacle se en contra r ia m Am azo na . . 
]i} r a es te rio o h ijó , e dizia o mes mo mdt o qtte qua nclo ta lt·w 
de ixa va ~le se r navega vel, por causa das cacho~ J ras era _prec t~o, 
pa ra se peue tra r no pa i7. das Amazonas, ca mt nh at· mut tos cbas 
pe los ma ttos para a ba nda !;; . e a tra vessar um pa1z mo ntanhoso. 
Um vetera no da guar nição el e Cayena a <;se verou- me. que se,:'c~o 
e nviado em um deuaca mento pam t·cconh ecet· o p:tlZ em 1121, 
havia pe netr ado e ntre os am icuanes, nação ele or .·lh as co m-

. p r1das , qne habita a lém das ca beceira s do Oya poc, e )U~lto ús 
ele um ou tro r io que clesag ua no Amazon as . ·e que a llt vt ra ao 
pescoço das mu lhe t·es as taes pedr as vet·des; q ue perg ·,,1tando 

. aos inclios ele onde a s \i ravclln . responderam q 1e ellas vl!lham 
elo pa iz das mulhe res que não ·tinh a m m ' riclo, pa iz que fi cava 
a sete OU oito leguas de diota ncia pa r D. O lado do Oc~iclente . » 
O ouv idor Sa mpaio, lendo o que a este res peito esct·ev, ra La 
Conda mine e acha nd o-se nas mes mas pa rage ns . em ClLie 
aqnelle na ,:egado t· procu t·a ra o ind io. t ratou p •r su". pa r Le de 
col ht! r a lg uma not.ic ia qu e o esc la re.:esse, e proc~n· a ~1clo o, ho
mem a que ell e se r e l'e t•ir8 .. sou ~e que e ra e 1ncl1 o J ose ela 
Costa ·Pa corri l ho. sat'g~ nto- mór el e Ol'denanças. m.nr to nessa 
época ; mas um out.t· o i nclio c!Ja mado Manoe l Jose. de cerca 
de 70 a nn o3 para c inHL, D ele bo m pwpos ito, na tu ral da Cu
chiuara , que hoje .iá n fio existe, lhe co nfinno n a na l'raçào de 
La Conclam ine P•>r a tet· m uita~ ve?.es onvi,lo, assegura ndo que 
era ~ra clicção co nst a nte nesse. l'Í O a existe nc ia nelle elas Ama
~_onas , de onde se t·et ira ra m entt· a nh anclo- se nas te l'l'aa dn 
Nor te delle, el a bocca do rio para ba ixo . Um ou~ro tes tem11nb o 
e m favo !' des ta l!'ad icção é u el o pad re G il1 . « Pe rg un ta ndo, 
escr eve elle, a um indio qtutqtta, que nações bal >ita va m o rio 
Cucb ivet·o elle nomeo Lt-me en tre outt·as O<; A Lkea;m bena·>VJS; 
sabendo b~m a lin "'ua tama naque, c"mpre hendi sem cl itfic ul
d~.d e o se" Liclo clesLa. pa la vra . que é composta e significa mu
llwres vivendo sós . O in d io confirm ou a l!l inha observaçfio e 
contou- me que as ailwambcnr~no s e ram uma r euni ão de m u
lheres que fa bl'icam longas za raba ta nas e ou tt·os tnstr un2enlos 
ele g uer ra . .. e que matam ele pequenos os fil hos va roes . " 
Humbolcl t é que m apresenta es te tesJ.em ·1nho . P ar ece que ell e, 
se,.undo d iz Gonçal ves Di as , se i nc linava á c rença ela exis
te ~cia das c~ma.zonas, e di 7. q ue ne• Le testemu n.ho apresentado 
por Gil i, pa rece ha ve r o que quer q ue é ele ln<;p traclu pelas 
·traclicçõos dos i 11 cl ios do MManhã" e elos Caeni b;~s ; mas o 
mesmo au tor accr esçenta qu e o in d io, de que fa li a o p:tdre 
Gi l i, i g no t· ava o cas t.el hano, 'ão t in ha est;,cll) em co t~ tacLo com 
Ol'a ncus , e não sa bia ele cer to que ao S . elo Orenoco . ex istin 
um l'io que se cha ma elas aiheambenanos, ou das m ulh •t·es que 
vivem sós, Hu mbolclt expl ica a exis tencia desla lenda por uma 
ma ne ir a q 1e me pa rece p la us ível. lli z ell e q ue é de s 1ppô r q11e 
«as mulheres fat igadas do es tado de escravidão em qn e et·am 
tidas pelos home ns. se t· eunira m, como os negl'os fugidus, em 
alg um pa la nque, onde o deoejo de conser va t· a s ua incle pen
dencia a s Lot·na r ia m Lis g- nerreiras , rzcebel'iam clPpois visi l;,s 
ele a lgum as tri bus visi nb as e am igas, ta lvez me nos meLhorl ica
men te do q ue r efe re a tr <•cl icçáo. » \>Va l te r Raleig h (1595), f.t!
l a nclo destas mulhe t·es da Guy,.na , cl 1z que pt·ocurando saiJer 
qua l a ve r dade em ta l ass umpto, r. fa!Janclo com u m cac irJ•te 
ou princ ipa l de en tre o povo, es te lh e cli>se ra te r estad<i>. llO rio 
das Amazonas e e n tre el las &am be m . As nações destas ID'I
lheres exi~lem na pa l' te S . do l'io na p ·ov 1nc ia de T apago 
(Ta pajós?), e a<; s uas pr incipaes forças e r ef11g io são n a~ t.et:ras 
s i tuadas no S . da Sita. l'oz, a cêrca ele sessen t·t legoas actma 
da ban a do mesmo rio . . . » «Rober to Sc homb :rgk . explot·ado t· 
mudemo da G 11y ll; na ing leza , re fel'e que a tn~ cl i cç:i.o das ama
zonas é ainda h OJ" cort·e nte e nt r e L .das as tl'! ilus que tem ttdo 
relações com o Caribo . Diz el .e q •tc, seg.mrlo o que ouv i» no 
baixo Corenty n, no ffi<;eqn i ilo, e no R~pLu \ltni . a ~ocl>s os ind ios 
que por a ll i h ;•biLarn , no al to C>re n ty n ainda hoje ex is tem 
hordas de m ulheres vive ndo sós . Que a mesma na n ação ouvio 
aos indios Macusis que t•es idem na região do s uppos to E l Do-

r aclo, mos tra ndo r es tos de vasos de ba r ro em difl:'et·entes loo-a r es 
que ell es d izia m se t· elas mesmas llllll he t•e9. » O Rqve renct:;' vv: 
H . Bt·ett co n lirm a o que d iz Schomllurgk. O n .. sso l ?mLr ado 
poe~a Go nçalves ú ias, cu ntes~a esta c t•ença se não como a bso
lu tamen t e i nexacta t>m s i, e imp"s~ive l como [)Ouco prova ve l · 
a s l' azões qLLe a pt·ese nLa sao d i versas , e a a·tt l' ihue á nar t·acã~ 
de Orella na q ne qu •z da r im ;·ortanc ia á s :~a viao-• m reU!lilldO· 
l he o ma ravi lhoso ; pa t·ece- mP. porém, que es La 

0
aro· nmen taçào 

não é mui to fo l' te . O relia na não vei u só ; vitlh a
0
m com ell e 

muitos com pa nhei ro<;; cumo pois não conRta a té hoje qn~ 11 m 
só ele le> o desme ntisse~ Co mo em uma viage m tão exte nsa P 

a ven tut·osa, e m que mu i tos teria m a queixa r- se ele Ore llao a . 
uem um só a pt·oveitrm tão boa occasiilo para o fazer passú 
por em buste iro 'I Depo is, ha um a r azáo e m fa.vo r ele ta l crenç" 
~ qua l Gonça l ves Uias não deu a meu ve t• 1oclo n seu peso e 
e : como expltcar q ue Ore llana, que passuu apenas com a cur
re nt~ do t·io po r· elle abai xo . podasse t~ t· tempo pa!'a espal ha r c• 
ennu7.ar ta l c ronça, e m um a tão vas ta exte nsão, pois vemos . 
ot·a no Coari, ora n o J a mundá , ora no R~p u nuni or a nas 
ce rcan ias elo T apajós, os hab it an te.'l uniformes na 'cre nça e 
r efer inJo a sna ex is te ncia todos elles pa ra os mesmos loo-a~es 
elo lado ela Guyana 1 Alé m dis to cotiiO Orr• ll ana e os se us~ que 
não pocl1am e11 te de t·- se c .. m os índ ios cuj a l in,.ua ignora va m 
haY iam de inculca r entre elles es tas e~ tl';,nb aR

0 

crençaR? Dei_: 
xa ndo po .. é m Ot·ell ana , ac ha mos o padre :l.cu ii.a affi r ma nclo pelos 
tes1emu obus, c1 1e mostr on pot· toda a pa n e, a ex is1e nci a da~ 
a ma1.0 nas . Alg 11n s di z" m se i' o pa Ire .-1.cuii.a levia no c•m suas 
narr il t ivas ; mas depoi s clelle ve m La Con fi a mi ne q11 e ele cer t0 
nao merece es te e pilhe1o, qn a a seu turno afficma, e aprese nta 
os testem un hos em gu e se L•aseia pa ra ser f•vo cave l a esra 
c t·ença . O p1•opr·io ou vidor Sa mpa io ve m affirm al-a a inda. 
~sta nn iversa l icl<tcle ele cre nças desde épocas tãu r emotas e111 
que nem _meios hav ia pa r a as espa lhar . é. quan to a m im , u cna 
l o rt~ raz~o faze.r cr et·. qn:: a lgum a co usa houve pa ra justificar 
a t radiCçao. Nao me JllC.Jno mn1 to a acrecl i . <L r que e~sas mu
!h el'es se m marido se t ivessem orga nisaJo por uma fó t·ma tãL' 
reg ula t• e co mpl~ ta , como se tem escr i pto ; .mas a ma neil'a po r 
que a expltea La Conclamt ne pa l'ece- me a <.:ce tLa vel. Não ac redito 
q >~ e ellas a inda eXIsta m ; C"e io mesmt> que não tet·ão sido 
mui to d ut·adout·as ac1ue llas r euniões ele mu ,heres i so ladas de 
outras tl'ibus , mas po t· pouco q 1e tenh a m d11 ·ado isso seria 
bas ta n te pa l'a cla t· ol'ig.en·. á tradtcção . Ainda a rg ume n ta Go n
ça l ve~ . Dtas, como ra?.ao ele unposs Lbtl,clacle par" existi r esta 
republtca f , mu.ma , nnt ca c u!o ~m que toma por L>ase o facto 
C] tte elle affirm~ de s.e t· a l'aça incli '. me nos pr, Ji fica do que 
ou tt•<ts , e que ao 1nd tas se l'! a m prectsoa t res an nos de inter
valia eott·e d uas gestações . O p t·ime Lro poqtulado não me pa
r ece pl'o va clo; te nho co nhecHlo basta ~te es 1as t·•• giões, e u ma 
j _as c.O LlBas qLte admu·e.t ~e mpre e m m1 .has viagen > pelo inle
r JOr e o nurnet·o re lar. iva me nte g ran de .ele Cl'ean•;as que eu via . 
em loga res em q ue a t• aça i nd ia dom i na v a . Se se tr n t asae de 
in lias trazidos 1e suas ma loc •s pa ra ~> S a ldeam e ntos , com pel
ltcl os a tuma r :_m n ~vo s ha btlos, o a rg me nto te r ia val or , po is 
nessas_ co nchçoes é fac to obs ·rvado o depel'ecimento elos índios ; 
mas nao se da ndo aqu 1 o caso, o a r g ume nto cahP. . D>< mesma 
fóruut a assel'ção de se re m pre~ 1 sos tres a nnos de i n t ... rrallo 
en tt·e d uas ges tações, Gunçal v. s Dta s esqu ecen que a t radicção 
d iz q •e qLta uclo nasc iam fi lhos , ellas não tom avam cont :t 
dei tes e os mata vam, o que a !Let•a o a J·g um e nto, mas . mesmo 
n&scenr!o filh ;• s •. o <1ue tenho visto .m·· ~em de sobra p rov• clo 
q ue te m as tncl tas se LS fi lhos co :11 1nterva llus m ui to menores 
elo que o que ell" ma t·ca . Os a rg umentos de Gon ça lvP. s Dias , 
que ach o procede n tes , são, e m pt· imeiro log·a r. a Ll iffic u!clacle 
de as mnlberes terem ta l !Jl'eclo .uin io sobre os ho mens que se 
decla ras•em i nd! penden t.es e clelles se a ffastassem, sem que 
elles em nu mer o ig tral ou ma i o r as não su!!"eitassem ~ caRt i
gassem . Outro arg u10 e" w p rocP.cl ente é qué uma tão grande 
r eunião ele mulheres, des p• t•ta ria os inst tnctos naturaes nos 
í ndios da.s, ou tras t t·ibus, Já pa r a. della s fazer em s uas com pa 
nh ewas , Ja par a as escrav1sat• , p~>l S q ue a esct·av tsação ele u mas 
tri bus por ott tt·as "stá muito nos h a b i to~ dos í ndios do Am a 
zonas. Alé m clisw a a natomia , a pbysiologia e <t es tatíst ica 
mos ra m que c•rt cs f d kas a que o home m sem difli ul lade 
t·es iste , são imp•><sive is ás mulhe t·Ps; se estas a el laa se en 
t re!!a.ssem, m ut tas mor re 1·i a m, acc,·e<; c ·nclo que os a bor tos se 
m ult!pl !Ca r~a"J espan tosa meH Le. E~ta~ entre a ' r~zõe s qne lle 
ae t·.·se n tasao as nnteaS C{ ll ~ nto a num conclurlentes; e !JO L' is!O, 
nao accenanclo, a t r acliCçao e m t•>cla a SU<L pl enHude ac
ceJto -a pel a forma sob qLte a enca1·a L a Conclarrdne ac
crescenta.ndo que a aclmitto como te ndo exis tido só po'r um 
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c,• d o lempo; e o essa exis tencia Lt·ansitoria que deu l og·a r à 
lentb. que ot·nat·am com o qne imaginnçõcs fe r te is julgat· a m 
poss tvel . O facto narmdo por Orall a na, e neste ponto con
cord o c~m o St·. Gonçalves Dias, não e t:i:o in vonsim il, pois 
cue van as nações de incli os do ,i.m azon<B levam á "'Het'l'a suas 
mul~1eres como aux ilia res, f r nece nd o- l hes fi exas" durante a 
peleJa ; é bem poss ivd que o facto se· clésse co m a nação com a 
qnal Ot·ellana combateu, c a extranhesa rio l'ado por t<tl ma
lt e tra impt·ess ionasse os lt es p<tnhócs , r1ne os ho mens fi cassem 
n o esrl'tec imen to, sendo sómente le mbt· adas ellas : cl a hi <ts 
a mp_h <tções. No 'l'apajus, no H.io- Neg·ro, no Oren oco , varias 
naçoes tra7.em, como ha pouco fizeram os J a napul'i s atacando 
Molll' a, suas mullle res aos comba tes . A o:.t tt· a Jeocla " mazo
nica é como di sse , a do Jliuim.fiitctn Ott ped r as ve t· des, q ne 
tambe m se ach a I igacl a á lt'adicção elas Amct zonas, poi s dizi a
se que· e ra m s6 e ll as que "s possuiom. Desde tem pos re mo~os 
dos f;,t·eç;os e r omanos CJll e as ped t· as verdes eram es lim ;tclas , 
especw lm :' nte as .:.smeralclns , nomP. qne davam a muitas pedms 
cl:.tquell a cu t•, e llt ~.; al ll'ilmi am virtu des cx lraot·di nar ias, ele 
modo c1ue a c rença elo i\Iuiraki~ :1 n, parece fili al'- sr- na a nt i
g·ni cl<tcle assi m co mo a clns mu l heres gttene iras . Ai nela ltoje as 
raras que ex iMem no va ll e amazonico são pela tut·ba o llt aclas 
como amul eto, o r ntüito t:>t·. Barbosa Rodt·i~,cs es tudou esle 
assumpto muit"> parLicula t·m e:1 le, e é de um "esc t·ipt ') seu que 
t t· ansc l'evo o seg J lllte : <<No va lle a muzo nico é desconh ecicla a 
ori gem destas pedras qu~ ch amam elas .·lmazonas. Desde os 
pt;ime it·os . navegaclot·es , e l ias e t•a m mu ito procu radas, como em 
f662 .o t'2.iel'e o ouvtclot: rio Par;i Ma ut·i cio ft·üt t· te e ou ~t'OS, e j á 
.hes ch amara a attenc,ii:o o l t· abalho feito nPslas p'"cl n1s, onde 
o ttso elo ferro e seus in st ru mentos não c t•a conh ecido . As 
lendas a res pei'to destas peclt' as ol ha- as o Sr. Barbosa R odri
gues como um a r em inisce nc ia ele crenças e facto s muito mnis 
antigos. pois que nos annaes ch in ezes esc t• iptos no nnno el e 6G2 
~l a nos~a r a, se nat•1·a n colh eitn ele pedras H nas me ,·gu lha n.clo 
a luz ela lua no >:to. A ML!ll'akttan é a peclm jácle oriental ou 
nepht·i te, a qual Confncio olhava co mo o sy mbolo da vil'tude; 
<;sua a na Jyse minem logica tf:m s ido por m ai s ele uma vez 
Jetta, e parece log tco qtte encontrando· se eslas pedras no va lle 
amazonico , d~ v e l' a nes tns r eg iões existir alguma j azi da dellas. 
Acontece pol'em qu3 a peza1• elo a lto apt•eço que a c!la li gav ~ rn, 
como attesta m Peclt·o Alvat·es, Tlt el•e t. , Lery , G. Soares, Fet·n ão 
Carclim, ~vo d'Evreux, f[Ue todo s faliam dellas , ninguem fali a 
em suas pzcclas que existem elos povo' Tup inambás, massa
crados e esc r avisaclos . ·teri a m r evellado . O. Soa t·e s e l v o 
cl'l~v t•e t!X faliam o pÍ· ime it·o que nà Bahia e:<is tiam p e
clre ll·as ele pedras verde5, ele muito pt·eço e com pt·opl'ie
cla r~es contra :' clõr ele co i ica, o seg,.tndo que no i\·Jara
nhao enstem pzt das de peclt·as 1·ercles. A t erem ex istido 
outt·'ora, esgotar am -se, e &i se esgo ta ram fol' a m empregadas 
em qu~lqner cousa . Como pois, l1 oje não se encontra m seus 
, ·esLig ios 'I Ac~so póde cl at· - s isto com peclt'e.!r<ts, n os tem plos , 
n as constntcçoe> ur banns, nas cnJçacl as? Alguns pedaços drl ve
rt a m ser enco n tr aclos . T-lav.ia ta lv ez a lguma j azida de feJcl spa th o 
verde azu lado ele que os 'l' u pin a mbá~ t'~z i n m os seus tam.betá.s , 
elo crue h rL amos tras no i\luseu Naci nal elo R io rle Janeiro. poré m 
aycilrcbrlejcule "eplwitico el e f[ll e é l'e ito o ??l1•ÚYtkil.cm, é muito 
cl cll e t·ente cld a,. nem na. amazo nia , nem na Amer ica indeza 
f".' ell ' on~nn tt· :~ cl " Op.ina o St·. B. Rocl l'i gu<•s que o ??lt<i>·c•
l~tlc•n era 1~111_10J'Lada fella, ou pelo menos a rocha de q tle era 
fe t ta. No Gh tle, em Guate ma la, no P erú, no Me:: ico, no3 Es
tados Unidos inglezrs te m·se enco ntrado cl .. s te·s amuletos, po
rém e m nenhuma destas r i)giões a 1·ocha fo i en co ntracla em 
bt·:t.to on em Jaz idas, e depois de minuciosas i nves t igações hi<
torc ca~, co r~el cce qne a vtnda de;;sas pedras eleve te t· orige m e m 
urna lltvasao es tra ng-e ira 011 e m um a importação . Na Asia, 
11orem, lla n rme t' OSO> objectos de j a de e é el e l{i que sempre se 
suppoz qctc ellas viesse m, po t•qt to a inda h qje ele Já ve m, e os 
estudos ri o c •nse] hei :·o F'isch er, leva dos á ui t i ma m in uc.iosiclade, 
faze rn chegur á eonclusii.o de que fui - n ~ Asia que sa lliram os 
?11U!J'alntans, pots q ue s6 no 'l'urkestan e encontrado o nephdte 
r.m le i lo geo logico; essas .i aziclas pe rtencem ao imperador ela 
Chtna, que as possue por her ança desde a ma is a lta a nt ign i
cl_ade, e se ac!nun nas llHtl' gens doR Lre; l'ios conh eci.clos po t· 
lu- branco, Yu - Vercle e Yu- preto , nomes deriv ados ela côt· elo 
j ade, sobt·e o qual correm as aguas » . Est•ttiancl o a dimin uição 
das muit·nkitans ou ela UPpht•ite oujad iste , combinando-a com 
os estudos ele Ft sch er, o n osso compatriota chel)'a á conclusão 
ele q•te fora m o~ povos as iaticos que clet•t• a mat·a~n peht Europv. 
e .~rouxeram para. a Ameri~a a nephrite; cliz elle que o uni~o 
::tt 0 umento que pnde mval td::t.r sua a rgnm ent::t.ção é ::t. clesco-

bcrt a ele uma jaz ida ele nephri te na Amel'ica , e cvmo conse...o 
quencia d as bases que tão l abo ri osam~ nte colligio, conclue crue 
o homem pre his tol'i co amazonense es teve no passado em con
trtcto Ccl m tod a a As ia » . E' para no·ta t· que se m se conhece
rem, basea dos no estudo elo mesmo objecto Fisch e t• e B. Ro
drigu~ s , um na Allemanha, outro no Âmazonas, um tomando 
pa t· a base desse est·tdo U mine ralog ia , o outt•o ::t. archeolo"'ia 
chegaram a q nas i iclenLicas conclusões. Acont·Jcenclo ai t~cl::t. 
rj •t e a mbos li ga l'am importa ncia a um objeclo qcte nenhum dos 
na Lura l i s~us e viajantes que· tinh a m pet•cort•iclo o Ama1.onas, 
det'a maiol' valor elo que aq uelle os mes mos indios lhe davam. 

NHUNDIAQUARA. Rio elo Pat•aná. Linhas 8 antes ele 
Cat·y escreva-se - l\Iãe Cathil'a, lpirang-a .- Linhas 9, depois 
ele S. João, acc resce nLe - ~e - Itupuva, Gt·aciosa, Sabiocaba e 
Mil Cacos. 

NOVA ALMEIDA. ViJla elo E. San to. Accrescente-se no 
fim: - e ct·eada pela Lei n . 113 ele 7 de outub t·o cl0 '18')5 . 

NOVA BOIPEBA. Vill a ela D:th ia . Linh as duas . Em logat· 
drl com. ele 'l' a par oà leia-se com. tle Va le uça . 

NOVA YORK.· Vi li a do Ma ranhão. Accrescenle-se no fim 
O mun. é t·egado pelos rios Parnahyha e B<t!sas e pe' os l'i achos 
do Me io, C:u·nabuba l. Gostei la , DanLas, Cannav ieit•a s, Caching6, 
Cachoeira , T e ixe it•a, Cnjue iro, P edra ele Fogo , Freit·es, A lval{ão, 
Pet•dições, J);guas, Fot·tes e P i ng nel la . L<1. voct r a el e algodão, 
ca l'eaes e can na . Jndust ri a p<ts Loril. 'l' em um::t. est rncla de t•o
da gem pHa Pastos Hotts. Di sta U k i ls. ele Pastos Bons, 72 ele 
Patos, 120 ele S . Fe li x de 8 tl sas, 180 ele Lot•eto, 8-! de Mi l'aclo t•, 
120 e ele J e t·omenha (no Esta do elo P ia ub y) 120. Comprehende 
os povs . Brejo ele S. Gonça lo e Olhos li' Agua . F 'oi !'nu dada 
pelos cidadãos capitão João Henrique Fe l'l·eira e Bet•oat•dino 
d o Espir ito Santo e Sill'a . · 

NOVO. R io elo E. Sn nlo . Linhas d uas . Em logat·- ele 
rio Pium a - leia-s? - rio I conba. 

NOVO. Lngo d" Pal'ÍL. AccrescJ'lnte-se no fim: - Desaaua no 
l'io Amapá. Pócle set· considerado comn fiLze ndv parte c]~ la~o 
Compmlo. [~sla pos ição elo lago Novo tem sido por vezes iuc\i: 
cada como cle ,• endo set• prel'e ri cla pa r a um pontro militar, niio 
só pehi a.b uncla ncia ele lagos pt'oxim os como porque tt·anspor ta 
unHi peque na zona a lagada que o ce rca. 'l'em optimos campo s 
e a sua communicação com o Aragnary por nma estrada seria 
l'aci l, tom a ndo assim gra nde impol'tancia para o dominio elo 
Amaz0nas. 

NUPORANGA. Cidade ele S. P aulo. Accrescente-se no 
lim :- A cidade ac ha- >e situada a 750 metros de altt11·a, iem 
um clima ex tremamente sauclavel e muito secco . Dista ele 
Batataes 35 kils. mais ou m enos e acha- se a SO. desta ul
tima . O es paço que medeia entre essas cluas cidades é lodo 
composto ,[e bell os campos, d onde vem o nom e da localiclacle 
(Nupora nga - C<tmpos Be iJos) e nos qnaes acham -se situadas 
impot·tan c e~ fa zendas ele cl'iação. Dista ela Capital 300 kils. 
m a is ou menos, 42 ela c ida de d a Franca e 48 do Ribeirão 
Preto . Nas cl irecções O. N. e S. e iutet•mecli al' ias desde dons 
kil s . el a localidade em cl eante, e nco ntt·am-se fazendas ele café, 
cujos terre nos são e m sua maiori a. uberrimo~ , compnstos ele 
tet·r as cafeeiras d e exce ll entes uualtclacles. O mun. co'lfina 
com os de Bata taes . F 1·:tuca, f!armo da I• t·a nca Bart'etos 
Bebedouro e Ribeit·ão P re ~o ; é banhado pelos rios' P rrlo. Sa~ 
pu<.nhy e Gmncle,. te ndo o pl'im e it'O e o ultimo na1·eg.1ção fitt
vt a l el as .compan htas P_attlJSta e Mogya oa. ' l' em uma exten são 
d e -100 lula. n a clt recçao ele NE. <L O. e 60 na d irecção N. S. 
A lavoura a1ncla nascente de café, conta j6. cerca ele 3.000.000 
ele pés . A cnnna ele nssuca t· é cultivad a em o·rande escala 
f<l l,rica nclo- se assuca r e aguardente . I-Ia g rancles fazendas cl~ 
criaçã o, calculando-se o gado vacc11m e m '1 6 .000 cabeças e o 
s:tino 4.000 ex por tadas annualmen te . A prin cipa l r eg ião ca
fee it·a é a cordiJb eira , qne, tendo a pl'incipio o nome ·ele Ma t
tinha. toma s :ccess ivamente os de Santo 1\ntoni'J, S. Joaquim 
e passando por Sant'Anna elos Olhos cl'Agua, vai morrer no 
r i o Gt•ancle . 

o 

OEIRAS. Cidade do Piauhy . Acct•escente-se no !lm :- Do 
Estado recebemos a segu inte. inforn.acão: " IT:sta cidade ele 
Oeiras, séde ela com. do mesmo nome está situada em um 
peqneno valJe á m argem clir, do ribeit·o JJtfooha, contendo um a 
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pop .. de 2.000 almas pouco mais ou, men os~ Seu_ commerci? 
quasi exclusivo com a capttal do Mat·anhao nao excedera 
talvez de 250 a 300 con tos ele réis annualm en te, importando 
os generos pelas vias fluviaes do I tapicurú e Parnahyba até 
Caxias e Amarante, e desta ultima localidade em costas de 
an•imaes para aqui , por ca minhos _máos e difficeis erl:1 uma 
extensão ele quasi 30 leguas. Assim llmrtado o commerc10, que 
nenhum outro genero exporta ale m de alguns milhares de 
couros seccos e de vellas de carnauba, só conta para as suas 
acanhadas operações com o numerar io proveniente da inélus
tria pastoril, quasi que unica e ainda assim no estado p_ri
mitivo que tem a comarca . Esta comprehencle _na sua maiOr 
parte ou te rrenos levemente acc1cleutados on l>a ixos, ·e planos 
como as margens elo Caninclê e Piauhy, mas todos de boas 
pastagens pa ra qualquer criação e especialmente do_ vaccum 
que nelles se acha representada por talvez ma1_:; de 1::>1) faaen
elas. No emtanto, tcdo o seu gado de exportaçao é levado de 
pé para cs lo ngínquos ~staclos elo Cea1·á , Par.a~yba, Rio ' 
Grande elo Norte e Pernaml>uco, com grandes preJmzos para 
os l>oiacle iros ou ne<>ocianles. visto não haver aitlela o menor 
ensaio de xat·queada , E a liwoura é a mais ruclim ental pos
sível, nem se quer offe recenclo todos oa ceraaes prec1sos de 
co nsumo elo mun ., não obstan te ser a pop . deste _pouco,supen or 
a 12 .000 almas e dispor de terrenos apropl'laclos a outras 
cul tu ras como a elo algodão, fumo e canna de assucar que 
são· ainda ensaiados em mui pequena escala . Esta Cidade, 
sécle da com ., d istará por terra ela capital umas 60 leguas 
portuguezas e da Amarração, unico porto do l_ittora! deste ~s
tado um as i30 pouco mais ou menos. 1\. chstanCla da sede 
des t; com. áos Estados li mitrophes poderá ser pouco mais ou 
menos a seguinte : á elo Maranhão 30 leguas ~ a elo Ceará, umas 
EO; a ele Pernambuco um as iSO; a ela Bahia um as 190; a de 
Goyaz umas 220, "talvez ." 

OLHOS D'AGUA . Parocbia ele S. P aulo . Linhas 2 em 
Jogar do mun . ele Batataes -leia- se: mun. do E. San to de 
Batataes . Accrescente- se no fim : Foi creada dist . pela Lei 
n. 23 ele 25 de abril de 1859 . 

OLIVEIRA. Cidade de Minas. Pag- . 626 . Linha~ 43, pri
meira columna . l)epo is do Carm o da Mal-la accrescente-se: .
e os povs . Martins, BaependJ:, Morro do _Fe_rro, Sesmaria, 
Bom Jardim ela Peclt:a . Rocmha, Comnllssao e Fellx elos 
Santos. -

OURO. R io de Goyaz. Accrescente-se no fim: Recebe pela 
margem esq . o corrego ela Chap~tdinha Q pela dir. o i\1atl~ 
ela Lage, Retil·o, Bahusinho, Congonhas a lém ele outros 

OYAPOCK. lUo na fronteira do Brazil. Accrescente-se no 
Jim : O illnstrado Sr . Dr. Homem _cle Mello publicou na Re
v.ista do Instituto Didactico o seguiu te :- «0 Oyapock divisa 
d"a Brazil com a Guyana_-Franceza á h1z elo~ doc.n~e ntos his
·tocicos .-0 feliz aconte~Imento da pacificaçao elo R10 Grande, 
desassom orando os eles ti nos ela nação, veiu a inda mais acceu
tuar a uosst1. r esponsal> ilielacle. para consi_d~rar attentamen~e 
as grandes questões da patn a e eacammhar a sua soluçao 
com essa segurança e firmeza, que dí1 a consciencia do 
d'i reHo. E' solemne o momento historico que ora atravessa
mos. Dous pontos do territorio nacional estão presentemente 
violados por occupação estrangeira : a ilha ela Trinclacle e o 
extremo norté do ·terr itorio ela Republica, no Estado do Pará . 
Felizmente o nosso direito. em um e outro caso. é inconcusso, 
e. temos fé, ha ele triu:nphar á luz d:t civilisaç.ão elo seculo. 
Sobre a ilha ela Tdndade tem a imprensa publicado os nu
merosos documentos , que firmam o nosso direito. Em relação 
i~ parte elo nosso territorio limitroph_e. com a Guya':a F rance
za não são menos solemnes e posll1vos ós actos mternacio- . 
na~s, que es tatuiram a respeito e dão_ á nossa _posse :t lli -a co n
sagração definitiva elo d ireito . O leitor vae julga i' por si em 
face elos proprios c!-ocumentos. Creaelo ~ systema co lon~a l fl·an
cez pela larga poiltica elo granel~ nnmstro Colbet·t, v1eram a 
en c ou tra r-se em terras ela Amen ca, no ex_t remo norte da r e
n- ião elo va li e do Amazonas, os domínios coloniaes das duas 
~orGias de França e de Portugal. Contestações reciprocas sur
<> irnm sobre os limi tes desses clominios, quando o orgulho e am
bição do •·ei-Sol como o chamou a lisonja elos seus compatrio
tas, provocou co~tra a França a coal ição das ~randes potenci~s 
el a Europa, a Inglat~rra, a Austria e a Pruss1a, a que se um
ram logo a Hollanda e a casa de, Sal>oia. ArEastado p3los 
acontecimentos ela peni11sula e fiel as suas trad1çoes, Portugal 
a lliou-se á Inglaterra, tomando parte, ao lado desta, nessa 
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porfiada .lu ta que conflagl'Oll a Eu ropa por i2 annos e tão 
pungentes palavras ele arrependimento arrancou ao velho rei: 
em se)l leilo de t~10:te : c~ fluerJ•a da S17ccessão Hespanhola _ 
Vencedpra a coaltçao, apezar dos procllg10s ele heroismo fran . . 
cez, teve Luiz XIV ele aba te r o seu orgulho e assignar o trataclo 
de Ut recht-, cele-brac!-o e~ H de a~ril ele 17'13, pelo qual foí 
obngado a renuncrar as prete nçoes que o haviam levado a 
provocar aquella guerra _tão _ru inosa pat·a a F rança . Portugal 
apro;:ettou a c!rcum sta ncia tao favoravel de alliaela ela In gla 
tena, e copartwt pe no tl'atado de paz , para pô1· de um a só vez 
te rmo á questão ele limites entre seus domínios n a America e 
os ela França no extremo norte do Estado elo Maranhão e Pará .. 
O conde -ele T arouca, perfeitamente conhecedor ele todo o ter
ritorio inte1·essado na questão, e o hal>il diplomata D. Luiz ela 
Cu_:1ha foram os plenjpoteuciarios incumbidos pelo rei Dom 
Jcao V ela negoc1açao elo tratado com .a França. Na fixação 
das cl ausulas elo tt·a taclo o pleuipotenciario fr ancez marecha l 
el 'I-~uxell es exigiu ~rrogantemet;te q LLe se l'econhecesse por limite 
o l'lll _A mazonas, úcanclo livre a França a naYegação ileste rio. 
O apo10 da In glaterra em favo1· ele I:ortugal garantiu a este o 
pleno .e formal reconhecimento ele seu direito : e no tratado 
fo ram ins ridas. inlegralmeilte as cla usulas réspectivas, taes 
quaes foram l'echg1clas pelos plenipotenciarios portugnezes . Eis 
o _texto preciso clessaa clausulas: - Art. VIII.' Afin ele préve 
nu· toute occasion ele discorde que pounoit n:dtre entre l es 
Sujels ele la Couronne de F rance et celle ele l a Couron ne de 
Portugal, Sa Majestê Três Chretienne se elesistera pour toujours 
comme !!: lle se desiste clés à [ll'Bseot pour ce Traité, dans les 
termes l es plus forts e t les plus authP.ntiqnes , et a.vec toutes 
les · clau~es reqmses comm~ si elles éto ient icy, tant en sou 
nom qu en cel uy ele ses ho1rs, successeurs et heretiers ele tous 
droits_ e~ pr etentions qu'll:Ile peut ou pourra pretendre sur la 
propnete eles terres appellées clu Cap-clu-Nord et situées entre 
la riviêre eles Amazones et celle clu J apoc ou ele Vincent Pin 
son , sans se r eserve r ou retenir ancune porlion eles elites ter
res, afin qu'elles_ soient desormais posse~ées pat· Sa Majesté Por
tuguaise , ser hotrs, successeurs et heret1 ers avec to11S les droits 
de Souyerainetét d'absolue puissance , et cl'éntie r JJomaine 
comme _ f,~ isaut partie de se~ ]!]tats, et qu'elles lui demeurent ~ 
perpeturte, sans que Sa Ma.Jesté Por tuga ise, ses hoir3, succes
se urs et heretiers puissent j amais être troubléz dans la dite 
possess10n, par S~ ~11.jesté 'l'rés Chretienne, ui par ses hoirs, 
snccesseurs et herelte~·s . - Art. IX . Eu co nsequence de l'arH
cle precedent, Sa Majesté Portugaise pourra fa ire rebá tir les. 
Fortes cl'Araguari (sic) et de Camau ou Massapa, Aussi-bien 
que tous les autres qui ont élê clemolis en execution clu Traité
provisionel fait à Lisboone l e 4 mars 1700. entre Sa Majesté 
'l'rés Chretienne et Sa Magesté Portuo-aise Pierre li de glor-i
euse memoire le dit 'l'raité provisionei resta nt nul et de nulle 
v igueur, en vertu ele cel uy-cy; comme aussi il sera libre á Sa 
Majes té PorLngaise de fai re bâUr dans les terrés mentionéesc 
au. prLecedent ariicle; autant c~e nouveaux Forts qn'elle trou 
vem a propos et de Ies_pourv01r ele tout ce que sera necessaire 
pour la defense eles ·chtes terres.- Art. X . Sa Majesté Trés 
Ghretien~~ r econnoit par le present '1\·aiLé que les deux borcls 
de_ l a rivlere eles Amazones, tant le lllericlionaJ, que Je Septen
trwnal, appar tiennent en toute proprieté Domaine et Souve
r aineté aSa Ma_jesté Por tugaise. Et promet tant pour Elle que 
pour tout ses ho1rs, successeul'S e t heret i ers de ne former jamais 
aucane preten·tion sur nav iga Li l'm, et l'usage de la dite riviêre 
sous quelque pretexte que ce soit .- Art. XI. De Ia même ma
niêre que Sa MaJe;té Três Chretienne se depar·t en sou non1 
et e:1 celu i de ses hoirs successeurs et heretiers de toute pre
tent ion su r la nagegation et l'usage de la riviere eles Amazo
nas. E lle se desis te ele tou t clroit q tl'E lle pourroit avoir s ur 
quelque autre Domaine de Sa Magesté Portugaise, tant en 
Amer1que c\ue clans tout autre par lie du monde. >> - O tratado 
de Utrecht _mscre-v:-se com este titulo solenme, que é como a. 
crystal1saçao do teor desse acto internacional. - << 'l'raité de 
paix ~t d'amitié e tltre Louis XIV, roi ele France et J ean V. roi 
de Port_n~ral: portant cessi?n et renoncialion 1e la part ele Sa 
Mageste Tres ,Chret t e nn~, a toutes les terres appellées Cap-du
Not•cl. >> -E pura e Simplesmente nm tratado de renuncia 
solemnemente acceito á face de Deus e elo mundo. E para d; 
uma vez fi rmar que 8e trata aqui- elo abandono formal vor 
parte d~ França de suas p1·etenções não jtlstificaclas sobre o 
terntorw portuguez na America, ahi está o facto bem signifi
cativo de haver Portugal exigido que, neste tratado concluído 
entre as duas corôas portugneza e franceza a In,.laterra fi<>u
rasse como parte cont:actante e désse a s~a ga~antia for~al 
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para a pletl'a e fie l execução das clausulas do tratado. Eià os 
termos em que foi express11, â obroigação assumida pela Ingla
terra:___: «Art. .XVI. ·E& parce que la \L' rês Haute, Três Excel
len te e t Três Puissante Princesse la Reine de la Granel Bre
tagne· qffre ' d'être garante de l'entiêre execution de ce Traité 
de sa validité et de sa durée, Sa Magesté T~·es C!i,retienne et 
Sa Magesté Por tugaise, acceptent la ausclite ga-rantia clans toute 
sa force et vigueur pour tous et chacun du preseut article. » 
Assim, .no Tratado de Utrecht a posição da corôa franceza é a 
de renuncia foL·m<Ü a todas as suas pretenções sobre as terras ha
vidas e reclamadas pela cot·ôa portugueza como suas na America. 
Esta affirmação positiva ele reunncia de um lado , e c(e direito 
pleno ele outro lado, cl~ occupar as ~erras formalment~ reco
nhecidas por suas, de nellas construtt' lor\al ezas e pratte<w os 
majs actos de soberania , apparece r eiterada da primeit•a á 
ultimá linha das clausulas. Sente- se ah i em cada período, 
como em cada palavra, a mão elo venc3clor dictando a · lei ao 
,-enciclo. E não é só das pretenções de momento que a França 
desis~e. E' a inda ele todas e quaesquer prelenções futuras. 
"q~te Elle peut ou po~w,:a, pretendre''. Com qne sinceridade 
forarrr acceitas e assignad:is clausulas tão solemnes, os succes~ 
sos ulteriores vieram mostrar. Na execução elo acto pac·tuaclo 
entre as .:tuas coroas, não houve artificio a que não se recor
r esse, não qouve sophisma que não fosse empr13gaclo para 
i!luclir e impedir e a effectivicl:tcle dos. direitos reconhe
cidos á Portugal. Era prec iso _qtte o T.u»tacl o ele clesistencic~ 
se transtormasse em T?·atado ele conq!~istcb, não por meio cbs 
a rm_as, más por meio ' ~la grande arma elas intet·pretações . 
Foi o que se f~z. Todos sabem que é ·um facto muito commum 
na geogra t)hia da Amet:iqa a designação de um mesmo loga.r 
QU accidtlnte physico por mais de um nome, :ollianclo-se or-
dinariam i:mle . a denominação incligena _á clenc[\Ünaçãb dada 
pelos descobridores. O elemento Jíis tonco accresce assim ao 
accident~ l ocal. E' o que recebeu o nome de synonimia geo
Jl?"aphiq,a : Camaú, ou Macapá; rio rçá ou Putomaio, rio 
Amazonas, Solim<)es, ou Maranhão, e tc. No Tratado de Utre
cht o rio limite e11t re os domínios da C:iroa pot·tugueza e frau
ceza na America é designado pela denominação que então 
tinha, ele rio Japoc ou de Vicente Pinson , Além do sentido 
litteral, que não ac!mitte duvida, é claro, que se trata aq ui de 
um só rio, pois seria absurdo marcár por limite ele um:1. fron
teira entre dons p:tizes , clous rios diversos. Eutt·etan lo reali
sou-se aqui o inimnginavel. Para illudir a clausula do 'l'L'a· 
1ado, sob o pratexLo ela synon imia geog-r aph-ica, clesclobt•ou- se 
·eru clous Q rio Oyapock (Japoc elo Tratado) ; e o munclo scien
tifico teve que assistir a um cur ioso espectacu lo. Uma vez que 
o Oyapock, o rio limite, não podia perder a sua ex istencia 

.physica, assegurada ainda a sua perfeita identificação geogra
phica pela sobt·evi vencia elo seu nome incligena, lá continua 
elle a correr impertu-rbavel, guard~tnclo na imobilidade tran
quilla de suas aguas o testemuúho vivo de nossos dit•eitos . E o 
rio imaginaria, del1e clesdobra,do para servir de limite onde 
convier, 1 á é levado ás costas para se t· locado, ora . ne s te , ora 
naquelle pon~o elo ~ittora l I E como totlos . os rios da costa já 
teem nome, e prectso forçar todos esses rws a obliterarem 011 
a substituírem seus nomes passaudo ele e n tão em d eanbe a 
serem o novo rio desdobrado elo Oynpnck, e despejado em 
seu leito I Assim é que este rio imaginario ficoLt sendo suc
cessivamente o rio Carseveune ; o rio Carapopori; o rio 
Araguary . E este é o que ulttmamen~e. decretou o Congrasso 
de Geographia reunido o mez passado em Bordeaux. O n osso 
sabio compatriota Dr. Joaquim Caetano ela Silva, em sua monu
men tal obra - L'OyaJ_Joc et L '.Amazone teve a pacienciu neces
saria para fazer a ·autopsia clesapieclacla ele todos esses so
phismas, que, pelo largo p3rioclo de mais _ ele um secuio, se 
accumularam nas obras dos escriptores fntncezes sobre es·te 
assumpto, A' histo r ia das variações elo espírito hum auo accres
centou-se um capitulo, sem duvida dos mais interessantes, e 
.que veiu mais um~ vez mvslrar a que singulares aberrações 
<-?ondu z a preoccupação do interesse politic0, on a tyrania das 
Jdéas pr~concebidas. Em sua importan te obra - Les F•·a.nçais 
•en Amazonie, o illust11ado Sr. Hem i A. Couclreau faz menção 
<de vinte e tres interpretações diversas do .Tratado ele Utrecht, 
e exclama: "são todas ellas mais inexplicaveis umas que 
outras.'' E' a jWJta punição, que a verdade inflinge áquelles 
.qll.e pensam poder illuclil-a, ,illudindo-se a .si mesmos. A' essa 

l onga serie de singulares glosadores do direito, e não aos 
babeis negociadores do Tratado ele Utrecht como quer o Sr, 
Coudreau, cabe a fina satyra, com que Vottaire ca&tigou a 
Metaphysica de seu tempo : ''é a, arte cl<;J se ·t01·na,t' inintelli
givel aos outros tornando-se inintellighel a. si mesmo. A questão 
prolongou-se assim, debatendo-se sempre .na mesma variante, .., 
quando 'JS acon-tecimentos extraordinarioa elo começo d este , 
seculo vieram trazer -l he uma solução ca hal no se ntido do 
reconhecimento definitivo do direito de Portugal nessa parte 
ele seus domínios americanos: ltefugiacla a familia r eal no 
Brazil, o príncipe regente D. João cleclar0u guena á França 
pelo manifesto d.e i• de. maio de 1808, datado do Rio de .Ja
neiT0. Em seguida conquistou a Guyana FL·anceza, capitulando 
o respectivo governador, e passando essa colonia a ser gover
nada pelo estádista br<J.zileiro João Severiano Maciel ela Costa , 
depois marquez de Qtttluz . Victol'iosa a coalição européa na 
gigantesca luta sust0ntada contra \1. França, Portugal, como-_ 
um elos Estados beligera ntes, fez-se representar no Congresso 
ele Vianna por tres plenipot ,ciarios : o conde ele Palmella, 
D .· Antonio ele Saldanha ,''1. Gama e D. Joaquim Lobo da Sil~ 
veira. Era das questões mais momentosas a r esolver a fi xação 
da fl'Onteil-a enLt•e a Guyana France~a, que o rei ele Portugal 
concordou em restituir á França, e o territorio confinante, 
secularmente possuído pelél. COFOa porLugueza. Cumpria, por 
uma cedacção clara e precisa, collocar a qu~stão ele limites 
fóra ele toda a con~~a"ç!.o possível, indicando com exaC'tidã o 
na carta o acciclente physico, que fosse estipulado como li"nha 
de demarcação . Foi jus tamente o que fizeram os p1en ipoten
ciarios port,Jguezes . A synonimia geogra phica, que fôt•:JJ o 
pretexto par a illuclir-se a fi el , execuçãG do Tratado, foi suppn
mida. O rio limite é o rio Oyapock. Com o, porém, ainda ahi, 
sem a .posiLiva l ocaçã,o do rio limite na carta, podiam susci·baL' 
duvidas sobre a identificação geographica elo rio clesi_gnaclo, os 
plenipotenciarios regular am cle linctivamente a questão', estabele
cendo: O rio Oyapock, aquicle3ignaclo por limite, é aquelle cuJ,~ 
E~!BOCADURA PICA ENTRE QU,~'l'RO E CINCO GRAOS DE LATITUDE 
NORTE. Damos integralmente o texlo do a c to elo Congresso ele 
Vienna, de 9 de junho de 1815 . « Aí:t. i07, Son Aitesse 
H.oyale le prince rege nt du royaume de Portugal e de celui 
clu Brésil, pour manifestar d'une maniere incontestable sa 
considé~ation particulie re pour Sa i\1ages1.é 'l'rés ChreLienne, 
s'engage á r estituer á Sadite l'lla~P.stl'i la .G:uiane f1•ançaise 
jusqu'a LA RIVll~RU n'0YAPOCK, DONT -L"ÊlimoUCliURE EST SITUDE 
ENTRE LE QUA'l'RlEli-!E ET LE CINQUIE~Ul DEGRÉ DE Lii.TTITUÉE 
SEPTENTRl'ONALE, LIM!Tél QUE LE Portugal a, tO~tjours COnsiderée 
eomme celle qui ava.it tlté fixtle l'ar le t?·aittl d'Utreoht. «L'ep0-
que de la remise de "cette colonie aSa Mageslé Trés Chreti
enne, será cleterminée clés que les circonstances le permet
tront, par une convention particulier·e entre les cleux cou1's: 
el l'on procedera à l 'amiable, auss itot que faire se pourrat, a 
la fixation d~lini~ive eles limites eles Guianes porbugaise et 
frança ise conformement au sens p!'écis dê l'article huitieme du 
trai'té d'Utrecht >>. Pot• este dito, p Congresso ele Vieuna tor· 
nou sua, homologando-a solemnemente a in~erpl'etnção que 
Porlugal clet·a constantemente ao Tt·ataclo ele U tl'echt nos 102 
annos decorridos ele sua promulgação, « .. • que le Port~tgal a 
toujcnws- consideree c.omme oelle qui cwaít été fi xée 1Ja.r le 
trcoité cl'Ut•·ech ». E' precisa e energica a decla r ação elo Con
gresso em favor ele Portugal : a e:de nsão elo direito deste 
mede-se pela exten~ão de_ suas allegações fei-tas contr-a a parte 
contt·arJa . I-Ia actm o v~m ac potestatem do dire-ito t•omaao 
Pelo art1go 107 ficou ele uma vez sepultado o que se pudéra· 
chamar a ques tão geographica. O ?"io limite é aquelle cuja 
embocadura está entt·e quatro e cinco gráos de btiLude norte. 
Ora, pelos trabalho~, ele rigor0so cunho scientrifico, das ·ma
rmhas franceza, inglaza, americana e bt•azileira, essa região 
nos é hoje tão conhecida como a palma ele nossas mãos. Na 
lat ilude ele quatro gr áos norte, n'essa região, ha unicamente o 
rio Oyapock tendo ahi a sua embGnadu r a . Aliás o Roteiro 
de Pimentel publicado em Lisboa ,m i7t2. um anno antes 
do Tratado de Utrecht, dava-nos Já exact"i. mente a foz elo 
Oyapock aos quatro gráos e seis minutos ele lati tude norte. 
Os grãos ela geographia mathematica não se poc' om deslocar. 
Subvertam a sciencia., supprimam~se as leis da, intelligencia 
humana, si querem abalar o nessa direito I Rio, ~7 ela se• 
tembro ele 1895. HoME~r DE MELLO.» 

FIM DO SEGUNDO VOLUME 
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